,

یرایرایناگ

مخدوشکردن صف خلق

به خاطره*

چریك قداشی خلسق
را شپیسد نسوروز قأسسی
تقدیسم میشود *

بسا  .ایسنان ببه .پزسروزیزاهسان

چریکای ندانشسی خلق ایسراآن
آسفند ماه

۲۹۳۱

زنشدگیتر اس

 ,چريك فدائی خلق رفیق عهید نسوروز قاسسی

چرياك فداتی خلق » رایق شدٍ نوروز قاسمی درال ۷۳۳۱

در روستاری بادیجان ازتوا بع میا ندوب س یاثخا نودزخنتیک نز

اد میسن بدئیا .آمدار دور آن کودگی غمن :درس خواندن بهگار .

در مزارع معثولنبود و بمدا همراه عا فوا دهاش بشرها ندوب
آیقو" یه کارگری پردافته

 ۱وبا

کا ر در کر «پزخا نهها وکاراد

 :بلوك زتی .آموزائيكسا زی و اریغاش قند میا رداق

سناش خود و اخانواده خویار را تامین کردوعلیرغم کایطا قت فرسا

میپا به :تحمیل خود آدامه میداد ۰

3

در.برنان مبارزات تودهها در سالهای  30و  ٩۷فبالاشسه

تعرکت کرد و تظاهراتخیاپانی را سا ژماننمی میکرد  ۰او بعلت
محیوبیتی که در بین کارگران کب کردهیو۹کیآزهایهگذاران

تذورایکارگری کارطند میا ندوآب و کی ز اعای مخقی
نت موس کارگران بیکار بود * در همین  3بود کهرفیق

درارتباط باسا زما کیان قدای عت ای قرا رگرشتوپس آق

اعلخ موجودبت چریکهای فدانی خلق ایران قاطمانه در ایس

1رتونیسیت)ا ایستاد و فعالانه به دفاع از مواضع چریکپای,
تی خلق آیران یرداخت*۰

وله قدانی خلت  +رقیی توروز پمقایه پیولتریآسا

ی

و عیدی و ۰سا زماً ن داد  ۶و نس ندأقی  :در جریسان

این اماب بدا یروا ی۳۱

مخشزد

2.

سد یی
سار

و برداخته

داستبه

گرد که

یر د آاس
اس

فرود بر قفا بد کح گم
باباق

رآمییماگی زده

و ریش کارخاشسه .ری

یزنداتی سر رخا ثرا سا درهکرداند" مجومیاسدا رن
الا 3۸
و
مس
 1یت رایدرد با و
روزه +کاعاده
و7

طِ؟

قند تاثیربسزامی در بالاپزدن آگافن کارگران

نک رخاثه اقشی میاندوات باه
گران
پس از آن بود  5کار؟

حمایتاز کارگران بیکار میا قدوآب برغاشتند و با راهپیماقشی
و تن در رش یهو کارگران وا

به

ئد *.
تن
نمايي گذاعت

کا رگری کمن بعترا ن نما ینده؟ازان طی
رفیی نوروزدرا ین حرات
سختانی خواستپای کارگرا نواعر  ۹۹مادهاعلایکرده

ایمان راسخ

رقبق نوروز به معی انقلایی (مباوزه مسلحانههم استراتویر -هم
تا کتیام ود رآثعمیق او :زماهیتارویم وایسته بها مپریا!لیسمجنهوری

اسلامی بهآوامکان میداد اتاهر مبارزات کارگری ه بمثابدیایعتمر

و این با رات را به سستا وسویسسی
رهبری کننده عرکت کرده

انقلایی .یرو  ۰وی ار ۱اتقلایی وثیق بود؟که
ای کازاری و
و آتک سول
بی
ره کٍ ن

پالانژی در مها ندوآً ببود » مدتی نیز رایط هننواداران
میاندواب با تعکیلات بود *

 ۱آرقیق توروژ در ین مسا قرت به مپاباد برای آنجام

راید ده کیلکی:
د

تمط باسدار؟ تی که یه وه معگوك عده بودند.

عد ولی چون مزدوراً ی  ۱وی راسبهنامند و پسن

رم
ی سازمان ی  ۳سخان متدول ۲گردید و آفر درود
رفیق شید عباس دآنش بپزادیشرکتگردویش ! زز آن بود؟د+اقا

تدکیلایرآمیر در چند عملبات نظامی .تا مصادرهتانگرهای

نفتدر کرد ستان عرکت نمود *
۹

رفیق نوروزدر ین یاه ماآمورست ۳ »:تن دیگر و

فا در ره میا ندوآب -مهاباد درزمستان نا ل  ۹۵د ستگیشد
ما مزدوران تا در نشدند کمترین امللاغا تیا ز؛ امن رفقا کسسب

ردوسمم
کنند  ۰قرآر بود که رفیق نوروز با چند تن از مزدوران ب

گه در کرد ستان به اسارت درآ مدهبودند مسا وظه ود ء امااین

متاروعه مقارن با بپلاکت رسیدن بهشتی مزدور وو ریگبرکاست

گردید و رژم اعدا مپایسبعانه خود را نس پدینتر

رفیق نور وز ی ی این فرزند یطابقه کارگراطلیآ» #با
سو س -ال ۰۰.به رها بر واه ی

زندگی کوتاه رفیق نوروز سراسر» ازز مبارزه ,بود  ۰او

و
همم حال با تجربه پربار  + ۳با هوعیاری و کی و
قدا ری به

۳

وا یف میا رز آتی خود میبرد خت وحتی درمدت

زمان گرتامی ؟باهسارت رزيم بود

«رذر مب رزات زندازتیان

سای در زندا ن قمالانه غرکت میکرد « پاش جاودان و راهش

پروضیو باد ۰

باایمان به پیروزیراهنان

چری؟پای قدامی خلق آیسران
اسفند ماه ال ۲:۳۱

مقد مه

ابص از اتساپسال  » ۰۱جزوهای در راپباه با سایاه از

جاممه ایروان و قتریندیهای آن به امظای جربکهای فدائی خلسق
اآیران  7ارم رها ترپ رای یی انبد اما رسیی کهرفقای

1آرتش رما یبش  ۰۰۰۰۰آن رابطور یریمی *"منتدرنموده بودنده
قریپاریا ل  ۷۲مادر رابطه با بعضی از ایدهها ی غیرما رک(سیستشی

مندرج در این جزوه » تقدوامیر آن نوفت و برای دامن زدن به

تیا رزه ایدئولوژيكسالم » در هبان زما مرا در اختی ار
وهای  ۴آرتش رها ثییخشی  " ۰۰۰۰نهادیم ِ رنضای * ارف

رها یبش .۰۰۰۰5۲پس از مطالده آن  +در یاسخ به دا گفتند ک

جزوه فوق نو سازمانی ما ئیست و نظر یکی از رفقای ماست ولی
ما در همان زمان نیز نفهنيديم که بااهره رفقای * آرتسش

رطاکیچش  ۶1۹با چه سحپايي ا مود منتترو غود مواق

یا سعالفند  ۴اما از آتجایی که رققای "ازقو رماکبیش ب"..

این مقاله را در سااحجذبان بخار تصوده یوذند از انار مهرفت

که در تایید یا رد نا نیز موق خود ر ! اعلم نمایند ۰
نون دِ ال.از زماني

ما نقد این جزوهرا در اختیا ر

رفقای * ارته تطاقسه .مققرای دا هی  ٩میگذرد ودرایسن

مدترنقای [ ٩ی در قبال این <روه  (۳نقدماً

بیم آن سوت اختیا ر کردهاتد و این در <ا ای است که اور

یرما وکیستی مطرح شدهدراین جزوه تأثیراتخود را بر جای

گذاعت ! سمت ۰از ابخرو ما لازم خاتپی  ۴۸تقد سر آهرا که

قبلا در اختبار رفقای * آرتش رما کیش  "۰۰۰۰قرا رداً دهبودیم »

عینا مان ماقم  ۰یه سیر یر یشقرد باعد و جه نار
تشکیلانی * ارت رهافییش ۰۰۰

برای ما

مار زه را

غیر مارکميستي من ! ثر مطررع اس ری یی هه

مفا

انتدا راین

نقد ء رفقای * ارتش ر قیبخم  ۰۶۰۰۳نیز در قبال آن موضسع
گرقته و همانگونه > در یکی  7ثار خود نوهتهاند  *.اندگی
یات ای و اندات متش او شعور .شتلابی ری داشعتو و تگوغندت

 ۰با از این جاخبه آنعاخ بریادن موانع آیورتوئیستی خود را

حفظ کنند* ۶ ,

:

:

بااسان.یه پیروزی رآهمان

چریکهای فداثی خلی ایسران
اسفتد ماه ۲۹۳۱

یبای قماش خلق آیر آن ( ارتی رهافیبعن علقپیای
در مپراماً و  ۰یه کار وبا ینا واثر صدد
ان ])

ایا ایران و احیانا تعیین وطاثف پیداهنگان

کسویست بر دیق ۶:

ماجریکها ی فدا تیخلی برای خودسئولیتی ویژه درموشمگیری

درقبال انحرافات فاحش تشوريك این جزوهمیبینیم مسئولیت ویژه

بداین جهت کهاین رفقا با نساب | زسا زمان ماویا ادعای پایبندی

به تئوری مبارزه مسلحانه » هم استراتژی وهم تاکتيك و سر
نا رخیکرا یواک یسیو سار بظراتي رد که پسا

مباتی اساسی رتسب بل ساسا شمه هس یی اتوی 
سای
هم تاکتیك مفایسرتاسا سی دارد * علوط اس
این انحرافاترا مبتوان در و اه انحرافی و بات
ضد انقلابی وجود * آریستو کراسی کارگوی * فر طیقه کارکسسر

