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تشکیل شورا و مصادرهی
زمینهای کشاورزی
در روستای الک
(خرداد )1358
از مجموعهی آرشیوهای قدغن

زحمتکشان مبارز!
روستاییان الک 1دست به کار بزرگی زدهاند .آنها زمینهای آباء و اجدادی خود را که مالک از
سال  ۳۲و بویژه از سال  ۴۱به بعد غصب کرده بود ،پس گرفتهاند .آنها این زمینها را که حدود
 ۷۰02خروار بذر میباشد ،به طور دستهجمعی کسب کرده و دستهجمعی از حاصل آنها بهره
خواهند گرفت .این شیوهی کار بسیار بسیار عاقالنه است .ما باید از روش کار این روستاییان
مبارز و خردمند درس بگیریم و شیوهی کار آنها را برای خود منونه قرار دهیم .حتی باید گفت
کار این روستاییان مبارز ،تاریخی است .چون این عمل محسنات زیادی برای همهی دهقانان
ستمدیدهی ایران دارد .ببینیم روستاییان الک چگونه به چنین دستاورد بزرگی نائل آمدند .الک
و روستاییان آن را بشناسیم!

الک:
الک دهکدهایست که حدود  ۱۵۰خانوار دارد و جمعیت آن حدودا  ۱۳۰۰نفر است .از این
 -1روستای الک از توابع کامیاران در استان کردستان است .خربگزاری ایرنا در خرداد  ،1395درست در بیست و هفتمین
سالگرد تشکیل شورای دهقانی در روستای الک و تسخیر و مالکیت جمعی روستاییان بر زمینها ،شوراهایی که رسکوب
شدهاند ،خرب میدهد« :ستاد اجرایی فرمان حرضت امام بیش از  550هکتار از اراضی کشاورزی را به عنوان هبهی رهرب
معظم انقالب اسالمی به  300کشاورز روستای الک از توابع شهرستان کامیاران اهدا کرد» .خرب ایرنا را در اینجا بخوانید.
 -2کل زمینها  900خروار بذر میباشد که دویست خروار آن متعلق به روستاییان سید اسامعیل است .روستاییان این دو
روستا همهی  900خروار را با هم کشت کردهاند.
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 ۱۵۰خانوار ۷۰ ،خانوار خوشنشین هستند ۷۵ ،خانوار زمین کمی دارند و بقیه به قول معروف
دستشان به دهانشان میرسد .حدود شانزده هفده سالی است که ده مدرسه دارد .لولهکشی
در ده به طور ناقص انجام گرفته .چند سال پیش حاممی در آنجا ساختهاند که پس از چهار الی
پنج ماه کار کردن از بیآبی به حالت تعطیل درآمده ،ده یک رشکت تعاونی دارد .این روستا که
حدود هشت کیلومرت با جادهی کامیاران-سنندج فاصله دارد در زمینی نسبتا مسطح و بسیار
حاصلخیز قرار گرفته .جادهی آن خاکی است و ماشین این هشت کیلومرت را به علت خرابی
جاده در بیش از ده دقیقه میپیامید.
ده اربابی است و زمینهای آن در اختیار یکی از زمینداران کردستان میباشد.

مالک ده :
مالک شخصی است به نام علیرضا سنندجی که به والیخان شهرت دارد .وی که مرد عیاش
و قامربازی است از انسانیت بویی نربده و به هست و نیست روستاییان رحم منیکند .او از
دوستان نزدیک نصیری معدوم ،اویسی فراری ،رضغام ،رییس اسبق ژاندارمری کل کشور ،نیازمند
فرماندهی سابق ناحیهی ژاندارمری کردستان ،استانداران مختلف کردستان و کرمانشاهان و
روسای ساواک این دو استان بوده است .او کاخی در امالک خود ساخته که میگویند چند
میلیون تومان خرج آن کرده .او برای ساخنت این کاخ از کار مجانی روستاییان استفاده کرده.
این کاخ در تابستان محل تجمع رسدمداران مملکت ،خوانندگان و هرنپیشگان فیلمهای فارسی
بوده است .میگویند رضغام در هامن هفتهی نخست تصدی ریاست ژاندارمری کل کشور به
الک آمده و چند روزی مهامن این خونخوار بوده است .از مهامنان عظیمالشان!! این خونخوار
باید از مهستی ،زن بهرام پرس همین مالک ،یغامیی و رضا بیکایامنوردی و دیگران نام برد.
او هر ساله مبالغ زیادی از پول عرق جبین روستاییان را در قامرخانههای خارج ،تهران و...
