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زحمتکشان مبارز!

روستاییانالک1دستبهکاربزرگیزدهاند.آنهازمینهایآباءواجدادیخودراکهمالکاز

سال3۲وبویژهازسال۴1بهبعدغصبکردهبود،پسگرفتهاند.آنهااینزمینهاراکهحدود

۷۰۰۲خرواربذرمیباشد،بهطوردستهجمعیکسبکردهودستهجمعیازحاصلآنهابهره

خواهندگرفت.اینشیوهیکاربسیاربسیارعاقالنهاست.مابایدازروشکاراینروستاییان

مبارزوخردمنددرسبگیریموشیوهیکارآنهارابرایخودمنونهقراردهیم.حتیبایدگفت

کاراینروستاییانمبارز،تاریخیاست.چوناینعملمحسناتزیادیبرایهمهیدهقانان

ستمدیدهیایراندارد.ببینیمروستاییانالکچگونهبهچنیندستاوردبزرگینائلآمدند.الک

وروستاییانآنرابشناسیم!

الک:

الکدهکدهایستکهحدود15۰خانوارداردوجمعیتآنحدودا13۰۰نفراست.ازاین

1-روستایالکازتوابعکامیاراندراستانکردستاناست.خربگزاریایرنادرخرداد1395،درستدربیستوهفتمین
سالگردتشکیلشورایدهقانیدرروستایالکوتسخیرومالکیتجمعیروستاییانبرزمینها،شوراهاییکهرسکوب
شدهاند،خربمیدهد:»ستاداجراییفرمانحرضتامامبیشاز55۰هکتارازاراضیکشاورزیرابهعنوانهبهیرهرب
معظمانقالباسالمیبه3۰۰کشاورزروستایالکازتوابعشهرستانکامیاراناهداکرد«.خربایرنارادراینجابخوانید.

۲-کلزمینها9۰۰خرواربذرمیباشدکهدویستخروارآنمتعلقبهروستاییانسیداسامعیلاست.روستاییانایندو
روستاهمهی9۰۰خروارراباهمکشتکردهاند.

https://bit.ly/2DarjoX
https://bit.ly/2DarjoX
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15۰خانوار،۷۰خانوارخوشنشینهستند،۷5خانوارزمینکمیدارندوبقیهبهقولمعروف

دستشانبهدهانشانمیرسد.حدودشانزدههفدهسالیاستکهدهمدرسهدارد.لولهکشی

دردهبهطورناقصانجامگرفته.چندسالپیشحاممیدرآنجاساختهاندکهپسازچهارالی

پنجماهکارکردنازبیآبیبهحالتتعطیلدرآمده،دهیکرشکتتعاونیدارد.اینروستاکه

حدودهشتکیلومرتباجادهیکامیاران-سنندجفاصلهدارددرزمینینسبتامسطحوبسیار

حاصلخیزقرارگرفته.جادهیآنخاکیاستوماشیناینهشتکیلومرترابهعلتخرابی

جادهدربیشازدهدقیقهمیپیامید.

دهاربابیاستوزمینهایآندراختیاریکیاززمیندارانکردستانمیباشد.

مالک ده :

نامعلیرضاسنندجیکهبهوالیخانشهرتدارد.ویکهمردعیاش مالکشخصیاستبه

وقامربازیاستازانسانیتبویینربدهوبههستونیستروستاییانرحممنیکند.اواز

دوستاننزدیکنصیریمعدوم،اویسیفراری،رضغام،رییساسبقژاندارمریکلکشور،نیازمند

و کرمانشاهان و کردستان مختلف استانداران کردستان، ژاندارمری ناحیهی سابق فرماندهی

اوکاخیدرامالکخودساختهکهمیگویندچند ایندواستانبودهاست. روسایساواک

میلیونتومانخرجآنکرده.اوبرایساخنتاینکاخازکارمجانیروستاییاناستفادهکرده.

اینکاخدرتابستانمحلتجمعرسدمدارانمملکت،خوانندگانوهرنپیشگانفیلمهایفارسی

بودهاست.میگویندرضغامدرهامنهفتهینخستتصدیریاستژاندارمریکلکشوربه

الکآمدهوچندروزیمهامناینخونخواربودهاست.ازمهامنانعظیمالشان!!اینخونخوار

بایدازمهستی،زنبهرامپرسهمینمالک،یغامییورضابیکایامنوردیودیگراننامبرد.

ازپولعرقجبینروستاییانرادرقامرخانههایخارج،تهرانو... اوهرسالهمبالغزیادی

میباخته.هرزهگردیهایاینخونخواردرخارجوداخلزبانزدهمگاناست.ازکارهایضد

انسانیوالیخانویرانکردندودهکدهیصارمآبادوسیداسامعیلاست.
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صارم آباد:

جواناندهچیزیازصارمآبادبیادندارند،اماپیرانومیانساالنبارهابهایندهرسزدهودر

شادیوعزایاهالیصارمآبادرشکتکردهاند.

