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  ٢٠١۵ می ٢۵

  اجرای پيش از موعد دومين نقشۀ پنجساله

کرد که دومين نقشۀ پنجساله در کليۀ  رسانيد مبارزه می حزب در عين حال که جمعی کردن کشاورزی را به پايان می

  .ی به موقع اجراء در آيدئشاخه ھای اقتصاد توده 

در . ه خود را به ويژه مصروف کيفيت ساختکه از اجراء نقشه در زمينۀ حجم توليد غافل شود توج حزب بدون آن

نخستين سال ھای ساختمان سوسياليسم که سطح نيروھای مولد بسيار پائين بود و کشور ما دشواری ھای متعددی را از 

  . ًگذرانيد ضرورتا الزم می آمد که بيشترين کوشش ھا در درجۀ اول متوجه کميت محصوالت گردد سر می

ً ديدگاه صرفا اقتصادی حزب از. د که از کيفيت که عقب مانده بود مراقبت بيشتر به عمل آيداينک موقع آن فرا رسيده بو

دانست، کيفيت توليد در شرايط سيستم  له ای سياسی و ايدئولوژيک نيز میأله نمی نگريست بلکه آن را مسأبا اين مس

 و باعث تقويت  ی سوسياليستی استسوسياليستی، مبين درجۀ ارتقاء وجدان سوسياليستی کار است، مشوق ميھن پرست

  .شود اعتماد خلق به نيروی خود می

و درھمين موقع » !که به کميت پشت کنيم به کيفيت روکنيم بدون آن«:  کميتۀ مرکزی چنين شعار داد١٩۵٩مبر در دس

 کميت توليد طور عمده برحسبه رھنمود داد که پاداش زحمتکشان نبايد، آنطور که تاکنون مرسوم بوده است، فقط و يا ب

ثير را نيز أًمطالبۀ مصرانۀ ارتقاء کيفيت مستقيما اين ت. و يا خدمت محاسبه شود بلکه کيفيت نيز بايد مالک قرار گيرد

  . کرد داشت که به زحمتکشان برخورد سوسياليستی نسبت به کار تلقين می

نھا کامل کردن سازمان کار و شيوۀ که اين رھنمود به عمل در آيد يک سلسله تصميماتی اتخاذ شد که ھدف آ برای آن

درکليۀ رشته ھای اقتصاد، پاداش کار از . در اندازه ھای کار و در طبقه بندی کارگران تجديد نظر شد. پاداش کار بود

بر مبنای اصل تابعيت منفعت شخصی از منافع جامعه، روابط صحيح تر . نزديک با کيفيت کار انجام يافته پيوند داده شد

سازمان ھای حزبی به کار سياسی وسيعی در .  بين محرک ھای مادی و محرک ھای معنوی بر قرار گرديدو دقيق تری

ميان زحمتکشان دست زدند تا اھميت انقالبی اين تصميمات را روشن سازند، تا توضيح دھند که گرايشی که در نزد 
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وجود نمی ه بدون پول مسابقه ب«باه آميز که دوند و اين نظريۀ اشت برخی از افراد به ظھور رسيده است و دنبال پول می

  .رساند چقدر با امر سوسياليسم زيان می» آيد

 پاداش کار از طرف زحمتکشان به خوبی فھميده شد کمک کرد با ۀتصميمات مربوط به کامل کردن سازمان کار و شيو

 ھا و بريگاد ھای کار سوسياليستی  جنبش دسته١٩۶٠در . که مسابقۀ سوسياليستی به درجۀ جديد و باالتر ارتقاء يابد اين

کار کنيم، درس بخوانيم و زندگی به شيوۀ «: شعار آن شعار حزب بود. وجود آمد و در سراسر کشور رواج يافته ب

  یئاين جنبش به صورت نيروی محرک بزرگی در افزايش توليد، بھبود کيفيت توليد، ارتقاء فنی و حرفه . »سوسياليستی

که فعاليت توليدی را با درس خواندن و با شيوۀ  ثير کرد در اينأستی زحمتکشان در آمد و تو تحکيم وجدان سوسيالي

