با ایمان به پیروزی راهمان
چریکهای فدافی خلق ایسران
تیسر ماه سال ۳۶۳۱

زندگینامه
چریک فداشی خلق رفیق شهید مهنا زنجا

چريك فدای خلق رفیق شپید مپناز نجاری
درسالن  ۸۳۳۱درطالقان درخانواده ای متوسط

ولد گشت .درجریان مپارزات دی در سالهای
۱ ۷هفعالانه شرکت جست وبا تگوری انقلابی

آشنا کشت  ۰در جریان قیام هوادار سازسان
چریکهای فدائی خلق بود وبا اعلام موجودست

پریکهای فدائی خلق آیران به هسرواداری از

آن برخاست ۰

رفیی مپناز در ارتباط با بخش کارگری سازمان
مدتی درکارخانه پستانك سازی درتهران کسار

درک اک ارس زاره مره رد کی

با کارگران آیجاد کند و آتامی آنها را افزایپش

(آلف )

داد ه

ره مارا باعیت دهد » گزارشات د قیقی از

وضم کارخانه و روحیه ومسائل کارگران تهیه و .در
اختیار سازمان قرار میداد این دوره از زندگسی
رفیق تجرهپات زبادی به او در امر شیوه برخضورد
دارگران و زحتتشان آموخت ۰.

در مراسمی که بمناسبت سالروز شهادت رفنقا
مسعود اجمدزاده » عباس مفتاحی و  ۰۰در خانسه

رفیی شهید بهمن آزنگ سال  ۹۰برگزار شند و

مورد عجوم پاسدآران مزدور قرار کرفت » داستگیر
شد و پس از مدتی پی آنکه رزیم بتواند اطلاعاتی
از او کسب کند آزاد

شد ۰.

درجریان انشعاب غیر اصولی سال  ۰1رفیی

مهناز مواضع منشعبین را مردون شناخت و اسسه
دفاع از چریکپای نداکی  خلق و نها نششنوری

مارکسیستی آیران » تئوری مبارزه مسلحانه ( هم

استراتژی هم تاكتيك ) پرداخت ۰

رفیف شپید مپناز یکبار در جریان تپاجچسم

پامسداران به خانه پدریش موفق به فرار شد ولس
رب(

در خرداد سال  ۰1درجربان تپاجم پاسداران

 0یکی از خانه های تیی چریکپسا ی
تی خلق > رفیق در حین مراجعه که آن

 0و پس از مدت کوتاهی بدست جنایتگاران
رژیم لعدام شد ۰.

رفیی مپناز که در زندگی مارزاتی اش همیده

رفیقی استوار ومصمم بود درجریان بازجوکسی و

اعد امش هم عزم آهنینو استواری همیشگی اش را

باه ناقع تولاه های بست شیم و جزیکی ای

غداتی خلق کارا دی به نمایش کاشته م

پیس از اعدام » رفیی مپناز از زندان اوین بسه

خانه پدرش تلفن کرد و از تیرباران خواهرش که

در صقوف سازمان مجاهعدین خلی مبارزه میک رد و

چندی پیش از او دستگر شده بوه » مطلح شد *

از آنجاکی که خود عمق جنایات شکنجه کزان

مزدور رژیم وایسته به امپریالیزم جمپوری اسلامسی

را در زندآن اوین تجربه کرده بود » از شنیدن

خبر لعدام خواهرش اظهار خوشنودی کسرده
(0

کرت خواهرم اراخت کف یی به خانوانه ان

اطلاع داد که تا چند ساعت دیگر تیر سس اران

خواهد شد ودرحالیکه رنع شکنجه جمماش وا

میاز رد با روحیه ای پر شور با همه آشها خدات

1
حافظی کرد .
درحالیکه مدت زیادی از انمعاب غیر
امرای ال بو تشه بود » رفیق مهناز بسا

عزی پولادین و با ایمان به سازمان و تکوری
انقلابی راهنمای آن و با ایمان به پیروزی راهش

بای به میدان تهر قااشت 4

رژیم جمهوری اسلامی این سک زنجیسسسوی

امپریالیسم  /رفیی مپناز را نیز مانند همزاران

جوان رزمند» و پر شور و 764دیگر به جوقه های

اعد ام سهرد » به این امید واهی که شاید با

چنین جنایاتی  عمر اننگین خود را همیشکی سازد

ولی زضی خبیآل باطل ! چراکه این آخونیا
تنبا عزم انقلاییون را در ادامه راهشان استسوار

میسازد این خونها پیوند انتلابیون را با توده ها

ره

مستحکم میسازد ودير پا زود انقدبیون به كمك

توده ها حاکمیت امرپالیسم در ابران را به زباله

دان تاریحج خواهند سرد ۰.

شپادت چريك فداکی خلیي رفیی مین از
نجاری و دبگر رفقای شچید تنها ما را درادامه

راه آنها مصمع تر مسازد و مقاومت دلیرانه آیسن

با ری نحطه سا سای کوک یا

چسريك فداکی خلق با خلق خویش پست* و

به آن پایبند است .ياد رفیق مهناز را گرامی
بد آریم و راهش را آادامه دهیع ۰

بساایمان به پیروزی راهان
تمرماه سال ٩۳۱

ور

( و(

جزوهای که از نظر خوانندکان میذرد در

خرداد ما» سال  ۱۹۳۱برای مطالعمه
د رونی سازمان تبیه شد * و خیال باتوجه

به اهمیت مباحشی که در آن مطرح شده

به انتشار بیرونی آن مبادرت میکنیم ۰

باایمان به پیروزی راهمان

چریکهای فدائی خلق ایران
تیر ماه سال ۳۹۳۱

خرده بورروااززی و
نقش آن در انقلاب

برخورد با خرده بورژوازی و اتخال خط ی

عحیح نسبت به این طبقه همواره اصلیترین مسئشسه
ستراتژي را برای پرولتاریا تشکیل میدهد وبسدون
حل صحیح این مسئله واتخاذ روش صحیسح در

ال خرده بورژوازی شکست انقلا ب از پیش محسرز

است  .ولی اتخال روش صحیح درقی ال

غرد ه بورژوازی زائید» تحلیل شخم از مرح

انقلا بهنظام اقصادی  -اجتماعی وجود و
نیروهای درگیر در مبارزه مییاشت+د ۰

بدون دست

زدان به این تحلیل مشخص وصرنا با تکرار جملاتسی
از کلاسیکهای مارکسیسم در باره * طبیمت مردد و

متزلزد * خرده بورژوازی نمیتوان به حل مسئلته
۲

ختی نرد رل صد  +سکن اکن ار ا* ریسرت

متزلزل *خرده بورژوازی در شرایطی که ما مشخهر
نکرد * ایم که در باره دام خرده پورژوازی و درچد

شرایطی صحست میکنیسم بسه سختنان پسو چس:

تبد پل میشوند که تنپها فضل فروش مارکسیست .نصا

را به این خوشد ل میکند کهکلیدی را پید! کرد ه است

که با آن هر قفلی را میتوان کنسود  +وکافن اسست
که این کلید سحرآمیز را برای کشود آن

اولین قل

بکار اند ازیم تا پوچی این خیال را دریاییم ۰
مسئله برخورد نپا خرده بورژواژیعلاوه بر یلك
مسئله تثوريك م يك مسئله عملی

جنیش است  ۰یعلو

هر لحظه باید از نو وارسی وتصحصیجح گردد  .اید

مسئله را نمیتوان یکبار برای هميشه حل کرد.میترا ان

خصوصیات کلی خرد ه بورژوازی را برشمردولی نمیتوا از
خط مشی کلی وعاع در تیال خرده بورژوازی ارافه

در یی

هنگامبکه بخواهیم خرد » بورژوازی

رابطسور

مشخص بررسی کنیم ومثلا تعیین کنیم که این لفط
۲۳

به چه کسانی اطلا ق میشود به اولین عرصه دشوار

تطانط ری و واوا ور رک
حرد ه پورژوازی در متان به اقشار ناهمتونی اطسالق

میشود که از دهفانان تپیدست تا تحصیلکرد» همای
ستخصص را فرا میگیرد ودرزمان

نیزاين لف_ظ

شلا در  ۹۸۷۱به راد یکالترین عناضر انق_لاپ

فرانسه و زمانی دیکر مثلا دار  ۱۲۹۱به منشویکپا و
ای ار هایی که دستدردست کلچا ك برعلیبه

انقلا ب شوروی توطکه مرکرد کَد » اطلا ی میشود ۰

برخورد بلشویگهای روس با خرده بورژوازی در

مراحال مختلف اتقلاب وی آتفاوست سای
موضعگیروی در مقابل خرده بورژوازی راد ردو مرحل»

ات یت زررا ور

و در مرحله انقلاب سوسیا لیششن نشان میدهد  ۰در

مرحله نخست پرولتاریا مثلا با دهقانان که قسست
عمد  4خرد 4بورژواآزی راتشکیل مید هند بر علیست-ه

سرمایه داران وسلاکین متحد میشود و در مرحلفه»

دوم خود را در مقابل بخشی از این خرد» بسورژوازی
1

مییاید  ۰اکر بلشویکها لزوم برخورد مشخص در هر
مرحله را نیآموخته بودند مساتناوانقلانت بخا

شکست رویرو میشد ۰

حریان انقلاب در کشور با یکبار دیکر اهیت

برخورد مشخص با خرده» بورژوازی و خطر در فلطید ان

به تگوری بافیپای کلی را در اینمورد نشسان داد ۰.

