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  ٢٠١۵ می ٢٢

 بسيج توده ھا برای به کار انداختن ذخائر داخلی

مجموعۀ . وجود آورده ی چرخش بئاقتصاد توده  ۀ بلکه در مجموع نه فقط در امر جمعی کردن کشاورزی١٩۵٧سال 

نقشۀ پنج ساله در رشته ھای عمدۀ صنعت خيلی بيش از .  در صد افزايش يافت٢۶ تا ١٩۵۶توليد صنعتی به نسبت 

 امکان داد ١٩۵٧اين کاميابی ھا از ھمان اکتوبر .  درصد باال رفت١۵توليد کشاورزی . ندازه ھای مقرر اجراء شدا

الغای . که سيستم جيره بندی ملغی گردد و قيمت کاال ھا تنزل يابد و اين امر پيروزی بزرگ سياسی و اقتصادی بود

حدوديت و با قيمت ھای واحد دولتی، به توزيع صحيح تر کامل سيستم جيره بندی و گذار به بازرگانی آزاد بدون م

شرايط . محصول اجتماعی، توزيع که طبق اصل سوسياليستی بر کميت و کيفيت کاری مبتنی باشد بسيار کمک کرد

طور ه  ب١٩۵۶گردش کاال نسبت به سال .  درصد باال رفت١۴در آمد ملی . زندگی توده ھای زحمتکش بھبود يافت

ًآموزش و خدمات بھداشت ھمگانی مجددا بسط يافت در تيرانا دانشگاه دولتی تأسيس شد . يشتر شد درصد ب١٩سرانه 

  .سسۀ علمی کشور در آمدؤکه به صورت بزرگترين مرکز آموزش و مھمترين م

ی به وقوع پيوست در درجۀ اول مرھون شور وشوق انقالبی توده ھای ئ در رشد اقتصاد توده ١٩۵٧ که در چرخشی

ود، مرھون آن بود که سازماندھی کار در بنگاه ھای اقتصادی، کئوپراتيوھا و ارگان ھای دولتی بھتر شد و زحمتکش ب

  . حزب به وجه مؤثرتری به رھبری اقتصاد پرداخت

حزب در تحليل فعاليتی که در عرض دو سال در اجرای نقشۀ پنج ساله دوم صورت گرفته بود به اين نتيجه رسيد که 

 و فرھنگ به کار شدۀ عظيمی در کشور وجود دارد که بايد آنھا را يافت و در راه رشد سريع اقتصادذخائر استفاده ن

در عين حال سازمان ھای دولتی برنامه . ه در توده ھای وسيع زحمتکشان به بحث گذاشته شدألاين مس. انداخت

. ا را ارتقاء دھندد تجديد نظر کنند و آنھًموريت يافتند که در شاخص ھای نقشۀ پنجساله که قبال معين شده بوأگذاری، م

  .گذشت میی باعث کشف ذخائر داخلی شد که ميزان آنھا ازحد پيش بينی ھای کميسيون برنامۀ دولتی ئمباحثات توده 
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 تشکيل شد با تکيۀ اساسی بر پيشنھاد ھای زحمتکشان تصميم گرفت کليۀ ١٩۵٨ روریبپلنوم کميتۀ مرکزی که در ف

به اين طريق ارقام نقشه در مورد حجم کلی توليد صنعتی و کشاورزی .  نقشۀ پنجساله را باال بردشاخص ھای دومين

ويژه ارقام سرمايه گذاری ھا و ساختمان ھای بزرگ ه ب.  درصد ترقی کرد١٧که از طرف کنگرۀ سوم معين شده بود 

اين افزايش ھا که در . ترقی داده شدشاخص ھای ارتقاء رفاه حال مردم و سطح فرھنگی آنھا نيز . افزايش زياد يافت

  . طور عمده بر اساس تراکم ذخائر داخلی قرار داشته شاخص ھای دومين نقشۀ پنجساله وارد شد ب

که چرخشی که آغاز شده بود تا پايان صورت گيرد حزب نيروھای خود و قوای اليزال زحمتکشان شھر و ده  برای آن

. وضيحی، تشکيالت بنيادی و کميته ھای حزبی بھبود بسيار پذيرفتکار رھبری، کار سازمانی و ت. را بسيج کرد

 جديدی که از ميان کارگران و اعضای کئوپراتيوھا و زنان زحمتکش برخاسته و در ساختمان یترکيب آنھا با اعضا