وقتیاینانازصارمآبادیادمیکنندیکقطرهاشکدرگوشهیچشامنشانمینشیند.آواره

شدناهالیاینروستاکهقبلازسال1339توسطوالیخانویرانشد،آنهارابهیادستمی

میاندازدکهقرنهااستبررویدوشخودوپدرانشانسنگینیمیکند.

سید اسامعیل:

اینروستانیزهمچونصارمآبادهمسایهیالکمیباشد.مالکدرسال1339توسطایادی

خودخربدارمیشودکهدولتناچاراستزمینهارابهطریقیبینروستاییانتقسیمکند.آنها

بهاوخربمیدهندکههرعمدهمالکیمیتواندیکدهششدانگیبرایخودنگهدارد.به

محضاینکهاینخرببهدستاومیرسداهالیسیداسامعیلراازدهبیرونمیکندوخانههای

آنانراباتراکتورصافکردهوبهجایشانگندممیکارد.اوبهاینترتیبمتامصارمآبادوسید

اسامعیلوالکرابهعنوانیکدهششدانگیجامیزندوبقیهیدهاتخودرامیفروشد.

یا اینترتیبآوارهمیشونددرشهرهایکامیارانوکرمانشاهو به اهالیسیداسامعیلکه

دهاتالک،رسچم،ورمهنگ،الککهنهو...سکونتمیگزینند.آنهااکنونبازگشتهوبایاری

»جمعیتدفعاززحمتکشان«کامیارانمشغولبازسازیخانههایخودهستندومتامزمینهای

قبلیخودرابازپسگرفتهاند.ازکارهایدیگرمالکدرمبحثمبارزاتمردمیادخواهیمکرد.

روستاییان الک:

روستاییانالکبهدلیلستمشدیدمالکاکرثافقیرهستند.آنهامعموالمنیتوانندازطریق

کارکشاورزیزندگیخودراتامینکنند.بههمینجهتدرسالهایقبلپسازمتامشدن

به و میشدند و... تهران آبادان،خرمشهر، بندرعباس، شهرهاییچون راهی روستا، کارهای

کارگریمیپرداختند.ایناندرنتیجهیاینمتاسازآگاهیطبقاتیزیادیبرخوردارند.آنهادر
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اینسفرهاباروستاییانستمدیدهیزیادیبرخوردکردهاندوازمبارزاتآنهابرعلیهمالکو

ژاندارمآگاهییافتهاند.ولیمنبعآگاهیاینروستاییانفقطرفتوآمدباشهرنیست.درمیان

اینروستاییاندرسخواندگانیوجوددارندکهبامبارزینشهریدرمتاسهستندودرآگاه

کردنوسازماندادنآناننقشفعالیدارند.ولیبطورکلیبایدمنبعآگاهیاینروستاییان

رزمندهرادرمبارزاتپیگیرآنانبامالکجست.

مبارزات روستاییان الک:

دشمناصلیاهالیالکمالکاست.اینمالکواجدادشبهکمکژاندارمریوسایرادارات

دولتیخوناینروستاییانواجدادآنهارادرکاسهکردهاند.گرچهمالکازپشتیبانیشدیدو

وسیعژاندارمریوسایراداراتدولتیبرخورداربودهولیمردمرزمندهیالکیکلحظهاز

مبارزهبامالکغفلتنکردهاند.اینمبارزهبنابهرشایطواوضاععبارتبودهاستازرویایی

مستقیمبامالکتابیگارینکردنومرغانهوسورانهندادنوشکایتوغیره.

نخستینمبارزاتچنددههیاخیرروستاییانبرمیگرددبهسالهای31تا3۲.دراینسالها،

میان در وسیعی تبلیغات به دست بود، کرده ایجاد کامیاران در شعبهای که ملی جبههی

روستاییاناینمنطقهمیزند.مبلغینجبههبهروستاییانمیگویندکهدکرتمصدقمیخواهد

این به الک روستاییان از تعدادی کند. تقسیم بیندهقانان و بگیرد مالکها از را زمینها

ملی جبههی عضویت به کند کوتاه روستا از را ستمکار مالک دست مصدق دکرت که امید

از اوجگیریجنبش، را،درهنگام مالک بهکمکسایرروستاییان اینروستاییان درمیآیند.

دهبیرونمیکنند.اماباسقوطمصدقمالکظاملبهدهبرمیگردد.ابتداکلیهیروستاییان

رابهکناراستخرمیبرد،آنهاراتویاستخرمیاندازدوتوسطمزدورانشبشدتمرضوبشان

روستاییان قول به که کس هر مبارز. روستاییان شناسایی به میکند سپسرشوع میسازد.