وسعت خارق العاد» آپوزیسیون

فد شاه که در

عین حال پرولتاریا و خرد» بورژوازی  شهر وروستا
وحتی بخشی از بورژوازی وابسته را شامل میشسد
و تحرك بیسابقه خرده بورژوازی مخصوصا در شپرها

و در مبارزه قِل از سقوط شاه وهمچنین سیاست

دمبویترای ال

رژیم حانشین رژیع شاهبه مرحله اجرا گذااشت و

باز نوهم قشرهائی از خرده» بورژوازی نسبت به رژیم

جسدپیسد باعث آن شد که تعداد زیادی

از

باصطلاح مارکسیستپای ما که بدون هر کونه تحلیل
مشخص از وضعیت خرد* بورژوازی در ایران و ضرفا

بدلیل مراجعات خود به کلاسیکهای مارکیس -م

تمان کردند "طبیعت "ای خسسرد» پسورژوازی را

شناختهاند» دست به تحلیلپاعی بزنند که از پکسو
چپره دشمن اصلی خلقپای ایران

یمهسی

آمپریالیسم را از نظرها پنهان میکرد و از سنوی
د گر در مف نیروهای خلق تفرقه میانکّد  .مادر

ی مبارزه ایدئولوزيك خود دراین مدات همواره
یس روش تحلیل وبرخورد باخرده پس ورژوازی را

افشا* .کرده » در حد خود خطرات ناشی ازآن ا

رای نهضت نشان داده ایم و جریان آمور نیس

سحت برخورد ما رابا این مسکله نشان داد.بسیاری
از کسانیکه زمانی بپر نحوبا قائل شدان پایک اه
خرده بورژوازی برای رژیم کنوتی درکار سارزه ضد

ی

امروز د یکر حتی از کوشزد آن مواضع نیز بر آشفص»
میشوند  ۰ولن اگر اینها بدون هیچگونه تحلیس

شخصی از خرد» بورژوازی ایران به آن یاوه بانیپای
تئوريك دست زدند » امروز نیز با همان بی پرنسیی

وبدون هیچکونه تحلیل مشخص از خطایی که دراین
1

زمینه مرتگب شده اند وضریاتی که از این طریفبسه

نپفضت ضد امریالیستی خغلقبای ما وارد کرد» اند» .

آن شیوه برخورد را به کناری گذاشته » راهبسای

دیکری را در پیش گرفته اند «

آمروز بان دایکروو مکی کایلنارمتاان شمه

حضرر فعال خرده» بورژوازی درجریان سارزه و در
درون آپوزیسیون بسیار وسیمی که برعلیه رژیسم

جدید تشکید شده وحتی بخشس ازبورژوازی وابسته

را نیز فرا میگیرد » روبرو هستیم  .وبازشاهداآن

هستیم که تئوری بافیپای کلی جانشین تحلی-ل

مشخص میشود  ۰نتیجه اینگونه برخورد ها تفرقه هرچه

بیشتر نیروهای خلقی است که باید و میتوانند دريك

جببه وسیی و واحد برعلیه رژیم وابسته به آمپریالیسم

و بطور کلی بر علیه امپریالیسم مبارزه کنند  ۰مابرای

آن که در مبارزه اید کولوژی علیه این ترایش پسه

تگوری بافیپهای کلی کامی عملی برد اشته باشیم » در

اینجا سمی :میکنیم دلائل طرحی کلی از شرایط
شخص خرد» بورژوازی در ایران را ارائه  .کنیع تا
۷

زمینه های مادی -برکات سیاسی این طبقه بسیا.ر

ناهمگون و در نتیجه دامنه رواقسی آن" تزلزلپسا " و

"ترد ید ها "کي راکه سلا در*ذات* این
طبقه هست» تغیین کنیم و امید واریم که این کار ما

ما یامه وان اما رورش نک بررنییها ی

شخص از شرایط خرده بورژوازی در ایران , ۰

 ۳ار ار ار بر ار ار و ار

خرده بورژوازی روستا
گر چه در ه  ۱ساد اخیر در ترکیب جمعیست

روستاها تغییرات زبادی رخ داده است و جمعهت
روستاها با سرعتی شگفت انگیرز تفلیل یافته ولی

هنوز هم وسیمترین قشرهای خرد * بورژوازی آایسران

در رو ستاها زندگی میکنند و قسمت عمده آنپا به
کشاورزی و دامد اری مشغولند  ۰اصلاحات ارضی«در
واقع چپارچویه فئودالن روستاها را در هم شکست
و آنبا را مستقیما زیر سیادت سرمابه دارک وایست-ه

قرا راد  3درو افروایی ااملاعات وت ری

کم 1
اجاره داران صاحپ نسق به نمی خردة مالك

تید یل شدند  ۰ولی این تغییر موضع حقوقی پس-ه
۰۱

آزادی این دهقانانی نيانجامید  .دهقان آزاسارت
قکود یسم ,مستفیتا بهراببارت رما راستهابرایه
و اکر بخواهیم واقعما آنچه

را که رخ داد

کنیم باید بگورلیم که بورژوازی

منحکتس

وابسته این اسرا

را کتبسته از فگود الیسم  9گرفت  .جایکزین

شدن روابط فئودالی با روابط ی
صورت گُرفت که هیچ فرصتی برای آن تماند که

دهقانی خرده مالك حتی برای مدتی کوتاه بتوانسد
در محیطی آزاد به تولید خُرد

خویش مشغفول

باشد ولااقل در صحنه روستا روابط د لخواه خویش

را حاکم ببیند  +فثودال از روستا میرفت و دولست
بورژوازی وابسته به امپریالیسم اسسناد مالکیت ر

برای دهتانان میآورد  ۰در همین اسنادتمام شرایط
اسارت ذکر شد» بود

1

۰

ببهنیم قطعه زمین کوچکی که مالکیت مشسروط و

شدای رس اسا جب رن ره هک از

ده بات دار سای انامه د ماش چا
.روابطی قرار کرفت* .
[ ۱

کم یود ند روستاهای که بر سای

زمیسهای آمیاسگما هه ارابای لی کرت  2تا

بد لین «انکه ادر ایمورد بانانا وا ری

کرد ه بودند  4یا بدلیل آنکه دراین :زمینها بهکشست

مکانیرد .مشحول بودند اویا لا کل ادایکری کشنه
يك پوروکراسی فاسد و رشوه خوار به راجت ی

وا نت انوا را پوه ایک روا اش ی الیهای

دوه افرزوز د بر به شبوه :سابی تولید .تمکرد ند ۰
آنها در زمینهای خود پا اجیر کردان کارگزان

کشاورزی وبا استفاد» از وسایل مکانیزه باصطلاح به
تولید بورژوایی مشغول شدند  .مدای تراکوری که
زمین آریاب را شخم زد» تاو روستایی را در قطصه
زمس کوچکش رم داد وبتدریج او نیز عملی تر دید که

زمین خود را با چند ساعت کرایه همین تراش_-ور
شخم بزند  ۰ولی تولید وسیع .ارباب در مقاپس
تولین گوچك او راندمان وباروری بسیار بیشتسری
داشت و دهفان دار آخر هر سال که سل وخرج

خود را حساب میکرد پایش برای ادامه تولید درسان
1

آط مها ره مه 2

در زمانیکه ده به فلود ال تعصلق داشت هتسه

مراتع وجنگلپای اطراف ده "حسبریم ده "تلقی

میشد و این حریم درحد خود امگان بسط اقتصاد پا بت
روستا را فراهم میکرد  ۶دامداری یهنوان یل
اقنساد کمکی دراین مراتع به سپبولت ورایگان

انجام میشدء» سوخت دهقان از مراتع و جنگلپ )ی

(بلوافت نا خر شوه راو تسم که گت او
افزایش مییافتبخشی ازاراضی

بوات اطراف ده

احیا شده وبه زمینرای کشاورزی تبدیل میگردید ۰
ولی قانون اصلا حات ارضی قوانین مکملی هم
داشت که مه زمین روستایی

رابامططلاح بسا

سیم خاردار از تواحی اطراف آن کاملا جد امیکرد ۰

زمین موات » آب  6جنکل » مرتع و خلاصه هر چیزکه

خارجع ازاین قطعه زمین قرار داشت ملی ( یمنی
متملق به دولت امهریالیستی ) اعلام شد  .دیگر