  .عليه دشمنان طبقاتی آزمايش داده بودند، تقويت شدسوسياليستی و مبارزه 

نگاه خود را به توليد بر «: ونيستی زحمتکشان و اجرای شعارپيش به پرورش کمی بيش از ئای حرفه ھاتحاديه 

 کارگران به مقام یتوجه کردند، تبليغات خود را در زمينۀ توليد توسعه دادند و کار خود را در جھت ارتقا» گردانيم

. گرديد جاندار تر شد یجلسات کارگران که مخصوص مسائل توليد تشکيل م. اداره و رھبری اقتصاد تکامل بخشيدند

نھضتی . شکل ھای جديد مسابقۀ سوسياليستی ظھور کرد و گسترش يافت و ابتکار خالق زحمتکشان روبه فزونی نھاد

تعداد کثيری از .  با صرفه تر و کامل تر از ظرفيت ھای توليدی اشاعه يافتۀاستفاد مبنی بر تمديد دوام افزار ھا و

 زير پاگذاشته بريکادھای پيش آھنگ را ترک گفتند و به بريکادھای ديگر رفتند کارگران زبده منفعت مادی خويش را

شد که دو  ھرکارگر متخصص متعھد می(وجود آمد ه  ب١+٢نھضت . تا آنھا را به جبران عقب ماندگی نائل گردانند

  .)کارگر ديگر را به تخصص خود برساند

کارگران بخش ھای .  روز کار داشته باشد٣٠٠انه در روستا ھا اين نھضت برپاشد که ھر عضو کئوپراسيون سالي

مکانيزاسيون کشاورزی با اين ابتکار پيش آھنگ پيوستند که بر دوام تراکتور ھا بيفزايند و در سوخت صرفه جوئی 

  .کنند

 بيش از ١٩۵٨که نقشۀ اقتصادی سال  اين. بسيج انقالبی توده ھای زحمتکش تکان تازه ای به رشد اقتصادی کشور داد

  . دازه ھای افزايش يافته اجراء شد مؤيد صحت رھنمود حزب در جھت کشف و بھره برداری ذخائر داخلی بودان

  

  خاتمۀ جمعی کردن کشاورزی در خطوط اصلی

 در صد ٨٣ سطح اراضی جمعی شده بيش از ١٩۵٩در پايان . جمعی کردن کشاورزی با آھنگی سريع به پيش رفت

 درصد مجموعۀ زمين ھای کشتمند کشور ٨۶ش سوسياليستی کشاورزی بيش از برداری ھای دھقانی بود و بخ بھره

پس جمعی کردن کشاورزی در خطوط اصلی خود پايان يافته و فقط در بھره برداری ھائی که . گرفت را در بر می

ک با اين طريق رھنمود کنگرۀ سوم حزب ي. در اراضی بسيار مرتفع قرار داشت ھنوز کئوپراتيو تشکيل نشده بود

  . سال زود تر از موعد مقرر تحقق پذيرفت

خاتمۀ جمعی کردن کشاورزی يکی از مھمترين پيروزی ھای تاريخی انقالب سوسياليستی در جبھۀ اقتصادی و 

  .اجتماعی بود و موجب ايجاد مناسبات توليدی جديد سوسياليستی در روستا گرديد

  

  البی در مناسبات اقتصادی و اجتماعی روستاھا جمعی کردن کشاورزی، انقالب دوم و قاطع ترين چرخش انق
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 سريع نيروھای مولد و بر تحوالت اساسی در زندگی اجتماعی و فرھنگی ده یجمعی کردن کشاورزی راه را بر اعتال

د کرد که رھنمود کنگرۀ سوم حزب در مورد تسريع نوسازی سوسياليستی ئيأخاتمۀ جمعی کردن کشاورزی ت. گشود

  . يح و به موقع بوده استًروستاھا کامال صح

شکل، .  در جمعی کردن کشاورزی پيوسته شرايط رشد سياسی و اقتصادی کشور را درنظر داشتالبانیحزب کار 

  .اسلوب و آھنگ تحقق کئوپراسيون در کشاورزی نيز با شرايط مذکور تطبيق داده شد

. کوچک خصوصی دھقانی شيوع داشتجمعی کردن کشاورزی در شرايطی آغاز شد و انجام يافت که مالکيت ارضی 