  . جنبش اختراع و راسيوناليزاسيون نيز به پيشرفت جديد نائل آمد. زندگی سوسياليستی درھم آميزد

ه ويژه درصنايع، کرد ب وظائفی که اين نقشه معين می. شد دومين نقشۀ پنجساله اجراء شد و بيش ازحد نصاب اجراء

حجم کلی توليد صنعتی . سيسات بزرگ خيلی بيش از اندازۀ مقرر انجام گرفتأدرحمل و نقل، در سرمايه گذاری و درت

 به سطحی رسيد که برای سال ١٩۵٩دست آمد و درسال ه که درنقشۀ پيش بينی شده بود در عرض چھار سال و نه ماه ب

.  بود١٩٣٨  برابر سال ٢۵ و ١٩۵۵  برابر سال ٢/٢توليد صنعتی  حجم کلی ١٩۶٠در .  پيش بينی شده بود١٣۶٠

صنايع سبک و . دست آمده  توسعه در صنايع معدنی، درصنعت برق، مکانيک و مواد ساختمانی بانۀصدبيشترين 

 ١٩۶٠در . ت شاخه ھای مختلف صنعت بھبود محسوس پذيرفتأًصنايع غذائی نيز متقارنا توسعه يافتند و بالنتيجه ھي

  .  درصد بود۴٠ صنعت در مجموعۀ در آمد ملی قريب حصۀ

معادن جديد نفت، معادن .  مؤسسۀ بزرگ اقتصادی يا فرھنگی ساخته شد٢۵٠در دوران دومين نقشۀ پنجساله  قريب 

سيسات موجب ايجاد شھرھای جديد أجديد فرونيکل، کروم، مس و ذغال مورد بھره برداری قرار گرفت، ايجاد اين ت

 ١٩۶٠در .  عمدۀ کشاورزی که اھميت تاريخی داشت عبارت بود از پايان جمعی کردن درخطوط اصلیپيروزی .گرديد

ويژه طی ه با وجود شرايط بد جوی که ب. شد  درصد اراضی زير کشت شامل می٨٧بخش سوسياليستی کشاورزی بر 

سطح اراضی .  بود١٩۵۵ درصد بيش از سال ٢۵ تا ١٩۶٠دوسال اخير نقشۀ پنجساله پيش آمد توليد کشاورزی در 

ويژه در توليد توتون، پنبه و چغندر قند ه ب. بازدۀ کليۀ کشت ھا با استثنای گندم باالرفت.  درصد افزايش يافت١٣کشتمند 

  .ترقی محسوس روی داد

 عوامل عمده ای بود که -بخشی کار و کاھش قيمت تمام شدۀ محصوالت افزايش توليد صنعتی و کشاورزی، افزايش ثمر

 درصد، ۴٨ در آمد ملی ١٩۵۵ به نسبت ١٩۶٠در . اء محسوس رفاه مردم و ترقی سطح فرھنگ آنھا گرديدموجب ارتق

درطی سالھای .  درصد ترقی کرده بود٣۵ درصد، درآمد ملی واقعی دھقانان ٢٩دستمزد واقعی کارگران و کارمندان 

 ميليارد و ٧داده شد و مردم از اين بابت  بار متوالی در قيمت کاالھای مصرفی روزانه تخفيف ۶دومين نقشۀ پنجساله 

  . برابر صدانۀ افزايش طبيعی جمعيت افزايش يافت٣-٢حجم گردش کاالھا با آھنگی . سود بردند) قديم( مليون لک ٣٠٠

 از البانی در ١٩۶٠در . در بسط آموزش و فرھنگ و ھمچنين درحفظ تندرستی خلق نيز پيشرفت ھای بزرگ حاصل شد

طول متوسط عمر به .  سه برابر گشت١٩۵۵تعداد کادرھای درجۀ يک به نسبت . رفت به مدرسه میھر پنج نفر يکی 

  .  سال بالغ شد۶٢

اجرای موفقيت آميز وظائف دومين نقشۀ پنجساله مبدا ھای جديدی برای پيشرفت بعدی اقتصاد و  فرھنگ در راه، 

  .ساختمان سوسياليستی کشور فراھم آورد

  

  ...ادامه دارد

 