»کارتمصدق«داشتهازروستافرارمیکند.یکیازمبارزینیکهبهخودجراتمیدهدوبه

روستاییانمیگوید:»اگرقانونمصدقپیادهمیشد،زمینهابینروستاییانتقسیممیشد"

توسطمالکدستگیروتحویلژاندارمریمیگردد.اینروستاییمبارزدررابطهباعضویتشدر
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جبههیملیومبارزاتشعلیهمالکبههفتسالزندانمحکوممیگردد.مالکدراینسالها

خانههایچندیازمبارزینروستاراتوسطمزدورانخودغارتمیکند،آنهاراویرانمیسازدو

روستاییانراازدهمیراند.اوپسازاینتصفیهمتامزمینهایمرغوبراازروستاییانمیگیرد.

مبارزه ی روستاییان پس از اصالحات ارضی:

مالکپسازاطالعازتصمیمدولتدرمورداصالحاتارضیسیداسامعیلراویرانمیکندو

زمینهایآنرادرکنارزمینهایصارمآبادوالکزیرتراکتورمیاندازدوبهاصطالحکشت

ساکنان همچون نیز اسامعیل سید روستاییان مکانیزه کشت این برکت به میکند. مکانیزه

صارمآبادآوارهمیشوندوزمینهایجدیداهالیالکنیزموردتجاوزقرارمیگیرد.مالکپس

ازغصبزمینهادرسالهایبعداز3۲روستاییانرابهجانبکوهپایههاودامنههاینامرغوب

میراند.روستاییانبهناچاررویزمینهاینامرغوبوغیرحاصلخیزبهکارمیپردازندوپساز

مدتیآنهاراآمادهیکشتمیکنند.مالکزالوصفتتصمیممیگیرداینزمینهارانیزازچنگ

روستاییانبدرآورد.اوبرایاینکارحدودنصفروستاییانراتطمیعمیکندوبهآنهامیگوید

اگرازاوحامیتکنندبهآنهاپولوزمینمیدهد.عدهایازروستاییانبهاینترتیبفریفته

میشوند.مالکبهزمینهایروستاییاندستدرازیمیکند.آنهامقاومتمیکنند.درنتیجهی

اینمقاومتروستاییانفریفتهشدهبهروستاییاندیگرحملهمیکنند.ازاینجادرگیریهارشوع

میشودوازسال۴1تا۴3ادامهمییابد.درضمنیکیازایندرگیریهاکهچندینبارتکرار

میشوند،دوازدهتنزخمبرمیدارند.مالکبهاینبهانه۲۶روستاییراتوسطژاندارمهادستگیر

میکند.این۲۶نفرهرکدامبهسیزدهروززندانوپرداختمبلغ1۶۰۰۰ریالجریمهمحکوم

میشوند.پسازایندعواروستاییانکههمهدراصلخویشاوندهستندبطوریکسانصدمه

ازغصبشدنزمینهایشاندر اززمینهاییراکهروستاییانبعد میبینند.مالکیکسوم

کوهپایههاآبادمیکنند،میگیردوبهآنهاحکممیکندکههرکسمیخواهدمباندبهنسبت

تعداداعضایخانوادهازیکهزارتایکهزاروپانصدبدهد.آنهاکهندارندباروبنهرامیپیچند

وراهیشهرهاوروستاهایدیگرمیشوندوآنهاکهمنیتوانندازروستایآباءواجدادیخود
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دلبکنندبههزاربدبختیپولراتهیهمیکنندودراختیارمالکمیگذارند.اومراتعدهرا

نیزغصبمیکندوآنهارادرازاءسالیانهمبالغهنگفتیدراختیاردامدارانکرمانشاهیقرار

آنهارشمنده از تعدادی میکند. باز را فریبخورده روستاییان اعاملچشامن این میدهد.

ازاعاملناآگاهانهیخودبهجانبسایرروستاییانمیآیندوهمراهآنانبهمبارزهبامالک

ازوالیخانتسلیمدادگسرتی ازروستاییاندرسالهای۴۶-۴5شکایتی میپردازند.تعدادی

کردهوبهخاطررسیدگیعادالنهبداندرژاندارمریکامیارانمتحصنمیشوند.ضمنتحصن

یکیازگروهبانانبانقشهیقبلیپتوییرادرداخلپاسگاهآتشمیزندوروستاییانرابه

خرابکاریمتهممیسازد.درنتیجهیایناتهامژاندارمهابهجانروستاییانمیافتند.بهآنها

کتکمفصلمیزنندوسپسآنهارادراطاقهایدربستهحبسکردهوبهداخلاتاقهاآب

میبندند.روستاییانعلیرغماینرفتارهایوحشیانهدستازمبارزاتخودبرمنیدارندواز

طریقعریضهنویسیوشکایتبهمبارزهیخودادامهمیدهند.اینمبارزاتهمچنانادامه

مییابدتااینکهمبارزهیخلقهایایرانعلیهاستبدادوامپریالیسماوجیتودهایمیگیرد.

