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 ٢٠١۵ اپريل ٢۴

  .تصميماتی که به سود کشاورزی و برای بھبود زندگی زحمتکشان اتخاذ شد

. توانست بگذارد که اجرای نخستين نقشۀ پنجساله به خطر بيفتد و اتحاد طبقۀ کارگر با دھقانان تضعيف شود حزب نمی

 افزايش توليدات مختلف آن  کميتۀ مرکزی به منظور رفع موانعی که در برابر پيشرفت کشاورزی و١٩۵٣ چدر مار

بالنتيجه کمک به روستا ھا تا حدی افزايش يافت، اقدام به عمل آمد . قرار داشت تصميم به يک سلسله اقدامات گرفت

که کار ھای مربوط به بھتر کردن زمين ھا در موعد ھای پيش بينی شده انجام گيرد، به کار در مراکز ماشين و 

  .ش کادر ھای کشاورزی روبه سرعت نھادتراکتور بھبود داده شد و پرور

مين کنندۀ منابع جديدکه أولی معلوم شد که اين اقدام ناکافی است و نمی تواند مسائل موجود را حل کند، زيرا که ت

که کمک مذکور حلقۀ اساسی وظائفی به شمار می  امکان توسعۀ کمک و روستا ھا را به دولت بدھد نيست و حال آن

 توزيع سرمايه گذاری ھا به ھمان وضع که نقشۀ پنجسالۀ اول پيش بينی می. ی را به پيش براندآيد که بايد کشاورز

تحويل ھای اجباری و ماليات ھا ھمچنان زير دوش . کرد باقی بود و سرمايه گذاری در کشاورزی افزايش نيافته بود

  .کرد دھقانان سنگينی می

ن رھنمود ھائی که به منظور رشد کشاورزی داده است بايد حزب از اين تجربه چنين نتيجه گرفت که برای عملی شد

لۀ خطير سياسی در أل روستائی را بدرستی به مثابۀ مستصميمات قاطع تر و پخته تری اتخاذ گردد و ھمه بايد مسائ

 تصميمات جديد ١٩۵٣پس شورای وزيران بنابر ابتکار کميتۀ مرکزی و تحت رھبری مستقيم وی در . نظر بگيرند

  . ًسود کشاورزی اتخاذ کرد که ضمنا به بھبود شرايط زندگی زحمتکشان شھر و ده معطوف بوده مھمی ببسيار 

برخی از . در توزيع سرمايه گذاری ھای نخستين نقشۀ پنجساله در مورد مھمترين شاخه ھای توليد تجديد نظر شد

 آھنگ ساختمان برخی ديگر از از. ھنگام بود از نقشه حذف گرديده سيسات صنعتی که ھنوز ساختمان آنھا نابأت

مھمترين قسمت آن سرمايه گذاری که از صنعت برداشته شد به کشاورزی منتقل گرديد و بقيه با . سيسات کاسته شدأت

  . مصرفی روزانه و ساختمان مسکن تعلق گرفتیافزايش توليد اشيا
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،  ١٩۴٩مداری، مربوط به سال ھای دھقانان از کليۀ بقايای تعھدات اجباری غالت و ساير محصوالت کشاورزی و دا

. در ميزان تحويل ھای اجباری در مورد کليۀ انواع زمين ھا تخفيف داده شد.  معاف شدند١٩۵٢ و ١٩۵١،  ١٩۵٠

بايست تا   کئوپراتيو ھای کشاورزی و آن بھره برداری ھای انفرادی که دام کاری نداشتند از مالياتی که مییاعضا

درصد تخفيف  ٧۵معاف شدند و آن بھره برداری ھائی که دام کاری داشتند در اين مورد  پرداخته باشند ١٩۵٢پايان 

 درصد تخفيف داده ٢۵کمی بعد تصميم گرفته شد که به طور کلی در ماليات ھای بھره برداری ھای روستائی . گرفتند

 چغندر، قند که به وسيلۀ دولت بھای افزار ھای کشاورزی ساخت داخل نيز تقليل يافت و بھای زيتون، پنبه،. شود

  . شد، باالرفت خريده می

درعين حال تصميم گرفته شد که اعتبار کشاورزی به ميزان قابل توجھی افزايش يابد و تعداد بيشتری تراکتور به 

ه عده ای از کادر ھای اداری ب.  درصد کم شد٣٠ی ئدستگاه اداری دولت و سازمان ھای توده . کشاورزی داده شود

  . توليد پرداختند و بسياری از آنھا به روستاھا رفتندکار در

ی که به منظور بر انداختن بازرگانی خرده فروشی خصوصی صادر شده بود ملغی گرديد و تصميماتی ئدستور ھا

در عين حال مقرراتی وضع شد که بازرگانی دولتی و کئوپراتيوی . گرفته شد که بازرگانی مذکور اندکی رونق يابد

حزب در تعقيب مساعی خويش در بارۀ بھبود شرايط زندگی زحمتکشان، درعين حال که رشد صنايع . نيرو بگيرد

يکی از . سنگين را از ديده فرو نگذاشت به صنايع سبک اھميت بسيار داد تا توليد اشياء مصرفی روزانه، افزايش يابد

 برای آن. رش صنايع و پيشه وری محلیطرق بھره برداری تام و تمام از امکانات صنايع ملی و ديگر از طرق گست

که نيازمندی ھای روستا از حيث محصوالت صنعتی به بھترين وجه بر آورده شود به تشويق پيشه وری خصوصی 

  . وجود آيده عمل آمد که پيشه وری روستائی به مبادرت شد و کوشش ب

ميمات خود را با ديدۀ انتقاد مورد کليۀ اين اقدامات گواه نيرومندی حزب بود، نشانۀ آن بود که حزب قادر است تص