ایران » اعمال مفیارغیربا زکیسلی دهواخ مرآمه پرایمیه

ینم اشفا وتصرای نایی قعرهاً و طبقات به اندلب

و همچنین کلی گوئیها و بی محتوی در مورد را پسبي اسف و

تعکلخنمبارزه منلحانه بدون نان دادن عرایط و اوشاغ و

احوال مادی و عینی تحقق این نقش دانست*

سوان یگس یه بارهای از خصومیاتلیقس-ه
این رفتا

ی

۹

کارگر یا در مان کدونیآغا ره مکی  3:متلا نمان مینهند

که اکتریتعظیمی از افراد ایر .طبقه

نامتا دارفقد وبا

در کارگاههای کوچکی که کمتر از  ۰۱تفر ارگ دارند کار
میکنند وبا فا ند هرگونه مپارتی یهار درمعرش تراد رتش
بیکاران قرار دارند  ۰بد تعخیش طبیمت مب رزاتلبقه کارگسر

میپردا زند و میئویسند که  ۰ 2خسلت عمده نیش کا رگسسری در

غرایط کنونی لها گربومي و ات ۰۴واگ کیت

همه مطالب قیلی را که با آمار و ارقام راجع به شرایط سادی
وجود طبقه گفتهاند ا:و باق بردهاآتد  ۰یکباره برافیشوی اج
ن * خملت | کوتوميستي به
وجودی ! ی ق

ام

ابداع جالبی ,

َ یرای کارگری " د ستمیزنند و هده امه گرا را بت

سر او میشکنند و اتفاقا در مورش از کی فلس کدی فموغبری

 :تست و نوسندهچزوه ک تا آیتیا با وسوایعمی میکراد از خن

9

موردی آمار رسمی بدهدناً گپان! من خیوه یسندیده خود را ترا

کرده و از اعلام آهرگونه آمار و آرقامی در مورد شرایط وجودی
و مادی این قعر* آریستوکراسی « خودداری میکند .وا تشها رقمی

که در این قسمت از جزوه بچنم میخورد رقم *  ۵۱هزار تومان "
۰

ما

فعلابه رو ینم

نیگن نویساگان ی

این

حکم ؟آ ری ندا ریم

وسعمی

 1سای ریکو

 ۳دهیم باید موز  0 ۱م ۳او وراه

تسوا اش  ۰حال آنکه ما در حالحاظر وظیقهداريم .
که این رذتاً

را

در راه خوددان تمقیب کنیم

تا

بن بستی را

که

په ان مهاردر بپند زآنگاه برامقایر رم خواهیسم
راء طی
«گعت! ز ر
داد که برایخروج آزاین بن بستچارهایجز باز

کرده و قدم گذاشتن در را محیح ندارئند *

۳
اییچاگواتاب !دای نویسندگان جزوه ۰ .الیش رس راطق آستسااز

رسمی " حقوق ماهیانه آتها حتی در عرایط کنونی گاه * ببه آن
میرسد.ولی بگذارید قبل ازز آنگا پیختر بررویم ۳

خواننده کاملا به چند و چون این تز توظپور از زبان ابسداع:
کنندگا ن آن آعتا شول  ۱ ۵آنچه را کد ها

وود
دی آ

تودتهآاند و عهناً در آینجاً دقل کنیم و سپس ببینيم که چگووته

میظواً ن آقرا فهنید *

* خملتعمدهجئیش کارگری در شرایط کذوتی و سس

اکونومیستی آن است * .بخشسی از آریستوکراسی کارگرانابیران

حا مل | ندیشههاً فا رفرمیستی ورویزیوئیستی واپورتوئیستی :

در دش لته کاوکنر قاس * ارمنتوگراجی کایکری قرلا یرنه

وقتی بعنوان یكقفر درنظر ترا یط رایباه تقمندا نقايي ور

کیوون مدابختیانا

خدا گر فریتباناوزتاگارگرامیا

درایرا وهای نبابابویتوی دیاواکرترا ن

وود ما انیت وکاو اقظزر

کارگران تفا وت عغیمی داری * این ای

بط رندگي با ویدگنشسسنن

بیعتر از کارگسران

ماهر واتکنسین ها تدکیل میشود » نقشمنفی نسیتا مهسسی در

جئیشطبقه کارگر بازی میکند  ۰حقون ماهیانه آنها  احتی در
عرایط کنونی گاه تا پانزدههزار ترمان میرمد  -بخغی ازآنسان
یکس در خدمت قدرتروز 

قرار میگیرند و آشکارا ازد شمان

طبقه کارگر حدایت میکدند * بخش دیگر در موضع | پوزیسیون قرار

دارند.عمدتا هسین کارگرآان زیر پوغش تبلیغی:و ترویجسسسی

سا زما نها ی کسونیستی قرار میگرند

زیراک بعلت

رفاه

مادی  ۰راز تحمولای ووسا یقه تجربی خود » بیش از ار این

دیگن فرمعبتالسه وکة و

ارقاط کیریبا :سخاافسسسان

ملوبستگي
مل
عوواا
روغنفکریر! دار هستند * و درست بدلیل همین ع

آنها در

۹

مباوزاتمتفی کارگران » محمولا اعتماد آنان رانیز

جلب نموده و اآدارای نفوذ ممتویجدیدی در میان

آنهاهستند «

همین بخش از کارگران هستند که عمدتا حامل آندییههای ملظ

رفرمیستی » آیورتونیستی و رویزیوئیستی در جدپشطبقه کارگر .
ابران * (  - ۷ژیینوسی نعن املی ة هافر ایتبا از آرستوه

اکراین کارگری بغنوان يك قغر سخن میگوگیم « دون است مها ن

این بختر عنامری یا فتمیشونة که وجدان و شرف پرولتری آنپا

سرمعق کارگران انقلایی میتواند قرار گیرذ  8عنامری که تسام

هستی خود رأٌ نغاو آرمانهای پرولتا ریا کردهاند ) * میباشتند و

همین بخس از کارگران هتند که معصولا بسه صورتحلفه واسط

بین سا زما نها ی چپ ومحا فل کارگری درمیأ بنده نتا یج مشبت مهلرزه

آگوئومیستی ابتهکا رگربیش | زممهتمیبهمین قدرمیگرددویهمیسن

جهت نیزآنها هنوارهدرمبارزه آکوئومیستی پیسقدم بودهودرایسن
زمینه ادارای تجربیات

زیادیهستند * این بخش از طبقسو .

کارگرهدر تغییر ونع موجود منافعی نداردءبلگ اساسا مضاقع

او در شثبیست وغع موجود نهفته است* اخلال در تولیسسد»

مرت و موج آنقلابی » ناآرامی
سیاسی پرادیکالیژه شدنجنیش.
کارگری » هده وهیه ستتیما متافع او را هدید میکشند و

میتائی برای کاهر نفوذ او در میان تودهها میگردد * پنایس
این منافع این بخش از طبقه

در جلوگیری از رعد و گستسرش

دآمنه جنبش آنقلایی ؟ارگرآن میباشد  ۰سازمان عمده

آسن

آرستکر آها ی عافیب یتک رکره ای ۳اظتریت  ان استه

یره ین آریستوکرا تهاً

دق آین سازمان کرد هم جمع شده وتمام

هوش و آبتکار خود را برای با زداشتن جتیش انقلابی 

بکسار

گرفتهاند  ۰یکی از مهمترین وظایف ا نتلابیون کمونست  ۰رسوا

کردن و منقرد کردن همین عناصر خائن به طبق کارگر است".

0

اما رادیکالیزه کردن جدبشطبقه کارگرهاز کانال مبسسارزه

نغااگنوندواددیهستایستآمکگهانآنپدذاژیهر_ننفیوسدت* تجرب آتقالبما دتبقا پوت

میا

در میان کارگران و حمایتما دی آنان !اس زمان مفروض بستسگ,

اندازه اثر گذاریسازمان مورد نظر بر کل جتیسسش

تام به.

انقلابی دارد  ۰تا وقتیکه سازمان بمنوان

ياك نيروي جسدی

سر
سیاسی در جاهمه شناخته نگردد » تمهتواند حتی بر جنی

| کونومیستی طبقه کارگر اثر

سهمی داعته باعد وتمداً دزیا دی

آزاسا زانها ي موجود درون حتبش کمونیستی تصور میکنند تخپآ

با

شرکت در میارزه کر میتی ماوقا کارگر و پخسش اوراق

افداگرانه است که میتو ان ملبقه کارگر را بدور پیها هتسه

انقلابي سازنان داد
 1نقل از مفحات  ۰۲ ۵۹۱ ۸۱جزوهیاد
شده <

ادا هار ماست)

چناا:نک ملاداله میشود این تفر اساسا
تکنسین بو

گیل سید دطوی

:

4ز اقراد " ماهرتوو
زمیته اجتماعی کسه

باعث مسفود این افر اد * ماهر  .تکنسین *بدقعر *آرنستوکراسی
کارگری « قبویل ::شوند چیست ؟ پاسخ جزوه  ۱بن شام
* گسترغر منایخ آمبریا لبستی و تحوه

این گتری "وی

هر اگر این رفتا اهل آن بودند که سمی کنند بسزوند

حرفها یخود را بنخوی بهم بیا ورند » ملاطه می؟زدندکه درآغا ز

قسمت تحلیل پزولتا ریا  ۸یکی ار ترا مر نبا ایرانن فاقّد

سپارتبا " .بیل و کلدگی * بزدن اکثر اعفا *آن استودر پایان

همین قنمتعیب | قلیطن :ازز آثیا نیز ماهر و تانیسین بسنودن

است" پس در اینجا هم عدم مهارت و هم مها رت موجب درغللیسدن

طبقه به آکونومیسم میهود * جاره کار در کجاست؟

۹
چرا « ترش منایع  ۳ان با عث پیدابش چنین تسسری
ده و" تحوه * این گسترر چه برده ات که منجر به این نحکیی

ده  4مظلب اساسی استکه میتواند وچود این مغر را از نظسر
ما دی و عینی توضیح دهد ؟ آولی از تا بو ید هیچ چیسز
در این نوفته نیست -در نظر اول عکی

