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  ٢٠١۵ اپريل ٢٢

  با يک دست بيل و با دست ديگر تفنگ

کنگره به حزب و به تمام خلق ھشدار داد که مساعی و مبارزات آنھا برای عملی ساختن نقشۀ پنجساله با دشواری 

ه بر اين دشواری ھا بايد به کامل ترين تدارکات معنوی و مادی، رو خواھد شد و به منظور غلبه ھای بسيار روب

  . سياسی و نظامی دست زد

شد به عقب ماندگی موروثی کشور  برخی از آنھا دشواری ھای رشد بود و مربوط می. دشواری ھا گوناگون بود

براين دشواری ھا . لیطور که از گذشته، به فقدان تجربه، به آمادگی ناکافی فنی و فرھنگی کادرھا و کارگران ب

  . شد با کار جدی سازمانی، انضباط، اعتماد توده ھا به صحت مشی حزب، و بسيج توده ھا غلبه کرد می

بايست برای مقابله با دشواری ھائی که امپرياليست ھا و رويزيونيست ھای  درعين حال حزب و خلق می

، بر می انگيختند کامالً البانیی ئھوری توده  ضد جمهيوگوسالوی با فعاليت خصمانه، گوناگون و مداوم خويش ب

  . آماده باشند

.  مشغول بودندالبانیی در ئدرھم شکستن سيستم دموکراسی توده دشمنان خارجی به طرح نقشه ھای جديدی برای 

ئی و با ھم داستانی دولت يونان و ترکيه در تدارک امريکادولت يوگوسالوی با الھام و مساعدت امپرياليست ھای 

  . شد  و بلغارستان توجيه میالبانی عليه  اولۀنعقاد پيمان بالکان بود، پيمان تجاوز کارانه ای که در درجا

 البانیکنگره با توجه به اين وضعيت شعار حزب را که نخستين شعار توده ھای خلق در فعاليت آنھا پس از رھائی 

  : شعار مذکور چنين بود. بود تسجيل کرد
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کنگره به کليۀ اعضاء وظيفه داد که به ھشياری ). ١(» با دست ديگر تفنگ سوسياليسم بسازيمبا يک دست بيل و «

کنگره خواستار شد که از ھيچ . خويش حدت بخشند و به تقويت مداوم وحدت خلق برگرد حزب اھميت بسيار دھند

ای مرزی و امنيت دولتی ی، به نيروھئ، در تکامل بخشيدن به ارتش توده کوششی در افزايش توانائی دفاعی ميھن

  . دريغ نشود

 و به طور کلی سياست جنگجويانه و تھاجمی او را محکوم ساخت و رياو را بر کامريکاکنگره تجاوز امپرياليسم 

 امريکا عليه امپرياليسم و به ويژه امپرياليسم البانیسفارش کرد که پيوسته در اين جھت کار شود که کينۀ خلق 

کنگره مقرر داشت که مبارزه با امپرياليسم شرط اساسی .  کامالً افشاء شودامريکاليسم افرخته گردد و امپريا

  .مبارزه در راه حفظ و تحکيم صلح است

ھمچنين کنگره ھمدردی خويش را با طبقۀ کارگر جھانی، با ھمۀ خلق ھای که در راه رھائی از يوغ امپرياليسم در 

 دوستی و ھمکاری با اتحاد شوروی و ساير کشور ھای سوسياليستی کنگره وظيفه داد که.  اعالم داشت،پيکار اند

کيد أبيش از پيش تحکيم شود و ضرورت اين امر را که دار و دستۀ تيتو به مثابۀ عمال امپرياليسم افشاء گردد ت

  . کرد

انورخوجه مجددًا .  عضو جانشين انتخاب کرد١٢ عضو اصلی و ٣٧کنگره کميتۀ مرکزی حزب را مرکب از 

  . ير کل انتخاب شددب

  

   اقدام حزب در کاستن فاصله ميان سطح رشد صنعت و کشاورزی و در بھبود شرايط زندگی مردم-۵

نقشۀ رشد اقتصادی برای سال ھای . اجرای نخستين نقشۀ پنجساله به موانعی بر خورد که نمی شد پيش بينی کرد