حزب براين نکته به خوبی آگاھی . تجديد نظر قرار دھد و آنھا را به موقع برای تطبيق با شرايط مشخص اصالح کند

 معين شده ًداشت که نمی توان ساختمان سوسياليسم را رھبری کرد مگر با تجديد نظر ادواری در وظائفی که قبال

ً که عمال نامناست از کار در آمده اند، مگر با جبران کمبود ھائی که به ظھور رسيده ی تصميماتیاست، مگر با الغا

بدون حرکات کور کورانۀ بسيار، بدون «لنين در موقع خود توضيح داد که سوسياليسم را نمی توان . ا. و. است

نظارت بر کارھا، بدون ايراد اصالحات مشخص در کارھا، بدون بازگشت مکرر از راھی که پيموده شده است، بدون 

  ١. ساخت» اسلوب ھای نوين

. وسيلۀ حزب و دولت اتخاذ گرديد با وجود اھميت بسياری که داشت تصميماتی از باالبوده  ب١٩۵٣تصميماتی که در 

يج ھمگانی کليۀ منابع ويژه کشاورزی حاصل گردد الزم بود به بسه که پيشرفت مطلوب در رشد اقتصاد و ب برای آن

و نيل به اين ھدف . مادی و انسانی مبادرت شود و شور انقالبی وابتکار خالق توده ھا به درجۀ عالی تری ارتقاء يابد

گشت که رھنمود سومين کنگره حاکی از بھبود عميق اسلوب رھبری سياسی حزب در  در صورتی امکان پذير می

  : چنين مقرر داشتالبانیۀ مرکزی حزب کار کميت. شد ًاقتصاد کامال به کار برده می

کادر ھای حزبی، دولتی و اقتصادی، ھمگی بايد به خوبی دريابند که وظيفۀ خطيری که در راه افزايش توليد صنعتی «

 مصرفی روزانه و بھبود شرايط زندگی زحمتکشان در برابر ماست نمی تواند با موفقيت به یو  کشاورزی، توليد اشيا

  ) ٢. (»وجود نياوريمه اگر ما چرخش قطعی در جھت بھبود اسلوب رھبری کارھای اقتصادی و اداری بانجام برسد 

تضاد اول عبارت بود از تضاد . حزب برای بھبود اسلوب رھبری، قبل از ھرچيز کوشيد که دو تضاد مھم را حل کند

روز افزايندۀ ادارۀ اقتصاد روز به ی و آموزش کادرھا از يک سو و مطالبات ئميان ناکافی بودن آمادگی فنی حرفه 
                                                 

   ۵٧٣ صفحۀ ٣١، جلد البانیکليات ، چاپ . لنين . ا.  و -   1
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ی در کليۀ زمينه ھا، ايجاد صنايع جديد و مدرن، و ھمچنين آھنگ رشد ئی از سوی ديگر، رشد اقتصاد توده ئتوده 

کرد که سطح آموزش و فرھنگ کادر ھا باال رود و شايستگی ھای آنان در انطباق با نيازمندی  کشاورزی ايجاب می

موقع آن فرا رسيده بود که با اسلوب ھای رھبری کلی در اقتصاد پايان داده شود . زايش يابدھای رشتۀ کار خود شان اف

بايست جوابگوی مطالبات رھبری کامل امور  آھنگ پرورش کادرھا می. و اقتصاد با شيوۀ مشخص رھبری شود

  . اقتصادی و دولتی باشد

ی کارگران و ئً سطح نسبتا نازل فنی و حرفه تضاد ديگر عبارت بود از تضاد ميان سطح عالی تکنولوژی توليد و

صنايع نوينی با جريان بغرنج توليد و مبتنی بر تکنيک مدرن در حال ساخته شدن بود و حال . مھندسان و  تکنيسين ھا

بالنتيجه از ظرفيت افزارھا . که پرورش کارگران، تکنيسين و مھندسان با مطالبات صنايع مذکور ھم سطحی نداشت آن

  .امل استفاده نمی شد، ثمر بخشی کار کم و بھای توليد زياد بودبه طور ک

ًکميتۀ مرکزی برای حل اين تضاد ھا درجۀ آمادگی و کارشناسی کادر ھا و کارگران را مجددا مورد بررسی قرار داد، 

  . از نقايض انتقاد کرد و تصميماتی گرفت تا اين کار بر مبانی استوار تری پی ريزی شود

 سطح زندگی زحمتکشان اتخاذ شد شور و شوق انقالبی و ابتکار توده یسود کشاورزی و برای ارتقاه بتصميماتی که 

ً درصد کارگران را در برگرفت و وسيعا در روستا ھا ٩٠مسابقۀ سوسياليستی، بيش از . ھای زحمتکش را برانگيخت

  . گسترش يافت

 توليد صنعتی بيش از کليۀ سال ھای ١٩۵۴ در. بار آورده زودی نتايج جالب و رضايت بخش به تصميمات مذکور ب

تکس دامداری متوقف شد و . سطح کشت و ھمچنين برداشت غالت نيز افزايش يافت. پيشين از حد برنامه در گذشت

 درصد بيش ٢٧لۀ مسکن، آن مساحت مسکونی که به زحمتکشان داده شد أدرمس. ًام ھا محسوسا افزونی گرفتتعداد د

مبادله ميان شھر و ده .  درصد بيشتر شد١٣عمومی کاال در بازار در عرض يکسال گردش .  بود١٩۵٣از سال 

اين نتايج باعث تقويت اتحاد طبقۀ کارگر و دھقانان گرديد و برای اجرای مجموعۀ نقشۀ پنجساله زمينه . گسترش يافت

 . فراھم آورد

  

  ...ادامه دارد

 

 