دامداری هون يك اقصاد کمکی آمکان دیشر

بو ماد یکی کتنی سم ریق ر
۳۱

*احیا زمینهای موات " توسط دهقانان امکان پذ بر

نبود  .از سوی دیگر تسلط دولت بر زمینها و مراتح. .
و جنگلپای اطراف ده و واکذ ار کردان آنسپاطیق
طر ( )۱به کسانی که از خارح ازده میآمدند
قطعه زین
باز نی تولیدپورژوایی درکنار این
بوجود میآورد که اقصاد روستائن را هرچه بیشتر

در نظرش مفلوك وناچیز جلوه میداد  +در بسیاری

از مناطق حفرچاهپای عمیق .توسط واحد هسای

تولید ی کشاورزی که به شیوه سرمایه داری و بطور
مکانیزه کشت میکردند آپ قنات روستائیس ان را

تقلیل داد وتاهی حتی خشکاند  ۰د راهیسن

سالپا بخشی از سرمایه ها که در شپرها بعلسست
دست اندازی سرمایه داری واپسته بر رشته ای

مختلف تولید و حسل و نقل بیکار شد» و امکان بسطو
کسترش حود را از دست داده بود ند به روستاها

برای خرید زمین و تولید کشاورزی خود بخود به كمك
کارکر و به سبك بورژوایی هجسوم آورد  ۰شرینی -

فروشی که با به بازار آمدن شیرینیهای کارخانه ۱ی
۱

سرمایه اش بیکاز میشد » کاراژ داری که با رقاپسست
شرکتهای بزرگ حمل و نقل کارش از رونق میافتاد و
بطور کلی بخشی ازبورژوازی ملی( )۲و خرد ه بورژوازی

مرفه شپرها در مقابل هجوم قطعی سرمایه وابسته»

سرمایه خود را برداشته وبه روستا گریختند و یا
لااقل در کثار کار خود در شهر قطعه زمین نسبتا

بزرکی را هم در ده برای خود دست و پا کردند * و

همین کارراکرد ند بسیاری ازخرد  4بورژواهای وابسته که

چه در دستگه اداری از طریف رشوه خواری وچسه

در سایر دلالی ها برای پورژوازی وابسته»پولنی به

دست آورده بودند.

این وضعیت روستا را تحولاتی که در شپررخ

میداد » تکمیل میکرد  ۰سرمایه گذ اریهای نسیت

وسیع مخصوماً در زمینه :ساختماتی رز احدات

پایکاههای نظامی > کارخانه های بزرگ و شپسرك
سازی ) تیرو ی کار بسیاری را به شهر جلب میکرد ۰

نتیجه ,همه این تحولات در روستا چه پسود ؟

ار بخواهیم همه چیز را در یل

۱

جمله خلاصه کنیم 4

آن این استه دهفقان اکّون بدون آنکه امیدی

به آیند ه کار خود داشته باشد »شتریپهای خوی را

جلوی در خانه اش میدید ء مشتریهای خوبی»هسم

برای زمینش وهم برای نیروی کارش و اثُر میتوانمت

در مقایل فروش زمینش مفاومت کند »این زانمیتوانست

انکار کند که بدون فروش تیروی کار خودش ویسا)
اقب بعخضی از افراد خانواده ان مژندای براسس

ممکن نیست  ۰روابط پولی وبازار ابر ده مسلط

شده بود  ۰دیکر پا افزار و لبامی که تا دسروز در

خود دهتپیه میشد »میایست از بازار تیه شسود.
این بخش از اقتهاد روستاین د« ر هم شکسته شده >
روستاس باید سوخت خود را بصورت تاز و نفسست

خریداری کند  .ازسوی دیکر نوع محصولی +کته

میکاشت دیکر چندان به اختیار خوداش نمسود +

کارخانه هایی که در اطراف دهات بوچود میآمد ند
تا حدی تکلیف زراعت ده راتعیین میکردند ؛چشی ر

قند» چای» آفتایکرد ان » توتون»سویا وغیره

همه

این تولیدات مستقیما زیر نظارت و بخاطر نیازهای
۱

بیرژوازی وایسته صورت میگرفت  ۰تسبیلا تی که

این کارغانه ها در اختیار روستائیان ماد
قیل مساعد »+کود وبذار وتعهد خرید همه آنها را

برمیانگهفت که بسوی تولید این بواد گرایش پید!

کنند و همین باعت میداد که روستائی بیش از پیش
برای فروش تولید کنا .وخود مصرفی او از محَصسول

کارش بیش از پهش تظیل یاید ۰

همه این عوامل پاعت آن شد که برخ لاف

آنچه که ممکن بود انتظار رود » اسله حعات ارض باه
آن نشد که پاره ای از دهقانان بتوانند با استقانه
از مالگهت زمین خویش و بسط تولید خود کار خود

را نسبتا توسمه داد ».وبا آخیو کرت ن کارکستترا ن

کشاورزی قشر کم وبیش وسیسن ازد فقانان مرقه ر)

در دهات ما بوحود آورند  .اکثر دمقانان مرفپي
 ۵امروز در روستاهای با بچشسم میخورند »سرمایه و
مایه رونق تولید خویش را از پروسه هایی خسارج از

پروسه تولید کشاورزی خرده پا پدست آورد ه آند)۳( .
در چنین شرایطی برای هيچيك از دهفانان
۷۱

با هر مقدار زمین آمکان یسط و کسترشتولید وجود

ند اشت ,حتیامکان امرار معاش از زمین به تنپایسی

برای بسیاری نامقدور است وبه همین دالیل پر

بررسی چکونگی گذاران زندکی دهقانان لازم اسست

حتما روابط ومنایع در آمد آنپهسا خارج از قطصه

زمینشان نیز مورد بررسی قرار کیرد  ۰بسیاری از

دهقانان پرای کارهای فملی به شهرها میروند و

با در زمینهای دیتران در روستاها به روز مسزدی
مشغولند  ۰پاره ای از دهقانان کهوضع مسادی

بستري دارند در معاملات و دادو ستدهای كوچك

وارد شده اند و از اینطریق در آمد های اتفاقی

پید! میکنند و بنا به مورد از اینگونه کارها که بتد رسج
بخشهای بزرکری ار فعالیت روزمره دهقاتان رافرا

میگیرد  .ملاحظه میشود ما در اینجا دیگر از ۲

بخشی ازدمقانان کهبطور قطعی قطمه زمین خود
را رها کرد :و یا از طریق

فروش تیروی کار خود و پا

ازطریق دای رن کي ند  7صحبت نمیکیم ۰
وقّی دهقان درچنین وضعیتی از روابس
۸1

پورژواین وابسته اسیر است »وش کدی که او دو
قطعه زمین كوچك وبا وساکل اولیه خود تولیسءا
میکند در بازار رقابتی قرار میگیرد که کدمپیای

وارد اتی از آمریت بفروش میرود» او از پکسو در رونق

ایس نظام سرمایه داری برای خود آینس  4۹و

توسحه ای نمییند وازسوی دیگرازبحران این
نظام شدیدترین ضبهرا دریافت میکند » دهقان
در مواهب رشد ورونق بورژوازی

وابسته سبیه

 .نیست  ۰ولی از فلاکهای آن پیش از هر کسی مدمه
میییند  ۰عدم امکان باز تولید در قطعه زین از
طریق در آمد حاصله ازخود زمین » دهقان و بطو,

کلی روستا را هر روز پیشتر از روز پیش به اسسارت

پانکپا و سرمایه مالی درمیآورد ۰

این اسستآن

مجموعه روابطی که دهقانان ما من حیث المجموع اد

درون آن قرار دارند این است آن مجموف
روابطی که دهقانان را که صرفنظر

از میزان زمین :و صرفنظر از میزان درآمد در چنگال

خود دارد وامکان هرگونه پسط و گسترش تولید ثر
۹۱

را از وی میگیرد  .اینپا هستندآن روابطی که دهقان

را مستقیما در مقایل سرمایه د آری وایسته پسسسه

امهریالیسم و رزیم دست نشاند 4آن ار مید.هنسد »

میتوان .در درون دهقنان قشربندپهپای را تعیین

کرد و در هر روستا دهقانان مرفه » میانه سس ال و

نبیدست را از یکد پگر تمیز دادولی این تقسیمبند ی
را فقط در زمینه این چپارچویه کلی میتوان انجام

داد  ۰پپرحال دهقانان بدلیل این شراسط در

انقلاب ضد امپرياليستي شرکت میکند «آنها ایسسن
انقلا ب و هدفپای آنرا از آن خودمید انند  ۰دهقان

در قطم دست پورژوازی وابس نه از روستا آیسده

خود را میهیند » آمکان بسط و توسسمه تولیدخو اد

اند ار پرشا مه ان ایو

با دقت وحوصله برای اوتشسریج کند  ۰کافسسن
است علت فلاکت دهتان وراه حل مشکلات وی »

برای دهقان روشن شود تا تمام محتوای یسارز *

ی لکی رس

دراين مرحله دهقانان را درمجموع درک ار
۰۲

غود دارد ودلایل هینن آن نیزوافج است .

