
 
  
  
  
  
  
  
  
  

  تحليل طبقاتی جامعهتحليل طبقاتی جامعه
  يايا

  مخدوش کردن صف خلقمخدوش کردن صف خلق
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  چريکهای فدائی خلق ايرانچريکهای فدائی خلق ايران: : از انتشاراتاز انتشارات
  
  
  
  
  



 2

  
  
  
  
  
  
  

  به خاطره به خاطره 
         چريک فدائی خلق         چريک فدائی خلق  

  شهيد نوروز قاسمی   شهيد نوروز قاسمی     رفيق کارگررفيق کارگر                                  
  

     ..تقديم می شودتقديم می شود
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  با ايمان به پيروزی راهمان 
   فدائی خلق ايران  چريکهای
    ١٣۶٢اسفند ماه 

  
  
  
  
  
  
  
  



 3

        ۀۀزندگينامزندگينام
     شهيد نوروز قاسمی شهيد نوروز قاسمی رفيق رفيق                  چريک فدائی خلق                  چريک فدائی خلق

  
روستای باديجان  در ١٣٣٧سال  قاسمی در چريک فدائی خلق، رفيق شهيد نوروز

دوران  در. بی زمين بدنيا آمد  وشيک خانواده زحمتک توابع مياندوآب در از
بعدأ همراه خانواده  مزارع مشغول بود و در ی ضمن درس خواندن به کارکودک

 کوره پزخانه ها و در با کار او. به کارگری پرداخت اش به شهرمياندوآب آمد و
 کارخانه قند مياندوآب حداقل معاش خود و کارگاه بلوک زنی، موزائيک سازی و

ادامه  به تحصيل خود هاتأمين کرد وعليرغم کار طاقت فرسا شب خانواده خويش را
  . ميداد
تظاهرات  و فعاالنه شرکت کرد ۵٧ و ۵۶سالهای  در جريان مبارزات توده ها در

بين کارگران کسب کرده  بعلت محبوبيتی که در او. سازماندهی ميکرد راخيابانی 
اعضای مخفی  يکی از مياندوآب و پايه گذاران شورای کارگری قند بود، يکی از

سازمان  ارتباط با که رفيق در درهمين زمان بود. بود ران بيکارهيئت مؤسس کارگ
اعالم موجوديت چريکهای فدائی  پس از گرفت و چريکهای فدائی خلق ايران قرار

فعاالنه به دفاع ازمواضع  و مقابل اپورتونيستها ايستاد خلق ايران قاطعانه در
  . چريکهای فدائی خلق ايران پرداخت

بمثابه پرولتری آگاه اعتصاب کارگران کارخانه  نوروزچريک فدائی خلق، رفيق 
نطقی که  در او.  سازمان داد...دريافت حق بيمه، عيدی و مياندوآب را برای  قند
تنها اين چريکهای "که  جريان اين اعتصاب برای کارگران نمود اعالم کرد در

 ران با شعارکارگ و" به تمامی مظالم حاکم پايان بخشند که می توانند فدائی خلقند
رئيس  پرداخته، دست به راهپيمائی زده و فدائی به تائيد سخنان او بر درود

هجوم پاسداران . مصادره کردند کارخانه را اتاقی زندانی نمودند و در کارخانه را
کارگران  درهم بشکند و نتوانست اعتصاب را جمهوری اسالمی به کارخانه قند

 تأثير روزه کارخانه قند٢٠يب اعتصاب بدين ترت. گرفتند را خواستهای خود
که کارگران کارخانه  آن بود پس از. باال بردن آگاهی کارگران داشت بسزائی در

 راهپيمائی و با مياندوآب برخاستند و کارگران بيکار مياندوآب به حمايت از قند
 رفيق نوروزی در. به نمايش گذاشتند همبستگی کارگران را شهر مسجد تحصن در
به عنوان نماينده کارگران طی سخنانی خواستهای  کت کارگری نيزاين حر

 انقالبی تئوریبه  ايمان راسخ رفيق نوروز. ماده اعالم کرد ١۶در کارگران را
ماهيت رژيم  از درک عميق او و)   هم تاکتيک-مبارزه مسلحانه هم استراتژی (

مبارزات کارگری  رد تا امکان ميداد وابسته به امپرياليسم جمهوری اسالمی به او
سوی  به سمت و اين مبارزات را رهبری کننده شرکت کرده و به مثابه يک عنصر
به  که کارگران را انقالبی رفيق بود شور همين درک صحيح و. انقالبی هدايت کند

  .می بخشيد اعتبار به او عالقمند می ساخت و او
  آموزی دردانش آنکه مسئول هسته های کارگری و عالوه بر رفيق نوروز

  . تشکيالت بود مياندوآب بود، مدتی نيز رابط هواداران مياندوآب با
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برای انجام وظايف تشکيالتی، توسط  حين مسافرت به مهاباد رفيق نوروزی در
پاسدارانی که به وی مشکوک شده بودند، دستيگرشد ولی چون مزدوران نتوانستند 

آن  پس از گشت و مراغه آزاد  درنيم زندانی بودن يکماه و بشناسند، پس از وی را
دوره آموزشی رفيق شهيد عباس  در توسط سازمان به کردستان منتقل گرديد و

چند عمليات نظامی  در نام تشکيالتی امير آن با پس از و دانش بهزادی شرکت کرد
  . کردستان شرکت نمود جمله مصادره تانکرهای نفت در از

راه مياندوآب  رفقا در از تن ديگر  چندحين يک مأموريت، همراه در رفيق نوروز
نشدند کمترين  شد، اما مزدوران قادر  دستگير۵٩ زمستان سال  مهاباد در–

مزدوران  تن از با  چند که رفيق نوروز بود اين رفقا کسب کنند، قرار اطالعاتی از
اين معاوضه  معاوضه شود، اما کردستان به اسارت درآمده بودند رژيم که در

رژيم اعدام های  د ويشرکايش گرد ديگر و  بهالکت رسيدن بهشتی مزدورمقارن با
طبقه  قاسمی، اين فرزند دلير شدت بخشيد، بدين ترتيب رفيق نوروز را سبعانه خود

  دهقانی در روح انگيزهمراه با چريکهای فدائی خلق، رفقا بهزاد مسيحا و کارگر
  . ندبه جوخه های اعدام سپرده شد ۶٠ ماه سال هشتم تير

 بار تجربه پر همه حال با در او. مبارزه بود از سراسر زندگی کوتاه رفيق نوروز
فداکاری به انجام وظايف مبارزاتی خود می  هوشياری و فروتنی و خويش، با
مبارزات  اسارت رژيم بود، در مدت زمان کوتاهی که در حتی در پرداخت و

 رهرو راهش پر ادش جاودان وي. زندان فعاالنه شرکت ميکرد زندانيان سياسی در
  . باد
  

  با ايمان به پيروزی راهمان 
  چريکهای فدائی خلق ايران 

  ١٣۶٢ماه سال  اسفند
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  مقدمه  مقدمه  
  

  
ای قشربنديه رابطه با تحليل جامعه ايران و جزوه ای در ۶٠انشعاب سال  پس از

به " ارتش رهائی بخش خلقهای ايران"آن به امضای چريکهای فدائی خلق ايران 
 منتشر" غيررسمی"آن را بطور ..."  ارتش رهائی بخش"که رفقای  رسيد دست ما

مارکسيستی  ايده های غير رابطه با بعضی از در ما ۶١سال بهار در. نموده بودند
 دامن زدن به يک مبارزه برای آن نوشته و اين جزوه، نقدی بر مندرج در

..." ارتش رهائی بخش "اختيار رفقای  همان زمان در ايدئولوژيک سالم، در
که  پاسخ به ما گفتند مطالعه آن، در پس از..." ارتش رهائی بخش "نهاديم، رفقای 
همان  در رفقای ماست، ولی ما يکی از نظر نيست و سازمانی ما جزوه فوق نظر

با چه قسمت هائی ..." ارتش رهائی بخش "االخره رفقای نفهميديم که ب زمان نيز
ارتش رهائی " که رفقای  آن جائیموافق يا مخالفند؟ اما از جزوه منتشره خود از

 ميرفت که در سطح جنبش پخش نموده بودند، انتظار در اين مقاله را..." بخش 
  . اعالم نمايند را موضع خود آن نيز رد تائيد يا

ارتش رهائی "رفقای  اختيار در اين جزوه را نقد مانی که ماز سال از اکنون دو
 در..." ارتش رهائی بخش "اين مدت رفقای  در قرار داديم، ميگذرد و..."  بخش 

 حالی است که اين در و آن سکوت اختيار کرده اند بر نقد ما قبال اين جزوه و
جای گذاشته  رب را اين جزوه تأثيرات خود مارکسيستی مطرح شده در اهيم غيرمف