میباخته .هرزهگردیهای این خونخوار در خارج و داخل زبانزد همگان است .از کارهای ضد
انسانی والیخان ویران کردن دو دهکدهی صارمآباد و سید اسامعیل است.
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صارمآباد:
جوانان ده چیزی از صارمآباد بیاد ندارند ،اما پیران و میانساالن بارها به این ده رس زده و در
شادی و عزای اهالی صارمآباد رشکت کردهاند.
وقتی اینان از صارمآباد یاد میکنند یک قطره اشک در گوشهی چشامنشان مینشیند .آواره
شدن اهالی این روستا که قبل از سال  ۱۳۳۹توسط والیخان ویران شد ،آنها را به یاد ستمی
میاندازد که قرنها است بر روی دوش خود و پدرانشان سنگینی میکند.

سید اسامعیل:
این روستا نیز همچون صارمآباد همسایهی الک میباشد .مالک در سال  ۱۳۳۹توسط ایادی
خود خربدار میشود که دولت ناچار است زمینها را به طریقی بین روستاییان تقسیم کند .آنها
به او خرب میدهند که هر عمدهمالکی میتواند یک ده شش دانگی برای خود نگه دارد .به
محض اینکه این خرب به دست او میرسد اهالی سید اسامعیل را از ده بیرون میکند و خانههای
آنان را با تراکتور صاف کرده و به جایشان گندم میکارد .او به این ترتیب متام صارمآباد و سید
اسامعیل و الک را به عنوان یک ده شش دانگی جا میزند و بقیهی دهات خود را میفروشد.
اهالی سید اسامعیل که به این ترتیب آواره میشوند در شهرهای کامیاران و کرمانشاه و یا
دهات الک ،رسچم ،ورمهنگ ،الک کهنه و ...سکونت میگزینند .آنها اکنون بازگشته و با یاری
«جمعیت دفع از زحمتکشان» کامیاران مشغول بازسازی خانههای خود هستند و متام زمینهای
قبلی خود را بازپس گرفتهاند .از کارهای دیگر مالک در مبحث مبارزات مردم یاد خواهیم کرد.

روستاییان الک:
روستاییان الک به دلیل ستم شدید مالک اکرثا فقیر هستند .آنها معموال منیتوانند از طریق
کار کشاورزی زندگی خود را تامین کنند .به همین جهت در سالهای قبل پس از متام شدن
کارهای روستا ،راهی شهرهایی چون بندرعباس ،آبادان ،خرمشهر ،تهران و ...میشدند و به
کارگری میپرداختند .اینان در نتیجهی این متاس از آگاهی طبقاتی زیادی برخوردارند .آنها در
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این سفرها با روستاییان ستمدیدهی زیادی برخورد کردهاند و از مبارزات آنها بر علیه مالک و
ژاندارم آگاهی یافتهاند .ولی منبع آگاهی این روستاییان فقط رفتوآمد با شهر نیست .در میان
این روستاییان درسخواندگانی وجود دارند که با مبارزین شهری در متاس هستند و در آگاه
کردن و سازمان دادن آنان نقش فعالی دارند .ولی بطور کلی باید منبع آگاهی این روستاییان
رزمنده را در مبارزات پیگیر آنان با مالک جست.

مبارزات روستاییان الک:
دشمن اصلی اهالی الک مالک است .این مالک و اجدادش به کمک ژاندارمری و سایر ادارات
دولتی خون این روستاییان و اجداد آنها را در کاسه کردهاند .گرچه مالک از پشتیبانی شدید و
وسیع ژاندارمری و سایر ادارات دولتی برخوردار بوده ولی مردم رزمندهی الک یک لحظه از
مبارزه با مالک غفلت نکردهاند .این مبارزه بنا به رشایط و اوضاع عبارت بوده است از رویایی
مستقیم با مالک تا بیگاری نکردن و مرغانه و سورانه ندادن و شکایت و غیره.
