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ایوب در رابطھ با مسالھ ارضی و نقش و جایگاه "جنبش دھقانان و زحمتکشان روستا" این ارزیابی  
 :و بھ نظرم عمیق و صمیمانھ را ارائھ داد عینی، واقعی

من بھ این خاطر قبل از بقیھ رفقا حرف میزنم، کھ با توجھ بھ نظراتی کھ خود من داشتھ ام و در اکثر  " 
دیده ام، دوست داشتم کھ حرف بزنم. یعنی اینکھ بعضی رفقا یا رویشان نمیشود و یا بخاطر اینکھ  رفقا ھم

کھ این سد را بشکنم. نشستن حرفھایشان پختھ نباشد. نمی آیند حرف بزنند، من داوطلب شدم  ممکن است
پاسیف بودن را جالب نمیدانم. بعضی از رفقا بھ من میگفتند تو برو حرفھایت را بزن، بھ نظر  و مستمع

ھمنظر است اما خودش نمیخواھد شخصا حرف بزند. بھ عقیده من این روش درستی  میرسد کھ با من
انس ھای ما میآیند میگویم کھ جرات پیدا کنند، رفقای جوان کھ بھ کنگره و کنفر نیست. من این را برای آن

و سھراب( سعید یزدیان)  (مھتدی)من نمیخواھم فقط مستمع حرفھای عبدالھ .حرف مستقل خودشان را بزنند
بھرحال میخواھم این ترس و محافظھ کاری را بشکنم تا بقیھ رفقا   .باشم و بگویم آنھا حرف من را ھم زدند

 .ھم بھ حرف بیایند

 دارم این نیست کھ بگویم من در نتیجھ مطالعات سیستماتیک بھ آنھا رسیده ام، نتیجھ و جمعنظراتی کھ من 
 بندی واقعیتھائی است کھ سالھای سال با آنھا زندگی کرده ایم. این استنتاجات متاسفانھ در نتیجھ مطالعات

درد  البتھ با مشقت و مارکسیستی بدست نیامده اند، بلکھ نتیجھ این است کھ در عمل و طی تجربھ سالھا، و
رنج، برخی تئوریھا بھ نتایج پوچی رسیده است. در این رابطھ است کھ واقعا باید بگویم انحرافات فکری  و

براستی تارو پود ما را تنیده است. من کھ خود را مارکسیست نامیده ام اما براستی نھ آثاری  زیادی
رز طبقاتی روشنی داشتھ ام. سالھای سال در میان خوانده ام، و نھ در فعالیتھای عملی ام م مارکسیستی

ام و نتوانستم بھ این سوال جواب بدھم کھ آیا دھقان "طبقھ واحد"ی است؟ کدام قشر آن  دھقانان کار کرده
               دیگر غیر انقالبی است؟ بھ نظر من افتخاری برای ھیچکدام از این رفقا کھ اینجا انقالبی و کدام قشر

رفقائی کھ عضو رھبری تشکیالت بوده اند، نتوانستھ اند در این رابطھ کمکی  آننشستھ اند نیست کھ حتی 
ما دنبالھ رو اتفاقات و حوادث بوده اند. ھمھ ما بھ این ترتیب در سطح  بکنند. یعنی این "رھبران" ھم مثل

ایران نگاه وقتی بھ تاریخ   .مسائل و جریانات خودبخودی بوده ایم واحدی قرار داشتیم. ما ھمھ، دنبالھ رو
جوئی چریکی و ماجرا جریان ،میکنیم، میبینیم کھ حزب توده دچار خیانت و پاسیفیسم میشود و در مقابل آن

بھ فکری کھ  بلند میشود. در تقابل با این مشی "جدا از توده" فدائی است کھ رفقای قدیمی کومھ لھ،
 بود کھ ھرچند ما مرزبندیھائی درد. این ن"سازمان انقالبی حزب توده" در ایران می آورد، ملحق میشو

برابر افکار چریکی داشتیم، ولی واقعیت این است کھ ما از آن طرف افتادیم. و وقتی بھ کار توده ای روی 
ه رّ حقیقتا آگاھی بر آن فعالیتھا حاکم نبود و خیلی ھم بھ کار توده ای مان افتخار میکردیم. بھ خود غ آوردیم،