ارتش "اختيار رفقای  آن را که قبأل در الزم ميدانيم که نقد بر ما اين رو از. است
 يک فرد  سازيم، چه اين مقاله نظررداده بوديم، عينا منتش قرار..." رهائی بخش 

 برای ما مبارزه با مفاهيم غير..." ارتش رهائی بخش "تشکيالتی  چه نظر باشد و
ارتش "اين نقد، رفقای  انتشار رح است ولی شايد که بامارکسيستی اين اثرمط

خود  آثار يکی از همانگونه که در قبال آن موضع گرفته و در نيز" رهائی بخش
 نکوشند داشته و" انقالبی شعور اندک منش و اندکی شهامت انقالبی و: "نوشته اند

  ".  ظ کنندحف را اين شاخه به آن شاخ پريدن مواضع اپورتونيستی خود از با"تا 
  
   

  با ايمان به پيروزی راهمان 
  چريکهای فدائی خلق ايران 

       ١٣۶٢اسفند سال 
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 ١٣۶٠ماه  مهر در) ارتش رهائی بخش خلقهای ايران(چريکهای فدائی خلق ايران 
احيانأ تعيين  صدد تحليل طبقاتی جامعه ايران و در زوه ای پرداخته وه نگارش جب

  . يست آن برآمده اندوظايف پيشاهنگان کمون
قبال  موضع گيری در چريکهای فدائی خلق ايران برای خود مسئوليتی ويژه در ما

انحرافات فاحش تئوريک اين جزوه می بينيم، مسئوليت ويژه به اين جهت که اين 
پای بندی به تئوری مبارزه مسلحانه، هم  ادعای با سازمان ما و با انشعاب از رفقا

زيرنام چريکهای فدائی خلق دست به انتشار نظراتی  يک وهم تاکت استراتژی و
هم تاکتيک  که با مبانی اساسی، تئوری مبارزه مسلحانه هم استراتژی و زدند

 عنوان کردن تز می توان در خطوط اساسی اين انحرافات را. مغايرت اساسی دارد
 رطبقه کارگ در" آريستوکراسی کارگری"بغايت ضد انقالبی وجود  انحرافی و

 مارکسيستی ميزان درآمد، برای قشربندی طبقاتی و غير ايران، اعمال معيار
  دراهم چنين کلی گوئيهای بی محتو طبقات به انقالب و ميزان دلبستگی قشرها و

 تشکل بخش مبارزه مسلحانه بدون نشان دادن شرايط و نقش بسيج کننده و مورد
   .عينی تحقق اين نقش دانست احوال مادی و اوضاع و

شرايط  ايران در خصوصيات طبقه کارگر  از ایآنکه به پاره اين رفقا پس از
اين طبقه  افراد مثأل نشان ميدهند که اکثريت عظيمی از و  اشاره می کنندیکنون

می  کار دارند نفر ١٠ کارگاههای کوچکی که کمتر از يا در و منشاء دهقانی دارند
 ارتش بيکاران قرار معرض تهديد در و هرگونه مهارتی می باشند فاقد يا و کنند

: که می نويسند و می پردازند دارند، به تشخيص طبيعت مبارزات طبقه کارگر
 و ∗"خصلت عمده جنبش کارگری درشرايط کنونی، خصلت اکونوميستی آن است"

 ارقام راجع به شرايط مادی وجود و آمار که با چنانکه گوئی همه مطالب قبلی را
خصلت "برده اند، يکباره برای توضيح علت وجودی اين  ياد از طبقه گفته اند
همه  و دست ميزنند" آريستوکراسی کارگری"به ابداع جالبی بنام " اکونوميستی

سخن مشخص گفتن  موردش از اتقاقأ در و می شکنند او سر بر را کاسه کوزه ها
موردی  درهر نويسنده جزوه که تا اينجا با وسواس سعی ميکرد خبری نيست و نيز

اعالم هرگونه  از ترک کرده و را آمار رسمی بدهد، ناگهان اين شيوه پسنديده خود
" آريستوکراسی" مادی اين قشر  وجودی و شرايط مورد ارقامی در و آمار

رقم  جزوه به چشم ميخورد اين قسمت از رقمی که در تنها و خودداری ميکند
رسمی  طبق آمار ، البته نه براست که به ادعای نويسندگان جزوه" تومان هزار١۵"
 قبل از ولی بگذاريد. به آن ميرسد" کنونی گاه شرايط  حقوق ماهيانه آنها حتی در"

 از نوظهور و چون اين تز  به چند برويم، برای آنکه خواننده کامأل يشترآنکه پ

                                                 
ما فعأل  به صحت و سقم اين حکم کاری نداريم و سعی می کنيم نويسندگان جزوه را براساس احکامی که   ∗

اگربخواهيم نظر صحيح را در مقابل اين حکم قرار دهيم بايد از راهی که اين . تعقيب کنيمخود بنا گذاشته اند 
حال آنکه ما در حال حاضر وظيفه داريم که اين رفقا را . رفقا رفته اند بازگرديم و راه ديگری در پيش گيريم

اه برايشان توضيح خواهيم داد که در راه خودشان تعقيب کنيم تا بن بستی را که به آن دچارند بعينه ببينند و آن گ
  . برای خروج از اين بن بست چاره ای جز بازگشت از راه طی کرده و قدم گذاشتن در راه صحيح ندارند
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نوشته اند،  اين مورد در که آنها شود، تمام آن چه را ان ابداع کنندگان آن آشنازب
  . فهميد سپس ببينيم که چگونه می توان آن را نقل کنيم و اين جا نأ درعي
آن است،  شرايط کنونی، خصلت اکونوميستی خصلت عمده جنبش کارگری در"

 ريستوکراسی کارگران ايران حامل انديشه های منحط رفرميستی وآ بخشی از
ی ريستوکراسآ ماست، جنبش طبقه کارگر اپورتونيستی در يزيونيستی وور

گرفته شود، دارای يک نقش  نظر در کارگری درايران، وقتی به عنوان يک قشر
جنبش طبقه کارگرايران است، گسترش صنايع  ضد انقالبی وضد کارگری در

ميان   محدودی درنسبتًا نحوه اين گسترش يک قشر ايران، و امپرياليستی در
کارگران تفاوت  شرايط زندگی با ديگر نظر آورده است، که از کارگران بوجود
تکنيسين ها تشکيل می شود،  و کارگران ماهر از که بيشتر اين قشر. عظيمی دارد

 در جنبش طبقه کارگر بازی ميکند، حقوق ماهيانه آنها نقش منفی نسبتأ مهمی در
خدمت قدرت  در آنان يکسر بخشی از. تومان ميرسد هزار١۵شرايط کنونی گاه تا 

 بخش ديگر. حمايت می کنند دشمنان طبقه کارگر آشکارا از و قرارمی گيرند زور
 پوشش تبليغی و عمدتأ همين کارگران زير. دارند موضع اپوزيسيون قرار در

که بعلت رفاه مادی، ميزان  ترويجی سازمانهای کمونيستی قرارميگيرند، زيرا
 تجمع و فرصت مطالعه و کارگران ديگر سابقه تجربی خود، بيش از تحصيالت و
 درست بدليل همين عوامل و و. هستند دارا ری با محافل روشنفکری راارتباط گي

جلب نموده  نيز آنان را مبارزات صنفی کارگران، معموأل اعتماد پيشگامی آنها در
که  کارگران هستند همين بخش از. ميان آنها هستند دارای نفوذ معنوی شديدی در و

جنبش  رويزيونيستی در تی وحامل انديشه های منحط رفرميستی، اپورتونيس عمدتأ
ريستوکراسی کارگری آ اين جا از در ما: زيرنويس متن اصلی(ايران  طبقه کارگر

ميان اين بخش عناصری يافت  به عنوان يک قشرسخن ميگوئيم، بديهی است در
شرف پرولتری آنها سرمشق کارگران انقالبی می تواند  می شوند که وجدان و

می ). کرده اند آرمانهای پرولتاريا نثار را تی خودقرارگيرد، عناصری که تمام هس
کارگران هستند که به صورت حلقه واسط بين سازمانهای  همين بخش از وباشد 
بيش   نتايج مثبت مبارزه اکونوميستی طبقه کارگر. درمی آيندومحافل کارگریچپ 
مبارزه  همواره در آنها بهمين جهت نيز و ميگردد همه نصيب همين قشر از
 اين بخش. اين زمينه دارای تجربيات زيادی هستند در ونوميستی پيشقدم بوده واک
 در منافعی ندارد، بلکه اساسأ منافع او وضع موجود تغيير طبقه کارگر، در از

مرج انقالبی، ناآرامی  توليد، هرج و  اخالل  در.نهفته است تثبيت وضع موجود
 را تهديد ه مستقيمأ منافع اوهم سياسی، راديکاليزه شدن جنبش کارگری، همه و

