
  مبارزه طبقاتی در ایران مبارزه طبقاتی در ایران 
    رهبری طبقه کارگر شرط الزم برای پیروزی انقالب همگانیرهبری طبقه کارگر شرط الزم برای پیروزی انقالب همگانی

 ( (44   ) )   

  

  !!««  ییاصالحات ارزضاصالحات ارزض» » مضحکه مضحکه 

شیییاهی پی،یییوی  بایییاز محالیییی امپریاییایییتی میییی ر صیییید   –پیییادو  گفتییییم کیییه ردییییم کودتیییا  

نفتیییی   کارتیییی هیییایدر رکیییاب   پیییاری میییی کیییرددم تکیییان میییی داد  ... اربابیییان پشیییت پیییردهبیییرای 

  انگ،ایییی و یمریکیییا یمیییایی و صییینمتی  شمشییییر میییی زد   یییر  میییی ری یییت  بایییود انحصیییارات 

. و تمیییام مایییایه هیییم این اایییت. پی،یییو میییی گرلیییتدر ر ابیییت هیییا میییی ی،تیییید   ربیییده میییی کشیییید  

: یکیییی از نشیییریات پیییر تییییراد لرنگایییتانی  «یومونییید » روزنامیییه گیییزارس رایییوا کننیییده بمو یییب 

ادامییییه کمیییی  هییییای کنییییدی  -اف  - ییییان دوران ریااییییت  میییییوری  پییییی از اینکییییه کییییا  اییییفید در

؟ !کییییرد... اصییییالحات ارضییییینییییو ی ییبراییاییییم و ا ییییرای ردیییییم کودتییییا را منییییوط بییییه یمریکییییا بییییه 

! «انقییییالب اییییفید » بمییییدها  –ای مییییاده  6 طییییر ییییی   ورشیییییدی   2441دویییییت  ،ییییم  در اییییای 

  : به رای  مومی گذاشت !«م،وکانه » منویات داتور ایممی کا  افید را  بنام و  تییه

 . ا رای اصالحات ارضی در اراار کشور(  2 

 . م،ی کردن  نگ،یا(  1 

 . لروس کار ان ات دویتی به منظور تامین مایی اصالحات ارضی(  4 

 . تغییر  انون انت ابات م ،ی(  4 

 . شرکت کارگران در اود کار انه ها(  5 

 . بی اوادی در رواتا ها تشکیی اپاه دانس به منظور پیکار با(  6 

  

   ر یتیییی –یراییییس اییینتی  اربیییاب ! «... اصیییالحات ارضیییی» کیییه  قیییی اییی،یم تو یییه دارد    

  نشیییانه گرلتیییه بیییرای تایییییی لیییروس کار ان یییات دویتییییگرچیییه لقیییط   راکشیییور  یروایییتاهادر 

. وطنیییی یییات کار ان حقیقیییی ییییا حقیییو ی... محتمیییی رییییداران وییییی درییییک از یییی  ک،میییه  در بیییاره 

: ییمییان ارهییارد  وزیییر ا تصییادی ییای د ییای اتک،یییف پییی . ک،ییی  ییای حییرف دارده ظریفییی کییه نکتیی

  «... بمانیییدبیییا ی اییییران نییییازی بیییه صیییناید اییینگین نیییدارد و بایییید یییی  کشیییور کشیییاورزی ... » 

 ... طف،   ،م.  دا می داند؟ !چه می شود



  

در ایییین ارتبیییاط   ...اضیییاله گردیییید! «م،وکانیییه » ییایییت منوییییات بیییه   بنییید دیگیییر 6  هابمییید

بیییر مبنیییای همیییان  یییانون ! «اصیییالحات ارضیییی » بیییه  ابیییی ذکیییر اینکیییه   یییرار شییید تیییا بنییید مربیییوط 

  (اایید ع  ،ییم ) و ییت کییه دویییت  ز ییی ؟ بییا اییین تفییاوت !پیشیینیادی دویییت امینییی بییه ا ییرا در یییید

! «دمکراتیییی  تیییر » تیییازه و  دایییتور ایممیییییییی   – کیییردلیییراهم را  ییییت تکمییییی ین « متممیییی » 

  : زیربه شر  افارشی حاوی نکات 

  

هکتیییار از زمیییین هیییای زییییر کشیییت را   555مایییی  میییی توانییید تیییا ! «میییتمم » بشییینوید از 

