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  ٢٠١۵ اپريل ٠١

  عمل آمده کوشش ھائی که برای رفع عقب ماندگی کشاورزی ب

ً مستقيما داشت مربوط به عقب ماندگی کشاورزی بود که يکی از مسائلی که ھمچنان بيش از ھمه، حزب را نگران می

ات مثبت  به عمل آمد با وجود اثر١٩۵٠ - ١٩۴٩اقداماتی که در سال . ی اقتصاد می گرديدمانع رشد ساير رشته ھا

آھنگ توسعۀ کشاورزی ھنوز کند بود و فاصلۀ رشد آن با رشد . خويش نتوانست کشاورزی را از عقب ماندگی بدر آورد

شد و اين امر ارضاء مطالبات توده ھای زحمتکش را از حيث مواد کشاورزی و رفع  صنايع روز به روز بيشتر می

 درصد مورد ٧۵که اعتبار کشاورزی فقط به ميزان  اين. اختس نيازمندی ھای صنايع را از حيث مواد اوليه دشوار می

استفاده قرار می گرفت و نيز سطح قيمت کاالھای صنعتی به نسبت سطح قيمت کاالھای کشاورزی باال بود موانع 

  . کرد ديگری در اين زمينه ايجاد می

 کشاورزی و مساعی الزم برای ۀ کندی رشدأل تشکيل شد مس١٩۵١ پريلا که در البانیپلنوم کميتۀ مرکزی حزب کار 

له فقط از يک زاويه نگريست و به اين أولی پلنوم به اين مس. ی قرار دادرفع عقب ماندگی کشاورزی را مورد بررس

 خطا رسيد که ديگر بھره برداری ھای کوچک دھقانی ھيچ امکان ندارند محصوالت کشاورزی خود را افزايش ۀنتيج

ک صحيح که کئوپراسيون يگانه وسيلۀ عمدۀ رفع عقب ماندگی کشاورزی است تصميم پلنوم با تکيه بر اين در. دھند

ھنگام  بود و چون شرايط برای ه ولی اين تصميم ناب. گرفت که به مقياس وسيع به جمعی کردن کشاورزی دست بزند

ًمال به سازماندھی سوسياليستی مجموعۀ کشاورزی ھنوز وجود نداشت ممکن بود امر جمعی کردن کشاورزی را ع

ًپلنوم کميتۀ مرکزی که مجددا در ماه مه تشکيل شد . حزب اين تصميم عجوالنه را به موقع اصالح کرد. خطر اندازد

کيد کرد که با توجه به شرايط مشخص کشور، وظيفۀ اساسی عبارت از آن نيست که جمعی کردن روستا ھا گسترش أت

زی موجود تقويت گردد و کليه امکانات بھره برداری ھای کوچک يابد بلکه عبارت از آن است که کئوپراتيوھای کشاور

  . برای افزايش توليد به کار انداخته شود
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حزب با ارزيابی صحيح کليۀ شرايط، امکانات و وسائل موجود درآن دوره به اين نتيجه رسيد که بھترين راه برای پيش 

شھر و روستا، تخفيف فاصلۀ موجود ميان سطح رشد برد کشاورزی عبارتست از تقويت و تکميل روابط اقتصادی ميان 

  . صنايع و کشاورزی

نبايد از نظر دور بداريم که اتحاد نزديک شھر و روستا جز بر اساس اقتصادی «: کميتۀ مرکزی چنين راھنمائی کرد

ع دلبسته ايم به اگر ما به ايجاد صناي. ما بايد اقتصاد خويش را به طور موزون بر پاکنيم... نمی تواند استوار گردد

  ١» کشاورزی نيز عالقه داريم و نبايد از ياد ببريم که رشد صنايع وابسته به رشد کشاورزی است

عمل آمد تا اشتباھاتی که در امر ثبت وطبقه بندی زمين ھا روی ه اقداماتی ب.  کمک به روستا افزايش يافت١٩۵١در 

 درصد کاسته گشت و بھره برداری ھای ٢۵ تحويل داده شود بايست ًاز مقدار غالتی که اجبارا می. داده بود رفع شود

  .کشاورزی انفرادی که در آمد ساليانۀ آنھا کم بود ازماليات معاف شدند

از آنجا که رابطۀ ميان قيمت محصوالت صنعتی و محصوالت کشاورزی طوری بود که دھقانان را با افزايش توليد و 