بنابراين منافع اين . ميان توده ها می گردد در او مبنائی برای کاهش نفوذ و ميکند
گسترش دامنه جنبش انقالبی کارگران می  رشد و از جلوگيری طبقه در بخش از

" اکثريت"ارگر، همان طبقه کريستوکراتهای خائن به آباشد، سازمان عمده اين 
 تمام هوش و اين سازمان گردهم جمع شده و در ريستوکراتهاآه اين  عمد.خائن است

يکی ازمهمترين برای بازداشتن جنبش انقالبی بکارگرفته اند،  را خود ابتکار
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 خائن به طبقه کردن همين عناصر وظايف انقالبيون کمونيست، رسوا کردن، منفرد
  . راستکارگ

ل مبارزه اکونوميستی امکان کانا اما راديکاليزه کردن جنبش طبقه کارگر، از
دقيقأ به وضوح نشان داده است که اندازه نفوذ معنوی  انقالب ماتجربه . پذيرنيست

سازمان مفروض  حمايت مادی آنان از ميان کارگران و يک سازمان انقالبی در
 تا. کل جنبش انقالبی دارد بر نظر گذاری سازمان مورد بستگی تام به اندازه اثر

جامعه شناخته نگردد، نمی   به عنوان يک نيروی جدی سياسی دروقتيکه سازمان
 زيادی از وتعداد اثرمهمی داشته باشد جنبش اکونوميستی طبقه کارگر حتی بر تواند

مبارزه  با شرکت در درون جنبش کمونيستی تصور ميکنند، تنها سازمانهای موجود
توان طبقه کارگر پخش اوراق افشاگرانه است که می  و اکونوميستی طبقه کارگر

جزوه ياد ٢٠-١٩-١٨نقل ازصفحات ." (پيشاهنگ انقالبی سازمان داد بدور را
  ) تأکيدات ازماست. شده

تشکيل می  "تکنسين و ∗ماهر"افراد  اين قشراساسأ از چنانکه مالحظه می شود
به " تکنيسين و ماهر" اين افراد شود، حال ببينيم زمينه اجتماعی که باعث می شود

: تبديل شوند، چيست؟ پاسخ اين جزوه اين است" يستوکراسی کارگریار "قشر
گسترش صنايع " ولی چرا" نحوه اين گسترش گسترش صنايع امپرياليستی  و"

گسترش چه بوده است که " نحوه" باعث پيدايش چنين قشری شده و" امپرياليستی
 نظر از را اين قشر وجود به اين نتيجه شده، مطلب اساسی است که می تواند منجر

اين نوشته  در هيچ چيز همين مورد در قضا عينی توضيح دهد؛ ولی از مادی و
گسترش صنايع "است، يعنی   قابل تصور اول عکس اين شرايط نظر در. نيست

مضاعف  استثمار بايد به ستمی دوگانه و يک کشور وابسته قاعدتأ در" امپرياليستی
 شرايط طبقه کارگر نی مارکسيستها ازتمام تحليلهای عي و گردد کارگران منجر از
 کشورما ولی به چه دليل در. نشان داده است را کشورهای وابسته همين امر در
دل طبقه  دردانه هائی در چنين عزيز باعث ايجاد" گسترش صنايع امپرياليستی"

صورت اثبات می توانست تئوری  شده است، ادعائی است کامأل جديد که در کارگر
 بخشد، ولی متاسفانه گوئی نويسندگان جزوه متوجه ابداع و غنا مارکسيستی را

 بديهی و به عنوان يک امر که آنرا نيستند بی سابقه خود اختراع بسيارابتکاری و
ن بحث اي نتيجه ای که از. افتاده عنوان ميکنند که نيازی به اثبات ندارد پيش پا

 خود ست که اين رفقاجه ای که می گيريم اين امقدماتی می گيريم چيست؟ نتي
الاقل  يا و هيچ نميدانند" ريستوکراسی کارگریآ" آمدن اين قشر درباره علت بوجود
 تکنيک و مهارت و به کمک معيار فقط و هيچ نمی گويند برای خواننده خود
خطاب  عتاب و مورد طبقه کارگر را خودشان باال، قشری از حقوقهای به نظر

                                                 
اين رفقا اهل آن بودند که سعی کنند، بروند حرفهای خود را به نحوی بهم بياورند، مالحظه ميکردند که  اگر  ∗

بودن اکثر " بيل و کلنگی"ی از نواقص پرولتاريای ايران فاقد مهارت يا در آغاز قسمت تحليل پرولتاريا، يک
پس در اينجا هم . اعضاء آن است و در پايان همين قسمت عيب اقليتی از آنها نيز ماهر و تکنيسين بودن است

  عدم مهارت و هم مهارت موجب در غلطيدن طبقه به اکونوميسم می شود، چاره کار در کجاست؟   
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نقش پليدی بازی می کند، اما اين  آمده و بوجودکه درشرايط مبهمی  ميدهند قرار
  نقش چيست؟ 

 به دو به نوبه خود را اين قشر زوه بايد بشناسيم مطابق جبرای اينکه اين نقش را
 قرار خدمت قدرت روز در آنان يکسر بخشی از: "تقسيم کنيم" بخش"دو  يا و قشر

نداريم،  او با هيچ کار ديگر اين بخش روشن است و با تکليف ما". می گيرند
دارد،  قرار" موضع اپوزيسيون در"بخش دوم است، اين بخش که  با مشکل ما

 بخش اول يکسره در اين بخش هم مانند است که چرا اين مورد اولين مشکل در
اين مشکل ماست، نه، راستی اين مشکل . نمی گيرد قرار" قدرت روز"خدمت 
 حل ميکنند به نحوی اين مشکل رامشکل رفقای تحليلگرما؟ ولی اين رفقا  ماست يا

. انجام ميدهد هم باالخره همان وظيفه را" بخش"که اين  سرانجام نشان ميدهند و
نمی آورد؟  مشکالت تازه ای بوجود ولی آيا ببينيم اين نحوه حل مشکل، خود

بی اساس ترين  به همين دليل نيز و می آورد براستی که مشکالت بسياری وجود
ميرسد، ببينيم   به اوج خود تشکيل ميدهد، تناقض گوئی تحليگر بخش اين نوشته را

معموأل بصورت حلقه واسط بين "اين بخش : برای اين بخش چه خصالی می شناسد
سازمان عمده اين " عين حال در و" می آيند محافل کارگری در سازمانهای چپ و

مچنين اين ه و" ائن استخ" اکثريت"همان  اريستوکراتهای خائن به طبقه کارگر
اخالل "عين حال هرگونه  در و دارد" نقش پيشگامی" مبارزات صنفی" بخش در

مرج انقالبی، ناآرامی های سياسی، راديکاليزه شدن جنبش  توليد، هرج و کار در
اکنون برای ترجمه ". می کند تهديد را همه مستقيمأ منافع او کارگری همه و

يعنی  سازمان عمده آنها"يد به فرهنگ با اين قشرالبد ر نظاز" توليد اخالل در"
جماعت حاضر نشدن نوعی  نماز اکثريت خائن رجوع کنيم تا ببينيم که حتی در

 به اعتصاب، خالصه کنيم اين جماعت از چه رسد تا تلقی می شود توليد اخالل در
، "اکثريت خائن"حامی  سوی ديگر از و نيروهای چپ با طبقه کارگر رابط  يکسو
کم  مخالف هرگونه اعتصاب و از سوی ديگر گام مبارزه صنفی وپيش يکسو از

راستی اين قشر چه خصوصيات " لوازم مبارزه صنفی است، ميباشد کاری، که از
ختم نمی شود، واقعيات روزمره  هم تازه قضيه به اين جا باز و متناقضی دارد

دست به  اعدام حتی کارگران معترض که برای ابتدائی ترين حقوق خود ما و کشور
 که در ميدارد وا  نويسندگان اين تحليل راطرف رژيم، ظاهرًا از مبارزه زده اند

" ريستوکراسی کارگریآ"گله  از را آنها و زيزنويس امتيازی به اين شهداء بدهند
تهمت به زنده  پوششی برای افتراء و را حماسی سرائی برای مرده ها و کنند جدا

  . دهند ها قرار
" ريستوکراسی کارگریآ"اين جزوه درباره  که می توانی ازاين است آن چه 
 دارد؟ بله، ابتکار فرهنگ مارکسيستی وجود اين اصطالح در بياموزی، ولی آيا

 اوضاع و بردن آن در بکار در آنها انشاء اين اصطالح نيست، ابتکار در اين رفقا
 ن اصطالح راآن لنين اي احوالی است که در آن اوضاع و با احوالی يکسره مغاير