این تخیر روابط در روستا شرایط زند گس

خوش نشینان را اساسا تغییر داده است وامکان

زندکی به سبك سایق درکنار اقماد طبیمسسی

اهراسای انا
همرا

با پسیاری ازدهقانان د یگر که ی

فانون اصلا حات ارضی زمین به آنها تعلق نمیگرفت

از مدتها پیش به کارگر روزمزد» چه در بخشکشاورزی

در خود روستاً وچه دربخشهای صنایع وخدمات
در شپرها مشغخول شده اند و از دنباله سرئوسته

آنها باید درتعقیب جریان زند کی طبقه کارگم
آیران مطلع شد »

ولي خرد * بورژوازی روستایی به دهقانان منحمر
نمیشود  ۰رشد روابط کالاشن وتولید بورژواکسس در

دهات وهمزبان با آن ورود برق وانواع واقسام

ماشینا به زندکی روستایی باعش پیدایش قشری از

خرده پورژوازی در بخشهای گوناگون شده است ۰
مخصوصا بسته به موقعیت جغرافیاشی و زمینته
۱۱۲

اجتبافی در مرکز مر پخش روستائی بغ روستا تا

حد شهر کوچکی گمترش يافته که درآت انسواع
فروشند ان خرده پا متمرکزند  ۰.آسیاب یَا برنجگوب

موتوری وتممیرگاه کوچکی معمولا آدر اینکونه داهات

هسنت ووسائل نظیه معینی برای ارتباط کیری پا
شپز که حالا دیکر د* بدون آن نمیتوانند بسه

زند ی خود ادامه دهدء» در اینجا بچشم میخورد ۰
این خرد * پورژووااها از لحاظط وضعیت اجتمامیاساسا
به همتاهای خود در شپر شبیه اند و فقط در رایطه

با آنها باید به دوخمرمتنان نکیه کیم  +یکسی

آنکه اینها بدلید دوربودان از مراکز شهری کشر
دار مرش مستقیم رقابت شرکها و فروشکاهب ای

بزرگ قرار دارند ونسبتور ری
خود» خود را آندکی بیشتر در امان میبینند وازسوي
دیکر آنپا در انطباق خود با اقماد کد.ا ورزی
قاد رند با تکیه به اند ك سرمایه به معاملات نمیه با

سودهای نسبتا استثنائی با کشاورزان دست پزنند

وبه این ترتیب بین آنها و کشاورزات توص تضادو
۲۱۲

همزیستی موجون است «ولنی این موقعیت استثناش

بتدریج در ممرضش خطر قرار میگیرد  ۰دولت روزیروز

 :ان جد ید ی اززکالاها راتوشط شرکنهای تماونی

که زیرنظر مستقیم وی قرار دارد> دزد پبفشروش
میرساند و روزیروز بیشتر کشاورزان

 ۱2ناچار میکد که

محصول .خود را به دولت بفروشند و وامهای کورچ و

کوتاه مدت بانکها و تعاونیپاء»دهقانسان رااز

نسیه خری وسلگ فروشی نزد این خرده بورژوا ها
بی نیاز میکند (  ۰ )2واگر این جسریان اد اسه

بابد امکان خانه خرابی کامل این یس راز

خرد * بورژوازی در آینده نزديك سریعتر وکاملتر

از همتاهای شهری آنهاست» زیوا درشپر تنوع
مصرف باعث میشود که خرده پورژوای کاسب بتوانند

پپرحان کالایی برای خرید و فروش تیه کنس

ولی محدودیت اقلام مصرفی د رز روستاها و
دستاندازی دولت براین بخش

میتواند بسه

سادگی تمام خوزه عمل آنها را فرا کیرد +

ما امروز شاهد ازبین رفتن تقرییا کاس
۳۱۲

کارگهمپای تویکیهستيم که درک شته بخش بزرکی از

محصولات مررد استیاج روستا را تأمین مرکسرد ه

کارکههای كيچك پارچه بافی»جاجیم بافی » قالیبافی
وغیره بتدریع پا تعطیل میشوند ویا بهاسار ت

پورژوازی وابسته در میآیند  ۰د یگرمثلا پشم قالی از

خود روستا تال تام نیست و رنگه آمیزی آت نیز
روزیروز در روستا با محظورات بیشتری رویرو میشود.

بملاره احتیاجع شد.ید ررستائیان به پول آنیا
را واد ار میگنه که در! ین کارگاهها عملا به کارگران

روزیزد شرکمای بزرگ بورژوائی یل شونسد و
تولید

پرای ,ازار بای میشود که رکود و پجسران»

شد ید! کار آنپا را تحت تأشیر خرد قراردهد ۰

سلطه د.ولت و لزوم کنترل دولتی بوجمعیتهای
روستاتی برای *حفظ نطم * ایجاب میکندکه دولت
علاوه پر کماردن مانوران انتنلامی در روستاهاءاز

طریق عناصر وابسته به خود درتمام روابط اجتباعی
و اقتصادی روستا رخنه کند وهمی تاش دولت و

برگپائی که او در دست دارد
4۹

پاعت پیداسسش

عناصر خرد » بورژوازی وابسته در روستا شده است
که اکر چه تمدادشان اندك است پا توجه هه

مااند ی اوورارطت ان رنه سیایی واقصیادی
مبص در روستا به حساب میآیند  ۰تحنسوه» پسه

خدمت کیری این خرده بورژواها از طرف د ولسمت
بسیار منوع است ولی درعمل وکارکرد زوزمر

روستا به راحتی میتوان آنها را شناخت  ۰بفالی که

استشنالا امتیاز آن را پید! کرده است کو
شیمیاتن واسم مورد نیاز روستائیان را از دولس
تحویل کرفته به آنها بفروشد»بتایی که وظیفست-
توزیع سیمار ,را بعپده گرفته و عطاری که از طسره

بخشدآری رئیس انجشس ده شاده» همه و هم
میتوانند کسانی .باشند که درعین انجام وظیفس
اقتصادی ویا اداری محوله » هر وظیفه دایکری را

نیز انجام دهند  .دفترهای

اسم نویسی بسرااو

حزب رستاخیز در دهات اغلب دردکان اینستا

قرار داشت و آمروز هم همینی)

صحنه گردارز

کمیته های امام در مساجد دهات هستند  ۰اینا
۰۲

همانهائی هستند.که باصطلاح * یمان "را بسا

"آایمان "یط مندادند و هنوزهم میده د .شناخت

این قشر خرده بورژوازی وابسته د رروستا پسراای
انقلاب از اهمیتی ویژه برخوردار است ۰اینها خ ود
را در لابلد ی روابط اجتماعی مرد ام پنهان میکنذاد

و اغلب چپره خیرخواه تود» ها را بخود میگیرنسد و
حتی در اواخر دوران شاه» وقی که دیدر رژیسم شاه
را ماندنی ندیدند» خود رابجلوی صفوف انقاللاب

اند اختند و آنرا به نف یوزدواری .وایشته کت هرن
کرد ند ۰ :اینبا بسیار مکارند و ازبی خبری روستائیان ِ

از سیاست» مزورانه وشیادانه استفاده میکننسد یه

راحتی از مناف مرد) ومصالج آنها سخن میگویداد

زیرا بواقع هم از نیاز و موقعیت زندکی مردم باخبرند
ولي همه این اطعات خود را در اخ تیار دشمن

طبقاتی وملی روستائیان

قرار میدهند ۰.

ار بر جر و وا بو

۹۲

:

1

)(۰

خردهء بورژوازی شهری

رشد روابط سرمایه داری وابسته د رایران پسر

خرد» بورژوازی شهری تأثیری دوکانه داشست از
یکسو رشد سرمایه داری وابسته شرهانسی از

خرد * پورژوازی سنتی را مخشصوصا در بخش تولید
وحمل ونقل یا پطور کلی نابود کرد و یا به فلاکت:

کامل کشید ر« )۱ولی ازسوی دیگررشد ایس

سرمایه داری که به شکلی غبر عاد یکیو ری

واسته با ایک اما مارا هبار ی
صورت میگرفت برای تحکیم موقعیت خود تیاز بسه

ایجاد قشر وسیمی از خرد» بورژوازی داشست ( )۷
در کشورهای متروپل رشد سربایه انخصاری و

امپریالیستی مقارن بود با ازبین رفتن بخ بزرگی
۸۲

از خرد » بورزوازی مخصوصا در ی تولیسد و
تجارت رحمل و نقل ( .)]:۸د,

حخالکه درکشور ما

ی و ی در مرحله اول و

مقدمتا .یه ایجاد صرتری از خرد * ورژوازی

تقرییا  در تمام رشته ها انجامید که بدون آنپسا

سرمایه داری وابسته امکان گسترش روابط خو .را

نداشت  ۰مثالی بزنیم ٩

نیازهای واو زی وابسته ک

اساسا برروی درآمد هنگفت نفت مخصوصا در
اواخر سالپای دهه  ۰.واوائل سالپای دهه
 ۰حساب میکرد» واردات پس یار وسیم از

 6راچه هی کالاهای مصرفی وچه بصورت
ماشین آلات وابزار تولید ایجاب مینمود ۰انتقا ل

این کالاها تلا بران سلما برهید» شرکنهای

بزرکه آمهریالیستی بود» ولی حمل این کالاهادر
داخل ایروان چهبه واسطه فقدان را ههای مناسب