یط قابل تمسور

است .یحنی گترو مدای1ییهر5ن در اک وابسته

تاعدتاً باید به ستی درگانه و استشبارو مفاعفاز کارگسران

متجر گردد و تما تخایلها یعیش ما رکسیستهاً از نرای! یه
کارگر در کمورهای وا بسته همین اهر را

نان داد است .هن

پسهچیه دلیسل در بگسور سا گسترش منایع امپربا لیستی "

باعثایجاد چنینعزیزدر دا ندها ی در دل-ابقه دارگر مدا
ادعامی اس کاحلاچبیید اک 3در مورت اثبات میتواًتست تشسنوری
اویش ۳

غناً

بخعد وی معاسقانه گوتن نویسندگا نرجزده,

متوجهابدا  +واختراع بسیا رابتتاری وبي سایه راتسدندکهآ ثر

بمذوان یك امر بدیپی و پیش پا افتاده عنوان میکنند گدنبازی

اهاهقدان اد تیا ی5
به
سا
چیست ۰.؟ نعییای که

میگيریم

از این بحه مقدماتی

آبن است ده

این رفقا

ریم

خود درباره

میاه
علتپوجود ان این قس " آرستوگرامکا رگری خی
زج با

لا قل برایخواً ننده ید حور نویه ُ :قّط به کی

ممبار سپارت و تکتياك و حة ها ی بنر خود ان بالاه قسری

از طبقه کارگر را مورد عتابو خطاب قرار مپدهند که درعرایط

میپي بوجود آمده ودتش پلیدیبازی ما ت21
برای ایتنکه ین دش ر! بناسم ملابق جزوه باید این

مقر ر! به توبه خود بدو قغر و با دو "بش " تامیم گنیسم :و

 :يت از آقای کر در خدمت4درتروز قرار میگیریی«تکلیق
ما با امین بخش روعن است و دیگُر ههچ کار یا او ند ریم «منشکل

۲

ما با بخثر داوم است ۰آن بشش گه < در سوفع آیوزسیون * ثرار
داره * اولین مدکل

لر آینسوردایی ! ستنگه جر آمن دون

مانند بش اول یکره درخدمت «قدرت روز "ترا شمیگیرد * این

مشکل ماست  ۰نده راستی این مفکل مامت با مدکلو 9مارد
ما ؟ ولی امن رفقا به نحوی این مدگل را حلی هي ششد وسرا نجام.
تغان میدهند کدایی #بخش "هم با للخره همان وظیشة را ایام
مهندد * ولوی آیا ببهنيم این نحوه حل مدکل و خوق شالت ۰

تازهایبرجود تب ورد ؟ براستی که مدکلات بسا وی بوجود میآورد
و بهمین دلیال نیز بی آساسترین بخش این نوفتن رل کعکیسا

میدهد * ناگولی تمایلگور ی | وج خود میرسد * بیینی یرای
آبن بخش چه خمالي میدناشد:

ین بخمیسو لا ۷بمورت له

واسط بهن سا زمانها ی چپ و محافل کارگری دی مباآیند * و برعین

ال * سار ریم آسق رتور اقارها ق به کلرته کارگسی
سا رزات
همان * اکشر یت « خائن استو هسپتین آین بخش در"میس
حمنغی  #دتیمدگامی * آدارة و در عبن حا ل هرگونه  آخاول

در

تولید  #مرج و هریم انقلابی و نا رامیی سیاسی ء رادیکا لیرهددین
کیش کیگر ند و هم مستقمیا مثافم  ۰.را هدید میکدد و

آکسئون برای ترچند کل * اعلارعواید؟

۱ز نظر این کغر

لاید باید ی فوهنگ .دا مان عنده*آنهاً یعنی کثریتخا کسسن
رجی کنیم تا ببینیمگبحتي درونما:ی توعی آولال
در تولید علقی مشود تا چه رسد بد اعتماب  .غاه کنیم ایسن
جماعت از کیو وابط تیر وهاً یبجب با طبقه کارگر و ار سوی دیگر

لذریت خن  4از یکسو پمهگا /مبارزه آمنفی ی از سنوی
حاریک ک
دیگر مخالفهر؟ونه اعتصاب وو انیا اراج ازممیا رو منفی

است » میباشد *راستی این تعر چه ممومیات متنا قطی دا ییا رز
مم تازه قضیه به همین جا ختي ثمبشود *وا قعبات روزمره تور

اهر
 ۳نست به سب ویوو رقرزت وس وان
این تحلیل را

بدهند

وامیدارد که ی زیردویس آمتیازی به این مدا

و آثها را از گله  ۰آریستوگراني کارگری * جدا :کنند

و حبات سراثیبچررا دش" رً بوششي برای انترا و تهمتبسه

زندهها فرار

۰

این خزود
آسته آنوه کسبفوای ۱

نیساره

" آرستوکرامی کارگوی * بیاموزی  +ول آیا  ۱ین امطسالاح در

قرهنگما رکسیستی وجود دارد ؟ بله»ابتگار این رفتا در انماه

این امطلاح نیست  ۰ابتکار آنپینا در بکار بردن آن درا وضا ع
واحوالی یکمرهمنایر با ی اوضاع و احوالی است که درآن لنین

این امطلاح را بکار ی * لنینی در میان طبقه کا,گرکفورها ی
آمپریا لیستی قغریر تعخیی میدهدگدرخامل خارت !ریا لیستی

ککهمورها ی تحت سلطه با سرمایهداران کشور غود سسمیم ددند * این
سرا بسارا نمی ار حامل این غارت امپریا ایستی راجلوی ین

قفر از کارگران کفور خود میریخت ۵آفپا تیرکرس ناو ملیقهکا رگر

از ایقاي ططام امیریا!لسن و بیدگیا یاسیلیس دفضساع
ار  ۳این دفاع آن ا
ا:ز نظام آمپریا!آیستی ثه بة آن جچت

بود که مزدهای گر بر و جون مثاا * ماهر و تکنسین «

بودند » خیر ۱دناع آنها از نام امهرياليستي ای ]
ض

بودن آنها در استثشماو امپریا لیستی بود  ۰لنین ! ین قشسر را

" آریستوکراسی کارگری * مینامید و رابطه آثر ابا احسزاب

ه
* یبال آمیسریا لیس *  1مر
ی
ه توس

میداد * .آمروق این رققا غر یه کنور صختیلگم بکارگرانی
گر مزدهای بالاهم

رس :
دریا فت میکنند بقول خود عاً و با یا ر

و نقی آنمایت  .آریستوکراسی کارگری اطلاق مبکنند

و

هب

وقتی که ممخواهند این آریبفوگرانی کارگریرا توفیج دهشندء»
بهترین و روعنفگرترین تفر طبقه کارگر را که بقول خود عساین

"مممولا بصورتحلقه واسطه بینسا یادیا ویو محافل کارگمری
در میآیند" .به باد افترا میگیرند و به آنها انگعبانست

میزنند و برای آنکگه ا:اسلاری  ۵اهر ی این جزوه

با ارائه شواهد زنده از نداکاریو از جان گذدتش) قرا دی که
یآ رستوگرامي کارگری قسرار
به این صورت شیر آمولی در ردف

گرفتها ند خود را خاش کنند با جبملاتخباسی که آمزوز ذیگن اد

کشور ما بعلت کثرت استمما ل دولتی ب ابتذا ل کنیدده! ند 1

" نتامری " ازز این بخ تجلیل ميکنند تا هز آمورد" :مشق 1
ن آنکه تبومیح دهند
 ۳بدو ن
چ بای

بنای این تچلیسل و

جدان و عرفپرولتری " در نزد لین *آریستوگراتهای
اساس آن
کارگری -چیست «آیا این"وجدان و عرف پرولتری! زهمانطرسق

کسب میشود که مثلا خردهبورژواعهای زوهنفکر در تماسبا دانسش

مارکیستی و شرکت در مبارزه اتقلابی پرولتا ریا ببنتمیاً ورند؟
بخظر ,ئمیرسد که چنین باعد و اگر چئین باشد امستناس سر
" آرستوگراس کارگری « رز فقا بکلی از هم میپاعد  ۰اندکی از

این حوزه مرفاً تشوریكخا رج عویم و به نتایج عملی ناعسی از
آن بپردازيم  ۰بنا به گفته این رفتا این قفر از طبقهکارگر

امممولا واسطة ارتباط " مازمانهای چپ * با طلبقه کررنه ظ
هما تطور که دیدیم سروباتفا ل  1پورنودسروووضدا یورشوتستی
ی رفقا سازمان خودعان را نیزذدرزمره
زما نپا ی چپ * مبدانند ولی ازز آنجا کهبهطلبیست هیا ئت *

ار ظریق .این نی بای کارگی
 6ارو مسلواست.

