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  ٢٠١۵ جنوری ٠١

  

  رات در ساختمان اقتصادی و اجتماعی و نخستين نتايج رشد سوسياليستی اقتصادیييتغ

. ر داديياجتماعی کردن وسائل عمدۀ توليد و رفرم ارضی، ساختمان اقتصادی و اجتماعی کشور را به سوسياليسم تغ

  .کاالئی و شکل سرمايه داریشکل سوسياليستی، شکل توليد کوچک : اينک اقتصاد کشور سه شکل عمده داشت

شد بر صنعت، معادن، مراکز برق، حمل و نقل، مخابرات، سيستم مالی، بازرگانی  بخش سوسياليستی شامل می

  . خارجی، بازرگانی داخلِی عمده فروشی و کئوپراتيوی، مراکز ماشين و تراکتور، آبھا، جنگل ھا و منابع زير زمينی

  .رسيد  درصد می٩۵ داشت و سھم او در مجموعۀ توليد صنعتی به  مواضع مسلط١٩۴٧اين بخش در پايان 

. داد  درصد مجموعۀ توليد اقتصاد ملی را تشکيل می٨٠توليد کوچک کاالئی مربوط به اکثريت اھالی زحمتکش بود و 

. شتندشد بر بھره برداری ھای دھقانان تھيدست و ميانه حال و پيشه ورانی که مزدور ندا توليد کوچک کاالئی شامل می

  .کردند ھمۀ اينھا به طور عمده از در آمد کار خويش گذران می

شد بر بھره برداری ھای کوالکان در روستا ھا، بازرگانان و قاچاقچيان و پيشه وران و  بخش سرمايه داری شامل می

ين شکل ا.  درصد بود۵سھم اين بخش در مجموعۀ اقتصاد ملی قريب . کار فرمايان کوچک شھر ھا که مزدور داشتند

 درصد مجموعۀ گردش کاال در بازرگانی خرده ٨٠ قريب ١٩۴٧در . اقتصاد به خصوص در بازرگانی تمرکز داشت

  . فروشی بر عھدۀ بخش خصوصی بود

طبقۀ کارگر، طبقۀ دھقانان خرده پا و ميانه حال، : بر طبق اين سه شکل اقتصاد، سه طبقۀ اجتماعی نيز وجود داشت

بورژوازی که .  دھقانان خرده پا و ميانه حال به صورت دو طبقۀ عمدۀ جامعه در آمده بودندطبقۀ کارگر و. بورژوازی

بورژوازی برای دفاع از . قدرت سياسی و مالکيت وسائل عمدۀ توليد را از دست داده بود ديگر از طبقات عمده نبود

ليسم در کشور اشتغال داشت و در اين ی و ساختمان سوسيائضد قدرت توده  همنافع طبقاتی خويش به مبارزه ای شديد ب

  .شد مبارزه از پشتيبانی امپرياليسم بين المللی برخوردار می
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 اساسی مساعد ائف ساختمان سوسياليسم، ھم شرايطحزب در شرايط نوين اقتصادی و اجتماعی، برای عملی ساختن وظ

  .گرفت ر می در نظ،شدند به اين ساختمان و ھم شرايطی را که باعث دشواری بيشتر آن می

وجود حزب انقالبی مارکسيستی لنينيستی در قدرت و در رھبری کشور، وحدت : شرايط اساسی مساعد عبارت بود از

استوار و پيکار جويانۀ توده ھای زحمتکش شھر و ده بر گرد حزب در داخل جبھۀ دموکراتيک، آبديدگی انقالبی اين 

ليسم، رجی حاصل شده بود، تجربۀ اتحاد شوروی در ساختمان سوسياعليه دشمنان داخلی و خاتوده ھا که در مبارزه 

  .بخش ضد امپرياليستیپشتيبانی جنبش جھانی رھائي

بايست از حالت نيمه   میالبانیکه  ساخت عبارت بود از اين شرايط اساسی که ساختمان سوسياليسم را دشوار تر می

نۀ فرھنگ و آموزش، فقدان کادر، مھندس و تکنيسين و کمبود فئودالی مستقيماً به سوسياليسم برسد، عقب ماندگی در زمي