جمعی کردن در دورانی صورت گرفت که صنايع نوين سوسياليستی ھنوز امکان نداشت کشاورزی را با افزار ھای 

ً معتقد بود که نبايد جمعی کردن را در انتظار پايان صنعتی شدن کشور مصنوعا البانیحزب کار . جديد مجھز گرداند

ًن را پيش از فراھم آمدن شرايط سياسی، اقتصادی،  اجتماعی که کامال برای آن مانع گرديد و نبايد جمعی کرد

با اين طريق جمعی کردن کشاورزی پيش از پايان صنعتی شدن کشور آغاز . ًضروری است مصنوعا به پيش تازاند

  . شد و انجام پذيرفت

انيزه که در دست دولت، در مراکز معذلک کئوپراتيوھا از ھمان آغاز جمعی شدن کشاورزی توانستند از وسائل مک

که توليد بزرگ جمعی در روستا به راه افتد به وارد کردن  برای آن. ماشين و تراکتور متمرکز بود بر خوردار شوند

 ضروری از کشورھای سوسياليستی، از محل مبادالت بازرگانی با آنھا و اعتباراتی که به ما داده بودند ۀوسائل مکانيز

  .اقدام شد

کردن کشاورزی درحالی آغاز شد و پايان يافت که يگانه پايه اش عبارت بود از کئوپراتيو کشاورزی توليد از جمعی 

توزيع عوائد فقط . اين شکل از کئو پراتيو بر اساس اشتراکی کردن زمين، وسائل توليد و کار قرار داشت. نوع آرتل

  . داد ره برداری جمعی انجام میگرفت که ھر عضو کئوپراتيو به سود بھ بر حسب کاری انجام می

در طی جمعی کردن کشاورزی کوشش ھائی به عمل آمد که از شکل ھای بدوی کئوپراتيو توليد، مانند گروه 

 پراتيوی که میولی اين شکل ھای جنبش کئو. ه شودکشاورزی که فقط بر اشتراکی کردن کار مبتنی باشد، نيز استفاد

پراتيو کشاورزی باشد جز مدت کوتاھی دوام نداشت و شيوع زيادی در روستا بايست حلقۀ واسطی برای گذار به کئو

  .دھقانان، بدون استفاده از شکل ھای واسط، يکباره به کئوپراتيو کشاورزی پيوستند. نيافت

که بالنتيجه توده ھای روستائی، شکل کئوپراسيون توليد را .  نداشتالبانیجنبش کئوپراتيوی ھيچ سنتی در روستای 

 اعتقاد بسيار به حزب داشتند، تحت رھبری البانیدھقانان . حزب به مثابۀ مناسب ترين شکل با آنھا نشان داد پذيرفتند

دھقانان به تجربه معتقد .  رھائی يافتند و صاحب زمين شدندالبانیحزب بود که آنان از يوغ بيگانگان و مالکان ارضی 

از اين جھت . کند دھد و مصممانه از منافع آنھا دفاع می  آنھا نشان میگشته بودند که حزب ھميشه راه درست را با

  .جمعی کردن کشاورزی از نوع آرتل را پذيرفتند

، بين دھقانان از حيث مساحت زمين و آالت کشاورزی تفاوت اقتصادی البانیپس از رفرم ارضی در روستاھای 

ا به چنان تصادم منافع اقتصادی مھمی در ميان آنھا پراتيوھاز اين جھت اتحاد آنھا در کئو. تفاحشی وجود نداش

  .نينجاميد که توسل به شکل ھای واسط کئوپراسيون را ايجاب کند

در اين مرحله نيز . ر سياست حزب نسبت به کوالک ھا نشدييجمعی کردن وسيع کشاورزی به ھيچ وجه باعث تغ

ش عبارت بود از محدود کردن اقتصادی آنھا، منفرد عليه آنھا طبق سياست پيشين به عمل می آمد که ھدفمبارزه 

طور کلی برای بر انداختن کوالک ھا به مثابۀ طبقه ه اجرای اين سياست ب. ساختن سياسی آنھا و بر انداختن آنھا

زور و فشار در مورد کوالک ھا فقط در صورتی . که توسل به سلب مالکيت عمومی از آنھا الزم آيد انجاميد بدون آن
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ی مرتکب جنايات سياسی عليه وورزيدند و يا  ی تخلف میئگرديد که از قوانين و دستورھای دولت توده  اعمال می