ارتباط برقرار نخواهند کرد »* پسچگوته با طبقه تماسمیگیرند
و آترا بسیج و متدکل میکنند ..نبینيم در این زیت چسه

میگویند  *:بتظرما درجریان جنگابا دولت 1آمپریادیستی است که

کارگران آگاه و بیدار میهوند و سازمان ستقلطبقه خود رابر

پا میسازند  ۰ما تنها با تقویتسازمانسیاسی  -نظامیگسترش

جنش ! نقلابی و توشیح

و تشر

این براتيك ! نقلابیست کهمیتوا نیم

برکل جتبیطبقه کارگراثر بگذاریم و بتدریج دردرون آن نفسوذ

کرده و قابلیتهدایتمبارزه هه جائبه آنها را بد-

:

آور یم» (س  )۰۲در این چملات که .یطور کلی درسکند  ۰سکلت

آملی ابه سکوت برگزار شده» سازمان سیاسی  -نظامی ایکه بسا
دولت امیریا لیستی در حال جنک است بهرخا ل از چه طریتیدرطبقه

کار "*نفوذ"میکند و آنراً بسیج و متعکل مینماید * آیامنرف

بوپا ".دن جنگ از طرتسازمان سیاسی  -نظامی برای نفوذدرطبقه
و متدکل ساختن آن کافی استو با بهرحال این سازمان سیامی -
نظامی نیز ناگزیر است .از طریق *عنامری * از طیقهباطیقفه

تماس برقرار کند  ۰صسفله عملی ای که تشوریباید آنرا حلکند
در همینجاست * اگر هزار بار هم جمله " در جریار میس ارزه

سلحاته طبقه کارگر آگاهی  و تدکل میباید *  ,تسکررارورکتيم»
باز وظیفه مدخیحل مسئله ارتباط گیریبا لبق برایسازمان

سیاسی  -تظامی در مقابلما باقی میماند و دقیقا حلهیسن

مسثله استکه امروز در مقابل مامت و جزوههابی از این قبیسل.
باید به طزح و خل مشخ آن ببردازند *

این رفقا که با طرح ماشل کلی از:حث دروظا یف مشخضص

به این ترتیبطأفره میروند با این آدعای مبالشهآمیز نی

ميکنند آن ما لب کلی را بجای مائل مش به خواننده خود جا
بزنند که * لبقه کارگر با در عبل نعان داده استتتها

پسه

سازمانهایی توجه دارد که در حیاتسیاسی جامعه میتوانند تقش
نقلابی بازیکنند * و این جمله زا کاتی مینویسند که خود

خی

1

در همین جزوه توخیح میدهند  1طبتدگا رگزر آشیرا کون
آریسترگراسی کارگری وا زایخاریی سین ساز
او
است  -حتی بنور او تجسریسه مسار * نظساً رت پسسر

تسولیسه که از طسریسق اززسا نپسای یشور ونیست
بداخل طبقه برده شده من  ۳ونفوذ"! کثریت خا کنر دی
اسر
ار
تشر آریستو کراسی ثارگرسر ! آنرین ریلبق کای

انعان مینمایند و براستی هر طابته کارگر ایران هسسان

رسای را تاه بان که رقفاورا میسن
دایعا ن بسیار مت سا که طبقهای با

آین خصومیات  :متفرقه

کمتجربه " در عمل * تشه * به سازدا تباثتوجه داشته باشند
کد * در میانقنساتی جاممه دقش ادقلابی" یسیو  ۰اس
بشوا میم یه مسکله میس !؟ رتباط گیریسا زما ان ا نقلابی با طبقابه

کا رکر بپردازیم » 4میبیتيم که انقلابی رین سایمانها تیسسرز

مجبورند از طنریق عدامری * ارز طبقه کارگر با این لبقهه

تماس بگیرند و اساسا وظیفه انجام چنین کاریرا نیز دارند
و تشوری مبارزه مسلحانه

پرش بیتی کرده است و خل مش

استراتژی هم تا کتیك این اآمررا

رخهاطکرو با یه یکی او

دلایل آغا ز مبارزه مسلحانه در ال  2٩بودووتتی چریکبای

ندائی میگفتند که در جریان مبارزه سلحانه طبقه کارگرآگاهی

 ۵تعل مییا بد و با «بارزه مملحاند زمینه بسط و گهسسرش

مبارزات کارگری را فراهم میکند » دقیقا پر هریت ارفا رات

ییه میکردند » بسدون
چریگهای فداثی خلق دی پروسه سابرزداتک
تهشوری مبا رزه مسلحانهءهم
اش د

! سترا تژی هم تا کنیك تمام بقه

۳کارگر" آیران را جزو نیروهای انقلاب و خلق میدید و بر ی
تویسندگا ن این جزوه سطح نا سس ور

رانه بو جود قعری * آریستوکرات

« ضد اتقلابی و شدکا رگروه.

رد

در میان طبقه کارگی بلگه به سلطه یاه دیروی بلیسی کوب
وان اعتما دی کارگران به ووددشکران که حامل تجربه آندپا ار

عبلگرد_رهبرآن حزب توده بود  6لسیت میداد * ووقتیپیش ید

میکند گگم در جریان مبأرزه مسلا ده4طبقه کارگر آگا خی وتدگل

با فکه و امکانبط و گکری میا یزا شون وامیباید در عسل
لا  ۰به اوه مهسارما آدرجربان بکامل خویش

تادر مشود که محن کا تقاصاً را بطور فیزیگی ازوجودجاسوسان
و خبرچیدان پلیسخالی کند

امکان تماس آزادانه کارگران را

هی محیط کا رگاهفراهم وی من این کار اعتماد کارگسران
را بیش ! زو ری برد لبای ااسالماین اناد جدیدرآبا

سا(کدی و مهن انواع میایزابطبته کارگر به.ارتباطی
اُ رگا ديك بین .این مبارزا و مبارزانت ضلعا ده در سح تسام

سفوقتلق تببیل نماید * بگذازید لسظهآی تمور کنیم کدمبا رژه
«روی مثلا تآکید میکدیم ضیشیاً ن0

که

این همه رابطه مبارزه مسلحاده  1طبقه کارگرگر را فربر هرن
هِ کیت و ,نیت این رایمه

بسته

ی

 ۱اسقاال شهار

د تحلیل شرا یط درجریان
وایکی از مپمترین وطابلپینا سیگاد ۰

تحول آوضاغو آتغا ذ روشهایمحیح و مساسپ پا هر مرحلهاست*

متدومی ک  9سلخانه در مان پیترکتریکوسیگوروروزل
:

۳

ک

اسابط سریاً؛ززننذ وبخو۱اهند هنوا8ره

تایه حرکت کدنداً زتکسوری
با .سرابر پمال ۱ز مبارژه:

میآوزه سلحاده هم استر تویهم تا كتيك مدحوق هدهآند ۰

اد

سس سیم

سلحانه برایخود وظیفه خامی در ارتباط با طبقه کارگروتدکل

و رهبری مبارزات این لبقه نبیند و بگذارید این قرض محال را

هم آبکنيم که مبارزه مسلحانه بدون عرکت و بدون باریمتوک
لته کارگر چنانبسطی یافته که در پرتو آن طبقه کارگرقادر

اسست میسارزاتخود را بسط و دامنه دهد آیا دز آن صورتین
مبارژه به سطح واقمی سیاسی خویش ارتقا* ميياید ؟ آیت]
مارکیم بما نمیآموزد که آگاهیوتشگل سوسیا لیستی طبتهکا رگن

مرفا زا نید تجربهمبا رزاتی خود طبقهنیست وطبقهکا رگر درمبارزات

خودبخودی خویش حدا کثر تا آگاهی تردیوتیونی پیشتر نمیسرود و

و آگاهی سوسیالیستی و علم مبارزه و تعولسیاسی باید ازخارج

طبقه و توسط روغنفگران انقلایی و در مورد ما توسط سازسان
سباسی -.نظامی پیداهنگ بدرون طبقه برده شود ؟ آیا این سیاست
محیحی است که مبارزه سلحانه زمینه بسط و گسترش مبارزات

لبقه کارگر را فراهم کند ولی پروسه تعکل در مسیراین مبارژه

را یا به جریان خودبخودی و با به سازمانهای آپورتوئیسسست

بامطلسیاسی کار واگذارد ؟ بفظر میرند که کانی که با درل

کوتهنرانه خود را هوادار تشوری مبارزه مسلحانه هماستراتژی
هم تاکتیاث میدانستند و عملا برایخود وطیئهای در تبال

مبارزاتطبقه کارگر نمیوناختند > اکنون که میبینند حتی بسا
ناحش ترین تحریفات و قالب بر«اریها از امن تشوری تهسسسر

نمیتوانند توجیی برای این تمایل عملی خود بیابند .با جسل
* آریستوکراسی کارگری  دردرون طبقه کارگرهبا اینطبقه

از

لحاظ تشوريك قطع رابطه:میکنند  ۰اینها حق دارند که مطایسق

تما بلاتعملی :خود تشوری پردازی کنند » ولی جریکهای فداکینیز
وظیفه دارند که بلافامله توعیح دهند که این جخلیات هیچگوئشه

ارتباطی با تثوریمبارزه مسلحاده هم استراتژی هم تاکتیسك
ندا ,نده

۹

قاثل بودن بوجود " آریستوکرامی کارگری  :دردرون طبقه

کارگر ایران و * ضد انقلابی "و"شدکا رگریغوا ندن قغری ازایسن
طبقه چیزی جز مخدوش کردن مفغلی و ند خلل نیست و غنوان شدن
این تز از سویسازمانی که خود و ممتقدیهها رگسیسم -.لفینیسم

و تشوری مبارزه سلحا  2وا وا رایس
۱

ماامین

آدارد

موجآیجاد جو بی

کمادی در بیس

وتاگرمتام کین کارگر نسبتبه جریکهای قدائی علسی

میمودوبسنین دلیل ماباید درآ مرتبلیغات روزمرهخود موعبارانه

وبا پیگیری درمدد خنبثوج کردن آثا وسو*نفرا ینگودهاحکام انحرا نی

باعیم -اگراین رفقا میخواستندبا تکیهبهتتوری مبارزهسلخانه هم

استراتژی هم تاکتيك بدلایل براکندگی مبارزاتطبقه کارگردر

ابران بی ببرند » میبایست پیش از هر چیز روشهایی را کته

سرمایهدازی وایسته به آمیریایسم و دولت آن بر یسرکوب این

مبارزاتبکار میبرند مطالمه کنندوازقشا دراسه سال گذعینا

شاهد روشهای گوناگون این سر کوب بودهايم  :فریب کارگرانه

بستن ؟| رخانههاء حمله اوباشبه کارگران ه اخراج د ستهجسسی

کارگران » استخدام لمهنهایمزدور درک رخانهها +ایجا دگروههای

ثربت در کارخانهها » آبترار نیروی کمیتهها در کارخانهء به
گلولنه بستن جممیت کارگران » انحلال تمکیلات کا رگری وبا لاخسرم:
د ستگینرف و .اعدام کارگرن انقلابی و حتی اعتمابی * در ایسن