اما خود ما درک درستی از مسائل نداشتیم. من یادم ھست کھ  ،ھا جدا ھستند چریکھا از توده بودیم کھ بلھ
                ما ھیچوقت در مورد مناسبات سرمایھ داری بحث نکردیم، و ھمانطور کھ اسماعیل ۵۲ و ۵۱از سالھای 

کارگر را انکار میکردیم، من میگویم ما سرمایھ داری را نفی و انکار  ) گفت کھ ما طبقھفرزاد ( ایرج
پرولتاریا را درک نمیکردیم. در واقع اعتقادی بھ پرولتاریا  ین خاطر بود کھ وزن و جایگاهمیکردیم، بھ ا

قرار داده بودیم، بیشتر مطالعاتی ھم اگر داشتیم  نداشتیم. چون ما کلیشھ وار آثار مائو و انقالب چین را الگو
من یادم ھست کھ در جمع ھای این قبیل بود.  در مورد کشورھائی مثل چین و ویتنام و ظفار و فلسطین و از



رفقائی کھ مدتھاست با کومھ لھ کار میکنند،  مطالعاتی ما، آثار لنین و مارکس جایگاه چندانی نداشتند. شاید
و لنین خبر چندانی نبوده است.  آثار مائو را فراوان و بارھا خوانده باشند. ولی از آثار مارکس و انگلس

 کھ فعالیتمان شده بود کھ بھ نان آثاری خیلی محدود بوده است. این بوداما مطالعھ چ ،کال نمیخواھم نفی کنم
تخصص و قابلیت علمی  میان "خلق" برویم، و خلق ھم براستی برای ما دھقانان بودند. بھ این خاطر از ھر

اھد و میخو و تکنیکی خود را کنار میکشیدیم. رانندگی یاد نگیرم نکند بگویند دارد از خلق جدا میشود
افت دھقانان ی ین بخرد! لباس خوب و مناسب نپوشیم و از این قبیل. آن درویش مسلکی بیشتر در میانماش

ا در کھ م میشد. در حالی کھ کارگران لباس زیبا میپوشیدند، آرایش مویشان مرتب و مدرن بود. براستی ھم
نبود،  سائل بغرنج مطرحمیان دھقانان آرامش داشتیم و دلمان بی دغدغھ بود! و چون در میان دھقانان م

نیازی بھ فکر کردن زیادی نبود! این برای ما بھ عنوان روشنفکران خرده بورژوا راحت ھم بود. بھ دھات 
کھ میرفتیم ھمان موقعیت را حفظ کرده بودیم، آدمی بودیم کھ از "باال" آمده بودیم و احترام مردم را  ھم

دم انقالبی ھم نبود. آن روابط عادی و دوستانھ و عاطفی میکردیم. بھ این معنی حتی رابطھ ما با مر جلب
 ھیچوقت تا سطح روابط سیاسی و تشکیالتی ارتقا پیدا نمیکرد.  بود و

درست کردن تشکیالت در میان دھقانان معنی ندارد. چرا کھ  این واقعیت را ھم تاکید کنم کھ بھ نظر من
. حتی یک نظم بورژوائی در میان دھقانان مطرح میکند دھقان با آفتاب و روز و ھوا و کشت زمین زندگی

بھ لب میرسید! اینقدر بھانھ می آورد، کھ خالھ ام  نیست. براستی برای گرفتن یک جلسھ با دھقان جانمان
مسالھ در میرفتند. مسالھ مھم این بود کھ  آمده، نوبت آب دارم، یا مھمان برام میاد و غیره، بھرحال از زیر

حاکم بر روستا را تشخیص نمیدادیم.  ریک قضیھ را متوجھ نشده بودیم و ثانیا مناسباتاوال ما از نظر تئو
من مدتی را در  مبارزه کند؟ آیا واقعا فالن دھقان مرفھ کھ ما عمری با او کار میکردیم، اصال میخواھد

کرمان کار میکردم، عده ای از آنھا کارگران مھاجری بودند کھ از منطقھ "ژاورود" و 
کردستان) آمده بودند، چون مسالھ زمین برایشان واقعا مطرح نبود، من بھ جای بحث در مورد ("ان"بیسار

بیشتر در باره فئودالیسم و مالکیت فئودالی و "ظلم" در دھات برای آنھا حرف میزدم.  استثمار و کارخانھ،
ھ بھ ینکھ با طبقھ ای کار کنیم کتبلیغاتم استقبال نمیکردند. این بود کھ بجای ا این بود کھ از حرفھایم و از

