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  ٢٠١۵ مارچ ١۶

   تحکيم پيوند طبقۀ کارگر با دھقانان در مبارزه با دشواری ھا-٢

در .  اتخاذ تدابير الزم دست زد تا چرخشی را که کنگره نشان داده بود به عمل در آوردهکميتۀ مرکزی بی درنگ ب

 ھا را به نصف تقليل میتقسيمات جديد اداری کشور که تعداد بخش . کليۀ قوانين، فرمان ھا وغيره تجديد نظر شد

به عالوه کادرھای آزموده و ذينفوذ از ارگان ھای مرکزی به . داد موجب تمرکز نيروھای حزبی و دولتی گرديد

يکی کردن کميته ھای شھر و کميته ھای بخش به جدائی که ميان . ارگان ھای محلی حزبی و دولتی فرستاده شدند

  . پايان داد،شھر و روستا پديد آمده بود

ی را به راه صحيح ئحزب، سازمان ھای توده . وجود آمده زمان ھای بنيادی حزب در سطح مراکز توليد بسا

ساختمان تشکيالتی و وظايف .  جبران شد،اشتباھاتی که در مناسبات با جبھۀ دموکراتيک روی داده بود. انداخت

پس ازکنگره، .  قيد گرديدالبانین شد و در اساسنامۀ جديد و جبھۀ دموکراتيک ييجبھۀ دموکراتيک به درستی تع

که کار سياسی در توده ھا به وسيلۀ اتحاديه ھای کارگری، سازمان جوانان و  بعضی از کمونيست ھا به بھانۀ اين

اين گرايش ھا به موقع از طرف . داشتند که جبھۀ دموکراتيک بايد از ميان برود زنان انجام می گيرد، اظھار می

از سازمان اين شکل .  در پيرامون حزب بودالبانیوکراتيک مظھر وحدت خلق جبھۀ دم. حزب درھم شکسته شد

توانست تحکيم مستمِر وحدت سياسی   مییی در آمده بود بھتر از ھر سازمان ديگرکه به صورت سنت استوار

  . توده ھای وسيع خلق را در مبارزه به خاطر ساختمان سوسياليسم در کشور و دفاع از ميھن تأمين کند

 در ١٩۴٩مبر داد کنگرۀ وحدت جوانان که در سپت البانیجب رھنمودی که کنگرۀ اول حزب کمونيست به مو

ی در سازمان  واحدی ادغام ئاشکودرا تشکيل گرديد تصميم گرفت که جوانان کمونيست و سازمان جوانان توده 

 معين کرد عبارت البانیوانان کار وظيفۀ اساسی که حزب برای اتحاد ج.  يافتالبانیشوند که نام اتحاد جوانان کار 
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بخش ملی و در نخستين سال داکاری را که در طی مبارزۀ رھائياز آن بود که آن شور و شوق انقالبی و روحيۀ ف

ھای پس از رھائی از خصوصيات جوانان بود در توده ھای وسيع جوانان زنده نگھدارد و بيش از پيش گسترش 

گيرند به عرصۀ  لی که در نخستين صفوف ساختمان سوسياليسم قرار میاز جوانان دعوت شد که در حا. دھد

ی ئ حرفه -  شايستۀ ايديولوژيک و فنیکه کادر ھای تازه ای با آمادگی آموزش، فرھنگ و تکنيک روی آورند تا آن

  .باال کشيده شوند

 در اجرای برنامۀ ی رھنمود  داد که در پرورش کمونيستی کارگران وئ به اتحاديه ھای حرفه البانیحزب کار 

 وظائف مذکور از کليۀ جھات یخاطر ايفاه بايست در مبارزه ب طبقۀ کارگر می. دولتی نقش قطعی بازی کنند

آبديده شود تا به بھترين وجه بتواند از عھدۀ رسالت رھبری در ساختمان جامعۀ سوسياليستی بر آيد و اساس حزب 

طور ه  تشکيل شد ب١٩۴٩بر وی که در اکتئه ھای حرفه اين رھنمود در دومين کنگرۀ اتحادي. را تحکيم کند

  .مشخص شکل گرفت

 

  سياست حزب در مورد جمع آوری و تدارکاِت فرآورده ھای کشاورزی و دامداری

له ای که در آن موقع حلقۀ اساسی وظائف حزب به شمار می آمد عبارت أله در برابر حزب، مسأمبرم ترين مس

در . طبقۀ کارگر و دھقانان و افزايش  فوری  نيرو ھای  مولد کشاورزیبود از تحکيم روابط اقتصادی ميان 

 که بھره برداری ھای کوچک دھقانی تسلط داشتند، خروج از عقب ماندگی و ساختمان البانیکشوری مانند 

سوسياليسم بدون بھبود وضع کشاورزی، بدون بسط و ترقی آن غير ممکن بود صنعت نيز نمی توانست قد راست 

  .که با مواد اوليه و به طبقۀ کارگر مواد غذائی رسانده شود ر آنکند مگ

بايست سياستی اتخاذ  کرد که موجب ترغيب افزايش توليد کشاورزی و  برای نيل با اين ھدف در درجۀ اول می