و چهپدالیسل دم آمادگی یسورژو ازای

وابسته ار سردایه گذ اری وسیسع در بخش
۹۱۲

عمل و نقل > زمینه فعالیت

میا مناسبی

را برای خرده بورژواز ي فراهم کرد روما لا درا ین
زمینه شاهد پیداش تمداد زيادي از 6میوند اران

شدیم که با اند ك سرمایه ای پیش قسط يك کامیون

را میهرد اختند و بثدریج از در آمد حاصله از کار

خود کامیون قسطهای بعدی را تاد په وی

این وضع تقرییا درتمام بخشها و منصوما

در بخش تجارت به چشم مپخورد » بو رژوازی وابسته

کالاهای گونائّون را به کشور وارد مینمود و رشسد

روابط کالاشی و افزایش سرمایه آذ اریپا ز مینه خویی

برای خرده بورژوازی فراهع میکرد تا این کالاها را

در مغازهای نود درمبرض فروشی بذذارد سوه
همین ترتیب رشد سرمایه کٌذ اریمای پسشورژواز ی

وابسته در بخش ساختمان قشر بزرگی از
خرد * بورژوازی یوچود آورد که به تارهای مریوط به
ساختمان از قیل در وپنجره مازی» شیشه بسری و

غیره مشغمول بودند ۰

کسترش روابط سرمایه د اری وابسته اساسا پر
۰۳

پر تفت ویر هر دولت بکیه رات رد

بوروگراسيی  دولتی و دفاتر شرکهای تج اری و
تولید ی نباز بسیار زیادی به نیروی تحصیلکرد » ها

و افراد متخمس را ایجاب نمود » تعداد مدارس و
دانشتاهها و رقم دانش آمروزان ودانشجویان و

هنراه آنپا رقم معلن واستنادان ,بسرعت رشدمیتر

و آرقاع پسبار فابل ملاحظه ای را تشکید میداد *

از هم پاشیدن اقتماد طبیمی در روستتا و

ایجاد کارهای ساختمانی درشپرها» نیروی انسانی

دا ای ی

همانطور که در فوق متذ کر شدایم » امروز جز؟ طبقه

کارگر ایران به حساب میآید ولی بخشی از این افراد

در شپرسا در پائین ترین قشرخرده بورژوازی تجاری

به فروش  6۷ها از طریق دوره کردی دست میزنند

و در شرایطبیکاری تمداد آنیا افزایش قایسل

ملاحظله ای پید! میکند +.

با  6لاحطه مود ایر؟ خرده شوررزا رای
اساسا زائیده» رشد روایط سرمایه داری وایستس-ه

۱۳

است .ولی سرمایه داری وایسته موقّا و در شرایطسی 1

که خود وساید لازم را در اختیار ندارد » عرصه هائی

از اقمالد را داحتا اقا ها هه اشمت و
بخشهائی از این خرده بورژوازی مخصوصا در ده

سالهبین هه هدع ازکار وکسب بسیار با رونقی

نیز برخورد ار بودند » ولی بورژوازی وأبسته به مجرد

اینکه امکان بیاید این بخشها را ازچنگ آنهاخارج

خواهد کرد وبا مخصرصا ازسال  ٩۰به اینطظرف

شاهد آن هستیم که چکونه هر روز بخشی از این

عرصه از دست خرد» بورژوازی خارج ده*و در

اختهار بورژوازی وابسته قرار میگیرد ۰

ولی درهمین دوران موقی که این خسرده-

بورژوازی امکان بامطلاح خوش درخشیدن داردبه

هیچوجه از استتمار و ستم سرمایه وایسته بر نار

نیست  .بگذارید همان شال خرده پسورژوای :
کامیون دار را در نظر آوریم «او کامیون خود را
چگونه تهیه میکند  7وی این کامیون رااز وارد کنند »

آن که همان بورژوازی وابسته است میخرد .دولت
۲۳

بورژوازی وابستة پر قیمت اصلی این کامیون  *6تا
پیش از دو برابر قیمت گمرك میینداد وهنگ ۱م

قسط بندی > قیمت کامیون ۴ه باز به دو برابر این

تست میرسف وتازه از همه .اینها گذ شتسه او

دیوش را نارین ات در غالبا موارد از بارار شاه
بخرد " ۰وپوش وی دیست 6امیون را بسرای

خرید نوت خررد میپزد از تازه لین جنبه مالن
قضیه است  .براي اینگه او بتواند کامیون وحسق

رانندکگی با آن را داشته باشد .دولت بسورژءازی

وایسته دهها مقررات پیچ درپیچ وضع کرد» و

تازه وقی همه این راهها طی شد در اکشسر

موارد مستقیما نمیتواند به حمل و نقل کالا مبسادرت

کند  ۰بورژوازی وابسته واسطههالی

بین خود و

این خرده بورژوازی قائل میشود که اکثرا همان

خرده بورژوازی وابسته است  .اینپا قرادادهای

کف ول را دولت را با اه داران اتاه

میکنند » بدون آنکه خود در واقع کامیونی داشتهه
باشند و بعد خرد» بورژوا ی کامیوندار ناگزیر است
۳۳

از طریق قرارداد این اشخاص به کار حمل و نقنشف

مشغول شود وبخشی از درآمد خود را بعنوان حق
کمیسیون  و سایر حقوق به این واسطه ایکه هیسچج

لیاتی جز رابطه مستقیم وسرسپردکی به دولت و
سرمایه داری وابسته ند آرد » بپردازد واين تازه در

شرایط رونق سرمایه دآری است  ۰اولین قری-ه

بحران مستقیبا به پیکر هنین خرد* بورژوا  ۰وارد
میشود

۰

خرد * پورژوازی

۰

روشنفگر که بزرکّرین سر

خرد * بورژوازی شپری را تشکید مید هد > مش )*

طبغاتی بسیار متقاوتی دارد .در این قشر فرزنسدان
کارگران و دهقانان در کنار فرزند ان بوروکراتی و
سرمایه داران قرار میگیرند ولی در عین حسسال

تحصید نوی همتّرنی بین آنها بوجود میاورد

و

سر و کار آنها با علم و معرفت به آنپسا امکان مید هد

تمابیش به آسانی پایگاه طبقاتی خود

وخانواد ۰

خود را رها کنند و اصولا همین تحصیل آینده اکشر
آنبا را از آیند» پدر و مادرشان جد! ند ۰
5

سرمایه داری وابسته به نیروی کار اینپا نیاز بسیار

دارد  ۰برای آنکه نظام سرمایه داری وابسته خسوب

منسجم شود» آکریت مردم باید حداقل سود

خواندن ونوشتن را داشته باشند و تمداد زیادی

از آنپا لازم است از حساب وکاب دقیق سر

در بیآورند و *علم و دانش "تا این حد باید آموخته

شود ولی نه بیس  ۱ز این » ایدکئولوژی لازم است ولسی
فقط اید تولوژی طبقه حاکم و از همینجاست که فشار و

آختنای دولت بورژوازی وابسته در محیط مدرسه و

دانشگاه ناشی میشود  ۰باید خاواندن آموفت ولی

خیلیچیزها را نباید خواند  ۰پاید فکرکردان را

یاد گرفت ولي به خیلی از مساق ل نباید فکر کرد  ۰دار

جریان همین امر ونهی هاستکه این بخسش از

خرد » یورژوازی زودتر از سایر قشرها با دولسست

بورژوازی وایسته درگیر میشود وعده ای از میان آن

حتی از این پیشتر رفته با دستیابی به تشس_وری
انقلابی میکوشند مثمل این آگاهی رایمیان سایر

طبقات ببرند ۰

۳

بطور کلی ,بخش خرد* بورژوازی تجساری :و
تولیدی تحت فشار و نظارت و اخاد ی مدوم و روزمر 4

دولست قرار دارد وعادوه برمالیاتپاومقررا تاد شوار

کسب وجریمه های کونائون هرآن ,در معرض آن

قرار دارد که بعنوان کوسفند قهانی او را مسکگ_-ول

تمام تابساماتیهای سیستم جلوه داده :زیر پوفشسش

فریینده " کوتاه کردن دست واسطه ها " پا بطورگلی
از کار بیکار کند و یا بطور کامل .سر کیسه اش نماید ۰

در دستکاء بوروتراسی دولتی وارتش نیز وضع
جز اي نیست .نظامی که براساس استدم ار

وحشیانه امپریالیسم از ملتی سرکوب شده قرار دارد *
از دستگگه بوروکراسی و ارتش خود که هر روز ناگزیر
است برتمداد اعضای آن بیفزاید

جزاطاعت

کورکورانه و جز نابینابی وناآتاهی چه میخواهسدو

تحمیل این انضبادل امپریالیستی برافرادی (  )٩که
ماما ,سمل بههمن خلق هستند

سرکیسسسی

سيستماتيك و روزمره را ایجاب میکندکه پرسنل این

بوروکراسی واین ارتش را که اساسا به قشر روشنفکر
۹۳

تعلی دارند:

تحت فشار روحی وجسصی قسرار

میدهد  .آنها را با محیطشان .درتغادی آزان
دهندده و کاهغیی قابل تحمل

مت

قرار مید هد «از سوی

دیگربحران اقتصادی سیستم سرمایه داری وایسته
و تورم »از لحاظ اقصادی» زند کی این قشر را

»

که معمولا حقوقشان نسبت به صعود قیستپسا

حساسیت ندارد » بسیار متزلزل وفاق چشم انسداز
:

و

قشر پایینی خرد» بورژوازی تجاری»که هسان

فروشندان دوره کرد ودکه داران هستند؛را ما
اکّون مدتهاست که در جنگ مرگ و زندگی بسا

درلت بورژوازی وابسته میینیم ووضع آنها روشنتسر

از آن است که احتباج به توضیح بیشتری داشسه
من

پاشه..ه:

بگ ارید جمعبندی کنیم  ۰خرده بسورژواز ی

شسهری در قسمت اعظم خود زائیده رشد روابسط
سرمایه داری وابسته در کشور مامت ولی درعیسن
حال از طرف همین سرمایه داری وایسته ومخصوما
۷۳

از طری دولت آن بشدت تحت فشار است «نتیجه

عملی این موقمیت فاوکانه  7زار سهاست خرده ال
بورژوازی شپری منعکن ات .اودرحالیکه بشدت

با دولت و اجعافات آن مبارزه میکند وبا آنکه با
حرارت خواستار " دمکراسییمنی آزادی آزاجحافات:
و ظلدریپای دولت است» در اساس خواهمس ان

برافتادن روابط بورژوائی موجود نیست زیرا هستی

خود را با آن وابسته مبییند »این خرده پورژواز ی

همواره برضد دولت موجود میجنگد ولی هرتز یه

خودی خود (  )۰۱به نظام بورژوازی و ایستسه و

بوروکراسی وارتش ناشی ازآن حمله ورانمیشود ۰

کارمندی کهخواهان ازبین رفتن محیط اختناف و

جاسونی دولت در اداره خود میاشد» بخود ی خود
و پسش از آنگه آتاهصی طبقاتی پرولتاریا را

بپذ برد » خواستار انحلال اداره خاود نیت ۰
خرده* پورژوا ی تاجری که اساسا شغول فنروش
کالاهای وارد اتی است ار چه شد ید ۲با دولت و

اجسانا تن مرکی ات بش وان "شود واه
۸۲

با ورود کالاهای :امپریالیستی مغالف پاش ۰

دانش آموز سا دانشجوئی که در طی تحصیل بسه

آنما* مغتلف با قدرت سرکوس رای اد رکیسیر

میشرد نمیتوات بخودی خود با امتیازاتی  5نظشام

سرمایه داری وایسته برای شرك تحمیلی او
تاغل است»مغالف باشد  .البته در قشرهای پائین

خرد* بورژوازی ما به کسانی هم برمیخوريم که بسه
سادی احساسات مساوات طلبانه وضداشتشاری از

دشان میدهند  .آرایشگری که پا کی فرزندش
خو ت

مغازه خود را اداره میکند » میتراند به سادگی با

هرنوع استشار فرد ازفرد مغالف باشد  .ولی این

احساسات خام ضد استشاری را نبایدیا آگاهی
عمیی ضد امپریالیستی اشتباه کرد »۰
پطور کلی ما خرد ه پورژوازی فان رادر مبارز ه

با دولت موجود فمال مبیینيم و این استآن

عنصر دمکراتیکی که در صورت قرار گرفتن این .
خرده بورژوازی تحت رهبری پرولتاریا مارزه ضد

آمهریالیستی را وسعت پبسیار مییخشد «اکر درياييم.
۹۳

که مارزه ضد امپریالیستی در هر مرحله ناکزیسر و
اساسا بصورت مبارزه با دولت موجود تجلسسی

میکند » از همین دردیری خرد 4بورژوازی شپربسا
دولت موجود میتوان وباید اسستفاده کرد و آنسر!

بسیح نمود ولی مبارزه این خسرده بورژوازی پدون

رهبری پرولناریا پراکند* و کم عمق وخالیاز مختسبوای

ضد امریالیستی است  .اگر این خرد * پسورژوازیه ر

رهیری ممارزات قرار ایگیرد کوته بینی وخبال پردازی
خود را به *تاكنيك "*اصلی مبارزه تبدید کرد» پسه
سنایمن آن «مینتنیند +داو به مادک عنساز :مر بو

شاه " را میدهد وبلا فاصله حاضر است آنرا یه
شمار ,مره بر بختیار تبدید .کند و سپس بسه

شهار "مرگ برپپشتی "یا "خمینسی " (۱۱)۰۱و
تبرمان *تاكيك "* است بسدون آنکه از استرات

چیزی بعهمد  ۰۱فقط کسی را که سر کار است مرییند و

دولتی را که به او زور میگوید مبسیند ۰اونمیخوا هه بیشتر

و

د ولت و این شاه و بچهشتی وخمینی را به این قدرت
۰

رساند  4است*زیر! چنین فکری او را به نتایج نامطلیی

میرساند و مییند که موجود یت خودش نیز پنحسوی

وابسته به همین روابط است  .ببرخ ال اک سر

خرد * پورژوازی شهری به استقلال وارد مارزه شود»

چیزی بیش از دمکراتیزه کردان دولت موجود نمیخواهصد

وبرای یل بهاين هدف بیش از هرچیزحتی به

بالا نکا» میکد وحاضراست فریب آن بخشی از

هیکت حاکنه پا طبقه حاکنه را که بدلیلی کام-

خصوصی عوامفربیانه قول دمکراسی میدهشند را
بخورد  ۰وبه این ترتیب است که او میکن استبسه

نردبان ترقي بخشهاگی از طبقه حاکم و ابزار پسه

قذرت رسیدن آنبا تبد یل کردد ولی بلافاصلسه

پس از آنکه این افراد واین قشوها به حکرست

رسید ند باز روز از نو روزي از نو است  .پساز
*اجحافات "و "قلدری ها "ی دوت بسورژوازی

وابسته به اامپریالیسم است «وسارزه خرد ه بورژوازی

سرخورد »که تا مدتی احتی گمان میکند آخوداش بسه

مت ررسید  ۴ 8برای اد رای و ول همی ان
1

مبارزه خرده بورژوازی شسپری بروای * دمگراتیزه  "
کردن دولت باعث میشود که ما امیدوار باشیم که

اوتا پایان مرحله بارزه ضد امریالیستی یکپارچه

در مف انقلاب باشد والبته به  شیوه خودش »

زیرا این رویای او یعنن * دولست دمکرانی۰" .
یعنی دولتی که به او فشار نیاورد تا پیروزی انقلا ب

مارا تن خر این نان ای ۳۲

ول میتوان از این یر رفت و میتوان تصور

کرد که این خردء بورژوازی در هرحال زندگی
خود را در معرش فنا میییند وبهتجربه خسسسسو د

در مییابد که بورژوازی وابسته بتدریج اورا یه

کناری خواهد زد  .او هم اون نمونه های خویسدر
این زمینه در دست دارد «او فروشگاههنای بسزرگ
سرتاسری را میید که هرک اشتان نما

خرده بورژو! را خانه خراب میکند واگر بسسوررواز ی

وابسته فرصت پاید آنها رازشد بسیار هیسم
خواهد داد  .از سوی دیگر اگر پیشا هنگ پرولتاریا
بر اساس این آکاهی وبرکتار از هردونه چپ وی
۲

بتواند هدفپای مارزه را دراین مرحله فد

امپریالیستی خود برای این قشرهای وسیسع
توضیج دهد ونشان دهد که در جاممه دمکراتر
نوین پپرحال برای آنها آینده اي بسیار روشنتر از

آنچه که در جامعه وابسته به امپریالیسم خواهنسشد

داشت در انتظار آنپاست »این خرد» بورژوازی و با

لااقل پخشپای قابل بلاحظه ای از آن محتوای

مهارزه خود راغنا بخشیده »* شمارهای اد
امریالیستی * را درك وقول مینماید » ولی

متاسفانه اکنون در بسیاری از موارد قضیه برعکس

پود » »حضور فعمال این خرده بورژوازی در صعنسه
مبارزه » وضمیت جنبش کمونیستی ونهضت پرولتاریا

باعت شده است اغلب این خرده بتورژواز ی

شمارهای خود را به نهضت وحتی بهگمونیستپا

تمحمیل کند  .کمونیستپائی که در زمان شاه» شما رز
رگ پر شاه ( )۲۱را میدادند » کمونیستپائی که

تا همین ذیروز شمار مرگ بر حزب جمپوری اسلا

میدآدند وکمونیستپهائی که هم اکن به شمصار
۳

مرك بر خمینی اکفا* میکئند » همه در واقس

دنباله روا مبارزات همین خرد » بورژوازی هستنشد ۰

آنها عمق مبارزه ضد امهریالیسکس را در نخییایش
به این دلیل که بدنبال خرده بسورژواش ی راه