کارگر متخصص، عدم کفايت منابع مادی و مالی، محاصرۀ کشور به وسيلۀ امپرياليست ھا و دول ھمسايه ای که نسبت 

  .به او روشی خصمانه داشتند

رت بود از تکامل سريع نيرو در چنين شرايطی، نخستين وظيفه ای که حزب برای ساختمان سوسياليسم مقرر داشت عبا

اجرای اين وظيفه در عين حال . ھای توليد از طريق به کار انداختن کليۀ امکانات و منابع داخلی و بھره برداری از آنھا

در محدود ساختن و بر انداختن عناصر سرمايه داری، در ساختمان بنياد مادی سوسياليسم و بسط مناسبات سوسياليستی 

  . رفت  کننده به شمار مینييتوليد، شرط تع

 امکان داد که تصميمات البانیتحوالتی که در ساختمان اقتصادی و اجتماعی کشور اتفاق افتاد به حزب کمونيست 

 ١٩۴٨ – ١٩۴٧ھدف نخستين برنامه ھای سال ھای . مين ارتقاء با نقشۀ اقتصاد و فرھنگ اتخاذ کندأمشخصی در ت

ی از اين طريق که بسط معادن و رشته ھای مختلف صنايع سبک اولويت داشته عبارت بود از تقويت اقتصاد سوسياليست

شود  شد که سطح کشت گسترش يابد، توليد غالتی که با آنھا نان ساخته می در زمينۀ کشاورزی پيش بينی می. باشد

موزش، بر در زمينۀ فرھنگ وظائف اساسی عبارت بود از اشاعۀ آ. افزايش يابد و گياھان صنعتی جديد ترويج شود

  .انداختن بيسوادی و پرورش متخصصان

 با اتخاذ يک ١٩۴٧که وظائف مربوط به رھبری با نقشۀ اقتصاد به خوبی انجام گيرد حزب و دولت در  به منظور آن

بنگاه ھای صنعتی دولتی سيستم اکتفاء مالی در پيش گرفتند که سيستم جديد رھبری با نقشۀ . سلسله تدابير مبادرت جستند

ت اقتصادی بنگاه ھا بود و به موجب آن ھر بنگاه موظف است کليۀ ھزينه ھای توليد را از محل در آمد ھای حاصل فعالي

  .مين کند و در عين حال به تراکم سرمايه دست بزندأاز فروش فرآورده ھای خود ت

 اساس ميزان ھای توليد و انتقال بنگاه ھای اقتصادی به سيستم اکتفاء مالی با سازماندھی جديد کار تکميل شد که بر

  . سيستم جديد پاداش کار بر حسب اصِل سوسياليستی پرداخِت مزد طبق کميت و کيفيت، قرار داشت

بودجه به . که امر تراکم و توزيع تمرکز يابد سيستم مالی، بودجۀ ماليات و وظايف بانک ھا تجديد سازمان يافت برای آن

ماليات ھا جنبۀ . ی در آمدئ صورت برنامۀ مالِی بنيادی مجموعۀ اقتصاد توده که جنبۀ نيمه اداری داشته باشد به جای آن

 عملکرد بنگاه ھای اقتصادی و ميزان ۀمنابع عمدۀ درآمد بودجه عبارت بود از مجموع. مالياتی خود را از دست دادند

  .بانک دولتی با شعب خود مرکز واحد اعتبارات و حسابداری شد. اضافی منافع آنھا

قانون مذکور ھمچنين ترتيب .  وظايف کارگران در قانون جديد کار و بيمه ھای اجتماعی زحمتکشان معين شدحقوق و

ساخت و به ويژه  انعقاد قرارداد ھای جمعی بين مديريت بنگاه و کارگران، دستمزد مدت کار و تعطيالت را روشن می

 يک از زحمتکشان از بيمه ھای اجتماعی، به موجب قانون جديد ھر. کرد از حقوق خردساالن و مادران دفاع می

  .گرديد کار، پيری و بچه دار شدن برخوردار می ۀمقرری پرداختی دولت در حالت بيماری، حادث
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حزب با ارزيابی صحيح از نقش بخش کئوپراتيوی در ساختمان اقتصاد سوسياليستی، تحريفاتی را که کجروی آشکار از 