  . شدند می

 بھره برداری کوالکی وجود داشت که کمتر از يک صدم مجموعۀ بھره برداری ھای ١۵٠٠ ھنوز در حدود ١٩۶٠در 

ه ھريک از آنھا ب. ی خود را از دست داده بودنداينک بھره برداری ھای کوالکی پايۀ سابق اقتصاد. شد دھقانی می

دربارۀ کوالکانی . س دام کوچک داشتأ ر١٠س دام بزرگ وکمتر از أ ھکتار زمين، يک ر٣طور متوسط کمتر از 

در نتيجۀ اين سياست تعداد کوالکان پيوسته کمتر شد و . رفت کار میه که ھنوز برجای بودند ھمان سياست پيشين ب

حزب ھمزمان با سياست محدود ساختن کوالکان به تجديد تربيت آنھا به ويژه .  به کاھش نھادقدرت اقتصادی آنھا رو

که در موقع  که ھشياری را از دست بدھد و بدون آن پسران و دختران جوان خانواده ھای کوالکی اھميت داد، بدون آن

  . لزوم از تنبيه شديد بازايستد

سوسياليستی موجب شد که عناصر سرمايه داری در شھر ھا تقليل خاتمۀ جمعی کردن کشاورزی و تقويت بازرگانی 

اکثريت . خرده فروشی ھای خصوصی در گروه ھائی متشکل شدند که فعاليت آنھا تحت نظارت دولت بود. بسيار يابند

  . کردند به کئوپراتيوھای پيشه وری پيوستند  پيشه ورانی که ھنوز به طور خصوصی کار میآن عدۀ قليل

در آن . ز جمعی کردن کشاورزی، درھر ده، کوچک يا بزرگ، يک کئوپراتيو کشاورزی جداگانه تشکيل شددر آغا

ھنگام که وسائل کئوپراتيوھا محدود بود و کادرھا ھنوز تجربه ای دربارۀ بھره برداری جمعی نداشتند تشکيل 

  .کئوپراتيوھای مذکور ضرورت داشت

شدند که برای  تدريج کئوپراتيوھای کوچک فاقد شرايطی میه ان بود بوقتی که جمعی کردن کشاورزی نزديک به پاي

طور ه در اثر وضع مذکور ب. تحکيم اقتصادی و سازمانی آنھا و رشد سريع نيروھای مولد در روستا، ضروری بود

فته خود دھقانان کئوپراتيوی بر اين امر آگاھی يا. مد که کئوپراتيوھا بزرگ تر شوند و تقويت يابندآ عينی الزم می

پس حزب وظيفه داد که به بزرگ کردن کئوپراتيوھا از طريق ادغام آنھا اقدام شود . کردند بودند و آن را مطالبه می

حساب کرده و بر اساس داوطلبی و اقناع کامل دھقانان  ولو درعين حال سفارش کرد که ادغام بايد به تدريج و

شکل نبرد عملی ه بايست شتاب زده و ب مدتی بود که نمیادغام کئوپراتيوھا وظيفۀ دراز . کئوپراتيوی صورت گيرد

  .شود

 عمدۀ روز لۀأثير شور و شوق دھقانان اعالم داشتند که ادغام کئوپراتيوھا مسأ برخی از نواحی تحت ت١٩۵٩در آغاز 

. بالنتيجه رھنمود حزب نقض شد. است و در صدد بر آمدند که اين جريان را درطی يکی دوسال به پايان برند

عمل آمده و شکل ھا و مقرر ات سازماندھی فعاليت آنھا آنطور ه ًکه قبال مطالعۀ جدی ب راتيو ھای متحد بدون آنکئوپ

اين جريان ادغام نه فقط مناطق دشت بلکه مناطق کوھستانی را نيز فرا . گرديد که شايد و بايد منظور شده تشکيل می

رخی از ب.  ھکتار بودند۴٠٠٠و مساحتی بالغ بر  روستا ١۵ تا ١٠بعضی از کئوپراتيو ھای متحد شامل . گرفت

  .لۀ تحکيم اقتصادی و سازمانی کئوپراتيوھا با اين طريق سريعتر حل خواھد شدأکادرھا می پنداشتند که مس

کميتۀ مرکزی صدمه . کميتۀ مرکزی حزب اين اشتباھات را به موقع کشف و برای رفع آنھا تصميمات الزم اتخاذ کرد