مبارزه اهالی الک در حین انقالب:

تعدادیازجوانانآگاهدهبهمحضاوجگیریمبارزاتمردمایرانوتظاهراتتودهایدرقم

)دیماه5۶(آشکارارشوعبهتبلیغاتانقالبیمیکنند.یکیازروستاییانازاینمبارزاتچنین

یادمیکند:

این گفتیم بهروستاییان ما بهحرفزدن. تظاهراتقمرشوعکردیم با »همزمان

شاهخائناستوبهدستیاریاوستکهوالیخانخونمارامیمکد.ازهامنابتدا

عدهایرنجیدندوبامادرافتادند.دیدیماگربخواهدازهمینجابینمااختالف

بیفتدکارمانزاراست.پسچکارکردیم؟بهآنروستاییاننزدیکشدیم.برادرانهبا

آنهاصحبتکردیم.ازبیسوادیوبدبختیخودمانوفرزندامنان،ازآوارگیهاماناز

کاخمالک،ازشبنشینیها،قامربازیهاوعیاشیهایاوصحبتکردیم.روستاییان

میگفتند:"اینهابهشاهچهمربوطاست؟"گفتیم:"مگرامنیههامالشاهنیسنت؟مگر
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مامورینادارههامالشاهنیسنت؟اینهاکههستونیستمارامیخورندومیبرند

همهآدمشاههستند.اینهاکههمیشهبهماتوهینمیکنندآدمشاههستند."به

تا سحر صبح از ما مگر نیستیم؟ خدا بندهی همه ما "مگر میگفتیم: روستاییان

ما چرا :"پس میگفتیم "چرا" میگفتند: منیریزیم؟" عرق و منیکنیم جان غروب

حتییکحاممنداریم؟چراکفشهامانپارهس؟چرااگریکرسمایشدیدبخوریم

میمیریم؟چراهیچکسبرایامناحرتامیقائلنیس؟چراهمهتویرسمانمیزنند؟

و ژاندارمریشاهدرصدرمجلسمینشیند رییس و استاندار پیش والیخان ولی

به را کار میدهد..."خالصه را ما کردن آواره و ما خانههای کردن ویران دستور

جاییرساندیمکهآنهاماراماچکردندودستبهدستامندادند.همزمانبااین

کاررشوعکردیمبهازبینبردناختالفاتبینخانوادهها.آنهاراکهباهمحرف

منیزدند،آشتیدادیم.آنهاکهباهمخردهحسابیداشتند،خردهحسابهایشانرا

صافکردیم.خالصهانقالبایرانپیشمیرفتوماهمپیشمیرفتیم.روزهایی

کهدرشهرتظاهراتبودمیرفتیم،رشکتمیکردیموبرمیگشتیمآنرابرایاهالی

دهتعریفمیکردیم.یواشیواشروابطمردمباهمخوبشد.شبنشینیهارشوع

اینشبنشینیها در همینترتیب. به و او منزل فرداشب من، منزل امشب شد.

تظاهرات ایران، مردم تظاهرات به راجع بعدش میدادیم. گوش بیبیسی اول

مردمکردستان،زمین،استخرآقا،خوشگذرانیهایاووپرسهایش،مرتعهایامنکه

اسامعیل سید اهالی آوارگیهای خودمان، آوارگیهای میداد،3 جمهور به را آنها

اینشبنشینیهاحارضمنیشدچندتایی در اگرکسی غیرهصحبتمیکردیم. و

بلندمیشدیم،میرفتیمخانهاشوبااوصحبتمیکردیم.ازمنافعمشرتکامن،از

دردهامان،ازدستهایترکخوردهمانوازظلمهایآقابرایاوصحبتمیکردیم.