تشخيص  شری راپرياليستی قکشورهای ام ميان طبقه کارگر برد، لنين در بکار
سرمايه داران  حاصل غارت امپرياليستی کشورهای تحت سلطه با که در ميدهد
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حاصل اين غارت امپرياليستی  سرمايه داران بخشی از سهيم شدند، اين خود کشور
 ميان طبقه کارگر در نيز ريخت و آنهامي خود کارگران کشور از جلوی اين قشر را
نظام امپرياليستی نه به  ابقای نظام امپرياليستی دفاع ميکردند، اين دفاع آنها از از

بودند، " تکنيسين و ماهر" يا چون مثأل  که مزدهای گزاف ميگرفتند آن جهت بود
ياليستی امپر دراستثمار سهيم بودن آنها ازنظام امپرياليستی بخاطر فاع آنهاد! خير
احزاب  با رابطه آن را می ناميد و" ريستوکراسی کارگریآ" را لنين اين قشر .بود

 امروز اين رفقا در. توضيح ميداد" ناسيونال شوينيست" و" سوسيال امپرياليست"
مزدهای باال هم دريافت می کنند، به  تحت سلطه به کارگرانی که اگر يک کشور

ريستوکراسی کارگری آ ئی فنی آنهاست،توانا مهارت و قول خودشان به خاطر
توضيح  ريستوکراسی کارگری راآاين   می خواهندهوقتی ک و اطالق می کنند
معموأل "که بقول خودشان  را روشنفکرانه ترين قشرطبقه کارگر دهند، بهترين و

 به باد" می آيند محافل کارگری در بصورت حلقه واسطه بين سازمانهای چپ و
انتقادی که اولين  برای آنکه از و انگ خيانت ميزنند به آنها می گيرند و افترا

جان گذشتگی افرادی که به  از فداکاری و زنده از ارائه شواهد خواننده اين جزوه با
 را گرفته اند خود ريستوکراسی کارگری قرارآ رديف اصولی در اين صورت غير

لت کثرت به ع ما کشور در ديگر جمالت حماسی که امروز با خالص کنند
 اين بخش تجليل می کنند از" عناصری" از استعمال دولتی به ابتذال کشيده شده اند

به آن حواله کنند، بدون آنکه توضيح دهند، بنای اين تجليل  مشخص را مورد هر تا
" ريستوکراتهای کارگریآ"اين  نزد در" شرف پرولتری وجدان و"اساس آن  و

  که مثأل  همان طريق کسب می شود از" یشرف پرولتر وجدان و"اين  آيا. چيست
مبارزه  شرکت در دانش مارکسيستی و تماس با در خرده بورژواهای روشنفکر

 چنين باشد اگر و نمی رسد که چنين باشد بدست ميآورند؟ بنظر انقالبی پرولتاريا
اين حوزه  اندکی از. هم می پاشد بکلی از رفقا" ريستوکراسی کارگریآ" اساس تز
آن بپردازيم، بنابه گفته اين  به نتايج عملی ناشی از ريک خارج شويم وصرفأ تئو

با طبقه " سازمانهای چپ"معموأل واسطه ارتباط  طبقه کارگر از رفقا اين قشر
روحيه  همانطور که ديديم، موجب انتقال اپورتونيسم و و هستند کارگر

درزمره  سازمان خودشان را اپورتونيستی به طبقه می شوند، مسلمأ رفقا
 واقفند اين قشر کار"خيانت"آنجا که به طبيعت  ولی از ميدانند" سازمانهای چپ"

کرد، پس  نخواهند ارتباط برقرار با طبقه کارگر طريق اين قشر مسلم است که از
اين  ببينيم در. متشکل می کنند بسيج و آن را و طبقه تماس می گيرند چگونه با

دولت امپرياليستی است که  جريان جنگ با در ما به نظر: "زمينه چه می گويند
با  تنها ما. می سازند برپا را سازمان مستقل خود و می شوند بيدار کارگران آگاه و

تشريح اين  توضيح و  نظامی، گسترش جنگ انقالبی و–تقويت سازمان سياسی 
بتدريج  بگذاريم و اثر کل جنبش طبقه کارگر پراتيک انقالبيست که می توانيم بر

 "به دست آوريم را قابليت هدايت مبارزه همه جانبه آنها درون آن نفوذ کرده و در
 کلی درستند، مسئله اصلی به سکوت برگزار اين جمالت که بطور در) ٢٠ص(

 حال جنگ است بهر  نظامی ای که با دولت امپرياليستی در–شده سازمان سياسی 
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. متشکل می نمايد ابسيج و آن ر نفوذ ميکند و طبقه کارگر چه طريقی در حال از
 طبقه و  نظامی برای نفوذ در–کردن جنگ ازطرف سازمان سياسی  پا صرف بآيا

 نظامی نيز –به هرحال اين سازمان سياسی  يا متشکل ساختن آن کافی است و
مسئله عملی . کند طبقه با طبقه تماس برقرار از" عناصری"طريق  است از ناگزير

 در"هم جمله  بار هزار اگر. همين جاست  کند درحل آن را ای که تئوری بايد
 م، بازرا تکرارکني" تشکل می يابد آگاهی و جريان مبارزه مسلحانه طبقه کارگر

  نظامی در–طبقه برای سازمان سياسی  وظيفه مشخص حل مسئله ارتباط گيری با
 مقابل ماست و در دقيقأ حل همين مسئله است که امروز و مقابل ما باقی ميماند

  . حل مشخص آن بپردازند اين قبيل بايد به طرح و جزوه هائی از
ايف مشخص به اين ترتيب طفره ظو بحث در که با طرح مسئله کلی از اين رفقا

به جای مسائل  آن مطالب کلی را سعی می کنند اين ادعای مبالغه آميز ميروند، با
 ن داده است، تنهادرعمل نشا ما طبقه کارگر"که  جابزنند مشخص به خواننده خود
نقش انقالبی بازی  حيات سياسی جامعه می توانند که در به سازمانهائی توجه دارد

همين جزوه توضيح ميدهند که  در که خود کسانی می نويسند اين جمله را و"کنند 
 اين طريق اسير از ريستوکراسی کارگری وآ اسير اکونوميسم و طبقه کارگر اسير

  برنظارت" تجربه شعار مشخص از حتی بطور. استسازمانهای اپورتونيستی 
طريق سازمانهای اپورتونيست بداخل طبقه کارگر برده شده سخن می  که از" توليد
آن طريق  از ريستوکراسی کارگری وآ قشر در را" اکثريت خائن"نفوذ  و گويند
ايران همان  براستی هم اگرطبقه کارگر و اذعان می نمايند طبقه کارگر در

برای آن شمردند، اين ادعايشان بسيارعجيب  داشته باشد که رفقارا اتی خصوصي
به " عمل تنها در"متفرق، کم تجربه  است که طبقه ای با اين خصوصيات و

بازی " حيات سياسی جامعه نقش انقالبی در"سازمانهائی توجه داشته باشد که 
 طبقه بی بابخواهيم به مسئله مشخص ارتباط گيری سازمان انقال ميکنند، اگر

طريق  از مجبورند نيز بپردازيم، می بينيم که انقالبی ترين سازمانها گرراک
وظيفه انجام چنين  اساسًا و اين طبقه تماس بگيرند با طبقه کارگر از" عناصری"

 هم تاکتيک اين امر تئوری مبارزه مسلحانه هم استراتژی و و دارند نيز کاری را
 داليل آغاز کل ارتباط گيری با طبقه يکی ازحل مش پيش بينی کرده است و را

جريان  که در وقتی چريکهای فدائی می گفتند و  بود۴٩ سال مبارزه مسلحانه در
ا مبارزه مسلحانه زمينه ي و د تشکل می يابآگاهی و مبارزه مسلحانه طبقه کارگر

همين وظيقه سازمان  بر فراهم ميکند، دقيقًا گسترش مبارزات کارگری را بسط و
بدون شک تئوری . پروسه مبارزه اش تکيه ميکردند چريکهای فدائی خلق در

 جزو ايران را هم تاکتيک تمام طبقه کارگر مبارزه مسلحانه هم استراتژی و
 برخالف نويسندگان اين جزوه سطح نازل و و خلق می بيند نيروهای انقالب و

ضد انقالب " و" ريستوکراتآ"قشری  نه بوجود را پراکندگی مبارزه طبقه کارگر
بی  بلکه به سلطه سياه نيروی پليسی سرکوب و ميان طبقه کارگر در" کارگری

رهبران حزب  ازعملکرد اعتمادی کارگران به روشنفکران که حاصل تجربه آنها
وقتی پيش بينی می کند که درجريان مبارزه مسلحانه طبقه  و توده بود، نسبت ميداد
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را مييابد،  گسترش مبارزات خود  و ان بسطامک تشکل يافته و آگاهی و کارگر
 جريان تکامل خويش قادر مبارزه مسلحانه در  به اين معناست که∗درعمل مثأل