  .ر داد مورد نکوھش قرا،مشی اقتصادی او بود

به اين رسم که کليۀ منافع بين اعضاء کئوپراتيو ھای پيشه وری تقسيم گردد و بخشی از آن برای توسعۀ توليد کنار 

جوی حداکثر سود گرفته شد و سيستم پاداش کار بر  و جلوی گرايش به احتکار و جست.  خاتمه داده شد،گذاشته نشود

  .مبانی سوسياليستی بر قرار گشت

کاالھائی را که گرد می ) آنطور که در برخی از موارد عمل کرده بودند(کئوپراتيو ھای مصرف اکيداً قدغن شد که به 

که کئوپراتيوھای مذکور به گرد آوردن ھر چه بيشتر  آوردند دوباره به بازرگانان خصوصی نفروشند و به منظور آن

وستائِی خريد و فروش يک سيستم ارتباطات نزديک محصوالت کشاورزی تشويق شوند ميان آنھا و کئوپراتيوھای ر

  .وجود آمده اقتصادی ب

موريت يافتند که نه فقط محصوالت صنعتی را بر روستاھا برسانند بلکه محصوالت أکئوپراتيو ھای خريد و فروش م

 ھا و شد که واسطه اين اقدام باعث می. مين منظم خوار بار شھر ھا جمع آوری کنندأکشاورزی را ھم به منظور ت

محتکران خصوصی از بين بروند و مبادلۀ منظم محصوالت روستاھا با محصوالت شھر ھا تشويق شود و از لحاظ 

  .مادی باصرفه تر گردد

اتخاذ اين تدابير در بخش کئوپراتيوی دارای اھميت اقتصادی و سياسی مسلم بود و کمک کرد که جنبش کئوپراتيوی بر 

عليه مشی اقتصادی حزب در ساختمان سوسياليسم، رد و عناصر سرمايه دار که پايه ھای درست و استوار قرار گي

  .کردند نتوانند از نقايص موجود بھره بردارند مبارزه می

که به نقش و اھميت کئوپراسيون در زمينۀ گردش کاال کم بھا دھد عقيده داشت که اين فقط پلۀ نخستين  حزب بدون آن

 ١٩۴٨ – ١٩۴٧از اين جھت در سال ھای . وپراسيون در زمينۀ توليد کشاورزیی است برای گذار به کئئاست، مبدا

  .اقداماتی به منظور بنيادگذاری کئوپراتيوھای کشاورزِی توليد بر اساس داوطلبِی اعضاء آنھا صورت گرفت

د به پايگاه که به صورت بھره برداری سوسياليستِی نمونه و مدرن در آين اين نخستين کئوپراتيوھای کشاورزی برای آن

ه ب) ت.م.م( نخستين مراکز ماشين و تراکتور ١٩۴٧به اين منظور از ھمان سال . ھای مادی و فنی مترقی احتياج داشتند

  .وجود آمدند

مراکز ماشين و تراکتور از ھمان آغاز، بنگاه ھای سوسياليستی دولتی در بخش کشاورزی به شمار می آمدند و نمايندۀ 

داشت تا سيستم جديد  ودند که دولت با شيوه ای منظم و متشکل نسبت به دھقانان روامیشکل خاصی از کمک بزرگی ب

مراکز ماشين و تراکتور نخستين سنگ ساختمان پايگاه مادی . يعنی سيستم کئوپراتيوی در روستاھا بشکفد و نيرو گيرد

 حزب از طريق آنھا فکر ضرورت .وسيلۀ نيرومند اقدام سياسی و سازمانی بودند. و فنی کشاورزی سوسياليستی بودند

  .داد کرد و آن مزايا را در عمل رواج می جمعی کردن کشاورزی و مزايای آن را در روستا پخش می

دولت توده ای برای . دميک مسئلۀ بزرگ سياسی و اقتصادی در برابر حزب قرار داشت که عبارت بود از تامين نان مر

خاصی مبادرت ورزد و مقرر دارد که توليد کنندگان روستا ھا بايد کليۀ له ناچار شد به صدور فرمان ھای أحل اين مس

مازاد غالت خود يعنی آنچه را که بيش از مقادير معين قانونی برای بذر و برای معاش ھر خانواده است به دولت 