نخستین مبارزات چند دههی اخیر روستاییان برمیگردد به سالهای  ۳۱تا  .۳۲در این سالها،
جبههی ملی که شعبهای در کامیاران ایجاد کرده بود ،دست به تبلیغات وسیعی در میان
روستاییان این منطقه میزند .مبلغین جبهه به روستاییان میگویند که دکرت مصدق میخواهد
زمینها را از مالکها بگیرد و بین دهقانان تقسیم کند .تعدادی از روستاییان الک به این
امید که دکرت مصدق دست مالک ستمکار را از روستا کوتاه کند به عضویت جبههی ملی
درمیآیند .این روستاییان به کمک سایر روستاییان مالک را ،در هنگام اوجگیری جنبش ،از
ده بیرون میکنند .اما با سقوط مصدق مالک ظامل به ده برمیگردد .ابتدا کلیهی روستاییان
را به کنار استخر میبرد ،آنها را توی استخر میاندازد و توسط مزدورانش بشدت مرضوبشان
میسازد .سپس رشوع میکند به شناسایی روستاییان مبارز .هر کس که به قول روستاییان
«کارت مصدق» داشته از روستا فرار میکند .یکی از مبارزینی که به خود جرات میدهد و به
روستاییان میگوید« :اگر قانون مصدق پیاده میشد ،زمینها بین روستاییان تقسیم میشد"
توسط مالک دستگیر و تحویل ژاندارمری میگردد .این روستایی مبارز در رابطه با عضویتش در
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جبههی ملی و مبارزاتش علیه مالک به هفت سال زندان محکوم میگردد .مالک در این سالها
خانههای چندی از مبارزین روستا را توسط مزدوران خود غارت میکند ،آنها را ویران میسازد و
روستاییان را از ده میراند .او پس از این تصفیه متام زمینهای مرغوب را از روستاییان میگیرد.

مبارزهی روستاییان پس از اصالحات ارضی:
مالک پس از اطالع از تصمیم دولت در مورد اصالحات ارضی سید اسامعیل را ویران میکند و
زمینهای آن را در کنار زمینهای صارمآباد و الک زیر تراکتور میاندازد و به اصطالح کشت
مکانیزه میکند .به برکت این کشت مکانیزه روستاییان سید اسامعیل نیز همچون ساکنان
صارمآباد آواره میشوند و زمینهای جدید اهالی الک نیز مورد تجاوز قرار میگیرد .مالک پس
از غصب زمینها در سالهای بعد از  ۳۲روستاییان را به جانب کوهپایهها و دامنههای نامرغوب
میراند .روستاییان به ناچار روی زمینهای نامرغوب و غیرحاصلخیز به کار میپردازند و پس از
مدتی آنها را آمادهی کشت میکنند.مالک زالوصفت تصمیم میگیرد این زمینها را نیز از چنگ
روستاییان بدر آورد .او برای این کار حدود نصف روستاییان را تطمیع میکند و به آنها میگوید
اگر از او حامیت کنند به آنها پول و زمین میدهد .عدهای از روستاییان به این ترتیب فریفته
میشوند .مالک به زمینهای روستاییان دستدرازی میکند .آنها مقاومت میکنند .در نتیجهی
این مقاومت روستاییان فریفتهشده به روستاییان دیگر حمله میکنند .از اینجا درگیریها رشوع
میشود و از سال  ۴۱تا  ۴۳ادامه مییابد .در ضمن یکی از این درگیریها که چندینبار تکرار
میشوند ،دوازده تن زخم برمیدارند .مالک به این بهانه  ۲۶روستایی را توسط ژاندارمها دستگیر
میکند .این  ۲۶نفر هر کدام به سیزده روز زندان و پرداخت مبلغ  ۱۶۰۰۰ریال جریمه محکوم
میشوند .پس از این دعوا روستاییان که همه در اصل خویشاوند هستند بطور یکسان صدمه
میبینند .مالک یکسوم از زمینهایی را که روستاییان بعد از غصب شدن زمینهایشان در
کوهپایهها آباد میکنند ،میگیرد و به آنها حکم میکند که هر کس میخواهد مباند به نسبت
تعداد اعضای خانواده از یکهزار تا یکهزار و پانصد بدهد .آنها که ندارند باروبنه را میپیچند
و راهی شهرها و روستاهای دیگر میشوند و آنها که منیتوانند از روستای آباء و اجدادی خود
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دل بکنند به هزار بدبختی پول را تهیه میکنند و در اختیار مالک میگذارند .او مراتع ده را
نیز غصب میکند و آنها را در ازاء سالیانه مبالغ هنگفتی در اختیار دامداران کرمانشاهی قرار
میدهد .این اعامل چشامن روستاییان فریبخورده را باز میکند .تعدادی از آنها رشمنده
از اعامل ناآگاهانهی خود به جانب سایر روستاییان میآیند و همراه آنان به مبارزه با مالک
میپردازند .تعدادی از روستاییان در سالهای  45-46شکایتی از والیخان تسلیم دادگسرتی
کرده و بهخاطر رسیدگی عادالنه بدان در ژاندارمری کامیاران متحصن میشوند .ضمن تحصن
یکی از گروهبانان با نقشهی قبلی پتویی را در داخل پاسگاه آتش میزند و روستاییان را به
خرابکاری متهم میسازد .در نتیجهی این اتهام ژاندارمها به جان روستاییان میافتند .به آنها
کتک مفصل میزنند و سپس آنها را در اطاقهای دربسته حبس کرده و به داخل اتاقها آب
میبندند .روستاییان علیرغم این رفتارهای وحشیانه دست از مبارزات خود برمنیدارند و از
طریق عریضهنویسی و شکایت به مبارزهی خود ادامه میدهند .این مبارزات همچنان ادامه
مییابد تا اینکه مبارزهی خلقهای ایران علیه استبداد و امپریالیسم اوجی تودهای میگیرد.

