
www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١

  الله: رسال ازاو بازتايپ 
  

  البانیتاريخ حزب کار 
  
  

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

 

   بخش شصت و يکم

  
 

  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

www.afgazad.com                                                                                           afgazad@gmail.com 
 Historical تاريخی

 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

  ٢٠١۴ دسمبر ٠۴

  تعميق تحوالت اقتصادی و اجتماعی

 که طرحش در آن موقع در البانیی ئرھنمود ھای پنجمين پلنوم کميتۀ مرکزی فوراً در قانون اساسی جمھوری توده 

  .معرض بررسی مردم گذاشته شده بود، منعکس گرديد

 موجود ئیتمانی و تمام صنايع سبک و غذامراکز برق، صنايع ساخ. پس از پلنوم مرحلۀ جديدی از ملی کردن آغاز شد

 وسائل عمدۀ توليد در شھر ھا به صورت مالکيت ١٩۴۶در پايان . که اکثراً به بورژوازی تعلق داشت، ملی گشت

 توليد صنعت سرمايه داری ١٩۴٧تا پايان .  درصد مجموعۀ توليد صنعتی بود٨٧سھم بخش دولتی . اجتماعی در آمد

  .رداشته شدخصوصی به کلی از ميان ب

اجتماعی شدن سوسياليستِی وسائل توليد به سلطۀ اقتصادی بورژوازی خاتمه داد و مبانی اقتصادی ديکتاتوری پرولتاريا 

بر روی اين مبانی بود که مالکيت اجتماعی، مناسبات سوسياليستی توليد و بخش سوسياليستی در صنعت، . را پی افکند

بنگاه ھای ملی شده به صورت بنگاه ھای سوسياليستی در آمدند و استثمار . پا شدبازرگانی، حمل و نقل و امور مالی بر

  .انسان از انسان در آنھا بر افتاد

اين امر نتيجۀ تمايزات .  با آھنگ سريع و بدون پرداخت غرامت صورت گرفتالبانیملی کردن وسائل عمدۀ توليد در 

 و پس از آن وجود داشت و موجب نابودی سلطۀ سياسی بخش ملیتی بود که در دوران مبارزه رھائيعميق طبقا

  . و به اين طريق شرايط نابودی بنياد اقتصادی وی نيز فراھم آمد بورژوازی شد

، وسائل توليد را البانیطبقۀ کارگر و دولت . ولی آھنگ سريِع اجتماعی کردن، بدون برخی از دشواری ھا حاصل نشد

کشور فاقد . مين سازماندھی و رھبری کامل آنھا آمادگی الزم داشته باشندأتکه برای  در دست گرفته بودند بدون آن

معذلک نظر به سازماندھی صحيح و تدارک وسيع زمينۀ . مھندسان و تکنيسين ھای آزموده و وفادار به انقالب بود
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ار کرده بود ملی سياسی در ميان کارگران و ھمچنين نظر به نظارتی که دولت بر روی بنگاه ھای سرمايه داری بر قر

  .که موجب تزلزل و زيانمندی اقتصاد گردد کردن عملی شد بدون آن

 دھھا ١٩۴۶در طی سال . بخش کئوپراتيوی به موازات بخش سوسياليستی دولتی بر پا شد و رو به اعتالء رفت

ندای حزب پاسخ پيشه وران به . وجود آمده کئوپراتيو جديد مصرف در شھر ھا و کئوپراتيو خريد و فروش در روستا ب

 کئوپراتيو ھای پيشه وری بر نيمی از مجموعۀ پيشه ١٩۴۶در پايان . گفتند رھسپار راه کئوپراسيون سوسياليستی شدند

  . گشت وران شامل می

 به موقع اجراء گذاشته شد و اين ١٩۴۶ ونجمين نان اھالی، سيستم دولتی خريد، انبار داری، و فروش غالت از أبرای ت

  . يد که ھر گونه احتکار در مورد نان مردم بر بازرگانان خصوصی غير ممکن شودامر باعث گرد

توانست به اسکناس ھای جديد تبديل   رفرم پولی انجام گرفت که حد اکثر مبلغی را که ھر خانواده می١٩۴۶ والیجدر 

دست آنھا بيرون آيد و اين اقدام موجب شد که بخش مھمی از منابع مالی عناصر سرمايه داری از . کرد کند معين می