خبرچينان  جاسوسان و وجود فيزيکی از بطور را که صحن کارخانه ها ميشود
 و محيط کارگاه فراهم سازد امکان تماس آزادانه کارگران را در و پليس خالی کند

بالفاصله اين  و جلب نمايد پيش بخود بيش از کارگران را اعتماد ين کارضمن ا در
به ارتباطی  انواع مبارزات طبقه کارگر شرکت در با سازماندهی و را جديد اعتماد

سطح تمام صفوف خلق تبديل  مبارزه مسلحانه در ارگانيک بين اين مبارزات و
وظيفه خاصی  نه برای خودکينم که مبارزه مسلحا نمايد، بگذاريد لحظه ای تصور

بگذاريد اين  و رهبری مبارزات اين طبقه نبيند تشکل و و طبقه کارگر ارتباط با در
بدون ياری متشکل  هم بکينم که مبارزه مسلحانه بدون شرکت و فرض محال را

 است مبارزات خود قادر آن طبقه کارگر پرتو طبقه کارگرچنان بسطی يافته که در
 شآن صورت اين مبارزه به سطح واقعی سياسی خوي در ، آيادامنه دهد بسط و را

 تشکل سوسياليستی که آگاهی و نمی آموزد مارکسيسم به ما ارتقاء می يابد؟ آيا
 طبقه کارگر طبقه نيست و  زائيده تجربه مبارزاتی خودطبقه کارگر صرفًا

آگاهی  و نميرود آگاهی ترديونيونی پيشتر تا درمبارزات خودبخودی خويش حداکثر
توسط روشنفکران  خارج طبقه و از سوسياليستی وعلم مبارزه وتشکل سياسی بايد

ما توسط سازمان سياسی ــ نظامی پيشاهنگ بدرون طبقه برده  مورد در انقالبی و
گسترش  اين سياست صحيحی است که مبارزه مسلحانه زمينه بسط و  آيا؟شود

به  اي را مسيراين مبارزه ولی پروسه تشکل در فراهم کند را مبارزات طبقه کارگر
يا به سازمانهای اپورتونيست به اصطالح سياسی کار  جريان خودبخودی و

تئوری  هوادار را درک کوته نظرانه خود که کسانی که با ميرسد واگذارد؟ بنظر
وظيفه ای  عمأل برای خود و هم تاکتيک ميدانستند مبارزه مسلحانه هم استراتژی و

فاحش ترين  حتی با ال مبارزات طبقه کارگرنمی شناختند، اکنون که می بينندقب در
توجيهی برای اين تمايل  نمی توانند اين تئوری نيز از قالب پردازيها تحريفات و
اين  درون طبقه کارگر، با در" ريستوکراسی کارگریآ"جعل  بيابند، با عملی خود
که مطابق تمايالت  نها حق دارنداي. لحاظ تئوريک قطع رابطه می کنند طبقه از

که  وظيفه دارند تئوری پردازی کنند، ولی چريکهای فدائی نيز عملی خود
که اين جعليات هيچ گونه ارتباطی با تئوری مبارزه  بالفاصله توضيح دهند
  . هم تاکتيک ندارند مسلحانه هم استراتژی و

                                                 
ميدهيم که اين همه رابطه مبارزه مسلحانه با طبقه کارگر را در  ثأل  تأکيد می کنيم و همين جا تذکرروی م  ∗

بر نمی گيرد و کيفيت و کميت اين رابطه بسته به تحول شرايط اشکال بسيارمتنوعی بخود می گيرد که به هيج 
، تحليل شرايط در جريان تحول وجه از آغاز قابل پيش بينی نيست و يکی از مهمترين وظايف پيشاهنگ آگاه

اوضاع و اتخاذ روشهای صحيح و متناسب با هر مرحله است، رفيق مسعود در کتاب خود مخصوصًا بر اين 
مسئله که اشکال متنوعی که مبارزه مسلحانه در جريان پيشرفت بخود می گيرد و تحول اوضاع به هيچوجه از 

ر کسانی از تحليل مشخص شرايط سرباز زنند و بخواهند آغاز قابل پيش بينی نيست، تأکيد ميکند، پس اگ
همواره با يک فرمول و يک شکل از مبارزه مسلحانه حرکت کنند از تئوری مبارزه مسلحانه هم استراتژی و 

  .   هم تاکتيک منحرف شده اند
  



 13

 ايران و درون طبقه کارگر ريستوکراسی کارگری درآ قائل بودن بوجود
 مخدوش اين طبقه چيزی جز خواندن قشری از" ضدکارگری" و" ضدانقالبی"

 ازسوی سازمانی که خود عنوان شدن اين تز ضدخلق نيست و  صف خلق وکردن
 هم تئوری مبارزه مسلحانه هم استراتژی و به مارکسيسم ــ لنينيسم و معتقد را

بی اعتمادی  جو جب ايجادکه مو دارد را اين خطرتاکتيک جلوه ميدهد، خصوصًا 
 و نسبت به چريکهای فدائی خلق شود طبقه کارگر بين روشنفکرترين عناصر در

 دصد پيگيری در با هوشيارانه و تبليغات روزمره خود امر در بايد بهمين دليل ما
 می خواستند اين رفقا اگر. اينگونه احکام انحرافی باشيم سوء نشر خنثی کردن آثار
هم تاکتيک بداليل پراکندگی  ی مبارزه مسلحانه هم استراتژی وبا تکيه به تئور

که  چيز روشهائی را ايران پی ببرند، ميبايست بيش ازهر در مبارزات طبقه کارگر
 دولت آن برای سرکوب اين مبارزات بکار سرمايه داری وابسته به امپرياليسم و

 های گوناگون اين روش شاهد سه سال گذشته ما در قضا از و مطالعه کنند ميبرند
فريب کارگران، بستن کارخانه ها، حمله اوباش به کارگران، : سرکوب بوده ايم

 کارخانه ها، ايجاد در اخراج دسته جمعی کارگران، استخدام لمپن های مزدور
کارخانه، به گلوله  در نيروی کميته ها کارخانه ها، استقرار گروههای ضربت در

اعدام  باالخره دستگيری و شکيالت کارگری وبستن جمعيت کارگران، انحالل ت
است،  مدارک موجود اين زمينه انبوهی از حتی اعتصابی، در کارگران انقالبی و

حاليکه بررسی  حتی اشاره هم نمی شود، در به اين امور تحليل اين رفقا ولی در
يکی ازعوامل تعيين کننده  داليل مبارزه مسلحانه و همين سرکوب است که يکی از

مرحله بعدی می توانست  اين مطالعه در. بدست ميدهد شکال متنوع مبارزه راا
کارخانه  مانهای اپورتونيست در حضور سازمتوجه داليل غياب نيروهای انقالبی و

چريکهای فدائی  می توانست قصور بررسی اين امر. سه سال گذشته شود ها در
رتباط گيری با طبقه يعنی ا بزرگترين وظايف خود انجام يکی از در خلق  را
ولی اين رفقا . راه آينده شود چراغی فرا نشان دهد و سه سال گذشته را در کارگر

 را  وضع موجود اساسًاريستوکراسی کارگری گذاشته وآبدوش  همه مسئوليت را
ه  درباره طبقه کارگرهيچ وظيفتحليل خود از و جلوه داده اند ناپذير گريز طبيعی و
که  مطابق اين نوشته همانطور. نتيجه نگرفته اند  برای خودقبال اين طبقه ای در

بسط اين  حال حاضر طبيعی است، تشکل و در پراکنده بودن مبارزه طبقه کارگر
خودبخودی  بهمان اندازه طبيعی و نيز" جنگ مسلحانه"آغاز  مبارزات پس از
   آيا واقعيات به همين سادگی است؟ولی. صورت می گيرد

مبارزه مسلحانه به رهائی خلق ازاسارت امپرياليسم  باشد قرار اگر ما بنظر
برتری  جريان اين مبارزه هژمونی و در بايد بيانجامد، چريکهای فدائی خلق نه تنها

که به  جريان تمام امور اين رهبری در تأمين کنند، بلکه بايد اين هژمونی و را خود
امپرياليسم مربوط می شود، با  مبارزه آنها و خلقها طبقات و و زندگی تمام اقشار

 زندگی اين خلق را هيچ حوزه ای از چريکهای فدائی خلق نبايد. برقرار گردد
برای ترکتازی  نبايد هيچ عرضه ای را و بدانند خارج ازحوزه فعاليتهای خود
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ی تأمين هژمونی پرولتاريا، مخصوصًا برا ما نظر از و خالی بگذارند اپورتونيستها
  .  اهميت ويژه ای قائل شد يدبا برای طبقه کارگر

  
************  

دهقانان تهيدست، ميان حال  بررسی قشربندی روستاهای ايران، اين رفقا بوجود در
جائيکه به  تا. قائلند سوی ديگر وسرمايه داران کشاورزی از يکسو ثروتمند از و