مبارزه اهالی الک در حین انقالب:
تعدادی از جوانان آگاه ده به محض اوجگیری مبارزات مردم ایران و تظاهرات تودهای در قم
(دیماه  )۵۶آشکارا رشوع به تبلیغات انقالبی میکنند .یکی از روستاییان از این مبارزات چنین
یاد میکند:
«همزمان با تظاهرات قم رشوع کردیم به حرف زدن .ما به روستاییان گفتیم این
شاه خائن است و به دستیاری اوست که والیخان خون ما را میمکد .از هامن ابتدا
عدهای رنجیدند و با ما در افتادند .دیدیم اگر بخواهد از همینجا بین ما اختالف
بیفتد کارمان زار است .پس چکار کردیم؟ به آن روستاییان نزدیک شدیم .برادرانه با
آنها صحبت کردیم .از بیسوادی و بدبختی خودمان و فرزندامنان ،از آوارگیهامان از
کاخ مالک ،از شبنشینیها ،قامربازیها و عیاشیهای او صحبت کردیم .روستاییان
میگفتند" :اینها به شاه چه مربوط است؟" گفتیم" :مگر امنیهها مال شاه نیسنت؟ مگر
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مامورین ادارهها مال شاه نیسنت؟ اینها که هست و نیست ما را میخورند و میبرند
همه آدم شاه هستند .اینها که همیشه به ما توهین میکنند آدم شاه هستند ".به
روستاییان میگفتیم" :مگر ما همه بندهی خدا نیستیم؟ مگر ما از صبح سحر تا
غروب جان منیکنیم و عرق منیریزیم؟" میگفتند" :چرا" میگفتیم ":پس چرا ما
حتی یک حامم نداریم؟ چرا کفشهامان پارهس؟ چرا اگر یک رسمای شدید بخوریم
میمیریم؟ چرا هیچکس برایامن احرتامی قائل نیس؟ چرا همه توی رسمان میزنند؟
ولی والیخان پیش استاندار و رییس ژاندارمری شاه در صدر مجلس مینشیند و
دستور ویران کردن خانههای ما و آواره کردن ما را میدهد "...خالصه کار را به
جایی رساندیم که آنها ما را ماچ کردند و دست به دستامن دادند .همزمان با این
کار رشوع کردیم به از بین بردن اختالفات بین خانوادهها .آنها را که با هم حرف
منیزدند ،آشتی دادیم .آنها که با هم خردهحسابی داشتند ،خردهحسابهایشان را
صاف کردیم .خالصه انقالب ایران پیش میرفت و ما هم پیش میرفتیم .روزهایی
که در شهر تظاهرات بود میرفتیم ،رشکت میکردیم و برمیگشتیم آن را برای اهالی
ده تعریف میکردیم .یواشیواش روابط مردم با هم خوب شد .شبنشینیها رشوع
شد .امشب منزل من ،فرداشب منزل او و به همینترتیب .در این شبنشینیها
اول بیبیسی گوش میدادیم .بعدش راجع به تظاهرات مردم ایران ،تظاهرات
مردم کردستان ،زمین ،استخر آقا ،خوشگذرانیهای او و پرسهایش ،مرتعهایامن که
آنها را به جمهور میداد 3،آوارگیهای خودمان ،آوارگیهای اهالی سید اسامعیل
و غیره صحبت میکردیم .اگر کسی در این شبنشینیها حارض منیشد چندتایی
بلند میشدیم ،میرفتیم خانهاش و با او صحبت میکردیم .از منافع مشرتکامن ،از
دردهامان ،از دستهای ترک خوردهمان و از ظلمهای آقا برای او صحبت میکردیم.
بعد از آن او را هم به شبنشینیها میکشاندیم .کمکم جز چندتایی از جاشهای
آقا همه در شبنشینیها حارض میشدند .کار به جایی رسید که همه با هم قسم
 -3مالکها مراتع را در اختیار دامداران کرمانشاهی میگذارند و از آنها سالیانه مبلغی میگیرند .روستاییان این را «به
جمهوری دادن» میگویند.