  . دامداری باشد

ه ند بلکه بله را حل کأشد نه فقط نمی توانست اين مس آن سيستم  جمع آوری و تدارک فرآورده ھا که عملی می

ً در فکر افزايش توليد ھای . صورت مانعی بر سر راه رشد نيروھای مولدۀ روستا درآمده بود دھقانان باطنا

و . شد وسيلۀ دولت جمع آوری میه خصوص غالت به کشاورزی نبودند زيرا که مازاد محصوالت اساسی و ب

ثير منفی در اين زمينه أداد ت ه بندی میسيستم سابق جيره بندی که به دھقانان نيز برای کاالھای صنعتی کارت جير

دولت ه ديد که محصوالتی راکه مشمول تحويل اجباری ب دھقانان مولد در چنين شرايطی خود را ناچار نمی. داشت

کرد  او از عرضۀ اين محصوالت به بازار خود داری می. شد به کئوپراتيوھای خريد و فروش عرضه بدارد نمی

به عالوه، چون محصوالت صنعتی در بازار آزاد کمياب بود، دھقانان . وختفر و يا آنھا را به بھای گران می

آنگاه کوالک ھا و محتکران از اين وضع بھره بر . کردند که تعھد خود را در برابر دولت اجراء کنند ترديد می

ۀ محصوالت داد آنھا بازار سياه برای مبادل داشتند و چون دولت به آنھا کارت جيره بندی و مايحتاج اوليه می می

  . کردند راه می انداختند و توده ھای زحمتکش شھر و ده را استثمار میه کشاورزی و محصوالت صنعتی ب

 کم کم کارگران و دھقانان را به عنوان محتکران می. رفت مبادالت اقتصادی ميان ده و شھر رو به کساد می

ً مجبور میارگان ھای دولتی برای تأمين تحويل اجباری مازاد محصوالت . شناختند شدند که با اتخاذ  غالبا

  .اتحاد طبقۀ کارگر با دھقانان به خطر افتاده بود. تصميمات اداری در مورد دھقانان دست بزنند

کميتۀ مرکزی حزب برای جلوگيری از اين خطر و برای تحکيم بيشتر اتحاد طبقۀ کارگر با دھقانان با اتخاذ يک 

ست زد، مانند افزايش اعتبار کشاورزی، توسعۀ کار ھا در زمينۀ بھتر سود روستا ده سلسله تدابير اقتصادی مھم ب
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ولی در شرايطی که مالکيت کوچک خصوصی ھنوز در . کردن اراضی، کمک مراکز ماشين و تراکتور وغيره

لۀ ارتباطات اقتصادی بين شھر و ده و تحکيم اتحاد طبقۀ کارگر با أتوانست مسروستا تفوق داشت اين تدابير نمی 

طور عمده به وسيلۀ توسعۀ مناسبات بازرگانی از طريق ه تحکيم بيشتر اين اتحاد، ب. دھقانان را کامالً حل کند

حزب، . يد بودچنين مناسباتی برای دھقانان بيشتر قابل درک و بيشتر مف. مبادالت محصوالت کشاورزی ميسر بود

  به تصويت  ١٩۴٩ نوریج که در سيستم نوين جمع آوری و تدارکات  سياست خود را در اين زمينه با برقراری 

  . کميتۀ مرکزی رسيد، مشخص گردانيد

به موجب سيستم نوين، مقدار محصوالتی که دھقان مجبور بود به دولت تحويل دھد بر حسب مساحت و نوع زمين 

دھقانان مجبور نبودند تا تمام مازاد محصوالت کشاورزی و دامداری را تحويل دھد بلکه . دش ن میييکشت او تع

اين سيستم، محرک رشد نيروھای مولده در . ماند داد و بقيه در اختيار او باقی می فقط قسمتی را تحويل می

به دولت تحويل دھد با دھقان در شرايط جديد چون قبالً از ميزان محصوالتی که بايد . کشاورزی و دامداری بود

  .کوشيد که ھرچه بيشتر توليد کند تا بيشتر برای او بماند خبر بود می

اين سيستم نوين، بخش مھمی از ميزان غالت و محصوالت کشاورزی و دامداری مورد لزوم دولت را برای او 

ه ست می آورد که بده بخش ديگر از اين محصوالت را نيز دولت از طريق سيستم نوين تدارکات ب. کرد مين میأت

اين سيستم که مبادالت .  گرد آورد،داد تا مازاد محصوالتی را که در دست دھقانان باقی مانده است وی اجازه می

 زحمتکشان شھر را تنظيم ۀمين مايحتاج اوليأمحصوالت صنعتی را با محصوالت کشاورزی و دامداری و نيز ت

  . کرد بر سازمان سه نوع بازار تکيه داشت می

 ار تضمين شدۀ دولتی مايحتاج زحمتکشانی را که در نزد دولت و در بنگاه ھای تحت نظارت دولت کار میباز

