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  ٢٠١۵ می ١۶

   مبارزۀ حزب برای استقرار مناسبات سوسياليستی در روستا و اجرای دومين نقشۀ پنج سالـــه-٣

حزب درعين حال که برای مبارزۀ سياسی و ايدئولوژيک تقدم قائل بود وظائف اقتصادی و اجتماعی مطروحه از طرف 

لۀ بزرگ سياسی به أمثابۀ مسه  را قبل از ھر چيز بعکس، تحقق اين وظائف هب. سومين کنگره را از ديده فرونگذاشت

  .شمار می آورد

  

  کاری که برای جمعی کردن پردامنۀ کشاورزی انجام گرفت

در اين مورد در دو .  بيشترين توجه خود را به جمعی کردن پردامنۀ کشاورزی معطوف داشته بودالبانیحزب کار 

پا کردن کئوپراتيوھای جديد کشاورزی و جھت ديگر پذيرفتن جھت مھمتر عبارت بود از بر: گرفت جھت کار انجام می

طور عمده شامل مناطق دشت و ه جمعی کردن، ب. دھقانان که تا آن روزگار برکنار مانده بودند درکئوپراتيو ھای موجود

 انی میسازمان ھای حزب از ھر ابتکار دھقانان برای ايجاد کئو پراتيوھای جديد با کليۀ وسايل پشتيب. شد کوھستان می

کئوپراتيوھا حتی با عدۀ قليلی از . ًکردند و لزوما منتظر نمی ماندند که اکثريت روستا با ايجاد کئوپراتيو اعتقاد پيداکند

  .شدند بھره برداری ھای کشاورزی نيز تشکيل می

د که به موريت داأً خود و به تعداد کثيری از کادرھای حزبی و دولتی مخصوصا میکميتۀ مرکزی حزب به کليۀ اعضا

مين تحول سوسياليستی کشاورزی، أدھقانان و کمونيست ھای روستاھا در جمعی کردن کشاورزی ياری برسانند برای ت

 و نه فقط آنھا بلکه زحمتکشان بنگاھای صنعتی و ساختمانی،  قبل از ھمه بنگاھای کشاورزی دولتی به مقياس وسيع

  .ده شدندحرکت در آوربه سسات فرھنگی، سازمان ھای شھری حزب ؤم

حزب به موازات توسعۀ جمعی کردن کشاورزی، کار عظيمی به منظور تقويت اقتصادی و سازمانی کئوپراتيوھای 

 آنھا ۀ در سومين کنگر١٩۵۶مبر  که در دس جديد کئوپراتيوھاۀاز اين لحاظ تصويب اساسنام. جديد و قديم انجام داد

ت اساسی زندگی درونی کئوپراتيوھا، حقوق و وظائف اساسنامۀ مذکور مقررا.  اھميت خاص داشت،صورت گرفت
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ر يافت و صحيح ييبيش از پيش کامل کرد، حدود محوطۀ ھرخانوادۀ کئوپراتيو تغرا  آنھا و فعاليت اقتصادی آنھا یاعضا

 دولت از طريق وسائل ميکانيکی و کادرھا و از طريق اعتبار کشاورزی وغيره به کئوپراتيوھا ياری می. تر ترسيم شد

  .يدرسان

حزب اين . کرد رسيد، مبارزه می در کار جمعی کردن به ظھور میکه ی ئ وکمبودھاصحزب در عين حال با نقاي

 روستا را مورد نکوھش قرارداد که با ايجاد کئوپراتيو فقط ی از دھقانان برخی از کمونيست ھا ایهگرايش نادرست عد

 ساير نيازمندی ھای آنھا را بر آورده خواھد مين خواھد کرد وأکردند که دولت نان آنھا را ت بدان اميد موافقت می

 زمين بيشتر از اندازۀ مقرر در اساسنامه، نيز مبارزه شد مظاھر استفاده ۀبا گرايش ديگر مبنی بر نگھداری قطع. ساخت

  .از شيوه ھای اداری در ايجاد کئوپراتيوھا و نقض اصل داوطلبی ھم محکوم گرديد

خواستند از جمعی کردن کشاورزی   شکستن دسائس دشمنان طبقاتی که میحزب به ويژه قوای خود را برای درھم

کوالکان که به وسيلۀ جاسوسان اعزامی از طرف امپرياليست ھا و رويزيونيست ھای يوگوسالوی .  بسيج کرد،جلوگيرند

اين قبيل دشمنان طبقاتی با اعالم شعار ھای از . شدند به خرابکاری و انواع اغتشاش مبادرت جستند نيز تحريک می

، » در کئوپراتيو از گرسنگی خواھيد مرد«، » وقت باقی است١٩۶٠تا . در تشکيل کئوپراتيو عجله نکنيد«: دست زدند

دشمنان طبقاتی در نھان دھقانان را بر می انگيختند . وغيره» جمعی کردن فقط وسيله است که زمين دھقانان را بگيرند«

کردند که اساسنامه را   آن را تحريک مییوپراتيو به وجود می آمد اعضاکه کئ وقتی. که به کئوپراتيوھا نپيوندند

درکار تحويل .  کئوپراتيو نفاق بيفکنندیزدند و می کوشيدند که بين اعضا مراعت نکنند، به ناخشنودی ھا دامن می