بعدازآناوراهمبهشبنشینیهامیکشاندیم.کمکمجزچندتاییازجاشهای

آقاهمهدرشبنشینیهاحارضمیشدند.کاربهجاییرسیدکههمهباهمقسم

3-مالکهامراتعرادراختیاردامدارانکرمانشاهیمیگذارندوازآنهاسالیانهمبلغیمیگیرند.روستاییاناینرا»به
جمهوریدادن«میگویند.
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خوردیمکهپشتبهپشتهمدیگربدهیمودیگرزیربارظلمآقاوستمژاندارم

وماموردولتنرویم.همهباهمقسمخوردیمکهبکوشیمزمینهایازدسترفتهی

خودرادوبارهپسبگیریم...«

اقداماتعنارصآگاهوسنتمبارزاتیمردمدهمثرمیدهد.ژاندارمهاکهباتهدیدوتطمیع

ازروستا»جاویدشاه«گوجمعمیکردند،منیتوانندمردماینآبادیرابرایتظاهراتبهنفع

شاهبهشهرهابکشانند.آنهاتنهاوقتیدرشهرهاحارضمیشوندکهبخواهندعلیهشاهومالک

وهرخائندیگریشعاربدهند.روستاییاندرطیتظاهراتبیشرتوبهرتبافجایعمامورین

یکپارچهیشهرسببمی و مبارز مردم با آنها آشنایی آشنامیشوند. آنها بیرحمی و شاه

شودکهبیشرتبهفکرفرشدهترکردنصفوفخودبیفتند.آنهادرعملبهدرستیپیمیبرند

کهاگربخواهندبامالکوژاندارمدربیفتندبایدکامالمتحدباشند.فعالیتهایعنارصآگاه،

کسانیکه»کارتمصدق«داشتند،شبنشینیهاورشکتدرتظاهراتمردمشهرایناتحاد

رامستحکممیکند.

بازپس گرفنت زمین ها:

بختیار ازسقوط روزپس پانزده اثباتمیرسد. به درعمل اتحادوهمبستگیمحکم این

)حدودهفتماسفند5۷(مردمدهبهطوریکپارچهبهپامیخیزندوزمینهایخودرابازپس

میگیرند:

»...زنومردوکودکریختیمرویزمینها.منظرهیباشکوهیبود.باتراکتوریکهدردهبود

وبهوالیخانتعلقداشترشوعکردیمبهشخمزدنزمین.هنوزدراوایلکاربودیمکهاز

اطرافریختندبهکمکامن.روستاییاندهاتهمسایهباشوروهیجانوباتراکتورهایخود

آمدند.انگارخوابمیدیدیم.تراکتورهاروزاولرامجانیوافتخاراکارکردند.آنهامیخواستند

روزهایبعدنیزافتخاراکارکنند،ماقبولنکردیموبههرکدامروزیصدتوماندادیم.پول

تراکتورهاراهمهباهمدادیم.ازخانههایجوچینها۴وهمهجمعکردیم...«

۴-خوشنشین
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شورا:

مردمآبادیدرعملپیمیبرندکهاگربخواهنداینزمینهاراهمچناندستهجمعینگهدارند

بایدشوراییداشتهباشند:

»...دیدیماینمنیشود.زمینکاردارد.مالکشکایتمیکندبایدکسیجوابگویش

آنها از باشد کسی باید میآیند اعالمهمبستگی برای برای دیگر دهات از باشد.

پذیراییکند.ایناستکهگفتیممابهیکشورااحتیاجداریم.یکشبهمهجمع

شدیمتویمسجد.صحبتهایزیادیکردیم.آخررسقرارشددوازدهنفربهعنوان

اعضایشورایدهانتخاببشوند.ایندوازدهنفرمیبایستازمیانکسانیانتخاب

بشوندکهسابقهیمبارزهبامالکداشتهباشند.ماازمیانکسانیکهدرسخوانده

بودندومبارزهکردهبودنددونفروازمیانسایریندهنفرانتخابکردیم.وقتی

راه دعوا ما با عدهایمسلحمیخواهند دیدیم کنیم، ترک را میخواستیممسجد

بیندازند.رفتیمجلوگفتیم:"برادر!آخهمگرماجداازشامییم.مگرزمینفقطمال

ماست.شامهمبیاییدپشتبهپشتمابدهید."گفتند:"شاممیخواهیدمالغیر

راغصبکنید.اینمسلامنینیست."گفتیم:"پساینمسلامنیاستکهوالیخان

باهزار نشانده."خالصه سیاه بهخاک را ما و کرده غارت را ما نیست و هست

مکافاتازدعواوخونریزیجلوگیریکردیم.اگرخونازدماغکسیمیآمد،همهی

زحامتمابهبادمیرفت.تویدهدوبارهدودستگیمیافتدووالیخانبهریش

همهمانمیخندد.اگرکسیازماکشتهمیشداوفکرمیکردخدایکپرستازه

بهشدادهاست.اماحقهاشنگرفت.ماازفردابهرساغآنهارفتیموتعدادزیادیاز

آنهاراهمبهطرفخودکشاندیم.حاالآنهاهمرشیکماهستند...