  .کرد از ميان برود عواقب سنگين تورم که بر دوش توده ھای زحمتکش سنگينی می

 به موقع اجراء گذاشته شد توزيع عادالنه تر و منظم تر خوار و بار را ١٩۴۶مبر سيستم جديد جيره بندی که در سپت

کردند سھمی بيشتر از ساير اھالی  اقتصاد کار میسيستم مذکور برای کارگرانی که در مھمترين رشته ھای . مين کردأت

مين خوار و بار بين کارگران و کارمندان از يک سو و عناصر سرمايه أداشت و عيبش در آن بود که در امر ت مقرر می

  .گذاشت کردند از سوی ديگر فرق نمی داری که برای دولت کار می

اين سيستم نيازمندی ھای اصلی . ه بندی اقدام الزمی بوددر دورانی که موجودی خواربار کم بود بر قراری سيستم جير

حزب سيستم .  جيره بندی شده می بستئیساخت و راه را بر احتکار مواد غذا توده ھای زحمتکش را بر آورده می

  .که شرايط جديد اقتصادی اجازه دھد ملغی گردد بايست ھمين يشمارد که می جيره بندی را اقدامی موقتی م

ش سوسياليستی باعث افزايش امکانات رھبری و سازماندھِی طبق نقشۀ کليۀ زندگی اقتصادی کشور ظھور و توسعۀ بخ

 قانوِن مربوط به برنامۀ ١٩۴۶ ستگدر ا. شد و در عين حال رھبری و سازماندھی مذکور را ضروری گردانيد

 تشکيل شده بود ١٩۴۵ر کميسيون برنامه که د. اقتصادی عمومی دولت و ارگان ھای برنامه گزاری به تصويب رسيد

  . به کار پرداخت١٩۴٧تجديد سازمان يافت و برای تنظيم برنامۀ اقتصادی عمومی سال 

زمين ھا، .  قانون رفرم ارضی مورد اصالحاتی قرار گرفت که مضمون انقالبی عميق تری به آن بخشيد١٩۴۶در مه 

و افزار ھای کشاورِزی متعلق به اشخاصی که ستان ھا، زيتونستان ھا، باغ ھای ميوه، جاليز ھا، ساختمان ھا زمو

کردند  برای زارعان و مالکانی که خودشان زمين را زراعت می. کردند ھمه مصادره شد خودشان زراعت نمی

فروش و رھن زمين به ھر عنوان قدغن .  ھکتار باشد باقی گذاشته شد۵٠بايست بيش از  مساحتی از زمين که نمی

  .گرديد

مين کرد، مالکيت بزرگ أرا ت» زمين مال کسی است که روی آن کار می کند«امل اصل اصالحات مذکور اجرای ک

اين اقدامات موج جديدی از شور و شوق در ميان . ارضی را بر انداخت و بر موقعيت کوالک ھا ضربه وارد آورد

  .دھقانان زحمتکش بر انگيخت و آنھا را فعاالنه تر در اجرای رفرم ارضی شرکت داد

مالکان بزرگ ارضی و کوالک ھا . رو شده گر، اصالحات مذکور با مقاومت شديد طبقات استثمارگر  روباز طرف دي

که از  داشتند به اين آنھا دھقانان را با تھديد وامی. به ھر وسيله ای متوسل گشتند تا از اجرای رفرم ارضی جلوگيرند

ترساندند که  آنھا دھقانان را به اين شعار می. شد خودداری ورزند قبول زمينی که در اثر رفرم به آنان واگذار می

ی به زودی سرنگون خواھد ئ از طرف دولت ھای بزرگ به رسميت شناخته خواھد شد و قدرت توده  البانیدولت «

ھر که بدان دست بزند به عذاب خدا «و » زمين مقدس است«روحانيان مرتجع اعالم داشتند و تبليغ کردند که . »گشت
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به ويژه عده ای از تکنيسين ھای بورژوا و عناصر طبقات سرنگون شده که در کميته ھای دھقانان . »گرفتار خواھد آمد

کوشيدند  تھيدست، در دستگاه دولت و در ارگان ھای کشاورزی رخنه کرده بودند به فعاليت دشمنانه ای دست زده می

.  بزرگ ارضی و کوالک ھا باقی گذارندکه بھترين زمين ھا و يا زمين ھائی بيش از حد نصاب قانونی برای مالکان