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خوردیم که پشت به پشت همدیگر بدهیم و دیگر زیر بار ظلم آقا و ستم ژاندارم
و مامور دولت نرویم .همه با هم قسم خوردیم که بکوشیم زمینهای ازدسترفتهی
خود را دوباره پس بگیریم»...
اقدامات عنارص آگاه و سنت مبارزاتی مردم ده مثر میدهد .ژاندارمها که با تهدید و تطمیع
از روستا «جاوید شاه»گو جمع میکردند ،منیتوانند مردم این آبادی را برای تظاهرات به نفع
شاه به شهرها بکشانند .آنها تنها وقتی در شهرها حارض میشوند که بخواهند علیه شاه و مالک
و هر خائن دیگری شعار بدهند .روستاییان در طی تظاهرات بیشرت و بهرت با فجایع مامورین
شاه و بیرحمی آنها آشنا میشوند .آشنایی آنها با مردم مبارز و یکپارچهی شهر سبب می
شود که بیشرت به فکر فرشدهتر کردن صفوف خود بیفتند .آنها در عمل بهدرستی پی میبرند
که اگر بخواهند با مالک و ژاندارم دربیفتند باید کامال متحد باشند .فعالیتهای عنارص آگاه،
کسانی که «کارت مصدق» داشتند ،شبنشینیها و رشکت در تظاهرات مردم شهر این اتحاد
را مستحکم میکند.

بازپس گرفنت زمینها:
این اتحاد و همبستگی محکم در عمل به اثبات میرسد .پانزده روز پس از سقوط بختیار
(حدود هفتم اسفند  )۵۷مردم ده بهطور یکپارچه به پا میخیزند و زمین های خود را بازپس
میگیرند:
« ...زن و مرد و کودک ریختیم روی زمینها .منظرهی باشکوهی بود .با تراکتوری که در ده بود
و به والیخان تعلق داشت رشوع کردیم به شخم زدن زمین .هنوز در اوایل کار بودیم که از
اطراف ریختند به کمکامن .روستاییان دهات همسایه با شور و هیجان و با تراکتورهای خود
آمدند .انگار خواب میدیدیم .تراکتورها روز اول را مجانی و افتخارا کار کردند .آنها میخواستند
روزهای بعد نیز افتخارا کار کنند ،ما قبول نکردیم و به هر کدام روزی صد تومان دادیم .پول
تراکتورها را همه با هم دادیم .از خانههای جوچینها 4و همه جمع کردیم»...
 -4خوشنشین
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شورا:
مردم آبادی در عمل پی میبرند که اگر بخواهند این زمینها را همچنان دستهجمعی نگه دارند
باید شورایی داشته باشند:
«...دیدیم این منیشود .زمین کار دارد .مالک شکایت میکند باید کسی جوابگویش
باشد .از دهات دیگر برای برای اعالم همبستگی میآیند باید کسی باشد از آنها
پذیرایی کند .این است که گفتیم ما به یک شورا احتیاج داریم .یک شب همه جمع
شدیم توی مسجد .صحبتهای زیادی کردیم .آخر رس قرار شد دوازده نفر به عنوان
اعضای شورای ده انتخاب بشوند .این دوازده نفر میبایست از میان کسانی انتخاب
بشوند که سابقهی مبارزه با مالک داشته باشند .ما از میان کسانی که درس خوانده
بودند و مبارزه کرده بودند دو نفر و از میان سایرین ده نفر انتخاب کردیم .وقتی
میخواستیم مسجد را ترک کنیم ،دیدیم عدهای مسلح میخواهند با ما دعوا راه
بیندازند .رفتیم جلو گفتیم" :برادر! آخه مگر ما جدا از شامییم .مگر زمین فقط مال
ماست .شام هم بیایید پشت به پشت ما بدهید ".گفتند" :شام میخواهید مال غیر
راغصب کنید .این مسلامنی نیست ".گفتیم" :پس این مسلامنی است که والیخان
هست و نیست ما را غارت کرده و ما را به خاک سیاه نشانده ".خالصه با هزار
مکافات از دعوا و خونریزی جلوگیری کردیم .اگر خون از دماغ کسی میآمد ،همهی
زحامت ما به باد میرفت .توی ده دوباره دودستگی میافتد و والیخان به ریش
همهمان میخندد .اگر کسی از ما کشته میشد او فکر میکرد خدا یک پرس تازه
بهش داده است .اما حقهاش نگرفت  .ما از فردا به رساغ آنها رفتیم و تعداد زیادی از
آنها را هم به طرف خود کشاندیم .حاال آنها هم رشیک ما هستند...