زمینه آنیوهی از مدارلكموجود استولی درتحلیل این رفقابهایس
آمور حتی آعاره هم ندیشود» در خالیکه بررسی هنین سروب

تعاییسنیکنکندیه ازاعنکلااللمتلنزومع سمبیاانررزوژهه رماسالبحداتدستومییدکهداءزاینمومطااسلیسهل
در مرحله بمدی میتوانست متوجه دلایل غیاب نیروهای انقلایی و

حور سازمانهای یورتونیست در کا ,خاتهها داسهباا رگد ۶

۹1۵

شود *برری آین آمیمیتوا فست قصور جریکپا ی فداقی علق را ال

انجام مکی از بزرگترین وظایفخود بمنی "ارتباط گیویبا طبقه
کارگر در مه سال گذعته دانعان نهد و رامق قرً

را آیشده

دود * ولی این رفقا مد سفولیتر! بدوشآ رستوگراییگا رگری
گذاعته و اساسا وفع موجود را طبیمی و گریزنا پذیر جلسسسوه
دادهاند و از تحلیل خود در باره طبقه کارگر هیچ وظیفهای,در

تبا ل این طیته برایخود نتیجه نگرفتهاند  ۰مطابق این نوعت

هما نلورکه پراکنده بودن مبارزه طبقه کارگر در حال حافسر

ابیمی است » تدکل و بسا این مبارزات پس ازآغا ز*ینگ مسرلحانه "
نیز بهمان اندازه طبیمی و خودبخودی صمورت میگیرد  .ولی آیدا
وا قعیات به همین سادگی است؟

بنظر ما اگر قرار باشد مبارزه مسلحانه به رهائی خلق

از اسارتامنریالیسم بيانجامد » چریکهای فدامی خلق نه تنپا

باید در جریان این مبارزه هژمونی و برترو خود را تامیسن
کنند بلکه باید این هژمونی و این رهبری در جریان تسام
اموری که به زندگی تمام اقعار و طبقاتخلتها و مبارزه آنها

با امپریالیسم مربوط میشود » برقرار گردد * جریکهای فداشی

خلق نباید هیچ عوزهای از زندگی این خلق را خارچ از حبوزه

نما لیتهایخود بدانند.و نباید هیچ عرضایر! برای ترکتازی
اپورتونیستها خالی بگذارند و ااز نظزاما برای تامین هژموشنی

پرولتاریا » مصوماً برایطبقهکا رگرباید اهمیت ویژهای قاقل ده

۹۱۹

در بررسی قغعربندی روستاهای اآبران  .این رئقا بسوجود

دهقانان تهیست .میاه  2ثرزتمند از یکسو و ترمایهداری
دا ورزی از سوی دیگر تاقلند  ۰«۰تاجا فیک به دهقا نان مسربسوط

است » معیار قعربندی مقدار زمین است که هر خانوادهدهقان در
اختیارو دارده دمقانان تهید ستعامل کسانی میموند که سا

زمین ندارند و با زمین آنها از  ۲هکتار یمتسر نیست*

دهقانان میاده حالمیان  ۲تا  ۳هکتار ۷۳ 1ودهقانان
یچ وسای اقاموی 0

 3سس* برخی از امرای اش  ۲بورگرانایکلگنده و

برخی از"عنامر ثروتمند بازار که زمینهایین  ۰۵تسا ۳

ت دا داینویه آغاره قرار میگیرند ؟دهنه

ار کاظ مار هدن دد ارور لا بو اداره زمین خود سا
ندارند وس وفاساسا چرا در آو الم بطسس

.دمقانان مورد  ۳قراً ر گرقتاند  ۰از نظر برخورد انقسالب

نزبین.این دوز ستهتفا وت آساسی وجوددارد» درخا لیگ جهتگیری
انتلش سبت به تقسیم زمینهای د سته اول به غرایط معخص زمان

و مکانن احا له .میشرد

تکلیف رمینپای د سته دوم از مماکون

رون سار مورد ممادره قرار مین  :یكعندا و

عنوان ن
بررسی این دو دمته کاملامتفناردزیر
میدعد که تحلیل گران حتی به حا فلع شاوی هه که برایخسود
قرار دادهاند پایبند تیسکند : ۰

۷۱

ب

پ

و دمکرا تیاو"نیروهایپایدار انقلاب"سصوب اشده! ند سمقانان
ثروتمند دز انقلاب « متزلزل وناپایدار" ند *در مورد این

ممیار قعربندی دهتانان بر حسبمقدار زمین » توضیح میدهندگه

" باید توجه داعت که وسعت زمین ه تنپا عامل تدیین کننسدة .
قعربندی دحقا نان نبس » .:باکه عوامل دیگری نیز مانند تثسبوغ

تولید ء حاملبیریخاك و  ۰۰۰۰نیز دعالتدارند*  8فص )۳وی"

علهرغم آین تودیح قفربخدی دهتانان بر آساسهمان مقدار ژمین

اراشه میشود »دمقانان تهبداست تادر یامران مماششودااز

زمین دیستند ۰.دهتانان میساشه ال پر وو ی ژمیسسسسسین

خود کار میکندد و مماشخود را از این طریق اتامین مینما یدنه
دهقانان تروتمند بر روی زشین نود کار میکنند و*در ضین در
*  -گرچه جبلهایکه در مورد دهقانان تپید ست نوعته

شده اندکی موکدتربنظرمیوسدولی بهگمان ما ازتظرمفپومی هردوقفر

بیتاندازه به انقلب وابسته تعان داده میعوند  ۰اگراین درك

ما محیح نیست و منظور رفقا را درست نفهميدهايم باید بسا

توفیحات رودنتری این سو* تفاهم را رفع کنند «

 8سالبته ما در نوعته این رفقا از  ۲دخالت « آپسن

عوامل دیگر اثری نميپيتيم و حق هم همین است*براستی اگسر

بخوامیم اینگونه عوامل را نیز وارد معیار خود برای قغربندی

بکتیم کار آنقدر پیچیده میشود که خبط و ریط آن مدکل خواهد

بود و ظاهرا

این رفقا که بدخالتاآین عوامل نیرز اسان

کردهاند ترجیح دادهاند با نادیده گرفتن دخالت این عوامل به
قا لب بندیحاضر و آما دهتتسیم دهقانان به آتپید ستو میانهحا ل
و ثروتمند  ۰طبق معیار وسعت زمین»ا کتفا * کنند ۰

۱۸

صورت وسمت زمین برای کار برروی آن کارگراجیربیکنند«(مرم )

و تقریبا همه این دستهها اآبرایباز تولید خود تحت استگمار

رباخواران روستا و باتکها زار دارند  ٩این تحلیل نان

میدهد که « روا بط خردهمالکی عکل عمده روا بط روستا 0

(س  )۲آنچه از این تحلیل میتوان فپسید این است کهروستائیان

برروی زمین خود تولید میکنند و مرفا از طریق رباخسواری و
بانکپا مورد استثمار قزار میگیرند  ۰ولی بما گفته ندیود

که این دهقانان به چه نحوی برروی زمین خود کار میکنند و با

چه ابزاری این کار را انجام میدهند * تشریج این امر بسرای
تمیین تغربندی دهقانان و مضوما تمیین وآبستگی تولیدآنهابه

کل سیستم بورژوازی وابسته و تعیین زنجیرهابی که این تواید
را به ارابه تولید امپریالیستی میبندد ».اهسیت آسامی دارده

همانیاورکه خود این رفتّا در آغاز تحلیل مسئله دهذانی اعاره
 .میکنند * رفیق مسمود اجددزاده در اثر آدزخدان خود ۲۶۰۶۳۱

منمون امپریا لیستی املاعاتارضی را بیان کرد #یعنی نان
داد که چگوده این املاعات ارشینروستا را به بخمی ازگانیك از
تظام سرمایداری وابسته تبدیل نمود * تمد او آن نبود کهفتقط

ندان دهد در روستا پس از املاحات ارف * رواب خردهبالکی *

 ۶#گویی خود نویسنده فراموتر,کردهاست که مقداردهتا

پنجاه مکتار زمین برای این قغر تعیین شعده کم عبسارت* در
مورت وسمت زمین * را بکار میبرد  ۰کاملا قیر محقول بنطر

میرسدگهوسعت زمین بین دءتا بنجا «هکتار توسط نیروی کار بسك

خانواده دهقانی بدون کارگر روز مزد قابل کمتباعد ۰

۹۱۹

حاکم استو رباخواران روستا

* و بانکها به استکسسار

روستائیان مشنولند * او میکوایر ان دهدوئهان دادکددرهای
روستاهای ابرانن با .اصلاحات آرنی به رویرشد روابط سرمایهداری .