موانع مذکور به طور . در نظر بود نرسيددرجه ای که ه افزايش رفاه زحمتکشان ب.  اجراء نشد١٩۵٢ و ١٩۵١

ن شده ييعمده نتيجۀ عقب ماندگی کشاورزی و معلول آن بود که کشاورزی با آھنگی کندتر از آنچه در کنگره تع

طبق نقشه وسعت يافته بود ولی بازدھی آن به ويژه در سطح کشت محصوالت کشاورزی، . بود رشد می يافت

معلوم شد که . خورد تکس قابل مالحظه ای در دامداری به چشم می. مقرر بودمورد غالت کمتر از شاخص ھای 

که طبق پيش بينی ھای نقشۀ پنجساله کاھش يابد، افزايش  فاصله ميان سطح رشد صنعت و کشاورزی به جای آن

  .يافته است

  

  .علل نا ھماھنگی رشد صنعت و کشاورزی

ن ييۀ مرکزی به بررسی خاص آن پرداخت و علل آن را تعکميت. اين امر موجب نگرانی شديد کميتۀ مرکزی گرديد

  . کرد

عقب ماندگی موروثی کشاورزی، سطح نازل آموزش و فرھنگ توده ھای دھقان و وجود مالکيت ھای کوچک در 

کار رود و کليۀ امکاناتی که حزب برای افزايش توليد کشاورزی ه روستا، مانع آن بود که تکنيک به مقياس وسيع ب

سمت گيری صحيحی که دومين کنگره برای تسريع پيشرفت کشاورزی و .  بود مورد استفاده قرار گيردايجاد کرده

 ميان رشد صنعت و کشاورزی داده بود آن طور که بايد مراعات نشد و بالنتيجه در ارقام نقشۀ پنجساله هتقليل فاصل

ر شرايط وجود مالکيت کوچک سرمايه گذاری ھائی که به کشاورزی اختصاص داده شده بود د. تجسم نيافت

                                                 
  ١۵۴ ھمانجا صفحۀ  1
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سرمايه گذاری ھای مذکور حتی از . مين کندأتخصوصی نمی توانست مخارج ضروری پيشرفت کشاورزی را 

اين طرز عمل با وظيفه ای که کنگره مقرر داشته و خواسته بود که . سرمايه گذاری در حمل و نقل ھم کمتر بود

  .  در صد باال رود تناسبی نداشت١٧١توليد کشاورزی در طی نقشۀ پنجساله، به ويژه در اثر افزايش بازدھی، 

ساختمان . فت که در بخش صنايع در نظر گرفته شده بود از حد امکانات واقعی بيرون بودبه عالوه آھنگ پيشر

آھنگی که . گذشت مؤسسات صنعتی جديد به چنان مقياسی رسيد که از دائرۀ نيروھا و ظرفيت ھای کشور در می

ر مستلزم کار ھای مذکو. برای تمام کردن برخی از مؤسسات مھم معين شده بود نمی توانست نگھداری شود

مين نيروی کار جھت أبرای ت. شد   کارگر تخمين زده می٢۶٠٠٠افزايش فراوان نيروی کار بود که ساالنه به 

. صنايع الزم بود که دھقانان به تعداد زيادی از کشاورزی جدا شوند و اگر چه به اندازۀ مذکور در فوق جدا نشدند

نايع و به ويژه ساختمان مؤسسات صنعتی، به صورت اين پديده ھم برای کشاورزی و ھم برای اجرای نقشۀ ص

  . مانعی عرض وجود کرد

. ثير منفی در رشد کشاورزی داشتأدشواری ھای اقتصادی دھقانان نيز عالوه بر کمبودھای برنامه گزاری، ت

تعھدات دھقانان در برابر دولت در مورد تحويل دادن اجباری محصوالت کشاورزی، خيلی زياد و ماليات 

در .  نتوانستند از عھدۀ تحويل بر آيند١٩۵٢ - ١٩۵٠دھقانان در اثر خشکسالی . رزی ھنوز خيلی سنگين بودکشاو

 ۴٠ درصد که به طور متوسط در برنامه پيش بينی شده بود ٢۵واقع در اين سال ھا دھقانان مجبور بودند به جای 

