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  ٢٠١۵مارچ  ١٨

  

  مبارزه با دشواری ھا برای اجرای سيستم نويِن جمع آوری و تدارکات

ياست حزب سيستم مذکور به س. رو شده به کار بستن سيستم نوين جمع آوری و تدارکات با دشواری ھای بزرگ روب

ن ھای جديد فرما.  تحقق بخشيد،مايه دار شھر و ده به سود توده ھای زحمتکش بودکه ھدفش تحديد عناصر سر

اين امر يکی از دالئل عمدۀ آن بود که . مالياتی تکميلی بر کوالک ھا تحميل کرد و راه احتکار را بر آنھا بست

کوالک ھا از ھمان آغاز به مخالفت با سيستم نوين جمع آوری و تدارکات برخاستند و کوشيدند مضمون آن را 

که دھقانان در آغاز از مزايای  آنھا از اين. ی بر انگيزندئمخدوش ساخته خصومت دھقانان را نسبت به دولت توده 

آنھا شعار ھائی . کردند  استفاده میوءزب در اين زمينه ھنوز ضعيف بود سسيستم مذکور بيخبر بودند و تبليغات ح

دولت دھقانان را بدون خوراک « ، »سود کارگران و کارمندان استه سيستم نوين فقط ب« : کار بردنده از اين قبيل ب

آن زمان رسيده است که دھقانان «، » ی خود تان کار نکنيدپس بيھوده بر روی زمين ھا. ه است پوشاک گذاشتو

کوالک ھا در چند دھکده دانش آموزان دبستان ھا را بر . »غالت را تحويل ندھيد«، » تھيدست از گرسنگی بميرند

دشمنانۀ خويش را بپوشانند، از يک سو خود شان که فعاليت  آنان برای اين. انگيختند که کارت جيره بندی بخواھند

دادند و از سوی ديگر دھقانان  کليۀ تعھدات برنامۀ جمع آوری محصوالت کشاورزی و دامداری را انجام می

دھقانانی بودند که به تحريک کوالک ھا از . کردند تھيدست و ميانه حال را به تحويل ندادن محصوالت تحريک می

 محصوالتی که طبق نقشه کاشته شده بود خود داری ورزيدند تا مگر از تعھد تحويل غالت گرد آوری و انبار کردن
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که ميزان تعھد مذکور نه بر اساس مقدار محصول برداشتی بلکه بر حسب مساحت زمين  معاف گردند، غافل از اين

  . شد کشتمند معين می

ويژه ه والت کشاورزی و دامداری و بدر روستا ھا در برابر فرمان ھای دولتی در مورد تحويل اجباری محص

برخی از کارکنان حزب در طی بحث در بارۀ تصميم کنگرۀ اول در حين . گوشت نيز مقاومت ھائی به ظھور رسيد

انتقاد از اشتباھات گذشته اظھار نظر کردند که تحويل اجباری در آينده از ميان خواھد رفت و اين امر تأثير منفی در 

  .اين زمينه گذاشت

آنھا در اثر پی نبردن به اھميت سيستم نوين و دور نمائی که . يست ھائی ھم بودند که در دام کوالک ھا افتادندکمون

که مبادا سيستم مذکور به  ترسيدند از اين خصوص کشاورزی می گشود میه در برابر رشد مجموعۀ اقتصادی و ب

ی ئ شوراھای توده ی کمونيست ھا و اعضابرخی از دبيران سازمان ھای بنيادی،.  دھقانان تھيدست زيان برساند

يدند و در برابر دشواری ھائی که در اجرای فرمان ھای جمع تک ھا به مواضع اپورتو نيستی درغلتحت فشار کوال

برخی ديگر دچار بد بينی شدند و در نزد کميتۀ .  عقب نشستند،آوری محصوالت کشاورزی و دامداری پيش آمده بود

فرمان ھای دولت دربارۀ جمع آوری محصوالت کشاورزی «پرداختند که » تضرع«  به مرکزی و رفيق انور خوجه

  . وغيره» دھقانان ناراضی اند«، » رود کشاورزی روبه ورشکستگی می«، » و دامداری درست نيست