 ١٩۵١ًمجددا در . زب دانست که بايد قيمت محصوالت صنعتی را پائين آوردمعامله در بازار متقابل بر نمی انگيخت ح

فرمان تقليل قيمت محصوالت صنعتی صادر گرديد و اين امر فاصله موجود ميان قيمت محصوالت صنعتی و 

  . محصوالت کشاورزی را تاحدی کم کرد

بازرگانی کئوپراتيوی خريد و فروش مبادرت در عين حال به تقويت و توسعۀ بازرگانی دولتی و کئوپراتيوی و به ويژه 

ی نيرومند در آيند، روابط ئی مذکور به صورت ارگان ھای توده گرديد و از اين راه کمک شد با اينکه کئو پراتيو ھا

  .اقتصادی ميان روستا و شھر نزديک تر گردد و عالقه مندی به کشاورزی جمعی در دھقانان دميده شود

منظور رفع عقب ماندگی کشاورزی به عمل می آمد با کار وسيع سياسی و سازمانی حزب اقدامات اقتصادی که به 

و ھمچنين به کار شوراھای . کوشش شد که ترکيب اجتماعی و فعاليت سازمان ھای بنيادی حزب بھبود يابد. ھمراه بود

  .ی و سازمان ھای جوانان و زنان تحرک بيشتری داده شدئتوده 

  

  .البانیر  دومين کنگرۀ حزب کا-۴

   صنعتی انجام يابد– به کشور کشاورزی البانیبايست برای تبديل  وظائفی که می

ی أ نفر با ر١۴٣ی قطعی و أ نفر با ر۵۶٢.  تشکيل شد١٩۵٢ پريلا ٧ تا چ مار٣١ از البانیدومين کنگرۀ حزب کار 

 یتعداد اعضا.  داشتند عضو و نامزد عضويت نمايندگی۴۴۴١٨مشورتی در اين کنگره شرکت جستند که از طرف 

 حزب ی درصد از اعضا٨ويژه از آن جھت که ه حزب در موقع اين کنگره اندکی کمتر از موقع نخستين کنگره بود، ب

  .در طی رسيدگی به اسناد حزبی اخراج شده بودند

  

  رھنمود ھای نخستين نقشۀ پنجساله

ًمدت دار تر کامال امکان پذير است و رھنمود کنگره تشخيص داد که رشد اقتصادی و فرھنگی کشور بر طبق نقشه ای 

  . تصويب کرد١٩۵۵ - ١٩۵١ھای نخستين نقشۀ پنجساله را برای سال ھای 

اين رھنمود ھا پيش از آنکه به تصويب کنگره برسد در مدتی بيش از دوماه در سازمان ھای حزب و در اجتماعات 

 مذکور نظرھا و پيشنھاد ھای متعددی داده شد که طی اجتماعات. عمومی زحمتکشان شھر و ده به بحث گذاشته شد

  . بسياری از آنھا مورد توجه ارگان ھای صالحيت دار قرار گرفت

                                                 
  1 .١١٠، جلد دوم صفحۀ البانیاسناد عمدۀ حزب کار . ١٩۵١ سپتامبر ٢١، البانی قطعنامۀ پلنوم کميتۀ مرکزی حزب کار -
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دست آمده و اندازۀ توانائی کادر ھای ملی ه برنامه  در درجۀ اول با تکيه بر نيروی خود کشور، منابع داخلی، تجارب ب

ھدف کمک  . ی و در درجۀ اول اتحاد شوروی نيز اتکاء داشتبرنامه بر کمک کشور ھای سوسياليست. تنظيم شده بود

 در آن روزگار عبارت بود از رشد نيرو ھای مولد کشور تا آنکه اقتصاد توده البانیی ئاتحاد شوروی به جمھور ی توده 

يھن ما به حزب اين کمک را به مثابۀ عامل مھمی در ساختمان سوسياليسم در م. ی بتواند با امکانات خود به پيش رودئ

  . شمار می آورد

تسريع آھنگ ساختمان بنياد اقتصادی سوسياليسم و رشد : نخستين وظيفه ای که نخستين برنامه مطرح کرد چنين بود