 درخانواده دهقان  قشربندی مقدار زمين است که هر دهقانان مربوط است، معيار
يا زمين  و که يا زمين ندارند دهقانان تهيدست شامل کسانی می شود. اختياردارد
هکتار، دهقانان ١٠تا ٢دهقانان ميانه حال ميان . نيست بيشتر هکتار ٢ آنها از
 از"دهقانان ميان حال به ترتيب   دهقانان تهيدست و∗. هکتار۵٠تا ١٠ از ثروتمند

 نيروهای پايدار" و" دمکراتيک پرياليستی وثابت قدم ترين نيروهای انقالب ضد ام
  "   ناپايدارند انقالب متزلزل و در دهقانان ثروتمند "∗∗محسوب شده اند،" انقالب

که  زمين، توضيح ميدهند حسب مقدار قشربندی دهقانان بر اين معيار مورد در
، توجه داشت که وسعت زمين، تنهاعامل تعيين کننده قشربندی دهقانان نيست بايد"

  …  و تنوع توليد، حاصلخيزی خاک بلکه عوامل ديگری نيزمانند
اساس  ولی عليرغم اين توضيح قشربندی دهقانان بر) ٣ص  (∗∗∗"دخالت دارند نيز

زمين  از معاش خود بامرار زمين ارائه ميشود، دهقانان تهيدست قادر همان مقدار
اين  از را ش خودامع کارمی کنند و دهقانان ميانه حال برروی زمين خود. نيستند

ضمن  در"و  می کنند روی زمين کار بر طريق تأمين می نمايند، دهقانان ثروتمند
 و) ۴ص" (اجيرميکنند روی آن کارگر بر برای کار ∗∗∗∗صورت وسعت زمين در

 و خواران روستا ربا برای بازتوليد خود تحت استثمار تقريبأ همه اين دسته ها

                                                 
مين های بين  که ز"بورکراتهای کله گنده و برخی از عناصر ثروتمند بازار "البته برخی از امرای ارتش   ∗
 هکتار دارند نيز در اين قسمت مورد اشاره قرار ميگيرند که نه از لحاظ مقدار زمين و نه از لحاظ ١٠٠ تا ۵٠

شيوه اداره زمين خود با آن چه که دهقانان ثروتمند در اين جا شناخته شده شباهتی ندارند و معلوم نيست که 
از نظر برخورد انقالب نيز بين اين .  اشاره قرار گرفته انداساسًا چرا در اين قسمت مربوط به دهقانان مورد

در حاليکه جهت گيری انقالب نسبت به تقسيم دسته اول به شرايط مشخص . دو دسته تفاوت اساسی وجود دارد
زمان و مکان احاله ميشود، تکليف زمين های دسته دوم از هم اکنون روشن است و مورد مصادره 

  . قرارميگيرند
ن دو دسته کامأل متفاوت زير يک عنوان نشان ميدهد که تحليل گران حتی به حداقل شرايطی که بررسی اي

  .   نيستندبرای خود قرارداده اند پايبند
گرچه جمله ای که در مورد دهقانان تهيدست نوشته شده اندکی مؤکدتر بنظرميرسد به گمان ما از نظر    ∗∗

اگر اين درک ما صحيح نيست و .  وابسته نشان داده می شوندمفهمومی هر دو قشر بيک اندازه به انقالب
  .           منظور رفقا را درست نفهميده ايم بايد با توضيحات روشنتری اين سوء تفاهم را رفع کنند

اين عوامل ديگر اثری نمی بينيم و حق هم همين است، براستی اگر " دخالت"البته ما در نوشته اين رفقا از   ∗∗∗
 اينگونه عوامل را نيز وارد معيار خود برای قشربندی بکنيم کار آنقدر پيچيده می شود که ضبط و بخواهيم

ربط آن مشکل خواهد بود و ظاهرًا اين رفقا که بدخالت اين عوامل نيز اذعان کرده اند، ترجيح داده اند با ناديده 
به تهيدست و ميانه حال و ثروتمند، طبق گرفتن دخالت اين عوامل به قالب بندی حاضر و آماده تقسيم دهقانان 

  .                                  معيار وسعت زمين اکتفاء کنند
گوئی خود نويسنده فراموش کرده است که مقدار ده تا پنجاه هکتار زمين برای اين قشر تعيين شده که   ∗∗∗∗

ظر ميرسد که وسعت زمين بين ده تا کامأل غير معقول بن. را بکار ميبرد" در صورت وسعت زمين"عبارت 
  .پنجاه هکتار توسط نيروی کار يک خانواده دهقانی بدون کارگر روزمزد قابل کشت باشد
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روابط خرده مالکی شکل عمده "که  ل نشان ميدهداين تحلي. دارند بانکها قرار
اين است که  اين تحليل ميتوان فهميد آن چه از) ٢ص (است " روابط روستا

 بانکها طريق رباخواری و صرفأ از و روستائيان برروی زمين خود توليد می کنند
 گفته نميشود که اين دهقانان به چه نحوی بر قرارمی گيرند، ولی بما استثمار مورد

تشريح اين . انجام ميدهند را چه ابزاری اين کار با و می کنند کار روی زمين خود
تعيين  به کل سيستم بورژوازی وابسته و آنها برای تعيين وابستگی توليد امر

به ارابه توليد امپرياليستی می بندد، اهميت اساسی  را زنجيره هائی که اين توليد
 : اشاره می کنندتحليل مسئله دهقانی غازآ در اين رفقا که خود همانطور. دارد

مضمون امپرياليستی اصالحات … درخشان خود  اثر احمدزاده در رفيق مسعود"
به  را تاسکه چگونه اين اصالحات ارضی رو ، يعنی نشان داد"بيان کرد ارضی را

که فقط  قصد او آن نبود. سته تبديل نمود نظام سرمايه داری واب ارگانيک ازیبخش
 وحاکم است  "روابط خرده مالکی"اصالحات ارضی  روستا پس از در هدنشان د

ميخواست نشان  او. روستائيان مشغولند بانکها به استثمار  و∗خواران روستا ربا
 اصالحات ارضی به روی رشد ان بار روستاهای ايهایکه در نشان داد و دهد

حتی االمکان  اپروسه تکامل آن روابط ر و شد روابط سرمايه داری وابسته باز
 نحوه توليد از صرفنظر را" روابط خرده مالکی"تعقيب نمود، وقتی عبارت کلی 

 به بررسی پديده ای که بررسی  نشان ميدهيم که نمی خواهيم مشخصًاميبريم بکار
چه ابزاری مشغول  اين خرده مالکان با. داده ايم بپردازيم قرار نظر مورد آن را

 اين خرده مالکان چه تأثيری بر کنار در اری توليدتوليدند؟ وجود بخش سرمايه د
برای  شخصی صورت می گيرد، ياف رصبرای م توليد دارد؟ آيا اين روابط توليد
 از را نظام فئودالی وقتی می گوئيم اعضای يک خانواده معاش خود بازار؟ مثأل در

  مورد محصوالت معنای آن اين است که آنها عمدتًاتعيين ميکنند قطعه زمين خود
 مصرف می کنند، ولی  شخصًااين زمين کشت کرده و در را مصرف ساالنه خود

به اين صورت است؟  ما کشور تحليل اين رفقا در آيا وضع دهقانان ميانه حال در
 و ميکند انجام می شود، وضع کامأل فرق برای بازار زمين های اينها آيا توليد در

آن  مورد راسری بررسی کرد، حتی درس بازار زا نمی توان جدا ديگر را روستا
  .  ميدهد ن راادهقانانی که زمينشان کفاف معاشش

اين رفقا نتوانسته  بررسی کنيم تا ببينيم چرا بيشتر اندکی اين موضوع را بگذاريد
انقالبی بودن  مورد مبهم در نتايجی کلی و ايران جز تحليل وضع دهقانان در از اند

لزوم تقسيم اراضی،  و تزلزل دهقانان ثروتمند وميانه حال  دهقانان تهيدست و
اين رفقا نتوانسته اند بگويند  ببينيم چرا. جريان انقالب بگيرند در" بوروکراتها"

                                                 
در مورد اين وامها مخصوصًا در قسمت دهقانان تهيدست آمارهائی ارائه شده که مأخذ آن ذکر نگرديده است   ∗

ضمنًا هيچ اشاره . خيلی برجسته تر از نقش بانکهاستو نشان ميدهد که نقش رباخواران روستا در اين ميان 
ای نيز به منشاء وابستگی اينها به بانکها صورت نمی گيرد، ذکر اين آمار بطور پراکنده، بدون آنکه آمار کل 
وامهائی که به دهقانان داده می شود، ذکر شود و در حاليکه وام روستائيان تهيدست نمی تواند مبلغ قابل 