وابسته باز عد و پرزه تکامل این روابط را حتیالامکان تعقیب
نمود * وقتی عبنارت کلی " روابط راهان * را مرفتظر از

نحوه

تولید بگار میریم نغان میدهیم که نمیخواهیم ۳

بورسی بدیدهای که بررسی آنرا مورد نظر قرار دا ده یسم
بپرداً زیم  ۰آین خردهمالکانن با چه ابزاری معئول تولیدتد

وچود بخش سرمایهداری تولید در کنار یی روا  ۹ویس

تأثیریبر ین روابما تولید ار »یا تولید "یرای ممسرة

شخصی سو رت ميگیرن

یا برایباز ار ؟ مثلا در نظام فئودالسی

وقتی میگوئیم اعدا یاشنا تواده معاش خود.ر  ۱از قطیه زمیسن
خود تعیین میکنند متایال این است؟ »5زک ولتت رات

 در  0این وامهاً مضوصا در سارید بای رها یی اراثه عده که ماع آی ذکر نگردیده آسست و

ندان میدهد که نف رباغواران روستا در این میا ن خیلسسسی

براجصتهتر از نقتر بانکهاست خی هیج | عارهای نیز بومتیاو

وابستگی این بانکها مورت نمیگیرد -

این آمار پلسسسور

براکنده » بدون آنکه آمار کل وامهایی که بد دمقانسنان داده
میشود ذکر شود و در حالیکه وام رها تان تریه ست نمیتوا ند
مبلغ قابل ملاحظه!یر  ۱در میا ن کل وامهامی

به دهتانسان

داده میشود تدکیل دهد ء میتواند تساو تفاهم غود گ

گویا یکی از عوامل مهم استشمار روستائیان در خود روستاو یا

عهر بمورت رباخوار مستقل ازز دولت و سیحمتم مالی امپریا کیان
میباشد ۰

ه

۱

سس

مورد ممرف سالائه خود را در این زمین کشت رده و شغما مصرف

ی ولی آیا وفع ال ن میانهحال در تحلیل این رفذقا در

رما به این مورت ات« آیا برش دربای یرای ی

سراسوهانی انجام میعود با ابرای بازای ؟.اگر این تولید برای

بازار انجام مود ریک نرق یک و روا را یگس

سکراد ی ْز بازار براسرقی ری گرد حتی در مسورد آن

دمقا تا بی :که زمینعا ن کف فینماشهان زا" میبهد «۰

گتاریه آشدش این مونوع را بشتر بررسی کئیسم تا

ببیشیم چرا آین رفقا نتوانستهاند از تحایل وخع دعقا نسان در

آبران جزنتایی کل و عم در مورد انقلابی بودن دمقاتسسان

این میانحال و تزلزل دهقانان ثروتدند و لزوم تقدیسم

ارام بوروگراتها * در جریان انة لب بگیرند.بسشهتيم
این رفتا نتوا نستهاند بگویند مفاقا چه کدی به دهتا نس

تبیة بتمیااند که آتپا .از آنحماپیتمیکنند و زاین متخ تر

ببینیمچرا یی رفقا نتوانستاند خا :میکلما  7داابر

تعکیل با یگاههای مبا:وزه مسلحانهرا درروستاها«طرح نما یند* در

تحلیل تاأبتقات و قعرندیهای داغل .ظبقاتی باید م۳اضرا َ

در رواببا تولید مورد نظر قرار داد ووغمیت آنها را نسبت بسه

ابزار تولید سنجید ۰

:

استثمار  ۱۱۱زائیده تملك خمومی ابزار تولید آسیگ ۸

بخفی از این بان تولید را وسائل کار تعکیل میدهند  ۰برای

آنکه مثلا در مورد حتی دما نان تهید ستی که کمتر از #هکتاز
زین دارند ص

ی
تحزه بای رال وابستگي  8اپی ین

تولید را در اتملخود دارند پیجماود ساو ود(

ابزارکار و سایرامواد لازم برای ترلید خویشرا نیز دراختیار

۳۱
دارئده آیا مرراب5نوئی یك دهتا س کهکممتتر زر  ۲کار

زمین دارد میتوائد مثلا برای شخم :لد این زمین او واستفا ده

ند و آیا میتواند یی گا و را .خود نگهداری نماید*س بسیاری
از موارد.دهقانان تهید ست زمین خود :را با کرایة ترا کتووشغم
میزنند و دلیل آنهم آیج آمت که دنز فراییا  ۸ات دفتودال
بکلی از هم اهیده است .نگهدا ری گا و مخارحی زا زیادتر از

کرایه  5را آیجابسامیکتد * همین شم زدن با ترا کتور شمه

روابط را تغییر میدهد  ۰مالثاین تراگتور کیست گخرده بورژو! ی

«رفه روستا ه عرکت تما ونی «مالْ بورژوایهسایه وبا عرکتهای
:1م1عا ورزیخر چه

یه همین رودتابی تهید ستباً

 :ز روابط به فا

شیکه وصیسشی

پررژو آزی وابسته مه میور *این وا بستدگی

راحتی درکودی که اویش تیه مبتران دید» درجا مسدیشودا لی
ک
مها یآ کرد اس
انی پاخیوً نی استفادس؟رد ۰1مروز استفادهاز

کود «یمیا

۵
برای روستاثیا:ن امری گریزدایذبراست ودیگسر از

نیت ندان0دهیم  ۰چگرنه هه آبن کودا ور آشیر ری
ختی اگر ید

ملدیت شا

که رده مالک * ای

نیز

ز املاهات

ین

نیممیبینيم
توجه؟

۳خی اجز آنچنان ,خرده

ظ

منانگی نیت که ری پرویند بو شده اباشد-دس
هد

سارض
ت
زمیتهاً اساضا ت

اقباط  ۲۱ساله

لهز مرفدوات بپسه

دمتا تان وا گذا اعد و دما نان !آین به امطلاح اسناد مالکیترا

یس ار امما سفتهها ی بیهی خود به مولت ریا قه ول دای
ی ایوی تاد قید شده بود کد مایب زین حق قروار آسبرا
ندارد  ۶پس! رز انتما و مدت دوا زه سالءنیز دولت تعیین میکرد

که وتا بچهمورت در یج  1ی پرداس و۳

اه املاعات آرضی مسسورت
مواباکی ک بر ویزمیشیا و ب

۲

میگرفت از نظر قانونی بی اعتبار و بر دادگاهها :غیرقایس
بپذیرش بود و در سالهای ۲0 ۵6 ,حتی دولت به این فکر افتاد
که سانهمایی رز ا که درزمینهای املسا۴ت آرمی ساخته شده خسسراي

کندزیراً ازنظرتا نوئی ین زمیشهاً زمین مزروعی غناختهمیعدندوم

چنون مگرر مدگهزديشاتی کهبطور غیرقا نونی مندقل شعده استاز

حرف دولتعبط گردد که ات این تصمیماًتباً ماوت

شدید روستاقیان مواجه شد او با "وج گیوی نیش مردم دولنت از -
اجرایآن منمرفشد  ۰این است پا رهای ازآن"ضمونآهریا لیستی«

املشات ارتی * صرفا اشاره به نقثر رباخواری و استشاربادگی
بمورتی که در آینجا آمده و یا مالیا تبای دولتی بمپیچوه

ستواهد مت اس را بان صورتي که دوردنظر5تگوری مبأرژه

ساره سترا تژی هم تا تیاه استه +تدان دهد  ۰ما دیگر.
ایتجا یه مسئلم زمینهای بزوگی؛ که متحمرا با مامیسن آلت

پیفرفته و نیروی دار روزمزدی کفت مینوند و.پروسه تبدیس_ل

خوشی ندینان ووستاً  ,به کا رگراً ن کداً ورزی نمیپرداً زیم *

آنچذ را تا اینجا گقدهايم در رابطه با ؟ا ر انقلايسي

جمعبندی کدیم

 +چرا مایا

این دقت به شرایط وا بست ی اقتماد

ی سارت
روستاثی میبرداً نم بهأین جیت که تد ]اعداخت هر
ابید
اقتماد روستائثی ! ست که میتوان وساثل !| زادی انرا تدار

اگر ما در یایجامنه فثودالی بسر میبردیم کا فی بودمثلا بگوئيم
 ۳در بل بایگاه انقلایی در روستا دهقانان تپید ست ازرانتاگ

حایتخواهند کرد » زیرا اتقللب از زمیشهای فشودا لهابه! ندازه

کا فی در اختیار آنها قرار میدهد » و در عرایط اقتماد طبیعی

همین کفایتمیکرد  ۰یایگاه سره مورد حدایت تودههای دهتا نی

قرار میگرفت ولی امروز درا کشرر ما جنین نیستپایگاه سرخ دز

محاعره دولتبه تنمهائیشیتواند عرایها تولید حتی دمتانسان

۳۳

بیش شنم میا مها لیر نیز قراهم کند و ارب این قسادر

نباشدکققن اینگده افیا استواری از اکاش رایسای ا۳ی۰
گرا فگگوبی توغالی است کهدرعمل  ۴۹باعثسرخوردگی و هک
میشود * این مدکل هم کنون در کرد سثان خود را بخوین ففسان

داده است* مرطلیزاد عده دیاز به وساثل و موادی ک در
خود منباقه قابل تهیه نیستند حتی برای تولید کغا ورزی بعسدت
اجاس میشود و همین امر روستائیان را در مقابل :تیروفسای

.انقلایی به احتباط وامیدارد نی تاره و کرد ستاین کامسسسلا

استشناتی است تولید مکاتیره در کرد ستان کتر ازهرجای دیگر

رعد کرده استو تولید ای ارم چا قوی تراست»* میطقسه
 1زاد شده مثطقه نسینتا

وسیعی ر تعکیل میدهد و متطقه باعراق

ومخصوماً با کرد ستان عراق هممرز است و با حدی میتوانسند
نیا«رها يخود ر  ۱از آنجا تأمین کند .این وعع در متبلقهای مانند

 ۳#دراه آیده آلیستی این رققا از برخورد دهقانسان
با اتقلب از جمعیندیهاثی که ازو مالیتمررا میتی
فک محر بد کیننوی آگار است* آبپاسفرتند :

* دهقانان مبارز» داوءالیا نه بل ار را قبول کروید 8

دییآ
اور ور ۰
هش
زمینهاً با را درآخت ر

تیهبهی
میپذیرد وین به اس نامز در

خود نمودند ( <۰س  - ۱۲خاکیداتاز ماست * ۲

این رفتا گمان میکنند که دهتانان ترکسن محرا بد ایسن

دلیل» رمینها یخرد و  . ۰دا وطالنا ته * در اختیا مورا هاگناعتشد

که به رهپران خود اعتماد داعتند  ۰آنها نمیبینند که دلمیل

این اعتماد دهقانان به رهبرانعان مرفا آن بود گاین رهبران

مژیرتویس درمةحهبعد

۲

عسال پیچیدهتر و د شوارتر است بپیچوچه مشله بسن
سر آیسن ئیست .که معکل قایا اجب فسبطاوای برای