 در پايان نقشۀ پنجساله از کشور کشاورزی عقب مانده به کشور کشاورزی البانینيروھای مولد، بدان منظور که 

 کارگر با دھقانان زحمتکش و ارتقاء سطح زندگی مادی و فرھنگی توده ھای صنعتی بدل شود، تقويت اتحاد طبقۀ

  .زحمتکش 

در واقع صنعتی . حزب مقرر داشت که حلقۀ اساسی اجرای اين وظيفه عبارتست از ايجاد صنايع نوين سوسياليستی

  .ديدسياليستی تنظيم گرکردن کشور با برنامۀ بزرگ و پردامنه ای برای ساختمان پايه ھای صنايع سو

ی دارد ئحزب، اصلی را که به موجب آن، توليد وسائل توليد نقش قطعی در رشد صنايع و مجموعۀ اقتصادی توده 

ولی معذلک رشد . بدرستی ارزيابی کرد و طبق اصل مذکور اھميت بسيار به رشد و ايجاد رشته ھای صنايع سنگين داد

 صنايع در برنامه پيش بينی نمی شد زيرا که کشور ما امکانات اقتصادی و فنی ھمزمان و متقارن کليۀ رشته ھای اين

ه بايست از طريق مبادالت بازرگانی و يا اعتبارات مورد توافق ب ماشين ھای الزم می. چنين امری را در اختيار نداشت

شش به عمل آيد که ع سنگين کورشد در رشد آن رشته ھائی از صنايارق. سوسياليستی تحويل داده شودوسيلۀ کشور ھای 

در شرايط مشخص کشور .  وجود دارد و صاحب مزايای اقتصادی بيشتری ھستندالبانیمنابع طبيعی الزم برای آنھا در 

نيک، صنعت برق و صنعت مصالح مده شامل شود بر معادن، صنعت مکاطور عه بايست ب ما صنايع سنگين می

نه صنايع در اين ميا. ی صورت گيردشته ھا با آھنگ سريع تراين رشد که توسعۀ  ويژه پيش بينی میه ساختمانی ب

 صنايع بايست تکيه گاه عمدۀ رشد ساير رشته ھای صنايع باشد و نيازمندی ھای معدنی جای اول داشت زيرا که می

 الزم را بايست ماشين ھای الت معدنی میاز طر ف ديگر صدور محصو.  ه سازدليه بر آوردتبديلی را از حيث مواد او

  . مين کندأبرای صنعت و کشا ورزی ت

بايست در طی نقشۀ پنجساله با مراکز حرارتی و ھيد رو الکتريک مجھز گردد که نيازمندی ھای  صنعت برق می

  . ی را بر آورده سازدئصنايع و مجموعۀ اقتصاد توده 

ظور تقليل واردات آنھا، در نقشۀ که کشور نياز بزرگ و مبرم به مايحتاج مصرفی روزانه داشت و به من از آنجائی

  .پنجساله جای مھمی به رشد صنايع سبک و غذائی داده شد که به ويژه بر مواد اوليۀ خود کشور متکی باشد

ه گذاری ھای پيش مين شود سرمايأکه رشد سريع توليد صنعتی آن طور که در نقشۀ پنجساله معين گشته بود ت برای آن

  . بود١٩۵٠ - ١٩۴۶بر سال ھای بينی شده سه برا

يکی کندی : و مانع غلبه شودد وانست به خوبی انجام گيرد که برداشت در صورتی می ت وظائفی که کنگره مقرر می

رشد کشاورزی که شاخۀ مسلط اقتصاد ملی بود و ديگر کمبود کادر ھای فنی و سطح نازل معلومات و آمادگی فنی 

  . ديدکارگران توجه خاصی بر رفع اين موانع معطو ف گر

 بود توليد کشاورزی در ھمين دوره بيش از ١٩٣٨ چھار برابر سال ١٩۵٠ليد صنعتی در در عين حال که حجم کلی تو

  .  درصد افزايش نداشت٣٠٠
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ورزی با آھنگی سريعتر از آنچه تا امروز کند که کشا ايجاب می... يع صنا يع توسعۀ سر«: کنگره چنين تصريح کرد

بتواند نيازمندی ھای صنايع را از حيث مواد اوليه و نيازمندی ھای دولت و اھالی را از حيث داشته است رشد يابد تا 