 در ميان کل وامهائی که به دهقانان داده می شوند، تشکيل دهد، می تواند موجب اين سوء تفاهم مالحظه ای را
شود که گويا يکی از عوامل مهم استثمار روستائيان در خود روستا و يا شهر بصورت رباخوار مستقل از 

  .    دولت  و سيستم مالی امپرياليستی می باشد
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 از و آن حمايت ميکنند از که آنها مثأل انقالب چه کمکی به دهقانان تهيدست می کند
 ی عملی امروزحل مسئله اساس اين رفقا نتوانسته اند ببينيم چرا اين مشخص تر

تحليل  مطرح نمايند، در روستاها در يعنی تشکيل پايگاههای مبارزه مسلحانه را
 نظر مورد روابط توليد در را موقعيت افراد طبقات قشربنديهای داخل طبقاتی بايد

  . توليد سنجيد وضعيت آنها را نسبت به ابزار و داد قرار
 توليد اين ابزار  بخشی ازاست، توليد زائيده تملک خصوصی ابزار اساسًا استثمار

حتی دهقانان تهيدستی که  مورد برای آنکه مثأل در. تشکيل ميدهند وسائل کار را
تعيين کنيم،  شکل وابستگی را و بتوانيم نحوه استثمار زمين دارند هکتار ٢ از کمتر
 ددارن تملک خود در را توليد ابزار  بخشی ازیکه زمين يعن آنها ببينيم که آيا بايد

 نيز را خويش الزم برای توليد مواد ساير و کار مانند دوران فئودالی ابزار امروز
 زمين دارد هکتار ٢ از کنونی يک دهقانی که کمتر شرايط در آيا. دارند اختيار در

 اين گاو می تواند آيا و استفاده کند گاو مثأل برای شخم زدن اين زمين از می تواند
 با را دهقانان تهيدست زمين خود موارد بسياری از  نگهداری نمايد، دردخو را

فئودالی  شرايطی که اقتصاد دليل آنهم اين است که در و کرايه تراکتورشخم ميزنند
 را کرايه تراکتور از زيادتر مخارجی بسيار هم پاشيده است نگهداری گاو بکلی از

مالک اين . ميدهد تغيير همه روابط را تراکتور همين شخم زدن با. ايجاب ميکند
  کيست؟  تراکتور

يا  خرده بورژوازی مرفه روستا، شرکت تعاونی، مالک بورژوای همسايه و
  روستائی تهيدست با شبکه وسيعی ازنشرکت های کشاورزی هرچه باشد، همي

کودی  حتی در اين وابستگی را. روابط به نظام بورژوازی وابسته متصل می شود
انسانی يا  کود جامعه فئودايی دهقان از درکه به زمينش ميدهد می توان ديد، 

 شميائی برای روستائيان امری گريز کود استفاده از حيوانی استفاده ميکرد، امروز
 دولت اسير را او ديگرالزم نيست نشان دهيم که چگونه تهيه اين کود است و ناپذير

" رده مالکیخ"بخواهيم توجه کنيم می بينيم که  به مالکيت تنها نيز حتی اگرميکند، 
آنچنان خرده مالکی نيست که موجب پيدايش  اصالحات ارضی نيز ناشی از

ساله ١٢شده باشد، ميدانيم که زمين های اصالحات ارضی به اقساط  دهقانان آزاد
 مالکيت را دهقانان اين به اصطالح اسناد و شد طرف دولت به دهقانان واگذار از

 اين در  دريافت ميکردند، عالوه بربه دولت امضاء سفته های بدهی خود پس از
انقضای مدت  پس از و ندارد که صاحب زمين حق فروش آن را شده بود قيد اسناد

 ظاهرًاو  به چه صورت درآيد که زمين ها دولت تعيين ميکرد نيز دوازده سال
 .شرکتهای سهامی زراعی تشکيل دهد که برروی اين زمين ها برنامه دولت آن بود

روی زمين های مربوط به اصالحات ارضی صورت   که برتمام معامالتی
 در و قابل پذيرش بود غيردادگاهها  در و قانونی بی اعتبار نظر ميگرفت از

زمين های  که در که خانه هائی را افتاد حتی دولت به اين فکر ۵٢ ـ ۵۵سالهای 
 قانونی اين زمينها مزروعی نظر از زيرا اصالحات ارضی ساخته شده خراب کند

غيرقانونی منتقل شده  که زمين هائی که بطور شد همچنين مقرر و شناخته ميشدند
که البته اين تصميمات با مقاومت شديد روستائيان  طرف دولت ضبط گردد است از
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اين است . اجرای آن منصرف شد اوج گيری جنبش مردم دولت از با و مواجه شد
اشاره به نقش ضی، صرفًا اصالحات ار"  امپرياليستیمضمون"آن  پاره ای از
مالياتهای دولتی به  يا آمده و اين جا بانکی بصورتی که در استثمار رباخواری و

تئوری مبارزه  نظر به آن صورت که مورد عمق وابستگی را هيچوجه نمی تواند
ه به اين مسئل اين جا ديگر هم تاکتيک است، نشان دهد، ما  هم استراتژی وهمسلحان

روزمزدی  نيروی کار  با ماشين آالت پيشرفته وه منحصرًازمين های بزرگی ک
به کارگران کشاورزی نمی  پروسه تبديل خوش نشينان روستا و کشت می شوند

   .پردازيم
اين  با ما انقالبی جمع بندی کنيم، چرا رابطه با کار تا اين جا گفته ايم در آن چه را

 با  به اين علت که تنهاروستائی می پردازيم، دقت به شرايط وابستگی اقتصاد
 روستائی است که می توان وسائل آزادی آن را شناخت شرايط اسارت اقتصاد

 مثأل بگوئيم که در يم کافی بوددميبر يک جامعه فئودالی بسر در ما اگر. تدارک ديد
 کرد، زيرا انقالب حمايت خواهند نان تهيدست از دهقاروستا يک پايگاه انقالبی در

 در و ميدهد آنها قرار اختيار های فئودالی به اندازه کافی درزمين  انقالب از
حمايت توده های  طبيعی همين کفايت ميکرد، پايگاه سرخ مورد اقتصاد شرايط

 چنين نيست، پايگاه سرخ در ما کشور در ميگرفت ولی امروز دهقانی قرار
انه حال يم  نمی تواند شرايط توليد حتی دهقانان تهيدست وتنهائیمحاصره دولت به 

انقالب  با استواری از آنها"گفتن اينکه  نباشد به اين قادر اگر و نيز فراهم کند را
  باعث سرخوردگی و∗عمل گزافه گوئی توخالی است که در" حمايت می کنند
منطقه  خود ه وسائل و موادی که در بشده نياز مناطق آزاد در. شکست می شود
همين امر  و اورزی بشدت احساس می شودکش حتی برای توليد قابل تهيه نيستند
تازه وضع کردستان . ميدارد مقابل نيزوهای انقالبی به احتياط وا در روستائيان را

 رشد کرده است و جای ديگر هر از کردستان کمتر استثنائی است توليد مکانيزه در
 کردستان عراق  مخصوصًامنطقه باعراق و. همه جا قوی تراست طبيعی از توليد
  اين وضع دردمين کن آن جا تًااز نيازهای خود را حدی می تواند تا مرزاست وهم 

اين  سر است، به هيچوجه مسئله بر دشوارتر و شمال پيچيده تر منطقه ای مانند
 باشيم مشکل را حل کنيم بايد نيست که مشکل قابل حل نيست ولی برای اينکه قادر

شمال که  مناطقی از در بايد  توان و می مسلمًاامروز. طرح نمائيم برای خود آنرا
اجتماعی اجازه ميدهد پايگاههائی برای هسته های چريکی تهيه  شرايط طبيعی و

 يا  الزمه حل آن وهشده مسئله ديگری است ک منطقه آزاد ولی مسئله ايجاد کرد
پراتيک انقالبی بيشتر  و تاکتيک ديگری محتاج به تحليل دقيق تر جايگزينی آن با

. بنديهای روستا دست يافت زمين به تنهائی نمی توان به قشر  تعيين معياربا. است

                                                 
خورد دهقانان با انقالب از جمع بندی هائی که از فعاليت شوراهای دهقانی درک ايده آليستی اين رفقا از بر  ∗

دهقانان مبارز، داوطلبانه عضويت شوراها : "آنها می نويسند. ترکمن صحرا بدست ميدهند بخوبی آشکار است
رآمد بدون آنکه هنوز معلوم باشد نحوه تقسيم درا قبول کردند و زمينهای خود را در اختيار شورا گذاشتند، 

  و اين به سبب اعتمادی بود که در ابتدا به رهبران خود حاصل از کشت و کار چگونه انجام می پذيرد
  ).   ـ تأکيد از ماست١٣ص." (نمودند
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کاری که  ابزار ارتباط با نحوه برداشت آنها و روستا را بايد در قطعات زمين در
  .مشخص کرد ميرود برای بهره برداری بکار