  . در صد محصول ذرت را تحويل دھند۵٠تا 

تعداد آن بھره برداری ھای . اورزی وارد آورد و باعث کاھش دام ھا شدخشکسالی صدمات بزرگ بر کش

کشاورزی که گاو کاری داشتند به يک سوم بھره برداری ھای کشور رسيد، و اين تلفات در موقعی روی داد که 

  . سطح کشت و تنوع کار ھای کشاورزی افزايش يافته و در عين حال وسائل مکانيکی کشاورزی غير کافی بود

دست نيامد و يکی از دالئلش آن بود که بھترين زمين ه  ميزان بازدھی که برای توليد غالت پيش بينی شده بود بآن

که قبالً بررسی  سطح کشت اين گياھان را افزايش داده بودند بدون آن. ھا به گياھان صنعتی اختصاص يافته بود

ً بدون آن  ميزان نيروی کاری را که برای چنين کشتی که ارادۀ دھقانان و يا جدی به عمل آورند و حتی غالبا

  .دست نيامده از اين جھت بازدھی پيش بينی شده ب. ضروری بود در نظر بگيرند

 تصميماتی که حزب اتخاذ کرده بود بازھم ھماھنگی ميان قيمت کاال ھای کشاورزی و کاالھای هباوجود کلي

توانستند افزارھای   ھای اندک خود به زحمت میدھقانان با در آمد. صنعتی ھنوز به کلی از ميان نرفته بود 

ضرور ی کشاورزی را بخرند زيرا که قيمت اين افزار ھا به نسبت قيمت کاالھای کشاورزی و دامداری خيلی باال 

شدند که  دست آوردن افزار ھای آبياری از اين جھت نيز دچار دشواری میه از طرف ديگر دھقانان در ب. بود

  .  اين افزارھا ھنوز به قدر کافی نبودتوليد صنعتی و پيشه وری

ی که در کشاورزی در نظر گرفته شده بود عملی نگرديد وظائف مقرر در زمينۀ توليد مواد ئچون پيشرفت ھا

مين خواربار اھالی پيش آورد و مانع بھبود أاين وضع دشواری ھائی در ت. مصرفی روزانه نيز انجام نگرفت

  . دشرايط زندگی زحمتکشان شھر و ده ش

کئو پراتيوھای مصرف برای . ثير داشتأاوضاع و احوال ديگری نيز در جلوگيری از بھبود زندگی زحمتکشان ت

دست آورند معامالت جمع آوری و فروش محصوالت کشاورزی و ھمچنين افزارھای ه که بيشترين سود را ب اين

 به بازار تضمين شده و بازار متقابل نمی دادند و کاالھای الزم را آبياری را به طور عمده در بازار آزاد انجام می

تعداد کثيری از دھقانان زاد و بود خويش را رھا کرده برای کار به شھر ھا می آمدند و اين امر ايجاب . رسانيدند
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مين آنھا و خانواده ھای شان از حيث مسکن و از حيث کاالھای جيره بندی شده، مجدداً سرمايه أکرد که برای ت می

عالوه از آنجا که بدون توجه به رھنمود کميتۀ مرکزی در صدد بر آمده بودند که بازرگانی خرده ه ب. گذاری شود

ھنگام و از طريق اقدامات اداری از ميان بردارند اين امر بيش از پيش باعث کاھش ميزان کاال در ه فروشی را ناب

  . بازار شده بود

دستگاه دولتی و سازمان ھای توسعۀ مفرط .  ساختحزب در اين دوره نقص ديگری را نيز در زمينۀ فوق بر مال

گشت که تجربۀ کادرھا با وظائف جديدی که  ی بار سنگينی بر بودجۀ دولت بود و اين امر از آنجا ناشی میئتوده 

توان بر دشواری ھای  شد که می در اثر توسعه در بخش دولتی اقتصاد پيش آمده بود مطابقت نداشت و تصور می

کرد، باعث  ی سنگينی میئچنين دستگاھی بر اقتصاد توده . دعۀ دستگاه دولتی غالب آمحاصل از آن با توس

  .داد تضعيف رھبری آن می گرديد و راه به بوروکراسی می

  

  ...ادامه دارد

  

  

  