   .٢» محصوالت کشاورزی بر آورده سازد

ولی در شرايط مشخص . يگانه راه برای طرد قطعی عقب ماندگی کشاورزی عبارت بود از تحول سوسياليستی روستا

ًنوز کامال به برتری ورزی ميسر نبود زيرا که تودۀ وسيع دھقانان ھشاآن موقع ھنوز مبادرت به جمعی کردن وسيع ک

کيد أکنگره ت. ليستی در کشاورزی معتقد نشده بود و پايۀ فنی و اقتصادی الزم برای اين کار وجود نداشتسيستم سوسيا

ورزی دست زد ، بايد کرد که در چنين شرايطی به منظور تسريع پيشرفت کشاورزی بايد به تقو يت کئوپراتيو ھای کشا

ستا از  که روابط اقتصادی ميان شھر و روھمچنين الزم بود. بنگاه ھای کشاورز و دامداری را استحکام و توسعه بخشيد

اسيون کشاورزی، کمک دولت به دھقانان  مراکز ماشين و تراکتور و مکانيزتوسعۀ: راه ھای زيرين تحکيم شود

ستا، تعديل ھرچه صحيح ر بيشتری از محصوالت صنعتی به روساندن مقاديوسيلۀ اعتبارات کشاورزی، ره زحمتکش ب

  .تر رابطه ميان قيمت محصوالت صنعتی و محصوالت کشاورزی

 بازدھی زمين ھای کشاورزی و یبايست از طريق اعتال ليد کشاورزی میينی ھای نقشۀ پنجساله، افزايش توطبق پيش ب

  .توسعۀ سطح بذر افشانی  تحقق يابد

ويژگی . دست می آيده اساسی که در کشاورزی معين شد عبارت بود از افزايش توليد غالتی که از آنھا نان ب ۀوظيف

رفت،  ديگر رشد کشاورزی در طی پنجسالۀ اول توسعۀ زمين ھائی بود که برای  کشت گياھان صنعتی به کار می

مين شود آن سرمايه أنۀ کشاورزی تکه تحقق وظائف در زمي برای آن. گياھانی که نخستين الزمۀ رشد صنعت بودند

  .  بود١٩۵٠ -١٩۴۶ًگذاری که برای اين دوره در نظر گرفته شد تقريبا دو برابر سال ھای 

کرد که انقالب فرھنگی بيش از پيش گسترش يابد و تسريع  لۀ کادر ھای فنی و کارگران متخصص ايجاب میأحل مس

 ٣٧٠  ١٩٣٨ بسيار يابد، تعداد کل شاگردان نسبت به سال  آموزش توسعۀۀبايست شبک در طی پنجسالۀ اول می. شود

 ٨۵٠٠بايست بيش از  ھمچنين می.  برابر شود١٨ برابر و تعداد مھندسان ۵برابر شود، تعداد آکونوم ھا بيش از 

  .  کارگر متخصص پرورش يابند۵۴٠٠تکنيسين متوسط و قريب 

ه ناحيۀ کوکس، تر بوزه، ميرديته، پوکه و غيره معطوف کنگره توجه حزب را به عقب ماندگی نواحی شمالی، از آنجمل

نقشۀ پنجساله بر انداختن بی سوادی را . عمل آيده داشت و توصيه کرد که دربارۀ پيشرفت فرھنگی آنھا مراقبت خاص ب

شد د زندگی توده ھای زحمتکش مؤثر بابايست در بھبو افزايش محصوالت صنعتی و کشاورزی می. کرد پيش بينی می

  .ی فراھم آورد سيستم جيره بندیط الزم برای الغاو شراي

 ١٩۵٠ – ١٩۴۶ برابر  دوران پنجسالۀ ۴ تا ٣بايست  سرمايه گذاری در عرصۀ فعاليت ھای اجتماعی و فرھنگی می

  .باشد

بايست  تحقق اين نقشه می. نخستين نقشۀ پنجساله نشانۀ مرحلۀ جديدی در رشد سريع اقتصادی و فرھنگی کشور بود

  .ليسم فراھم آوردقطعی ساختمان پايۀ اقتصادی سوسيازم برای حرکت به سوی مرحلۀ شرايط ال

  

  ...ادامه دارد
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