افتاد ه اند که شیوه زندکی اش به او اجازه نمید هسد

بهعمی  ,این روابط بیند یشد ۰

۱

درپایان لازمست اآشارهای هم پسهه نقشش

خرده بورژوازی وابسته بکنیم  ۰خ رده بسنورژواز ی

وابسته نهتنها میان خرد» پورژواهای شپسری >

پلکه درمیان تمام طبقات رخته کرد * واماسا

رن

بورژوازی وابسته به امریالیسم نا مغز و استخواان

روابط اقمادی  -اجتباعی است  .مثلا ایجاد

بازارهای سیاه یکی ازوساید رایج استشماروغار ت

سس سارک
رابط بین بورزوازی وایسته واين بازارسیاه همین

خرد»* بورژوازی وابسته است  .کنترل

قشرهای.وسیمغ

خرد » بورژوازی در بخشهای تولید و تجارت که
:

موقتا سرمایه دااری وایسته فادار به انجام آنیا
یتک براي این سرمایه داری

اهمرتاماسی

دارد وبه هن جپت هم بورژرازی وابسته بسا

افراد . .ویژه ای در درون این قشرها رواپط ویژه ای

برقرار میکد و از طریق آنها همه چیزاين تولید و
توزسیع را در کنترل خود میگیردل تا وقی که

سرانجاع بتواند شخصا این حوزه را نیز اشف ال
نماید  ۰مثلا توزبع کلاها از طریی عده ای از اینسا

انجام میشود وی نظارت پرکار دیگران در

از*۱

اتیازات خاصی به پاره ای از اینها تفویض میشوده

پالاخره این خردء پورژوازی وابسته درادارات »

در کارخانه ها ودرهمهجا درازا* اشی آزات

ویژه ای وظایفن را انجام میدهد :که درعین خ اد

هم اقمادی است » و هم سیاسی و گاه هس

نظامی (  ۰ )۳۱خلا صه خرد » بورژوازی وابسته را
نمیتوان تنها از وضعیت کسبوکارش شناخت بلگه
او را باید در رابطه اش با رژیم حکوش و طبقه

حاکم باز شناغت  .او در هر لبامی هست * یکیا
ه:

کارگر است» یکجا دهقان است» یکجا خرد ه بورژوازی
شپر و جای دایگر کارمند اد اره و معلع مدرسه» آنچنه

او را از همه اینپا متمایز میکند رایطه وسژه او بسا

رژیم موجود و طبقه حاکم است  .او وظایف بسساری

را برای ایس طبقه انجام میدهد  ۰.به او کيك میکد
تا از بازارهای سیاه سودهای هنگفت ببرد ء به او

كمك میکند تا نیروی کار را با ارزانترین فیمست در

اختیار کیرد  ۰به اوكمك میکند که محرمانه تریسمن
اطلاعات

افراد

را از رندای

کید میک "تا باندهای ناه را

بدست آورت  ۰به او

مازماندهسی و

متشکد سازد ودرصحن جاممه محیط رب و
وحشت بوجود آورد .ار

برای این

نظام همه چیز

هست  .دلاثل مءامل(ت :اوست  .همکار پلسسسس:
مخفن اوست وحتی 5اه جزلو ,از آن اسنت » در

صورت لروم پیتاپیش باندهای سیان ارعسرشده

میکشد  ۰حامل اید کولوژ ی طبقه حاکم بسه درون

مه مادک ای روا که

ار خرده بورژوازی شپری با اجحافات رژیم
[۹

حاکم در تضاد است» خرده بورژوازی وابستسه

هسنی خود رابهاين اجحافات مصدیون است و

هموار» حاض ومجری آنهاست «هرچه فشار

ریم بر طبقاتمردم زیادتر شود » قدرت این

خرده بورژوازی وابسته افزایش مییاید وما امسوز
ناهد لجام کسیخته ترین عرش اندامهای این

قشر خرد» بورژوازی وابسته در صحته جامف

خویض برای حفظ وحراست وابستگی به آمپریا لیسم
هستیم  ۰تمیز این قشر درهر لباسی که هست

برای انقلاب اهمیتاساسی دارد  .اگر انق اب
قرار است ماشین دولتی را درهم بشکند عناصری

از اینپا
هستند

حتی درواقع بخشی از ماشین دولدسی

۰

در جریان تعویش رژیم شاه با رژیم جدید»
افراد ی از این خرده پورژوازی وایسته نازیر و

تحت فشار مردم از امتیازات ویژه خود مخروم
شدنه  ۰ولی اقراد بسیاری ار اتا در بپست ار

رژیم جدید به خدمت مشغول شدند و رژیس
۷

جداید با سیقتبرای امین نیازهای خود,جیت
مهار کردن و سرکوب جنبش مرد) به شریاز گیری

جدید برای این قشر پرداخت وبخش بزرگی از

این نیازهای خود را از میان لمهن ها( )۱ 8

انتغاب نمود و آنها را با امتیازات ویزه به اسم

بامطلاح *حزب الهی * به همه جا رسوخ داد ۰
بسااسان به پسروزی راهمان
چریگپای فداشی خلفق ایران

و ار

۸1

ز برنویسها

رب را ی را و

میتواند مفاد قوانین آریامپری را بصورت آیه از

آسمان تارل  که هامی رضتیانی در خی

یک از نماز های جمعه در ارد بیپشتما» ۱1آیهای

را" بیدا کرد وادر آن کلمه :؟انقان را میا مانششه
قانون آریامهری شامد آبپا» جنگلیا » مراتسسین

رمیدهاای کار درا وغیره دانست

و چنین توضیح

داد که هه اینها طبی "فرمان قرآن " در اختیار

کت اسلام قرار دارد واین حکومت میتواند طبق

مصالح بپره برداری از آترا به هرکس که بخواهه

واار کند*۰این اسلام هاش می رفسنجانی» پا

دیسر بگوعیم

این الا م امپربالیستی ویورژواز ی

وابسته با اسلا می که میگفت زمین موات به کسس

تکلی داررکه آرا ماه آکد و مش دار
حکویت اسلام " بمیان

دارد ۰

مراورای  4تفاوت

بیس ناو

 ۲اینها دیگر درغم ملی ماندن نبودند و
فرار به روستا نیز چنین خصلتی را فت۱
حفظ نمیکرد » فقط مسئله برسر یافتن حورهای

کار پوت :

- ۳دهقان مرفپی را مینوان

د ید که مشاا

او کیهام و کرو رس ردو دا

قادر شده است قطعه زمین خود را متسرش
داده به كمك کارکران کشاورزی :آنرا کشت کند و با
دهقان مرفپی را میتوان در نظ ر گرفت که از طریق
اجاره دادن تراکنتور با سایر ماش آلات کشاورز ی

ار انح کر اوق ان سسره ی

را رونق بخشید ه است ۰

- +امروز دولت به بهانه جنگ وکمیود صواد
برش » توزیع این مواد را در کنترل خود درآورد  4و

منوز مشخص نیست که چه زمان ابن کنترل بس-ه

ایا خواهد رسبد ولی بعید

استکه دولست

ی

احتمالا سمی خواهد کرد پاره ای ازحوزه هاکی
۱.۰

از اقمادرا کسه بهیهانه جنگ به تصرف خسسم

درآورده» » بنحوی برای خود حفظ کند  ۰درایسر

مورت خانه خرابی کامد این خرده بس-ورژواز ۶

روستا محرز است ۰
این بخش ازخرده بورژوازی درواقت

ی سراسر کشضور یراد تاه ات ولق ون مرضز

اصلی آن دار شهر است آنرا زیرعدسوان

خرد ه بورژوازی شپری مطالعه :میکنیم ۰

 - ٩اکثریت قریب به اتفای خرد* بورژواهاشو
که در سالهای  ۲4و ۱ه برعلیه رژیم شاه قیام

کردند » امروز در صحنه نیستند  ۰؛آنپایایه پرولماریا

پیوشنت "وا شوه ملتتی کار خود را رها کرد ه »

آنرا با شرایط جدید تطبیی دادند وبعضس
حختی به خرده بورژوازی و بورژوازت وابسته پیوستنشسد «+
 65ر تحلیلثرانی که با موس به مقوله خرد» بورژوازی

سنتن " سمی میکرداند  ۱۱و اطوارهای تسو

استعماری ,رژیم جدید راتبیین یا بهتر بترایسم
توجیه کنند بیشتر به کار رمالانی میماند که باه
۲.۰

احضار رح "*ترت کاق راون ماا ان2
مشک( ب زند ان را جویا :شوند ۰
- ۷ااینجاً یپحث پر سر است یس فاده

سرمانه های رشته ای سنتی و
خرده بورژوازی سنتی نیست > بلگه یج بر سر
ایجاد آن شبکه وسیمی ازخرده بورژوازی ات

که در شرایط غبیت روابط و
پهرحات آمکان تقو و کش

این بورژوازی

افراهم کند :مخاد وروت ا تون اه بازارهای" از را

را

دا رشرایطی» که مور سرکهای زارد کنش  ۹در

ی رده که رموا روت ار کیروو
تعمیرتاههای وابسته به شرکت اصلی را یوجود

آورند » خیل بزرگی از خرد» بورژواها را بوجود آو رد

که انها* کوناکوی با حعطر هاوگسر وردنت

نیازهای گوناگون«تاشی از استفاد» از اترمی

,در ارتباط بودند  ۰.پس اینجا اساسا

بیث بسر

سر استفاده» از ی هاو یا خرده بورژوازی سنتی
شپرها نیست» کی چه ممکن است در پارهای
۳۰

موأرد این انتقال سرسایه ها وی استحالسه
خرد* بورژوازی سنتی نیز صورت اگرنشه باشید
ول دامنه این رشد خرد» بورژوازت میس سار

وسیمتر وسرعت آن بسیار بیشتر از قسدر ت

انطباق سرمایه ها و خرد» بورژوازی اسنتی شپسسرو
با شرایط جدید است .