توی زمینها نخود کاشتهایم .بذر را دستهجمعی تهیه کردیم .مالک بیانصاف که دید
آن شب حقهاش نگرفت رفت به جوچینها گفت اینها زمین را و بهرهی زمین را بین
خودشان تقسیم میکنند و چیزی به شام منیدهند .نزدیک بود دوباره آبادی بهم
بریزد .ولی ما بالفاصله این توطئهی کثیف مالک را هم خنثی کردیم .به جوچینها
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گفتیم" :اول سهم شام را میدهیم .شام از همه بیشرت رنج بردهاید ".حاال خیلی
خوشحال هستیم .همهی ما با هم کار میکنیم .تا حاال از دهاتی چون ماراب ،رسچم،
ورمهنگ ،طاینه ،درویان علیا ،درویان سفلی ،رسآبکام ،آهنگران ،ماویان و ...به ده
ما آمده و با ما اعالم همبستگی کردهاند .در یکی از روزهایی که از دهات اطراف
برای اعالم همبستگی آمده بودند به ما گفتند بهرت استشکایتی هم به شهر بدهیم.
دیدیم راست میگویند .برداشتیم شکایتی برای دادگسرتی نوشتیم .فکر کردیم حاال
که حکومت مال خودمان است زود به کارهامان رسیدگی میکنند .شکایت اول
جوابی نداشت ،دومی را نوشتیم ،آن هم بیجواب ماند .سومی و چهارمی و ...خالصه
خربی نبود .گفتیم حاال که مملکت بیصاحب شده و هرج و مرج است اینطوری
شده .ادارهها که منظم بشود کارمان درست میشود .در این خیال بودیم که دیدیم
از شهر احضاریه آوردند که بله والیخان از ما شکایت کرده .تعجب کردیم چطور شد
این همه شکایت ما را جواب ندادند ولی همین که او یک شکایت نوشت احضاریه
آوردند؟ نکند مامورین هامن مامورین هستند .شش نفری از اعضای شورای بلند
میشوند ،می روند شهر .میبینند بله آش هامن آش است و کاسه هامن کاسه»...

دهقانان مبارز:
حاال اهالی الک به هامن ترتیب که گفتیم روی زمینهای خودشان مشغول کارند .آنها زمینها را
تقسیم نکردهاند تا اتحاد و همبستگیشان لطمه نبیند .ما باید از این دهقانان مبارز درسهای
زیادی بگیریم .این درسها را میتوانیم اینطور دستهبندی کنیم:
 -1مالکها و متام کسانی که به آنها کمک میکنند ،دشمن همهی دهقانان هستند.
 -2در این مرحله از جنبش همهی روستاییان منافع مشرتکی دارند و باید مشرتکا از این منافع
دفاع کنند.
 -3رشکت فعال در مبارزات خلقها سبب میشود که انسان زودتر راهحل مشکالت خود را پیدا
کند و حتی در بعضی موارد -مثل این مورد الک -الگوهای قابل پیروی برای دیگران کشف کند.
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 -4با روستاییانی که از طرف مالک تحریک میشوند باید برادرانه رفتار و برخورد کرد .فکر کنید
که اگر اهالی الک در شب تشکیل شورا عاقالنه با دوستان و خویشاوندان فریبخوردهی خود
برخورد منیکردند ،چه فاجعهای پیش میآمد.
 -5برای رسیدن به هدف باید مقدمات کار را از قبل فراهم کرد .مثال اهالی الک که از قبل
تصمیم گرفته بودند متحدا علیه مالک برخيزند و زمینهای خود را از او پس بگیرند ،ابتدا
اختالفات موجود در میان خود را حل کردند.
 -6پیوند دادن مبارزات شهر و روستا از اهمیت زیادی برخوردار است .روستاییان ضمن رشکت
در مبارزات مردم شهر فواید زیادی میبرند .اهالی الک اگر در مبارزات مردم شهر رشکت
منیکردند ،شهریان مبارز را به خوبی منیشناختند ،منیدانستند که ژاندارم هامن اندازه که
دشمن آنهاست ،دشمن شهریان مبارز نیز هست .منیدانستند ژاندارم مامور مستقیم شاه
و دولت است و اینها هستند که از مالک حامیت میکنند .آنها اگر در این مبارزات رشکت
منیکردند ،معنی اتحاد را بخوبی درک منیکردند .به سخن هامن روستایی توجه کنید:
«...یک روز ژاندارمها و پاسبانها ریختند توی جامعت .اول کتک زدند و بعد گاز
اشکآور انداختند .دستآخر تیراندازی کردند .همه ریختیم تو کوچهها .دل تو دمل
نبود .همهی درها بسته بود .چشمهایم جایی را منیدید .یکهو یک در باز شد.