انقالبی است، بخاطر اینکھ "آبجو" میخورد، خود را کنار میکشیدیم. من  حکم موقعیت اش در تولید تا آخر
از چھ چیز دھقان باید پشتیبانی کرد؟ االن میدانم کھ ما نمیتوانیم از  واقعا حتی تا یکسال قبل نمیدانستم کھ

موردی کھ دھقان برای دفاع از زمین خود جنگ و دعوا میکند  آیا در ھرھر خواستھ دھقان حمایت کنیم. 
چنان کارھائی مشغول بودیم. کار ما ھم کھ در دھات  ما باید دفاع کنیم؟ بھ نظر من این غلط بود و ما بھ

ھست وقتی در دھات زمین را بین دھقانان فقیر  متمرکز شده بود، دقیقا دفاع از دھقانان مرفھ بود. یادم
واقعی ھم دھقان فقیر خواھان گرفتن زمین  تقسیم میکردیم، رفیق دھقان مرفھ خود ما مخالف بود. بطور

زحمتکش دھات خیلی منطقی بود. میرفت  نبود. ما اصرار میکردیم کھ نھ! باید زمین را بخواھی! استدالل
میخرید. خوب طرف با چھ منطقی حاضر  د داشت. گندم را تغاری صدتومانکارخانھ روزی ھفتاد تومان درآم

براستی ھمانطور کھ ایرج ھم گفت  میشد برود زمین را تصرف کند و روی آن کار کند با چنین درآمد کمی؟
نارودنیکھا چون ھفتاد درصد  ما "نارودنیک" بودیم، بی تعارف! من مقالھ ای از لنین خواندم کھ مینویسد

در ھمان سالھا عمده  در دھات بودند روی آنھا کار میکردند، در حالی کھ سوسیال دمکراتھای روس جمعیت
بود. ما ھم مثل  انرژی شان را روی طبقھ ای میگذارند کھ ھر چند در "اقلیت" بود، اما نیروی آینده جامعھ

کھ در  من یادم نمی آیدنارودنیکھا بخاطر زیاد بودن جمعیت دھقان در کردستان بھ آن اھمیت میدادیم. 
 جلساتمان در باره "طبقات" حرف زده باشیم. ما بھ کلیشھ دھقان چین چسپیده بودیم و توجھ نداشتیم کھ

دھقانان در دھات نیز، تجزیھ شده بودند و طبقھ واحدی نبودند. دھقان مرفھ، میانھ حال و دھقانی کھ کارگر 



دھقانان ھم بھ آنھائی کھ "عاقل" بودند روی می آوردیم  بود و دیگر ربطی بھ روستا نداشت. در میان شده
فقط در میان دھقانان مرفھ میشد پیدا کرد. واقعیت ھم این بود کھ خانھ آنھا جالبتر و راحت تر ھم  و اینھا را

ما بیشتر گوش میدادند تا دھقان فقیری کھ از خستگی و کار طاقت فرسا نای حرف زدن  بود و بھ حرف
اسم "سازمان انقالبی زحمتکشان کردستان" برمیخورم، کلمھ "زحمتکش" آن یک  ی بھنداشت! من وقت

ھمیشھ در حال تجزیھ و مفھومی گنگ از "خلق" بھ ذھنم میرسد. دھقان مرفھ ھم  طیف وسیع و ناپایدار و
 زحمت" میکشد، آیا ما واقعا سازمان انقالبی تمام این "زحمتکشان" ھستیم؟" "زحمت" میکشد، کارگر ھم

سازمان طبقھ کارگر باشیم نھ زحمتکشانی کھ دھقان مرفھ و میانھ حال و  اگر مارکسیست ھستیم ما باید
 . فقیر را با ھم زیر یک چتر میگیرد

در  !برای ما مسالھ محاصره شھرھا از طریق روستاھا مطرح میشود ۵۷چھار ماه قبل از انقالب بھمن  
مت بود! ما در واقع سرمایھ داری را بھ عنوان یک تحرک در شھر بود و روستا ساکت و صا حالی کھ

میدانستیم کھ فرھنگ مصرف آن، جامعھ را فاسد میکند. یادم ھست وقتی پادگان  "مصیبت" برای جامعھ
سھ نفر دیگر از رفقا با یک نفر از "وحدت انقالبی" رفتھ بودیم دھات کھ زن  داشت خلع سالح میشد ما و