ھنگام کئوپراتيوھا به امر جمعی کردن کشاورزی وارد سازد خاطر نشان ه د ادغام شتابزده و نابای را که ممکن بو

ساخت و سفارش کرد که شرايط کئوپراتيوھا مورد بررسی دقيق قرار گيرد و ادغام احتمالی آنھا فقط بر طبق شرايط 

  . مذکور صورت پذيرد

 آن ھم در مناطق دشت صورت پذيرفت و کئو پراتيو ھای از آن پس ادغام کئوپراتيو ھا فقط بعد از بررسی عميق و

در ھمين اوقات دولت کمک خود را به کئو پراتيوھای .  روستا را در بر نمی گرفتند٣ يا ٢متعدد در آغاز بيش از 
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که ادارۀ کئوپراتيوھای  متحد از حيث وسائل مکانيزه، اعتبارات کشاورزی و متخصمان توسعه داد و حزب برای آن

  .قويت شود تعداد کثيری کادر از شھر ھا به روستاھا اعزام داشت که به صدارت اين کئوپراتيوھا انتخاب شدندمتحد ت

ه ادغام کئوپراتيوھای کوچک و تشکيل کئوپراتيوھای متحد امکانات جديدی برای تقويت اقتصادی و سازمانی آنھا ب

شدند که از زمين و وسائل مکانيزه بھتر  ب میکئوپرايتوھای متحد در اثر مساحت وسيع خويش موج. وجود می آورد

در کئوپراتيوھای متحد ھماھنگی رشته ھای مختلف .  کئوپراتيوھا ثمر بخش گرددیبرداری شود و کار اعضا بھره

توسعۀ . گرديد کشاورزی، استفادۀ صحيح تر و دقيق تر از سرمايه گذاری و تقليل ھزينۀ مديريت بھتر ميسر می

  .د که از مزايای سيستم نوين سوسياليستی در کشاورزی بھتر استفاده شودکئوپراتيوھا امکان دا

وجود آورد که پشتيبانی آفرينش وجدان سوسياليستی در ه جمعی کردن کشاورزی پايۀ اقتصادی و اجتماعی جديدی ب

اتخاذ خود و ناگھانی، بدون کار آموزشی از جانب حزب و بدون ه اين آفرينش ممکن نبود خود ب. نزد دھقانان بود

دھقانان در طی قرن ھا عادت کرده بودند که در سيستم اقتصاد . تدابير اقتصادی و سازمانی ديگر صورت پذيرد

وجود می ه انفرادی زندگی و کارکنند و از اين جھت دستخوش احساسات و عاداتی بودند که مالکيت خصوصی ب

خورد و در برخورد دھقانان به کار و به  شم میاين امر در نقايص و کمبود ھائی که در زمينۀ سازمانی به چ. آورد

  . کرد مالکيت جمعی تظاھر می

که آنان مساعی خود را  در چنين شرايط حزب به تقويت کار آموزشی در نزد دھقانان کئوپراتيوی پرداخت تا اين

به . کنندمصروف توسعۀ اقتصاد مشترک گردانند، شرکت خويش را در توليد افزايش دھند و انضباط کار را تحکيم 

  .عالوه تدابير خاصی نيز در زمينۀ سازمانی پاداش کار و اجرای اساسنامه اتخاذ گرديد

دادند   کئوپراتيوھا دلسوزی بيشتر نسبت به اقتصاد جمعی نشان مییاعضا. شيوۀ مديريت کئوپراتيوھا روبه بھبود نھاد

روابط اقتصادی ميان دولت و . دچندان ساختن و مساعی خويش را در آماده ساختن اراضی جديد کشاورزی دو

  .کئوپراتيوھا بازھم نيرومند ترشد

دھقانان فقط در سالھای . ر شرايط زندگی مادی و فرھنگی روستاھا گرديدييًجمعی کردن کشاورزی ضمنا باعث تغ

 مدرسۀ آموزشی عمومی و قريب ٢۵٠٠ در روستاھا ١٩۵٩در .  خانۀ تازه ساختند٣٠٠٠٠ قريب ١٩۶٠ - ١٩۵۶

صد ھا کادر متخصص و صاحب تحصيالت متوسط و عالی در روستاھا . نه وکانون فرھنگ وجود داشت خا١٣٠٠

  .مشغول کار بودند

  

  ...ادامه دارد

 