  . دندتراشي ورزيدند و بر سر راه استفاده از وسايل ميکانيزۀ کشاورزی مانعی می اجباری به دولت اخالل می

تشبثات کوالکان و ساير دشمنان خلق در اثر فعاليت حزب و شور و شوق انقالبی توده ھای دھقان دامنه نيافت و درھم 

 جمعی کردن کشاورزی در راھی که حزب نشان می. شدندکوالکان و دشمنان به کلی منفرد ماندند و افشاء . شکسته شد

عليه دشمنان مبارزه برای جمعی کردن کشاورزی به ويژه مبارزه .  به پيش رفت،داد و به آھنگی که حزب معين کرد

جنبش جمعی کردن کشاورزی . طبقاتی، وجدان سياسی دھقانان را قوی تر گردانيد و آنھا را محکم تر به حزب پيوند داد

  .  سترگ سياسی در آمدلۀأ صورت مسبه

از . ولی حزب در طی جمعی کردن وسيع کشاورزی از ھمان نخستين سال به پديدۀ زيانمندی در بخش دامداری برخورد

که دام ھای مولد زائد خود را به  يک سو تعداد زيادی از دھقانان به خصوص بنابر منافع شخصی خويش در اين

 کشتند و يا می که وارد کئوپراتيو شوند دام ھای خود را می ًحتی غالبا پيش از آن. دندکر  ترديد می،کئوپراتيو بفروشند

 ديگر کميته ھای حزبی یاز سو. از اين جھت تعداد دام ھای جمعی اکثريت کئوپراتيو ھای جديد بسيار کم بود. فروختند

که جمعی کردن زمين  نتيجه درحالیبال.  جمعی کردن زمين ھا عالقه نشان نمی دادندۀبه جمعی کردن دام ھا به انداز

  . درصد بود١٠ درصد و گوسفندھا ۶شد جمعی کردن گاو ھا فقط   درصد بالغ می٣٠ھای کشتمند به 

 اين هبرای خاتمه دادن ب. رسانيد ی و سازماندھی سوسياليستی کشاورزی زيان میئ اقتصاد توده هاين وضع دامداری ب

کردن دام ھا ھمزمان با جمعی کردن زمين ھا تسريع شود و دامداری وضع تصميمات خاصی اتخاذ شد تا آھنگ جمعی 

  . و به ويژه گوسفند داری و گاوداری توسعه و بھبود يابد

حزب مظاھر رضايت . دست آورده  کشاورزی نتايج ديگری نيز ب نخستين سال جمعی کردن دامنه دارحزب از تجارب

 فاش ساخت و به ھمگان سفارش کرد که از موفقيت سرمست شد  از کمونيست ھا ديده می ایهاز خود را که در نزد عد

به ويژه دولت توجه کرد با . تصميمات به منظور اشاعه و تصميم تجارب جمعی کردن کشاورزی اتخاذ گرديد. نشوند

اين که کمک خود را به کئو پراتيو ھا از طريق مراکز ماشين و تراکتور، بنگاھای کشاورزی دولتی، اعتبارات 
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 کشت درختان ميوه دار، مووزيتون، ١٩۵٧در .  تحويل بذر مرغوب و چارپايان اصيل بھتر سازمان دھدکشاورزی،

  .بسط داده شد تا اقتصاد کئوپراتيو با اين طريق تقويه شود

ی مورد بررسی ئاقتصاد توده  ۀ ارتقاء سطح کاردانی و تکثيری سريع تعداد کادرھا را در مجموعلۀأکميته مرکزی مس

عدۀ . بايست درکشاورزی سوسياليستی کارکنند معطوف داشت ی که میئاد و توجه خاصی به پرورش کادرھاقرار د

ديگری از کمونيست ھا و متخصصان کشاورزی که در ادارات دولتی و دستگاه ھای حزبی کار می کردند به روستاھا 

  . اعزام گرديدند تا در کئوپراتيو ھای کشاورزی به کار بپردازند

مساحت اراضی جمعی شده در سراسر کشور بر . وجود آمده چرخش قطعی در جمعی کردن کشاورزی ب ١٩۵٧سال 

در برخی از . ًدھات بسياری تماما به کئوپراتيو تبديل شد.  بالغ گرديدئی در صد اراضی بھره برداری ھای روستا۵٨

در ولورا، بيليشت، کولونوا، .  شدئی درصد اراضی بھره برداری ھای روستا٩٠ناحيه ھا جمعی کردن کشاورزی شامل 

  .سريک سارامدا، وغيره کئوپراتيو ھای کشاورزی در کليۀ دھات بر پا گرديد

 توليد غالت که از آنھا نان ۀ حصۀ بخش سوسياليستی درمجموع١٩۵٧در . بخشی سوسياليستی در کشاورزی تسلط يافت

وضع اقتصادی، .  در توليد چغندر قند نود در صدشود قريب يکی بر سه بود و در توليد پنبه سه بر چھار و ساخته می

و اين کاميابی ھا تضمين محکمی بود برای اين امر که جمعی کردن به . اجتماعی و فرھنگی  روستاھا باز ھم بھتر شد

  .بھروزی خواھد انجاميد

  

  ...ادامه دارد

 