بايست به دھقانان داده شود  مالکان ثروتمند به سر بريدن دام ھای کاری و خراب کردن افزار ھای کشاورزی که می

اين ھا . زدندعليه فعاالن حزب و دولت دست مبادرت جستند و در بعضی از موارد به ارتکاب اعمال واقعاً تروريستی 

ت ھای نمايندگی امريکا و انگلستان در تيرانا که به سازمان دادن خرابکاری در أدر عمليات خود مستقيماً از طرف ھي

  .شدند رفرم ارضی، به ويژه در ميزک، مشغول بودند پشتيبانی می

مين أمن طبقاتی، برای ت ضد دشهسراسر حزب با بر انگيختن توده ھای دھقانان فقير و سازمان دادن مبارزۀ شديد ب

 رفرم ارضی ١٩۴۶مبر در نو. ر به کمک دھقانان شتافتندزحمتکشان شھ. اجرای کامل رفرم ارضی به حرکت در آمد

دھقانان به صورت صاحبان واقعی زمينی در آمدند که آن را نسل اندر نسل . در سراسر کشور به خوبی به پايان رسيد

  .حزب، آرزوی ديرينۀ آنھا را بر آورده بود. کشته و با عرق جبين آب داده بودند

 درصد ٩٠قريب .  دام کاری مصادره شد۶٠٠٠ زيتونستان و ۴٧۴٠٠٠ ھکتار زمين، ١٧٣٠٠٠در اثر رفرم ارضی، 

 خانوار ٧٠٠٠٠، نصف زيتونستان ھا و کليۀ دام ھای کاری بين ) ھکتار١۵۵٠٠٠(مجموعۀ اراضِی مصادره شده 

  .به رايگان تقسيم گشتدھقان بی زمين يا کم زمين 

جوھر رفرم ارضی عبارت بود از تحول . رفرم ارضی، نخستين انقالب در مناسبات اقتصادی و اجتماعی روستا ھا بود

رفرم مذکور مالکيت بزرگ ارضی را بر انداخت، بقايای فئوداليسم و . دموکراتيِک مناسبات ارضی در مناطق روستائی

تحديد مالکيت خصوصی ارضی، قدغن کردن فروش، اجاره و رھن . ميشه زدودطبقۀ مالکان بزرگ ارضی را برای ھ

گرفت و از ميزان استثمار آنھا به دست  زمين، از تدابيری بود که جلوی قشر بندی دھقانان را به دو قطب مخالف می

ری نيز از اين حيث رفرم ارضی مشتمل بر عناصری با خصلت بارز ضد سرمايه دا. کاست کوالکان، به حداکثر می

  .شد بود زيرا که به وسيلۀ ديکتاتوری پرولتاريا عملی می

در چنين شرايطی، رفرم ارضی در عين حال که مالکيت خصوصِی کوچک دھقانانی را که کشت و کار کنندۀ زمين 

 یداد از امکانات رشد سرمايه داری در روستا ھا م کرد و تعداد دھقانان ميانه حال را افزايش می خود بودند حفظ می

  .کاست

واگذاری زمين به دھقانان و رھائی آنھا از يوغ مالکان بزرگ ارضی و بازرگانان باعث شد که روستائيان در بھره 

  .برداری بھتر از زمين، در رشد سريع تِر نيرو ھای توليد کشاورزی ذينفع گردند

درت سياسی به تحوالت ريشه اجرای رفرم ارضی نشان داد که فقط طبقۀ کارگر و حزب وی قادر است که از تسخير ق

  . ی در مناسبات ارضی تحقق بخشدئ

ی ئرفرم ارضی، اتحاد طبقۀ کارگر و دھقانان زحمتکش را بر مبانی اقتصادی، باز ھم استوراتر گردانيد و قدرت توده 

دند و به دھقانان تھيدست و ميانه حال تنگ تر به دور حزب گرد آم. را که بر اين اتحاد قرار داشت نيز تقويت کرد

حزب در ميان آنھا پايگاه بسيار مھمی يافت تا در راه تحول تدريجی و . صحت مشی سياسی او عميق تر ايمان آوردند

 در اشاعۀ افکاِر جمعی کردن کشاورزی در ميان دھقانان البانیفعاليت حزب کمونيست . سوسياليستی روستا گام بر دارد