ایتک قادر باهیم مسکل را حل کنیم باید آثر برایخود «دلسرح

نمائیم ۰امروز مسلما میتوان و باه بر ما از سال که
غرایط طبیمی و اجتماعی اجاژه مینمد نایگاههایی پسسرای,
هتههای جریکی تهیته کرد ولی مسئله ایجاد سنطقه آزاد عسده

فتله دیگری است که لازمه حل آن و را جایگزینی آن با تاکتیای

دیگری م-تاج به تحلیل دقیق تر و برآتیا» انقذبی بیهاسرااسشه
با رین یار همین بو نیا بی نمیتوآًن به قعربندیما ی

یقیه زبرنویس | زصاحهقبل

:

ولیتررا پد ستگرفته »:کود و بذر او تراکتور .تهیه میکردنده
ت

"درو ککه از عهده اف جاف دهتانا:ن.در آنکراهط باخراقی برتمیانن

و اگر بیش از آنکه تکلیف وه فلت هرآ من  ۷سای سود

بء اینکار مبادرت کردند نه از عدث اعتماد بلکه از دركایسن
نرورتساده بود که گیا ینتواه ابتداباید بتولیدد سمت زد
نا درآمدی حامل مود و سرس در اسر توزیع درآمد آن چاه زد *
آینگونه باید .از تجربه دسقاتاق نز کمن .مخرا فرس گرقسسست و

د روهایانتلابی باید در نظر داشته بامند که با فشارهای

اتقلایی بد تنمای نمیتوان تودههاً رو اپراجیت انشبسیچکرده
 0۰سیح:تودهها ی دهقانی یهادثلبآن ست هدر

کار تولید به آنها کملشود ۰ .وسا سل لاذم اززمین و بذر ز
کرد

ما تین آلات حتی! لامکان را مدان فراهم خود  ۰توفئیسست

تجریهغورابای نمقانی *رمن محر در این ببون که مپلدکریسن.

آنها به این خرورتایی بردند و یدیمکه همین:امر چه زمیشه .
منامتی برایسا رمناندهی

میرلح تودههای دهقا نی ,و گسترشهر چه

بیفتر مبارزه مسلحانه فراهم نمود «۰

۵
ریسکا و یاو  ۲قطمات زمین روستا ی باید در ارحتاطاسا
نحوه برواشش او شا بو دی رگا وی گه9: :ارفا ریگ
میرود

مشغخص کرده این معیاً رها ما د | وادار ميگقی که راتفر

دش مرفاس د است به تحلیل معخس از قمربشدی نهقاً نان بزنیم 
دهقا نان بهتهیست سیاًند حا ل وثرواتمزدمکناست درهسجا

سای رن «مشکلی با خی ید سای ور ۵
قیأره زممنی  ۵.۵تا ری روا پل 1

وبا تولیداعضای

یک خا نواده بعکل طبیمی در در عکتا ر ژهمین دیگر کاسلا ایا وت

 9این ونمیت و تنوع زیاد نحوه تولید در بخ کفسآ ورزی
رآ نزشگی ,از تسوا ریپا ی شتاخت مسکلة وفقااحی :اشت هر ار

ما سیخوانیم

بگرتيم

ورسی ۳
در ابران دعقانان

سل سگزر آنکه بخواهیم مانتد این رفقا «مطا لبی بگوئیم کد

هیچ آرزدر.عملی نداشته بأشد در عالیکه وقتی رفیق مائو درچین
فشودالی سیگفت سر ین اقا ناان مه بت

تشر تقٌسیم میشوند حرف:

معغمی زدهبود.چراچنین است؟ زیر! چین جامعهای بود فثودالی

و ایراً ن جامعهای است تحتسلطه بورژوازی وابسته که آبهتاً زگی

رواب سای در روستاهای آن کاملا آ زهم پاعیده وبخش کها ورزی
بورآ رگا نیا دررا بطهبا اقتماد بورژوازی وایستهقراً رگرفتهبدون

آنکه تولید سرمایهداری بطور کامل در روستا یب نس باعده

این وضعیت آنچنان تنوعیق در روستاها ایجاد کرده که در اهر
مثطقه باید ید قیال ینار میا ای اون مخ نرآانمثطقه
برداخت «۰

سئله بر سر این نیست که در تعیین قغربندی دمقا نسان

نباید به مقدار زمین آنها توجه کرد بلک این قطبات زمین را

باید در چارجوبه روابط تولیدیحاکم :بسررز اقتساد نجامیه

در نظر گرفت* تنها چنین تحلیلی است که میتوا ندزمیده تشوربا4

ظ

۹

حل مسئله دمقانان را در انقلاب ابران فراهم کندوبنیا نگذارا ان

سازمان جریگهای فدائی خلی ازضشان آغاز فعالیتمپا رزاتی خود

بدهمیررشوه درصدد وناختسا خت طبقاً تی :وقعربشدیماً یروستاهای

ابران برآمدند و باید داست که بعلتهرایط گذاری روا بسط

تولیدی در روستاهای ابران تحلیلهای روستائی باید مرتبا با
دا دههایجدید تمحیح و تکمیل شوند ولی ببینیم آیا ارفا

مترجه لزوم چنین تحلیلی نبودهاند * در پایان بش تحلهس
دعقا نی آنعان میکنند که *" برای تخخیم ,قغربند دخقاناأن

و

فهم موقعیت اجتماعی آنها و رابطه آشپا با انقلابنباید بسه
وس زسینق آتان تاه کرد و سلک شتا این رابطله آنیارایا

مرهاية خورد ارویایی قرار داد * آنکا  ۸با زعابآنرا فرما لکیت
موس تمدیضص دای و  2مرهفش رپس سک الیو دی بابت بخاطرداهت.

( م ۷بلیکپی  -تکیه روی کلمات از :ماست )
رل او آیخ  ۴میرن  ۶کته

که باید درتفخیسسم

مشربندی دهقا نان بخاطر داشتخود در هنگام تحلیل از خاطسو

میبرد و فقط در پایان تحلیل به خواننده خود تومیه میکند که

مرا بعافر دلسه باعه *-وی او ایوانگه را مگ میوگ

گار خود را بد پایان رسانده استهر چند که رعایتهمین اصر
دظر خویی رای ات قغریتدیعمده و مهم بوده انیم

ما در این جزوه مضصوما به دو موشوع برخورد گردیسم و

ریگکرای کارری و قعربندی دمقانان از آن جهت که در آین

دو مونوع این رفقا به تحویف فاحش در تشوری مبارزه مسلحاشه
هم استراتژیهم تا کتیك د ست زدهاند و برندگی اثقلایی آنسرا
نقی کردهاند ودرنه مسائل بسیای دیگریدر ارتپاط با این جزوه

قا بل طرح بود * میشد نمان داد که .این جزوه فراموش کرده است

که تحلیل طبقاتی جانحه ابران پدون در نظر داعتن تضاد املی

سیک ,خفاان خلی  8امیریالیزم هیر مشاأ سیت ,با کاو ورریت ای

1

فدائی خلق ندارد  ۰میعد سین که آین جزوه سبت به خلسق

ره دیسز یا مان تقرعن و تگپسر روواقگایر لیم ی صخیسسمت

تموده که:با اطباقد گت رگتر بسرشورد٩ .رده اسگ* میفسنةد

اد آینید خرده بورژوا زی شهری در این جزوه آمسده

استجز بسا دهگویی بی محتوی در این خموص سس ارسچق

خردهبورژ وازای بد سه قسمت بائینی » وستلی و بالامی تا

ممشرد و چیم دیگری نیست و  1فک یا بهة  ۲تجا .ا ی

در اییق ,خفربتندی ککهه سیاز ] ن میا نخ الآ مق اسشرمغلا کار

ز *کهبهرها ل حقوق ومستمری ممینی دا رند با فروهندگان دوره گرد

 ۳هیچ ممر مماش ندارند ور غرایط کنوئی عفلت ان بغدت در
ردیف آمدهاند و «وضدان نسبت به
ممرضی خطر قرار دارد دس بك
آ نقاای هرا ی تصوره شده ینت سید سقان وان که این رفقا

سم

تشها نحوه ارتباط گیری مبارزه مسلحانه باطبقه کارگر را توطیح
ندادهاند پلکه ختی پاك کلسهعم دربا زه کناندن آهتاتان بهمباررة
مسلحافه سخن دگفت  1تدوا گرینیا تکذا را عساژنان نوسا ل  ۹2تا

دجاعت کال گفتهاند امروز مبارزه مساها هه وااسا سارگرا ی

اساللایی | نجام میدهند»اینها ءنرشراً بط گدونی محتی بوطرح آین سئله

نمیپردازند که چه کی باید مبارزه سلحانه را شروع کند و
نقظط آدری ونشانی مملمیسارز  1نفد  ٩بل اب همه

اینها را میعد ندان داد ولی طرح این ساثل سرقا درپاسخگوشی

یار و در چهارچوبه تدگی که این رفقاً برای ایسسسن

سادل تهره کردهاند فاتد محتوای يك مبارزه | بدئولوزیشوا قی
اسجو هرکدام از این مساثل بجایخود و با دامنه خای خسسود
باید مورد بررسی و آساس عبل قرار گیرند «

باایمان بهپیروزی راهمان

جریکهای فداثی خلق آیر
قروردین ماه

۱1

فپسرست انتسارات
چریکهای قداشی غلس ی !۱
 3۱مها رزهساحانهوردتشوری با ۴

بهار ۹۲۳۱

تا کتیای مد مد منم موه

تانسعان ۰۹۸۳۱

نمیا ر ززه مسلحاً نه هم استکرراقنوزی هم
ی مصاحبهبا رفیق اعرف دهقاتی

ی

 چرا عرکت در مجلی فرمایی نی .* خبرگای « فریب تودههاست ۵۰۰۰

(۸/۱
۵۰

 نگاهی به مماحبه با رئیسسی ۱سرت دهقانسبی دا

قرها ون رارسا یه سوه

مراد ۸8
مرداد ۸0۵

ند مبازوه مسلحانه و ابورتونیستها

) جلد  ( ۱د 0
 ۸مه

سخنی با رفقاً

 ٩۹کا تیگ

مایا و ۸ه
مپن۸8۵

مورد خطاب کمیتدمرکزی

خاتن حزب توده قرارآرفتاند
چرزیکها ی فداثی غلق نوست ۰۹۵۵۱:

 ۰سازش طبنتاتی زیر ونر مبارزه
مد امبریا لایه
بط رساله

 سنجمه وق

وفع

 ۲بورژواژی لیبر ال سا

۸7/۹/۸
۵/۰۹/۸2 ۰

دی ۸۵
پپمن 1۵

پیام جریکهای نداگی علق آمزان
یهیی بزرکاتاریمحنسی

 ٩بپمن  ( ۹۲سرآغاز مبسارزه

مسلحانه)و ۱۲پپمن  ( ۷۵قیسنام

عگوهیده علق ] 0000:0222

 - ۸4مجنوعه اعلشیههای چفعا قتا:
بهمن  ۸۵دمم وم وامهم

 ۶میارزه شدامیریالشتی بسا

عواً مفرییسی دم منم :

 ۹توطگه خلع سلاح مهم مه مهو
 ۷سود ویژه ت00

۸ستگاهی به مبارزاتطبقه کارگر
۱۱7۲/۹0 ۴

۹نکاثی در باره باسخ به مماحیه
با رقیق اعرف دهقا نی رتیت
 ۲کسکهای اولیه و را مد

 ۱مبارزه با سلطه امپریا لیسم یا

 ۰انحمار طالبی  8موه

 ۰بیام جریکهای فدائی خلق ابران

60

بهمن ۸۵
اسفند ۸6

بهار ۵٩
آردیبپیت ۵٩
رداد ۵٩
خوداد ۹۵
شپریور ۵٩
دی

۵٩

بمناسیت یا زدهنین با لگردرستافیر:
سیاهکل سرآغاز مبارزهمسلحا نو

سومین سالگرد  .قیام #کوهمشد
خلق در  ۲۲بپمن ۰۹۱0۰ ۷0
 - ۴مقدمه چری؟پای فدائی حلق ایران
بر کتاب مبارزه سالحانه

استرا ری هم تا کتیای دمم

 4چه کی پفتسر چه کی است ( در

جنگ دو رزیم ندخلقی ایسسرآن و

(0

۹۹/۱

عراق

(

محر رک ری

 -مجنوعه بیانیهدها و اعلامیهف__ای

پسپمین ۹۵٩

چفخا از  ۹۱/۱۱/۸۵تا ۱۱/۹۵۰۰۰۰۰

 * 3تسغیر سنارت * و موظع سازسان
مجاهدین خلق اآیران

و 0

 - ۷نقدی بر دیدگاهپای کوسل
:

بهار 1

یکیان
( سازمان انقلامی ژحمد
م۳۳
کرد ستان ایزان

تابستان ۱1۹

وتا یذ ی
و
ی کگئونی
۸۳

مرداد ۱۹

کارنامد به پال * کارآراسیاسی*
) مباوزه مسلحا تهوا بورتونیستپداً
جلد  ) ۲مدمه موم موم

 ۰شمارهایما

۹۹

امعم مه

اک یه

اه سره وه

1

 ۴چریکا ی فدائی خقّق ۳

درسررمین بخون آغدت کلبرضا خان
سوزی و

قرهگل مهم من

اسفند ٩۱

نگدی بر دیدگاهپایسازمسان
مجأهدین خلق ایران منت

تروردین ۲۱1

 -نگاهی ی وقایح سم خرداد ۰

خرداد ٩۲

ایران امس سا من مس م دمم

مرداد ۲۹

پیام چرباه قداتی خلق رقیس
اعرز :دهتانی به خلقپای.تپرماً

 ۷شیوه
میارزه

,رخورد کرموله

و اه هار

یدئولوریگ  +۰مهم مه

خپرشوزر

 ۹۸برماچه گذ عت ؟(تحلیلی ازا نساب

تحمیلی سال  )۰1جلد اول ۰
 ۹برماچه گذ مت.؟(تحلیلی از تعماب

بهمن ٩۳

تحمیلی ال  (۰۹جلد دوم سم میت

٩۲

بسن

 ۰برماجه گذ عت ؟(تحلبلی آزا تفماب

اسقنه ٩۳

 .تحمیلی ال *د) جلدر سوم ی سس

 ۱۹موثع ما در قبال سکله پلیشی در
آیران بهاورکلیودر کرد ستان بیلسور

میس هو
»2

»2



اسفند
2

4

رم رگاس را سپر یا یسم آمریگا مر یسور
وم مه وه موم موه

۹/۸۱

بان

فریبکاران

 ۲یام به رفقای دانعجو بمناسیست
11۹

0

در مهو مه هه مه موه موه

 -سخثرانی رفیة .آغرف دهقا سسی در

۹0

مپاباد تم ما مم موه

 +اوطاع آبران بحرانی است ۰۹۰۰۶۹۰

 - ۵سبارزه مد امپریالیستی » جریسان

۱۲/4۹۵

:

ْ

۱/۴/80

» 2کار نج مد

اد 0٩

 3در باره اتعباب اخیر
۷

-

چنداضها رنظارپی را مون

کار شماره

۷

۵

مقا ۸۰۰۰۰۰۰

و

8

 - ۸جریان منط کار( اجزوه فسسوق در

جریان بورشهایبعد از خرداد ۰۹

جسهوری اسلامی به نیروهای ا نقلایی

بوسیله رزیم تاراج گردیسسد .و

متاسفاده نسخهها ی خیلی محدودی از

۳

زیم ک
ی
هه
کس
ن تو

ما

نت

۰

7

کا۰

دا یستاق

٩۰

 ٩سم وییام جریگهای فدای خلق اآیسراآن
به

پر

جا نوا ده

مین

9

5

امین ی بیدگ که ماسکها کثار
زد

رون

آبان ٩۱

هم و

او 0
کعور

آبان

واوهامه روم موی مه مه مه هی

۱1

 ۳پیام چریکهای فداتی علق ایسران

چورمنمایا علام جسپور کف

بهمین ۱۲

خودمعتا رکرسیان ایران ایند

 1بیام چریکهای قداثی خلق آیسران

بمنأسبت دوروزبزرگ تا یخی

 ٩بیمن  ( ۹۲٩سرآغاز میسرزه

سلما )و ۹۲بیان ال یناه

مگوهمند خلق ( دوم مهم موه

ِ

همین ٩۱

ِ  ۶ویژه نامه یا هکل دمم موه

 -۵ویژه نامه تورود ده

بهمن ٩۱

بهار ۹

:

 7دو اعلامي دربا ره حزس وله
ناشن عم مهد موه

و۹

 ۲۶ویژه نامه سوم خرداد فاطاقه ققاه ۷

خرذاد ٩۲

 .عطلیا ت پیعمر؟ا ن چریگپای فدائی.
سلق در کیمه ول ال  + ٩۲مه

:
1

 1بیام چریکها ی فدائی خلق ایران
بمتاسیت ای ریبندان سا لسروز

جصسپوری خود

ت ن ۰۰۳۰
فا ررکم نیی

 ۵هر

۰ /

۹

ساردام روز بسژوات
۰

تابیخ۱ ,

۹1۹

و

 ۹۳و

هه

اایاس دای
سس ب
گ
ت
قبسرست ا ققماراشچری

خلي اسرانسه ژیسسای سسسرفای
بو

تث

ِ

3

 ۱افسائنه محیت ۰۰۹۹۰۰۱۰۹۱۰

۲

۵
۹

۰

و

* اب

ی

۸

و

1

اب

آث لیو فروش جف هو

»

ام

َ

 -اولدوز و کلاشها

۲

۲

کورا وغلی

د

کچل حمزه

سا کول کلقر با وسرومایی 

۸

:

وا

ره

هم

بیام چريك قداگی خلق رقیق اغرف دمقاخی یه خلقپای
قهرمان ایران

۷

اثر رفیق مند بهردگی :

ی

اپ

7

و و مه

 پیام چریکها ی قدائی خلق آیران بمخاسیت ۲ی ریپندانسا لروز جموری خودمختار کرد ستان ایران ۰۹۰۰۰۰۰۰۹۰
بیام چریکها ی فدامی خلده ایران بمناسبت.بزرگداهست

دور وزبزرگ تا ریخی(۹۱و ۱۲بهمن افر ۹ر/1۹ر ۹فف9ه ۵

 - ۹پیام جری؟های قدائی خلق ایران پسناب بت دور وزسزرگه

تاریخی  ۹۱بهمن  ( ۹سرآغاز مبارزه مسلحانه] و ۱۲

بهمن (۷0قیام عکوهمند علق ( ۵

عو

فپسرستآ دتفا وات .ریک ای قذامی

خلق آیران بنه زان کسسسردی
»

۰

 ٩افانه محبت

 - ۲اولدوز وکلاقها

۰

۰

اثررفیق ممد بهرشگی

 - ۲پسرك لبوفروش

 +کچل کفتربا ز
 - 8بیام چريك فدائی خلق رفیق اهر دهقانی به خلقپسای
قپرمان ایران

 -٩بیام چریکهای قداتی خلق ایران بمناسبت ای ریبندان
سالروز جسپووی خود مختار کرد ستان ایران

 - ۲بیام جریکهای نداتی خلق ایران بمناسبت بزرگداست
دوروز بزرکتاریخی ( ۹۱و  ۱۲بپمن ) در ۹۱/۱۱/۲۹

 ۸پیام چریکهای فدائی خلق اآیران بمناسبت دوروزبزرگ

تاریخی  ۹۱بهمن  ۹:۱سرآغاز مبارژه سلحاسه )و

 ٩بهمن  ( ۷۵قیام عکوهنند خلق ) ۵۱/۱۱/20

جریکهایقدائیخلقادران