تویزمینهانخودکاشتهایم.بذررادستهجمعیتهیهکردیم.مالکبیانصافکهدید

آنشبحقهاشنگرفترفتبهجوچینهاگفتاینهازمینراوبهرهیزمینرابین

خودشانتقسیممیکنندوچیزیبهشاممنیدهند.نزدیکبوددوبارهآبادیبهم

بریزد.ولیمابالفاصلهاینتوطئهیکثیفمالکراهمخنثیکردیم.بهجوچینها
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خیلی حاال بردهاید." رنج بیشرت همه از شام میدهیم. را شام سهم "اول گفتیم:

خوشحالهستیم.همهیماباهمکارمیکنیم.تاحاالازدهاتیچونماراب،رسچم،

بهده ورمهنگ،طاینه،درویانعلیا،درویانسفلی،رسآبکام،آهنگران،ماویانو...

ماآمدهوبامااعالمهمبستگیکردهاند.دریکیازروزهاییکهازدهاتاطراف

برایاعالمهمبستگیآمدهبودندبهماگفتندبهرتاستشکایتیهمبهشهربدهیم.

دیدیمراستمیگویند.برداشتیمشکایتیبرایدادگسرتینوشتیم.فکرکردیمحاال

اول شکایت میکنند. رسیدگی کارهامان به زود است خودمان مال حکومت که

جوابینداشت،دومیرانوشتیم،آنهمبیجوابماند.سومیوچهارمیو...خالصه

اینطوری نبود.گفتیمحاالکهمملکتبیصاحبشدهوهرجومرجاست خربی

شده.ادارههاکهمنظمبشودکارماندرستمیشود.دراینخیالبودیمکهدیدیم

ازشهراحضاریهآوردندکهبلهوالیخانازماشکایتکرده.تعجبکردیمچطورشد

اینهمهشکایتماراجوابندادندولیهمینکهاویکشکایتنوشتاحضاریه

بلند شورای اعضای از نفری مامورینهستند.شش مامورینهامن نکند آوردند؟

میشوند،میروندشهر.میبینندبلهآشهامنآشاستوکاسههامنکاسه...«

دهقانان مبارز:

حاالاهالیالکبههامنترتیبکهگفتیمرویزمینهایخودشانمشغولکارند.آنهازمینهارا

تقسیمنکردهاندتااتحادوهمبستگیشانلطمهنبیند.مابایدازایندهقانانمبارزدرسهای

زیادیبگیریم.ایندرسهارامیتوانیماینطوردستهبندیکنیم:

1-مالکهاومتامکسانیکهبهآنهاکمکمیکنند،دشمنهمهیدهقانانهستند.

۲-دراینمرحلهازجنبشهمهیروستاییانمنافعمشرتکیدارندوبایدمشرتکاازاینمنافع

دفاعکنند.

3-رشکتفعالدرمبارزاتخلقهاسببمیشودکهانسانزودترراهحلمشکالتخودراپیدا

کندوحتیدربعضیموارد-مثلاینموردالک-الگوهایقابلپیرویبرایدیگرانکشفکند.



13

تشکیل شورا و مصادره ی زمین های کشاورزی در روستای الک

جورچین

۴-باروستاییانیکهازطرفمالکتحریکمیشوندبایدبرادرانهرفتاروبرخوردکرد.فکرکنید

کهاگراهالیالکدرشبتشکیلشوراعاقالنهبادوستانوخویشاوندانفریبخوردهیخود

برخوردمنیکردند،چهفاجعهایپیشمیآمد.

5-برایرسیدنبههدفبایدمقدماتکارراازقبلفراهمکرد.مثالاهالیالککهازقبل

ابتدا بگیرند، اوپس از را برخيزندوزمینهایخود بودندمتحداعلیهمالک تصمیمگرفته

اختالفاتموجوددرمیانخودراحلکردند.

۶-پیونددادنمبارزاتشهروروستاازاهمیتزیادیبرخورداراست.روستاییانضمنرشکت

مردمشهررشکت مبارزات در اگر الک اهالی میبرند. زیادی فواید مردمشهر مبارزات در

که اندازه ژاندارمهامن که منیدانستند منیشناختند، خوبی به را مبارز شهریان منیکردند،

شاه مستقیم مامور ژاندارم منیدانستند هست. نیز مبارز شهریان دشمن آنهاست، دشمن

اینمبارزاترشکت ازمالکحامیتمیکنند.آنهااگردر اینهاهستندکه ودولتاستو

منیکردند،معنیاتحادرابخوبیدرکمنیکردند.بهسخنهامنروستاییتوجهکنید:

»...یکروزژاندارمهاوپاسبانهاریختندتویجامعت.اولکتکزدندوبعدگاز

اشکآورانداختند.دستآخرتیراندازیکردند.همهریختیمتوکوچهها.دلتودمل

بازشد. رامنیدید.یکهویکدر بود.چشمهایمجایی نبود.همهیدرهابسته

انگاردنیارابهمندادند.پریدمتو.فکرکردمتنهاهستماماخانهپربودازمردم.