 ۸ان رشد خرده بورژوازی درپخش خدمات
یکی از .خصوصیات تکامل امربالیسم استکه در

کشور ما مخصوصا بصورت رشدبوروگراسی دولتسسی
خود .رانشان میدهد ۰

 ۹دراینجا بحت بر سر افرادی است

که در بوروکراسی وارتش مشغول کارند والا کل
سازمان وسیستم بوروکراسی وارتش بعنس وان

ابزارهای سلطه و سرکوب امپربالیسم در جامعه ما

خی که و مسچا

بدون درهمشکستن آنها به پیروزی نخواهسد
رسید

1

: ۰

 ۰سوقی ما از "ضد امپریالیست*بودن سخن
۰

و بو دا اه کزان وکا
وسین خود یعنی درتماع شرایط اجتما هی و

اقمادی داخلی وبین المثلی در نظر میاورسم *

اینگه خرده بورژوازی شپری تما در که

نیروهای ضد امپریالیست قرار دارد به این معنسی
نیست که این مبارزه را با تمام باق درك
میکند و همانطور که ما دراینجا نشان داده ایم

او در حدی که شرایط زندگیش به وی اجازه مید هد
بن مبارزه را میفپمد و انجام میدهد  ۰.اساسا
اگر خرد * بورژوازی تمام محتوی

مارزه ض سرد

امپریالیستن را میفپمید دیگر این درست نبود که
بکوکیم جنبش ضد امپریالیستی بدون

رهبری

و

هزمونی پرولتاریا به پیروزی نهالی نمیرسد » یلد

مطلب دیگر رانیز دراینجا اضافه کنیم پ کل اه
چنین فرص میشود که کویا نپفت دردوران شاه
تحت هزمونی ورهبری این خرد» بورژوازی بود

و

که ما کارهایی را ص یود * های ام

کننده

درطی ساوز» انجام دادند به حس اب
۰

برداشت خرده بورژوازی از مبارزه ضد آمپریالیستسی
میکذ ارند > دز حالیکه هین چیز از این اشتباه آمیز تو

نیست  ۰خرد* بورژوازی شهری نیز مانتد سایسسر

طبقات بطور خودبخودی وبدون سازمان ویژه

خود به نهخت کشیده شد وکارهاکی که جنبسش در

این جدت به آن ادست زد برایندی بود از اعتان

حا یا ادمان ای مر راک
همه تقرییا بدون سازمان وآگاهی طبفاتی ویسژه

خویش و تحت فشار شرایط عمل میکردند ۰

 ۱شمار "مرگ بر آمهریالیسم "یا "مرک بر

آمریک " نزد اینها محتوای بسسیار محدودی دارد
و در واق تایع شعارهائی مثل "مرک بر شاه" و

"مرف برخمینی "است  ۰آنها در وجود آمپریالیسم

ااامریکا! خد اکر آنومی خمایت آمکانیتی او فیزیی
خارجي

برای حکومت موجود میینند » آنه۱

امپریا لیسم

آمریکا را در روابط اقتصادی و اجتماعی

نظام سرمایه داری وابسته به آمپریا لیسم نمییینند و

به هس جپت هم با سرنگون شدن يلك رزیسم
1.۰

خکرض هک توط امیریا لیسم را هم زفرض مرکینید و
همین کرته نظری به آمپریالیسم امکان میدهد تا

با اامتبات» اراین حوهم وبا فریت آتبار مراکم
جدیدی را درمیان کت زدنهای این طبقت۰

سرهم بندی کند وپاز این طبقه وقی بخود میآید

که رژیم جدید

گویش زا

میفشارد

 ۰آنگه بسرای

حفظ غرور ضربه خورد * خود مدعی میشمود آاث

کف رد سها آخویا تاکرك  ۷بود» است +

- ۲بحتٌ بر سرغلط بودن این شمارها
نهست  ۰این شمارها یجای خود و درحد خود
صحیح است  ۰جاوحداين شعارها را بای

دقیفا در نظر داشت  .شعار *مرگبر شاه * در
مرحله ای از مبارزه ضد امپریالیستی صحیی

بود به

ی که سرمپرد ی شاه به امرامم درا مه

خوبی نشان دآده میشد  .همینطور است وضسم

سایرشمارهااین شمارها میتواند بخشس

از شمارهای يك مرحله باشد نه همه آنها و تفاوت
محتوای این شمارها نزد پرولتاریا با هیسجن
۷۹

شمارها نزد خرده بورژوازی از همینجا تاسی

شون ۰.

 ۳سرژم جدید اینپا را مسلجح کرده و ماامرو ز

آشاهد آن هستیم که اینپا علنا وجلوی چشم صردم
اسلحه شان را میکشند وگاه هم جلوی چشم همه

آدم میکشند ۰

-وقتی کلمه *لمپن * را بکار مییریسم

منظورمان دقیفا همان افرادی است  6بدلایسل
گوناکون از درون طبقات بیرون

افکند» شده و

بامطلاح افراد بی طبقه راتشکید

میدهند

۰

لازم نیست که حتما لمهن ها از افراد فقیر وفاقد

در آمد و احیانا .پی سواد پا کم سواد باشندءنظا م۶

به سرعت درحال تحول ابراثف دربست سال

اخیر اتفاقا انیوهی از لمین ها را ارائه کرد که

از طبقات بالای جامعه نیز میآمدند » لمهن هصای

ایران نه نها درخابانهای خبپرهای زر

ایران به ولگُردی شغول بودند > بلکه عدهای از

" متشخص "ترین آنها در خیابانهای شپرهای
۸.

بزرق کشورهای آرها وآمریکا به ولگردی مشغضولك

بودند وعلاوه بريك هواپیمائی که از اینلمهن ها

همرا»ه خمینی به ایران وارد شد > صدها نفرد یکر

به وسائل اوناارت به پای بوس رژیم جدید بسسه.
وطن بازشتند و ار اپستهای حساس خرد* -
بورژوازی وابسته راهمین باصطلاح *دکشر "

*مپندس"*های خارجع دیده اسفال کردند.

چا ار جرج و ار رو

۹.4

خکرض هک توط امیریا لیسم را هم زفرض مرکینید و
همین کرته نظری به آمپریالیسم امکان میدهد تا

با اامتبات» اراین حوهم وبا فریت آتبار مراکم
جدیدی را درمیان کت زدنهای این طبقت۰

سرهم بندی کند وپاز این طبقه وقی بخود میآید

که رژیم جدید

گویش زا

میفشارد

 ۰آنگه بسرای

حفظ غرور ضربه خورد * خود مدعی میشمود آاث

کف رد سها آخویا تاکرك  ۷بود» است +

- ۲بحتٌ بر سرغلط بودن این شمارها
نهست  ۰این شمارها یجای خود و درحد خود
صحیح است  ۰جاوحداين شعارها را بای

دقیفا در نظر داشت  .شعار *مرگبر شاه * در
مرحله ای از مبارزه ضد امپریالیستی صحیی

بود به

ی که سرمپرد ی شاه به امرامم درا مه

خوبی نشان دآده میشد  .همینطور است وضسم

سایرشمارهااین شمارها میتواند بخشس

از شمارهای يك مرحله باشد نه همه آنها و تفاوت
محتوای این شمارها نزد پرولتاریا با هیسجن
۷۹

 ۰سخن کفتن از " طبیعمت متزلزل "

خردهبورژوازی در شرایطی که ما مشخص
نکرده | یمکه دربا ره کد! مخرد» بورژوا زی و

در چه شرایطی صحبت میگنیم به سخنسان

ما رکسسیت نما را به این خوشدلمیکند
که کلیدی را.پید! کرده اشنگ کهها دن
هر قفلی را میتوان گشود .و کافیاست

کمداون کلید سجرا حیر رابرایگشود ی

اولین قفل بکارانداریم تاپوجی این

خهال را داریا بیم .
نف

! زجزوهحا ضر "

ز انتشارات  :جریگهای فدانی خلق آبران

کی ماد ورزگ هاالیل