در » زری ای پوپوليت «مندرج در» دربارۀ برخی از مسائل روستا«نامۀ سرگشادۀ رفيق انور خوجه زير عنوان 

داد که چرا سيستم  اين نامه توضيح می. ،  اھميت بسيار در اصالح وضعی که پيش آمده بود داشت١٩۴٩ چمار

طور کلی اقتصاد ه نوين، ضروری است و به خصوص دور نمائی را که اين سيستم در برابر رشد کشاورزی و ب

  .ساخت  برجسته می،گشود ی میئتوده 

کوالک ھا قادر بر آن . اليت خصمانۀ کوالک ھا معطوف داشترفيق انور خوجه توجه سازمان ھای حزبی را به فع

ی را فقط با نيروی خويش از پيش ببرند و متحدانی الزم داشتند يعنی اشخاصی ئنبودند که مبارزه عليه قدرت توده 

د کوشيدند به ناخشنودی خود عموميت بخشن از اين جھت می. دنبال شعار ھای آنان بروند و آنھا را ترويج کننده که ب

نامۀ رفيق انور . ی بر انگيزندئ ضد قدرت توده هصورت ناخشنودی ھمۀ دھقانان در آورند و دھقانان را به و آن را ب

 برای اجرای سيستم نوين جمع آوری و تدارکات هکرد که در پيشاپيش مبارز خوجه کليۀ کمونيست ھا را دعوت می

د و با کار توضيحی خويش اثرات فعاليت خصمانۀ کوالک ی به خود راه  ندھنست گيرند، در برابر دشواری ھا سقرار

  .ھا را در ميان دھقانان از بين ببرند

رفيق انور خوجه از کمونيست ھائی که ديد روشنی از رشد روستا و سير آن در راه پيشرفت و شکوفندگی نداشتند، 

دھقانان ما چيزی غير از نفت و «جستند که   بودند و بھانه میهاز کسانی که ھمچنان در اسارت روحيات عقب ماند

انتقاد کرد، ازجنبۀ ارتجاعی حکم مذکور که دھقانان را از ھدف » شود نمی خواھد نمکی که در کشور توليد می

سازد و دور نمای رشد کشاورزی و ساختمان  خويش و کوشش در راه افزايش رفاه خويش روی گردان می

حزب خلق را به سوی سوسياليسم، به سوی «کند پرده برداشت، توضيح داد که  سياليسم را در روستا تيره میسو

حزب برای حال و آينده «، » او را به قرون وسطی بر نمی گرداند«، » کند زندگی سعادتمند و شکوفان رھبری می

ا و کارگاه ھا و مراکز برق ساخته شود، که کارخانه ھ شرايط زندگی را نمی توان بھبود داد مگر آن. »کند عمل می

که کشاورزی بتواند  توان رسيد مگر آن که کشاورزی در کليۀ بخش ھا مکانيزه شود، و به اين ھدف ھا نمی مگر آن

  .شھر ھا را از حيث محصوالت کشاورزی الزم و صنايع را از حيث مواد اوليه تأمين کند
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 ھای مربوط به جمع آوری و تدارکات نيست بلکه درستی رفيق انورخوجه توضيح داد که عيب در متن فرمان

  .ارتباط بين کمونيست ھا و توده ھای دھقان است، در فقدان کار توضيحی وسيع در روستاست

اين اثر را داشت که مبارزۀ سازمان ھای بنيادی حزب و کميته ھای حزبی » در بارۀ برخی از مسائل روستا«نامه 

ل تصميم کميتۀ مرکزی و فرمان ھای دولت در مورد سيستم نوين جمع آوری و بخش ھا در اجرای صحيح و کام

  . تدارکات توسعه يافت

 وظايف ناشی از جمع آوری و تدارکات یدر اثر نامۀ رفيق انور خوجه، کميته ھای حزب که عموماً تا آن موقع ايفا

تدابير بسيار گوناگونی اتخاذ . نددرک نظريات صحيح رسيدند و از اين روش باز گشته را غير ممکن می شمردند ب

عليه دشمن طبقاتی دست زده شد تا دھقانان را به صحت سيستم نوين قانع گردانند و به مبارزۀ متشکل و مؤثرتر 

  .شود

خورد که عبارت بود از کمبود  عملی ساختن سيستم نوين جمع آوری و تدارکات به مانع ديگری نيز بر می