توانستند کار کنند، بر طبق اوراق جيره   خانواده ھای آنھا را که تحت تکفل بودند و نمییند و ھمچنين اعضاکرد

ار شخص ديگر را استثمار نمی کردند بازار مذکور به کليۀ پيشه وران خصوصی نيز که ک. کرد مين میأبندی، ت

که توليد محصوالت پيشه وری دچار وقفه نگردد و به رونق مبادالت بين شھر و ده  داد تا آن جنس تحويل می

  . کمک شود

داد که مازاد محصوالت خود را با محصوالت صنعتی مبادله کنند و نيازمندی  بازار متقابل به دھقانان امکان می

بايست  حلقۀ اساسی بازرگانی ميان ده و شھر، کئوپراتيو ھای خريد و فروش بودند که می. ھای خود را بر آورند

به صورت سازمان ھای اقتصادی و اجتماعی مھمی در آيند و مايۀ تحکيم پيوند ھای اقتصادی و اتحاد  زحمتکشان 

  . شھر و ده گردند

وسيلۀ بازار تضمين شدۀ دولتی و بازار ه  که ببازار آزاد وظيفه داشت که آن نيازمندی ھای دھقانان و شھريان را

مين نمی شد بر آورده سازد و آن دسته از اشخاص را که محروم از کارت جيره بندی بودند از حيث أمتقابل ت

ھدف دولت از بازار . قيمت ھا در بازار آزاد خيلی گران تر از قيمت ھا در دو بازار ديگر بود. مين کندأمايحتاج ت

 پولی را که دھقانان و عناصر سرمايه داری در بازار خصوصی  گرد می آوردند ھرچه بيشتر از آزاد آن بود که

 عالوه وجود بازار آزاد باعث تشويق دھقانان به مبادلۀ محصوالت خويش در بازار متقابل میه ب. آنھا بيرون بکشد

  . شد

 کار بيشتر را در شھر و ده به روز نيرویه سيستم نوين، زحمتکشان و طفيليان را از ھم متمايز ساخت، روز ب

گرديد و يا  توليد جلب کرد و موجب صرفه جوئی مقدار زيادی از غالت شد که قبالً بدون ھيچ مالکی توزيع می

  . رفت بر باد می
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عمل در آيد الزم بود که بازرگانی دولتی و کئوپراتيوی به مثابۀ ه که سيستم نوين به طور ثمر بخش ب برای اين

که بازرگانی با سيستم نوين منطبق  و برای اين. حرکت در آيده اقتصادی شھر و ده قوت يابد و بزمينۀ عمدۀ پيوند 

گردد به تجديد سازمان بازرگانی مبادرت شد، ھدف تدابيری که اتخاذ شد عبارت بود از افزايش ظرفيت ارگان 

ی تجاری،  به عالوه ھای تجاری، اجرای سياست اقتصادی حزب و مبارزه با بوروکراتيسم در درون ارگان ھا

  .کرد وجود آمد مستقيماً به تحرک و رشد صنايع سبک کمک میه مشکالت جديدی که در بازرگانی ب

سرعت توزيع شود حزب مراقبت خاصی به ه خوبی و به که بازرگانی بھتر سازمان يابد و کاال ھا ب برای اين

کمونيست ھا بايد بازرگانی «: عالم کردله اأار زيرين را در ارتباط با اين مسپرورش کادر ھا مبذول داشت و شع

  .»بياموزند

که بازرگانی وصنعت  نظر به اين. کار رفته ھمين روش در مورد خرده فروشی و پيشه وری خصوصی نيز ب

 الزم بود که خرده فروشی خصوصی ،سوسياليستی ھنوز نمی توانست تمام نيازمندی ھای زحمتکشان را بر آورد

رونق خرده . مين بيشتر حوايج زحمتکشان صورت گرفتأمنظور ته  اين امر ب.نيز تا حدی به فعاليت در آيد

فروشی و پيشه وری حائز اھميت سياسی نيز بود زيرا که موجب تقويت وحدت کسبه و توليد کنندگان خصوصی 

  . شد در جبھۀ دموکراتيک می

 دار تا حدی از مجاز ساختن رشد خرده فروشی و پيشه وری خصوصی به معنای آن بود که عناصر سرمايه

مايه داری نظارت منظم و متشکل داشت خطری از جانب اين بخش ولی چون دولت بر بخش سر.  بگيرندنوجان

شت و قادر به عالوه بخش سرمايه داری سھم مھمی در اقتصادی ملی نداه ب. شد متوجه اقتصاد سوسياليستی نمی

  . سياليستی نبودرقابت با اقتصاد سو

شد بلکه عنصر بسيار مھمی از سياست  مبادالت محدود نمیو تدارکات فقط به قلمرو سيستم نوين جمع آوری 

ً به رشد کليۀ رشته ھای اقتصاد توده  سيستم مذکور  راه حل . کرد ی کمک میئاقتصادی حزب بود که مستقيما

  .داد صحيحی برای تقويت وحدت طبقۀ کارگر با دھقانان ارائه می

  

  ...ادامه دارد

 