  .بفروشند

 مخالفت دھقانان توليد کننده ولی اجرای فرمان ھا در اثر. دولت از اين طريق موفق شد غالت به مقدار الزم فراھم آورد

از سوی ديگر، اين . رو گرديده  استفاده از مخالفت مذکور، با دشواری ھا روبءو در اثر تشبثات دشمنان برای سو

ی برای دھقان نداشت تا او را به توسعۀ سطح بذر افشانی و  غالت ھيچ نفعی و ھيچ محرک ماديسيستم جمع آوری

مطابق .  اصالحاتی در سيستم جمع آوری غالت وارد شد١٩۴٨از اين جھت در . نگيزدافزايش بازدھی کشت و کار بر ا
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. بايست مقدار معينی غالت به بھای واحد به دولت تحويل دھد سيستم جديد ھر واحد بھره برداری روستائی اجباراً می

 يا به قيمت ھائی بيش از بھای توانستند محصوالتی را که بيش از اين مقدار معين بود برای خود نگھدارند و دھقانان می

د کشاورزی را باال وجود می آورد که توليه سيستم مذکور تا حدودی محرک مادی برای دھقان ب. فوق به دولت بفروشند

 گرديد که کليۀ مازاد را اجباراً جمع آوری می له را کامالً حل نمی کرد و موجب بی ترتيبی ھائی میأمعذلک مس. برد

  . گذاشتند ش از حد نصاب معين برای دھقان باقی میکردند و با مقاديری بي

 نه فقط معلول دشواری ھائی بود که بر سر راه ١٩۴٨- ۴۶اصالحات مکرر سيستم جمع آوری غالت در طی سال ھای 

جوی مناسب ترين شکل ھای ارتباط شھر و روستا نيز  و مين نان مردم وجود داشت بلکه از فقدان تجربه در جستأت

  .شد ناشی می

- توده ھای زحمتکش مساعی عظيمی برای انجام برنامه ھا به کار بردند و عالوه بر راه آھن تيرانا١٩۴٨-١٩۴٧در 

 حجم کلی توليد ١٩۴٧در . پکين، بنگاه ھای صنعتی جديد ساخته شد و ظرفيت توليد معادن افزايش يافت -دورس

  . دو برابر گرديد١٩٣٨صنعتی به نسبت 

در اثر رواج کشت گياھان صنعتی جديد، ترکيب . ز از سطح قبل از جنگ درگذشتدر اين دوره توليد کشاورزی ني

نخستين گام ھا در راه خشکانيدن مرداب ھا و آبياری . سابق کشاورزی به تدريج ولی بدون وقفه، رو به دگرگونی رفت

  .وزه کشی زمين ھا برداشته شد

 صورت گرفت سريع، عميق و البانیيام پس از رھائی تحوالت اقتصادی و اجتماعی دموکراتيک و سوسياليستی که در ا

ی بود که مظھر ديکتاتوری پرولتاريا به رھبری مستقيم حزب کمونيست به ئوفانی بود، و اين امر مديون قدرت توده ط

ی در ئحزب و قدرت توده . دامنۀ تحوالت مذکور مديون بنياد وسيع اجتماعی انقالب سوسياليستی نيز بود. شمار می آمد

اقدامات خويش به منظور تحول انقالبی کشور نه فقط از طرف طبقۀ کارگر و دھقانان تھيدست بلکه از طرف دھقانان 

  .شدند ميانه حال و خرده بورژوازی شھری نيز استوارانه پيشتيبانی می

ی  بر مالکان بزرگ ارضی و بورژوازی ارتجاعی وارد آمد و پايه ھا١٩۴۴شکست سخت نظامی و سياسی که در 

 نگذاشتند طبقات البانیدست آورد عواملی بودند که پس از رھائی ه ی در ميان توده ھای وسيع بئمحکمی که قدرت توده 

استثمارگر سرنگون شده، مبارزۀ طبقاتی را تا جنگ داخلی بکشانند، اگر چه در اين زمينه کوشش ھای بسياری به ويژه 

به اين طريق طبقات مذکور به شکست بزرگ جديدی در . ده شد و انگلستان به کار برامريکااز طرف امپرياليسم 

  .عرصۀ سياسی، اقتصادی و اجتماعی دچار آمدند

  ...ادامه دارد

  