نقايص کار  بنگاه ھای . ی مبادله با محصوالت کشاورزی در اختيار داشتمحصوالت صنعتی که دولت برا

  .بازرگانی نيز مانع توزيع کامالً متشکل کاالھا شده بود

اين نقايص از آنجا سرچشمه می گرفت که سازمان ھای حزب عالقه ای به مسائل اقتصادی نشان نمی دادند و پس 

خلی حزب متمرکز ساخته بودند که مورد بررسی دقيق قرار گرفت از کنگرۀ اول توجه خويش را بر روی مسائل دا

به .  وظائف اقتصادی به عمل می آمد ناکافی بودیعکس، کوشش ھائی که در ايفا هولی ب. و راه حل درست يافت

کار نمی بردند و منتظر ه عالوه سازمان ھای حزب ھنوز تجربۀ زياد در رھبری اقتصاد نداشتند وبالنتيجه ابتکار ب

ً مسائل اقتصادی با ديد بسيار تنگ و فقط به . دند که ارگان ھای مرکزی ھمه چيز را قطع و فصل کنندش می غالبا

  . شد منظور ارضاء نيازمندی ھای عاجل در نظر گرفته می

کميتۀ مرکزی، اين روش ھای اشتباه آميز را مورد انتقاد قرار داد و از سازمان ھای حزب خواست که بکوشند تا 

توان با ميتينگ و  کم و رھبری سياسی به مسائل اقتصادی بدھند و اين نظريه که ھمه چيز را میسازمان مح

ھمچنين از عقيدۀ نادرستی که به تازگی در نزد برخی از کادر ھای حزبی . دور افگننده  ب،تظاھرات رو به راه کرد

  .  نمی توان  پيشرفت داد، انتقاد شدکه اقتصاد ما را جز با تکيه بر کمک خارجی و دولتی شيوع می يافت دائر بر اين

کار پر دامنه ای دست زد تا اعتماد کادر ھا و زحمتکشان را به نيروی خود شان تحکيم ه درچنين شرايطی حزب ب

 از منابع و البانیکند و اين ايمان را در وجدان آنان جاگير گرداند که عامل قطعی در ساختمان سوسياليسم در 

  . ود، کمک خارجی فقط عامل مکمل مھمی استش نيروھای داخلی تشکيل می

که نيازمندی ھای زحمتکشان از حيث محصوالت صنعتی و کشاورزی بر آورده گردد تصميم گرفت  حزب برای آن

شورای .  اصالح کند،ی را که قبالً در اين بخش روی داده بودئکه پيشه وری کئو پراتيوی را تقويت و اشتباھا

 اختصاص ١٩۴٩صوالت کشاورزی و دامداری، اعتبار خاصی به کشت پائيزی وزيران برای تشويق افزايش مح

داد و در اثر اصالحاتی که در طبقه بندی اراضی به عمل آورد مجموع مقدار محصوالتی را که در سال جاری از 

  .  درصد کاست١۵بايست جمع آوری شود  طريق تحويل اجباری می

سر ه برابر اوست جز با تکيۀ محکم بر توده ھا نمی تواند بدانست که وظائف خطيری که در  حزب به خوبی می

ً در  گذرانيد و در آينده می حزب کليۀ دشواری ھائی راکه کشور از سر می. انجام برسد بايست بگذراند صريحا

ھزاران زحمتکش شھر و ده در جواب اين دعوت . مقابل مردم عرضه داشت و مردم را به غلبه بر آنھا دعوت کرد

سيسات نقشۀ أ، کارخانۀ قند ماليک و ساير ت» ستالين«ای داوطلبان کار در ساختمان کارخانۀ پارچه بافی به بريگاد ھ
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عزم جزم خلق در ساختمان سوسيا ليسم بار ديگر به مناسبت انتشار نخستين قرضۀ دولتی به ظھور . دو ساله پيوستند

بديل شد که در آنجا وحدت خلق و حزب، و ی تئنام نويسی برای اين قرضه به عمل سياسی بزرگ توده . رسيد

  .وفاداری خلق نسبت به مشی حزب عيان گرديد

  

  ...ادامه دارد

 