چقدرخوشحالشدم.درکنارآنهااحساسراحتیکردموزنصاحبخانهبهماهاآب

داد.کمکمحاملجاآمد.ترسمریخت.ماباهمبودیم.اینخیلیخوببود.تاحاال

چنینوضعیپیدانکردهبودم...«اودرادامهیسخنانخودمیگوید:»...آنوقتپی

بردمکهباهمبودنچهخوباست.اتحادچقدرالزماست.پیبردمکهمنخیلی

چیزهارامنیدانم.مالککاریکردهبودکهماکوروبیسوادباربیاییمواینچیزها

پی اینصحبتها کردن.ضمن بهصحبت کردم شهریانرشوع با من نفهمیم. را

بردمکهدردنیاآدمظلمدیدهمثلمنزیاداست.همهمثلماروستاییانالکاسیر

دستظاملهستند.کمکمپیبردمکهدربعضیکشورهاآدمهایمظلومباظاملین
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جنگیدهاند.همهیمظلومهاپشتبهپشتهمدادهوپشتظاملراشکستهاند.به

خودمگفتمماهماگرپشتبهپشتهمبدهیم،میتوانیمحقخودمانراازمالک

بگیریم...«

اینکهمشکالتبوسیلهیخودمردمحلوفصلشودالزماستکهروستاییان برای -۷

که است مجمعی ده در شورا شورا. بنام کنند درست تشکیالتی زحمتکشان همهی و

به الکشورا ده در مثال میگیرد. عهده به وظایفیمخصوص ده هر برحسبرشایط

زمین امور کردن اداره آن وظیفهی مهمرتین اما میکند. رسیدگی گوناگونی کارهای

ازآناست.مثالدردهیمثل»کیالنه«وظیفهیعمدهی بازپسگرفتهشدهونگهداری

شورارسیدگیبهاختالفاهالیونگهبانیدادنبود.شوراباعثمیشودکهروستاییان

بههمنزدیکرتشوندوبهقدرتخوددرادارهیامورپیبربند.شوراباعثمنظمشدن

آشنا روستاییان مشکالت با پیش از بهرت خود جلسات در شورا اعضای میشود. کارها

میشوندوبرایآنتدابیریمیاندیشند.اینخیلیمهماست.خالصهدریککالمشورا

تشکیالتیاستکهروستاییانازطریقآنحاکمیتخودرااعاملمیکنندودیگرمثل

صغیرهاکسیبرایشانتعیینتکلیفمنیکند.اماهمینجابایدیکنکتهیمهمراتوضیح

بدهیم:شورابایدمجمعیازمبارزترین،پاکترینوسازشناپذیرترینروستاییانباشد.در

غیراینصورتبهوسیلهایبرایسوءاستفادههایمالکینوسایرستمگرانتبدیلمیشود.

اهالیالکدرهنگامانتخاباتبرایشورادقتکردندکهجاسوسهایمالکین،دهقانان

بیتفاوتوآنهاییکهزودگولمیخورندواردشورانشوند.دوبارهسخنانآنروستایی

مبارزرابخوانیم:»ایندوازدهنفرمیبایستازمیانکسانیانتخابشوندکهسابقهی

مبارزهبامالکداشتهباشند...«

8-اگرروستاییاندرد،مشکالتودشمنانمشرتکیدارندپسبایدبعدازتشکیلشوراهایخود،

آنهارابههممربوطکنند.آنهابایدازمیانمنایندگاناینشوراهاویاازمیاندیگرروستاییان

»اتحادیهی نام به دهند تشکیل اتحادیهای هم با ده چند هر و برگزینند را کسانی مبارز

این داریم. تیلکو اطرافمریوانومنطقهی رادردهات اتحادیه این دهقانان«.مامنونهی
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اتحادیهمیتواندمبارزاتمردمروستاهاییکمنطقهیاناحیهرابههمپیوندبدهد.مثالاگراهالی

الکفقطبهنگهداریزمینوشورایخودبکوشندبخوبینخواهندتوانستدربرابردسیسههای

مالکومامورینمقاومتکنند.امااگردرمرحلهیاولباروستاییانیکهباآنهااعالمهمبستگی

با میتواند اتحادیه این برآیند. مالک عهدهی از میتوانند بهرت دهند تشکیل اتحادیهای کردهاند

تشکیالتمبارزشهریرابطهبرقرارسازدوازتجاربمبارزینشهریدرامورمختلفاستفادهکند.

