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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم

www.afgazad.com                                                                                           afgazad@gmail.com 
 Historical تاريخی

  
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  
  ٢٠١۵ می ٠٢

  اجرای نخستين نقشۀ پنجساله

 وظائف اقتصادی، اجرای نخستين نقشۀ پنجساله در پيوند یلوژيک با مبارزه برای ايفاوئمبارزۀ حزب در جبھۀ ايد

  . نزديک بود

تصميمات اقتصادی که به منظور بر انداختن عقب ماندگی کشاورزی اتخاذ شده بود با بھبود برنامه گذاری در اين 

ی در اين رشته مانع ابتکار بھره برداری کشاورزی شده و به تمرکز مفرط برنامه گذار. ميل گشتشته از اقتصاد تکر

طبق برنامه گذاری جديدی که در مورد کشاورزی وضع شد نقشۀ دولتی به . رشد کشاورزی تا حدی صدمه زده بود

بايست از محل تحويل اجباری جمع   که میمنظور رشد کشاورزی، حجم ميزان محصوالت کشاورزی و دامداری را

ه بايست ب بايست تنظيم شود و حجم دستمزد ھائی را که می آوری شود، حجم خريد مازاد، قرار داد ھائی راکه می

 بھره برداری در عين حال ھر. کرد ن میييطور جنسی در برابر کار مراکز ماشين و تراکتور پرداخت گردد، تع

 انفرادی، برای توليد خويش به معيت ارگان ھای کشاورزی و مراکز ماشين و پراتيوی وکشاورزی دولتی، کئو

ًکه از شرايط خاک، آب و ھوای ھر منطقه به بھترين وجه استفاده شود مستقيما برنامه  تراکتور و با در نظر گرفتن آن

وليت ؤساخت و مس یروکراتيک آزاد مز کارشناسان کشاورزی را از کار باين شيوۀ جديد، بسياری ا. کرد مطرح می

  . داد کادرھای دولتی را در مورد رھبری فعاليت ھای کشاورزی در مناطق مختلف افزايش می

 چرخش مھمی در توليد صنعتی و به ويژه در صنايع معدنی روی داد، اسلوب و سازماندھی کار در ١٩۵۵در سال 

  . تی و حزبی بھبود بسيار يافتمحل ھای توليد، اسلوب رھبری اقتصاد به وسيلۀ ارگان ھای اقتصادی دول

 درصد افزايش يافت و ١٧٩ حجم کلی توليد صنعتی ١٩۵۵ تا ١٩۵٠از . نخستين نقشۀ پنجساله با موفقيت اجراء شد

در برخی از .  درصد٣٢سرانۀ متوسط ساليانۀ رشد عبارت بود از .  شد١٩٣٨ درصد برابر توليد صنعتی سال ۵.١١

نگ کروم، صنايع مکانيکی، صنايع چوب، صنايع محلی و برخی ديگر از رشته شاخه ھای صنعتی مانند استخراج س



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٢

کئوپراتيوھای پيشه وری نقشۀ پنجساله را ده ماه . برنامه بيش از حد نصاب انجام گرفتھای صنايع وظائف مقرر در 

 کارخانه و مؤسسۀ دولتی و با کئوپراتيو توليد ١۵٠در طی نخستين نقشۀ پنجساله قريب . قبل از موعد انجام دادند

  . صنعتی جديد ساخته و بکار انداخته شد

 در صد ٣۵  ١٩۵۵شود در  توليد غالتی که از آنھا نان ساخته می. يدپيشرفت ھای مھمی در کشاورزی به ظھور رس

رشد توفانی اقتصاد و افزايش توليد صنعتی و کشاورزی امکان داد که شرايط زندگی مادی .  بود١٩۵٠بيش از 

 درصد افزايش ١۵ حجم کلی گردش کاال ١٩۵۵ تا ١٩۵٠از . زحمتکشان بھبود يابد و سطح فرھنگ آنھا باال رود

 درصد، در آمد دھقانان ٣٠ درصد، دستمزد واقعی کارگران و کارمندان ٧٠درھمين مدت در آمد ملی قريب . تياف

  . ًدرپايان نقشۀ پنجساله سيستم جيره بندی قسما بر افتاد.  درصد باال رفت٣۵

و تعداد دانش آموزان . شبکۀ مدارس گسترده شد. دست آمده درزمينۀ فرھنگ و آموزش پيشرفت ھای بزرگی ب

  .باره بر افتاد  سال نداشتند يک۴٠ ھائی که بيش از البانیبی سوادی از نزد کليۀ . دانشجويان افزايش بسيار يافت

 -  از کشور کشاورزی عقب افتاده به کشور کشاورزیالبانیکه  وظايف عمدۀ نخستين نقشۀ پنجساله مشعر بر اين

 جديد سوسياليستی افکنده شد، بخش سوسياليستی طرح صنايع. صنعی بدل شود روی ھم رفته به خوبی انجام گرفت

کشاورزی توسعه يافت و شرايطی فراھم آمد که آھنگ جمعی کردن کشاورزی سرعت گيرد ساختمان پايۀ اقتصادی 

  .سوسياليسم در طی نقشۀ پنجسالۀ بعدی به پايان رسد

  اد در ساختمان سوسياليستی کشورھائی در زمينۀ رھبری دولت و اقتصب حزب طی نخستين نقشۀ پنجساله تجارب گران

 ضد دشمن طبقاتی داخلی و خارجی هو ھمچنين در فعاليت به منظور بسيج توده ھا، در مبارزۀ سياسی و ايدئولوژيک ب

  . دست آورده ضد اپورتونيسم راست ب هو ب

   

  

  ...ادامه دارد

 