کنیم برگردد پیش شوھرش! اکثر رفقای ما در سنندج در دھات بودند  راضی یک دھقان را کھ قھر کرده بود
حاضر نبود دھات را ول کند و بیاید در مبارزات شھرھا شرکت کند.  و در آن روزھای شلوغی شھرھا کسی

بود. ھر کس از مسائل تئوریک حرف میزد میگفتیم برو  "جنبھ دیگر انحراف ما نفی و تحقیر "روشنفکر
سلنبھ" میزند. درست است کھ برخی از  "عملی" بکن! میگفتیم یارو دارد حرف "قلمبھ وبابا کار 

دلیلی شده بود برای نفی و تحقیر  روشنفکران عافیت طلب بودند و مبارز نبودند، اما این موارد برای ما
ا ممیشدند و بحث میکردند  مسائل فکری و تئوریک. حتی در جریان تحصن استانداری کھ محافلی جمع

وعی نمیگرفتیم و بھ ن اھمیتی نمیدادیم و گاه برخی از رفقا ھم کھ اکنون از مسئولین کومھ لھ اند، را تحویل
ھ در تحقیر البت آنان را تحقیر میکردیم. بعدا از ما گلھ میکردند کھ راستی چرا ما را بی محل میکردید؟ این

ا م در "جمعیت"ھا کھ کانونی برای بحث بود،واقع، تحقیر فکر تازه و مسائل فکری و تئوریک بودند. یا 
 دخالت زیادی نداشتیم، در حالی کھ جمعیت را ظاھرا ما تشکیل داده بودیم. میگفتیم شما "حرف" بزنید، ما

برای کار عملی میرویم بھ دھات! یا وقتی مسالھ مخفی و حرفھ ای شدن مطرح شد، این جنبھ کھ تعدادی 
کھ ھیچکس برای کار در شھرھا و کارخانھ ھا آماده نشد و بھ آن فکر نکرده شدند، مثبت بود، اما این آماده

خیلی منفی بود. چریکھا در شھرھا مخفی میشدند و ما در کوره دھات. نمونھ محمد حسین کریمی  بود، خیلی
ان ھقانمیدانید. اتحادیھ دھقانان بھ چھ نتیجھ ای رسید، جز دفاع کامل از دھقان مرفھ؟ چھ کمیتی از د را ھمھ

 اتحادیھ دھقانان شد و چھ نفعی برای زحمتکشان داشت؟  فقیر جذب

آمده بود شھر کارگری کند، پول جمع کردیم کھ او را  نمونھ ای منفی را باز ھم بگویم، رفیقی از کامیاران
ھ ک دھقانان را در دیواندره ھم تشکیل بدھیم، میبینیم بھ دھات پس بفرستیم! براستی ما کھ داشتیم اتحادیھ
نمیکنند. اگر ماشین مان را ھم بھ زمین شان ببریم  در این جنبش موجود دھقانان شرکت نمیکنند. کمک

باشد، الف دوستی میزنند، اما نھ خود بھ صفوف  دادشان بلند میشود، وقتی مسالھ زمین خودشان مطرح
. تعداد معدودی دھقان کھ در مانع میشوند پیشمرگھا میپیوندند و نھ اگر فرزندانشان بخواھند موافق اند؛ و

خیال ندارند با ما بمانند. بھ نظر من  جنبش اول شرکت کردند، اکثرا اسلحھ ھا رازمین گذاشتھ اند و دیگر
یواش داریم نظر مثبتی بھ مارکسیسم  انحراف ما ھمان بینش خلقی و نداشتن مرز طبقاتی است. ما تازه یواش

غلط میدانم کھ از چین و آثار مائو  ال نیمھ مستعمره را کلیشھ ای وو تئوری نشان میدھیم. نظریھ نیمھ فئود
مایھ داری قبل نمیدانستند کھ سر گرفتھ شده اند. بی تعارف بگویم ھمھ رفقائی کھ اینجا نشستھ اند تا یکسال



دھات حول مسالھ زمین ممکن  با تمام وجود در جامعھ نفوذ کرده است. واقعا جمع کردن و متحد کردن مردم
 نیست. فعال حرف دیگری ندارم."

 )مباحثات کنگره دوم کومھ لھ از روی نوارھای ایرج فرزادپیاده شده توسط (