اینپیوند]بهتشکیالتمبارزشهری[نیزامکانمیدهدتامشکالتوشیوههایزندگیروستاییانرا

بهرتبشناسندوبهرتومحکمرتبتوانندباآنهاایجادارتباطکنند.زحمتکشانشهروروستامشکالت

مشرتکیدارندکهفقطبهکمکهممیتوانندآنهارارفعکنند.شهریانمبارزبایدباقلموقدماز

مبارزاتمردمروستاهادفاعکنندوروستاییاننیزالزماستکهبهپشتیبانیبرادرانمبارزشهری

بکوشند.دراینموردخاصدفاعمتشکلوهمهجانبهازدستاوردهایانقالبیدهقانانمبارزالک

رضورتتامدارد.ایندفاعمتشکلبایدازجانبمتامزحمتکشانشهروروستاوتشکیالتسیاسی

موجودبهعملآید.

هیچ نباید که دادند نشان آنها دارد. زیادی بسیار اهمیت الک رزمندهی روستاییان دستاورد این

دستاوردانقالبیایرابالفاصلهبینافرادصاحبسهمتقسیمکرد.تادشمنقویاستوهرآناحتامل

حملهودسیسهوتوطئهازجانبویمیرود،بایدهردستاوردی-دراینموردمشخصزمین-را

این ماندن جمعی امکان اگر حتی و نگهداشت. سهمها صاحبان متامی اختیار در جمعی بطور

دستاورددرآیندهنیزباشد،درجمعینگهداشنتآنکوششبهعملآید.آنهاکهازطریقاستثامر

زحمتکشانزندگیمیکنندبامتامقدرتخواهندکوشیداهالیمبارزالکرابهعقببرانندوزمین

راازدستآنهادرآورند.آنهابیشازاینکهازبازپسگیریزمینبرتسندازرسایتاینتجربهیعالی

بهجاهایدیگرمیترسند.بنابراینمواضعیکهعلیهایناقداماتخاذخواهندکردشدیدخواهدبود.

بنابراینالزماستپیشبینیهایدفاعیبرایحفظایندستاورد،سازمانیافتهوقویباشد.مهمرتین

عنرصبرایحفظایندستاورد،خوددهقانانالکهستند.آنهابااتحادمحکمخودتاآخرینحد

ازدستاوردخوددفاعکنند.زمینجمعیکشتشدهودرمالکیتهمگان امکانخواهندکوشید

ماندهقویرتینضامنوپایگاهمادیاتحادآنهاست.

دهقانان این متحد نزدیکرتین دارند آنها با نزدیکی و مشرتک منافع که اسامعیل سید روستاییان
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تشکیل شورا و مصادره ی زمین های کشاورزی در روستای الک

جورچین

هستند.پسازآنبایدرویهمبستگیروستاهاییکهعمالبهکمکاهالیالکشتافتهاندحساب

کردودرصورتامکانبهاقداماتالزمدرمیانآنهادستزد.پسازاینروستاهابایدبهروستاییانی

چشمدوختکهرساماعالمهمبستگیکردهاند.گذشتهازاینروستاییان،متامروستاییانستمدیده

ومتامنیروهایپیرشوومرتقیپشتیبانانبالقوهیاینروستاییانخواهندبود.شورایروستایالک

از دفاع »جمعیت بگیرد. نظر مد را موارد این متام باید شود تشکیل است الزم که اتحادیهای و

زحمتکشان«کامیاراننیزدراینموردوظیفهیسنگینیبهعهدهدارد.

بامتامقدرتازدستاوردروستاییانمبارزالکدفاعکنیم!

تجاربآنهارادراختیارسایرروستاییانزحمتکشقراردهیم!

درودبرروستاییانرزمندهیالک!

مستحکمبادپیوندکلیهیزحمتکشانایراندرحفظدستاوردهایخلقی!

هستهیآرمانزحمتکشان5

58/3/1۴

منبع:

نرشیهیپیکار.ارگانسازمانپیکاردرراهآزادیطبقهیکارگر

شامرهی۴.9تیر1358

آرمان »هستهی گزارش این با است: آمده زحمتکشان آرمان موردهستهی در پیکار نرشیهی در گزارش این مقدمهی در -5
زحمتکشان«بهمبارزهایکهپیشازاینتحتنامدیگریبداندستمیزدادامهمیدهد.مادرتهیهیاینگزارشمدیونچندتن
ازروستاییانمبارز،آگاهوفعالاینروستاهستیم.یکیازاینروستاییانمبارز،کهسوادخواندنونوشنتنیزنداشت،اطالعاتی
بیشازدیگراندراختیارماگذاشت.آنچهراکهبهصورتنقلقولخواهیمآورد،ازاینروستاییمبارزاست.مابهخاطرداشنت

چنینروستاییانآگاه،شدیدافعالومبارزیبهخودمیبالیم.
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