انگار دنیا را به من دادند .پریدم تو .فکر کردم تنها هستم اما خانه پر بود از مردم.
چقدر خوشحال شدم .در کنار آنها احساس راحتی کردم و زن صاحبخانه به ماها آب
داد .کمکم حامل جا آمد .ترسم ریخت .ما با هم بودیم .این خیلی خوب بود .تا حاال
چنین وضعی پیدا نکرده بودم »...او در ادامهی سخنان خود میگوید...« :آنوقت پی
بردم که با هم بودن چه خوب است .اتحاد چقدر الزم است .پی بردم که من خیلی
چیزها را منیدانم .مالک کاری کرده بود که ما کور و بیسواد بار بیاییم و این چیزها
را نفهمیم .من با شهریان رشوع کردم به صحبت کردن .ضمن این صحبتها پی
بردم که در دنیا آدم ظلمدیده مثل من زیاد است .همه مثل ما روستاییان الک اسیر
دست ظامل هستند .کمکم پی بردم که در بعضی کشورها آدمهای مظلوم با ظاملین
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جنگیدهاند .همهی مظلومها پشت به پشت هم داده و پشت ظامل را شکستهاند .به
خودم گفتم ما هم اگر پشت به پشت هم بدهیم ،میتوانیم حق خودمان را از مالک
بگیریم»...
 -7برای اینکه مشکالت بوسیلهی خود مردم حل و فصل شود الزم است که روستاییان
و همهی زحمتکشان تشکیالتی درست کنند بنام شورا .شورا در ده مجمعی است که
برحسب رشایط هر ده وظایفی مخصوص به عهده میگیرد .مثال در ده الک شورا به
کارهای گوناگونی رسیدگی میکند .اما مهمرتین وظیفهی آن اداره کردن امور زمین
بازپسگرفتهشده و نگهداری از آن است .مثال در دهی مثل «کیالنه» وظیفهی عمدهی
شورا رسیدگی به اختالف اهالی و نگهبانی دادن بود .شورا باعث میشود که روستاییان
به هم نزدیکرت شوند و به قدرت خود در ادارهی امور پی بربند .شورا باعث منظم شدن
کارها میشود .اعضای شورا در جلسات خود بهرت از پیش با مشکالت روستاییان آشنا
میشوند و برای آن تدابیری میاندیشند .این خیلی مهم است .خالصه در یک کالم شورا
تشکیالتی است که روستاییان از طریق آن حاکمیت خود را اعامل میکنند و دیگر مثل
صغیرها کسی برایشان تعیین تکلیف منیکند .اما همینجا باید یک نکتهی مهم را توضیح
بدهیم :شورا باید مجمعی از مبارزترین ،پاکترین و سازشناپذیرترین روستاییان باشد .در
غیر این صورت به وسیلهای برای سوءاستفادههای مالکین و سایر ستمگران تبدیل میشود.
اهالی الک در هنگام انتخابات برای شورا دقت کردند که جاسوسهای مالکین ،دهقانان
بیتفاوت و آنهایی که زود گول میخورند وارد شورا نشوند .دوباره سخنان آن روستایی
مبارز را بخوانیم« :این دوازده نفر میبایست از میان کسانی انتخاب شوند که سابقهی
مبارزه با مالک داشته باشند»...
 -8اگر روستاییان درد ،مشکالت و دشمنان مشرتکی دارند پس باید بعد از تشکیل شوراهای خود،
آنها را به هم مربوط کنند .آنها باید از میان منایندگان این شوراها و یا از میان دیگر روستاییان
مبارز کسانی را برگزینند و هر چند ده با هم اتحادیهای تشکیل دهند به نام «اتحادیهی
دهقانان» .ما منونهی این اتحادیه را در دهات اطراف مریوان و منطقهی تیلکو داریم .این
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اتحادیه میتواند مبارزات مردم روستاهای یک منطقه یا ناحیه را به هم پیوند بدهد .مثال اگر اهالی
الک فقط به نگهداری زمین و شورای خود بکوشند بخوبی نخواهند توانست در برابر دسیسههای
مالک و مامورین مقاومت کنند .اما اگر در مرحلهی اول با روستاییانی که با آنها اعالم همبستگی
کردهاند اتحادیهای تشکیل دهند بهرت میتوانند از عهدهی مالک برآیند .این اتحادیه میتواند با
تشکیالت مبارز شهری رابطه برقرار سازد و از تجارب مبارزین شهری در امور مختلف استفاده کند.