را  به اين دليل زمين های خود که دهقانان ترکمن صحرا گمان ميکنند اين رفقا
آنها نمی . داشتند اعتماد که به رهبران خود گذاشتند شوراها اختيار در" لبانهدواط"

 که اين رهبران توليد  آن بود دهقانان به رهبرانشان صرفًاکه دليل اين اعتماد بينند
عهده تک تک  امری که از. تهيه ميکردند تراکتور و بذر و ود به دست گرفته، کرا

نحوه تقسيم "آنکه تکليف  بيش از اگر و ی آمدبحرانی برنم آن شرايط دهقانان در
درک اين  بلکه از شدت اعتماد نه از مبادرت کردند به اين کار معلوم شود" درآمد

درآمدی حاصل  تا دست زد به توليد بايد ابتدا که گمان ميکردند ضرورت ساده بود
ان ترکمن تجربه دهقان از اينگونه بايد. آن چانه زد توزيع درآمد سر سپس بر و شود

که با شعارهای  نظرداشته باشند در نيروهای انقالبی بايد درس گرفت و صحرا
بهترين راه . جهت انقالب بسيج کرد در را انقالبی به تنهائی نمی توان توده ها

کمک  به آنها توليد کار  درهجهت انقالب آن است ک بسيج توده های دهقانی در
و ماشين آالت حتی االمکان برايشان  کود و بذر زمين و وسائل الزم از. شود

 که مبتکرين آنها اين بود در موفقيت تجربه شوراهای ترکمن صحرا و فراهم شود
چه زمينه مناسبی برای  ديديم که همين امر و ضرورت پی بردنداين به 

مبارزه مسلحانه فراهم  گسترش هرچه بيشتر سازماندهی مسلح توده های دهقانی و
  .  نمود

  
 هرمنطقه مشخص دست به تحليل مشخص از که در ميکند وادار را ما رهااين معيا

ممکن  ثروتمند تقسيم دهقانان به تهيدست، ميانه حال و .قشربندی دهقانان بزنيم
يک  توليد مکانيزه در. ولی مشکلی را حل نمی کند صادق باشد همه جا است در

اعضای يک خانواده به  می کند که با توليد قطعه زمين ده هکتاری روابطی ايجاد
تنوع  اين وضعيت و کامأل متفاوت است و زمين ديگر ده هکتار شکل طبيعی در
دشواريهای شناخت مسئله  بخش کشاورزی ايران يکی از در زياد نحوه توليد
تقسيم  ايران دهقانان به سه قشر ايران، ما نمی توانيم بگوئيم در دهقانی است در
مطالبی بگوئيم که هيچ ارزش عملی  اين رفقا انندآنکه بخواهيم م می شوند، مگر

چين دهقانان  چين فئودالی می گفت در در حاليکه وقتی رفيق مائو در نداشته باشد
چين  چنين است؟ زيرا تقسيم می شوند، حرف مشخص زده بود، چرا به سه قشر

ايران جامعه ای است تحت سلطه بورژوازی وابسته که به  جامعه ای فئودالی و
بخش کشاورزی  هم پاشيده و روستاهای آن کامأل از زگی روابط فئودالی درتا

 گرفته بدون آنکه توليد سته قرار بورژوازی وابرابطه با اقتصاد ارگانيک در بطور
اين وضعيت آن چنان تنوعی  .شده باشد روستا مستقر کامل در سرمايه داری بطور

 به تحليل قشربندی دهقانان بطور هرمنطقه بايد کرده که در ايجاد روستاهای ما در
  . آن منطقه پرداخت مشخص در
 زمين آنها به مقدار تعيين قشربندی دهقانان نبايد اين نيست که در سر مسئله بر
 چارچوبه روابط توليدی حاکم بر در بايد بلکه اين قطعات زمين را توجه کرد
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زمينه تئوريک  ندچنين تحليلی است که می توا تنها. گرفت نظر جامعه در اقتصاد
بنيانگذاران سازمان چريکهای  و انقالب ايران فراهم کند در مسئله دهقانان را

شناخت  صدد به همين شيوه در فعاليت مبارزاتی خود همان آغاز فدائی خلق از
دانست که بعلت  بايد  وهای روستاهای ايران برآمدندقشربندي ساخت طبقاتی و

با  مرتبًا ستاهای ايران تحليلهای روستائی بايدرو توليدی در شرايط گذاری روابط
اين رفقا متوجه لزوم چنين  تکميل شوند، ولی ببينيم آيا تصحيح و داده های جديد
برای تشخيص "که  پايان بخش تحليل دهقانی اذعان ميکنند در. تحليلی نبوده اند

به  نبايد تنهاانقالب  با رابطه آنها و فهم موقعيت اجتماعی آنها قشربندی دهقانان و
 سرمايه مورد با را رابطه آنها  بايدًابلکه عمدتوسعت زمين آنان نگاه کرد، 

اين مهمترين  مالکيت زمين تشخيص داد و در  آنگاه بازتاب آن را.ارزيابی قرارداد
  ) ماست  پلی کپی ـ تکيه روی کلمات از٧ص. (نکته است که بايد بخاطرداشت

داشت  تشخيص قشربندی دهقانان بخاطر در که بايد نکته را" مهمترين"اين  ولی او
توصيه  پايان تحليل به خواننده خود فقط در و ميبرد خاطر هنگام تحليل از در خود
 خود که کار ميدهد تذکر اين نکته را وقتی او. به خاطرداشته باشند که آنرا ميکند
ای اين خودش بر نظر از که رعايت همين امر به پايان رسانده است هرچند را

  . مهم بوده است قشربندی عمده و
اريستوکراسی کارگری : کرديم موضع برخورد  به دو اين جزوه مخصوصًادر ما
به تحريف فاحش  موضوع اين رفقا اين دو آن جهت که در قشربندی دهقانان از و
برندگی  و تئوری مبارزه مسلحانه هم استراتژی هم تاکتيک دست زده اند در

اين جزوه قابل  ارتباط با ديگری در وگرنه مسائل بسيار فی کرده اندن انقالبی آن را
که اين جزوه فراموش کرده است که تحليل طبقاتی  ميشد نشان داد. طرح بود

امپرياليزم هيچ  خلق و ضاد اصلی يعنی تضاد نظرداشتن تجامعه ايران بدون در
 اين جزوه نسبت به که ميشد نشان داد. چريکهای فدائی خلق ندارد مشابهتی با کار

طبقه  روشنفکرانه ای صحبت نموده که با تکبر همان تفرعن و با نيز خلق کرد
خرده بورژوازی شهری  مورد آنچه در نشان داد ميشد. کرده است برخورد کارگر

يک ساده گوئی بی محتوی در اين خصوص که اين  اين جزوه آمده است جز در
ديگری  باالئی تقسيم ميشود، چيز طی وخرده بورژوازی به سه قسمت پائينی، وس

آن ميزان  اين قشربندی که معيار رسيده که در به آنجا تا نيست و آشفتگی فکر
با  مستمری معينی دارند است مثأل کارمندان جزء که بهرحال حقوق و درآمد

شرايط کنونی شغلشان  در و ندارندثابتی معاش  که هيچ ممر فروشندگان دوره گرد
موضعشان نسبت به  و يک رديف آمده اند در دارد قرار ض خطرمعر بشدت در

که اين رفقا نه تنها نحوه ارتباط  ميشد نشان داد. انقالب يکسان تصورشده است
بلکه حتی يک کلمه هم  توضيح نداده اند را گيری مبارزه مسلحانه با طبقه کارگر

بنيانگذاران  گرا و درباره کشاندن دهقانان به مبارزه مسلحانه سخن نگفته اند
 اساسًا مبارزه مسلحانه را امروز  با شجاعت کامل گفته اند۴٩سازمان در سال 

شرايط کنونی حتی به طرح اين مسئله  در روشنفکران انقالبی انجام ميدهند، اينها
نشانی  فقط آدرس و و مبارزه مسلحانه را شروع کند که چه کسی بايد نمی پردازند
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 ولی طرح اين مسائل ميشد نشان داد را له، همه اينهاب. ميدهند محل مبارزه را
برای اين مسائل  چارچوبه تنگی که اين رفقا پاسخگوئی به اين جزوه در  درصرفًا

اين  کدام از هر فاقد محتوای يک مبارزه ايدئولوژيک واقعی است و تهيه کرده اند
 مل قراراساس ع بررسی و مورد بايد دامنه خاص خود با و مسائل به جای خود

  .  گيرد
  

  با ايمان به پيروزی راهمان 
  چريکهای فدائی خلق ايران

  ۶١فروردين ماه 
                                                             