 آغاز شد و اولين آنھا در کروتژه در ناحيۀ ميزک بود ثمرات خود را به بار ١٩۴۶با تشکيل کئوپراتيو ھای توليد که از 

  .آورد

ساخت و در عين حال  وجود آورد که رشد انقالب فرھنگی را آسان میه تحوالت اقتصادی و اجتماعی، شرايط نوينی ب

انقالب فرھنگی، . ی شودتحقق وظائف جديد انقالب سوسياليستی مستلزم آن بود که انقالب فرھنگی مذکور سريعاً عمل
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بايست ھمگانی، رايگان،  به موجب فرم مذکور، آموزش می.  بر پا شد١٩۴۶ت سگوسيلۀ رفرم آموزشی اه نخست ب

. سسۀ واحدی در آمد که کامالً تابع دولت بودؤمدرسه به صورت م. غير مذھبی باشد و به زبان مادری صورت گيرد

سيستم تربيِت .  در سراسر جمھوری اجباری گرديدئیعليمات ابتدات. سسات آموزشی ملغی شدؤحقوق نام نويسی در م

طرح ھا و برنامه ھا و کتاب ھای درسی . وجود آمده ی و آموزش برای جوانان بئپيش از مدرسه و آموزش حرفه 

در عين حال مبارزه برای بر انداختن . جديدی با مضمون تازه تنظيم شد و مدارس ابتدائی در ھر شھر افتتاح يافت

  .يسوادی توسعه پذيرفتب

ش لۀ آفرينأبايست حل کند مس يکی از مسائل اساسی که انقالب فرھنگی و به طور کلی انقالب سوسياليستی می

پس عدۀ کثيری از .  اھميت حياتی داشتالبانیله به ھمان علِت قلِت تعداد روشنفکراِن أحل اين مس. روشنفکران نوين بود

دولت با وجود مشکالت مالی . عالی به خارج و به ويژه اتحاد شوروی فرستاده شدندفرزندان خلق برای ادامۀ تحصيالت 

کاِر سازنده و آموزندۀ حزب و . فراوان، شرايط مناسب کار و فعاليت خالق و زندگی برای کارشناسان فراھم آورد

 لنينيستی را – مارکسيستی مساعدت بيدريغ او امکان داد که بسياری از کادر ھای سابق تجديد تربيت شوند، ايدئولوژی

  .فرا گيرند و نقش رھبری حزب را بپذيرند

ی و ئتحوالت نوين سوسياليستی در زمينۀ اقتصادی، اجتماعی و فرھنگی، ھمراه بود با تصفيۀ ارگان ھای قدرت توده 

ی رھبری جبھه ی و ارگان ھائبه ويژه انتخابات جديد شورا ھای توده . سازمان ھای جبھۀ دموکراتيک از عناصر دشمن

  .به اين امر کمک کرد

وجود ه ی را توسعه داد و کميسيون بازرسی دولتی را بئقانون خاصی، حقوق و اختيارات ارگان ھای محلی قدرت توده 

 بر ارگان ھای دولتی و فعاليت آنھا افزايش انی زحمتکشئاين کميسيون می بايست امکان دھد که نظارت توده . آورد

  .يابد

اينک جبھۀ مذکور فقط سازمان سياسی توده .  جديد باعث بھبود ترکيب اجتماعی جبھۀ دموکراتيک شداقدامات انقالبی

  .ھای زحمتکش بود

سسات مھم ويران شدۀ زمان جنگ در طی سال ؤتحوالت سوسياليستی و شور و شوق انقالبی توده ھا امکان داد که م

به عالوه، ساختن .  رسيد١٩٣٨ی و صنعت به سطح در پايان آن سال توليد در کشاورز.  از نو ساخته شود١٩۴۶

 خشکانيده شد و کاريز ھای جديد به منظور يکمرداب مال. سسات جديد با تکيۀ اساسی بر کار داوطلبانه آغاز  گشتؤم

در ميان شور و شوقی که برای نو سازی کشور در گرفته بود ابتکار و فعاليت خالق توده ھای . خشکاندن حفر شد

اعتالء رسيد، مسابقات سوسياليستِی ترتيب داده شد و نھضت کار ضربتی که مظھر بر خورد تازه ای زحمتکش به 

  .وجود آمده نسبت به کار بود، ب

  

  ...ادامه دارد

  