این پیوند [به تشکیالت مبارز شهری] نیز امکان میدهد تا مشکالت و شیوههای زندگی روستاییان را
بهرت بشناسند و بهرت و محکمرت بتوانند با آنها ایجاد ارتباط کنند .زحمتکشان شهر و روستا مشکالت
مشرتکی دارند که فقط به کمک هم میتوانند آنها را رفع کنند .شهریان مبارز باید با قلم و قدم از
مبارزات مردم روستاها دفاع کنند و روستاییان نیز الزم است که به پشتیبانی برادران مبارز شهری
بکوشند .در این مورد خاص دفاع متشکل و همهجانبه از دستاوردهای انقالبی دهقانان مبارز الک
رضورت تام دارد .این دفاع متشکل باید از جانب متام زحمتکشان شهر و روستا و تشکیالت سیاسی
موجود به عمل آید.
این دستاورد روستاییان رزمندهی الک اهمیت بسیار زیادی دارد .آنها نشان دادند که نباید هیچ
دستاورد انقالبیای را بالفاصله بین افراد صاحب سهم تقسیم کرد .تا دشمن قوی است و هرآن احتامل
حمله و دسیسه و توطئه از جانب وی میرود ،باید هر دستاوردی -در این مورد مشخص زمین -را
بطور جمعی در اختیار متامی صاحبان سهمها نگهداشت .و حتی اگر امکان جمعی ماندن این
دستاورد در آینده نیز باشد ،در جمعی نگهداشنت آن کوشش به عمل آید .آنها که از طریق استثامر
زحمتکشان زندگی میکنند با متام قدرت خواهند کوشید اهالی مبارز الک را به عقب برانند و زمین
را از دست آنها درآورند .آنها بیش از اینکه از بازپسگیری زمین برتسند از رسایت این تجربهی عالی
به جاهای دیگر میترسند .بنابراین مواضعی که علیه این اقدام اتخاذ خواهند کرد شدید خواهد بود.
بنابراین الزم است پیشبینیهای دفاعی برای حفظ این دستاورد ،سازمانیافته و قوی باشد .مهمرتین
عنرص برای حفظ این دستاورد ،خود دهقانان الک هستند .آنها با اتحاد محکم خود تا آخرین حد
امکان خواهند کوشید از دستاورد خود دفاع کنند .زمین جمعی کشتشده و در مالکیت همگان
مانده قویرتین ضامن و پایگاه مادی اتحاد آنهاست.
روستاییان سید اسامعیل که منافع مشرتک و نزدیکی با آنها دارند نزدیکرتین متحد این دهقانان
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تشکیل شورا و مصادرهی زمینهای کشاورزی در روستای الک
هستند .پس از آن باید روی همبستگی روستاهایی که عمال به کمک اهالی الک شتافتهاند حساب
کرد و در صورت امکان به اقدامات الزم در میان آنها دست زد .پس از این روستاها باید به روستاییانی
چشم دوخت که رسام اعالم همبستگی کردهاند .گذشته از این روستاییان ،متام روستاییان ستمدیده
و متام نیروهای پیرشو و مرتقی پشتیبانان بالقوهی این روستاییان خواهند بود .شورای روستای الک
و اتحادیهای که الزم است تشکیل شود باید متام این موارد را مد نظر بگیرد« .جمعیت دفاع از
زحمتکشان» کامیاران نیز در این مورد وظیفهی سنگینی به عهده دارد.
بامتام قدرت از دستاورد روستاییان مبارز الک دفاع کنیم!
تجارب آنها را در اختیار سایر روستاییان زحمتکش قرار دهیم!
درود بر روستاییان رزمندهی الک!
مستحکمباد پیوند کلیهی زحمتکشان ایران در حفظ دستاوردهای خلقی!
هستهی آرمان زحمتکشان
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 -5در مقدمهی این گزارش در نرشیهی پیکار در مورد هستهی آرمان زحمتکشان آمده است :با این گزارش «هستهی آرمان
زحمتکشان» به مبارزهای که پیش از این تحت نام دیگری بدان دست میزد ادامه میدهد .ما در تهیهی این گزارش مدیون چند تن
از روستاییان مبارز ،آگاه و فعال این روستا هستیم .یکی از این روستاییان مبارز ،که سواد خواندن و نوشنت نیز نداشت ،اطالعاتی
بیش از دیگران در اختیار ما گذاشت .آنچه را که به صورت نقلقول خواهیم آورد ،از این روستایی مبارز است .ما به خاطر داشنت
چنین روستاییان آگاه ،شدیدا فعال و مبارزی به خود میبالیم.
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