! در تصیییرف  یییویس نگییییدارد... کیییارگر میییزدوراشیییتغای وایییا ی ماشیییینی و اایییتفاده از بیییه شیییرط 

بیییه مییییی  یییود  د در میییورد زمیییین هیییای  یییرده مایکیییان کوچییی  و متوایییط  مایییی  میییی توانیییوییییی 

  :ی از شرایط زیر را برگزیندیک

! ایییایه بیییه دهقانیییان ا یییاره دهییید 45  محییییمتیییداوی در اییینت ییییا زمیییین را بیییر مبنیییای  یییرف و  – 2

 ... ! اات ابی ت دید نظر اای یکبار   5میزان ا اره زمین ها  هر 

! زمیییین هیییا بیییه دهقانیییان لرو تیییه شیییودیمنیییی مایییی  و دهقیییان مایییتا ر  بیییا توالییی  طیییرلین   – 1

 ! اایه بپردازند 25تا  یمت زمین ها را  ندضفدهقانان مو

تقاییییم زمیییین مییییان مایییی  و دهقیییان  بیییه تناایییب کیفییییت زمیییین  اییییم بییییره مایکانیییه و اییییم  – 4

 ! دهقان از محصوی  ان ام شود

 

. شیییدهتحوییییی  ییینی اضیییالی بیییه مایییی  هیییم  یییید بیییرای یغیییو وظیییا ف دهقیییان ! «میییتمم » در 

  حیییداکزر زمیییین هیییای اربیییابی! «اصیییالحات ارضیییی » در رونییید ا یییرای و  در بررایییی هیییای بمیییدی

کییه بییدون ااییتفاده از ماشییین و کییارگر مییزدور زرا ییت مییی شییدند  منظییور ین زمییین هییا ی هاییتند 

 : به شر  زیر تمیین گردید... تاایاات یبیاریزمین و  شرایط ا ،یمی و حاص، یزیبرپایه 

 

ر زمیییین هیییای م یییاز حیییداکز – اایییتان گییییالن و مازنیییدران« برن کیییاری » در زمیییین هیییای 

! هکتییییار 45تییییا   در تیییییران و ورامییییین و دماونیییید و ری و شییییمیراناتو ! هکتییییار 15اربییییابی تییییا 

ر حومییییه مراکییییز ااییییتان هییییا  د! هکتییییار 05تییییا   در اییییایر ب ییییس هییییای ااییییتان هییییای مییییذکورامییییا 

در ب یییس هیییای مربیییوط بیییه شییییرهای گرگیییان ! هکتیییار 05ایییوای کرمیییان و اییینندن و زاهیییدان  تیییا 

زمییین هییای بییدون کشییت بییرنی ااییتان هییای گیییالن و مازنییدران    یییا و گنبیید  ییابوی و دشییت مغییان

هکتیییییار و ایییییایر اایییییتان هیییییا و  255 وزایییییتان و ب،وچایییییتان و ایایییییتان  تیییییا ! هکتیییییار 45تیییییا 

 ! هکتار  تمیین گردید 255کشور تا مناط  

 



 

در امییییالق ولقییییی هییییم مقییییررات ویییییده ! «... اصییییالحات ارضییییی» مییییتمم بییییرای ا ییییرای 

. گرلیییتدو روس ا را یییی را در نظیییر ! «و یییف در اایییالم » وضییید کیییرد و بیییه دیییییی شیییکی دوگانیییه 

بیییه  میییومی و  صوصیییی ت زییییه میییی شیییدند  و  ریییید و لیییروس ! «و فیییی » از ین یییا کیییه امیییالق 

 یییرار بیییر ایییین شییید کیییه زمیییین هیییای ... ! در  وا ییید اایییالم م یییاز نبیییود(  میییومی ) و فیییی  امیییالق

ایییایه بیییه دهقانیییانی کیییه بیییر روی ینییییا کیییار میییی کردنییید   99را « و یییف  میییومی » مربیییوط بیییه 

 ! اای یکبار   ابی ت دید نظر بود 5پردا ت نقدی ا اره هم  هر ! واگذار کنند

 

ت بیییه وایییی،ه دوییییت  رییییداری و بیییه میییی بایاییی! «و یییف  صوصیییی » وییییی زمیییین هیییای 

امیییا بیییه شیییرطی کیییه دهقانیییان  ضیییویت در شیییرکت هیییای ! ا ایییاط بیییه دهقانیییان لرو تیییه میییی شییید

. پردا ییت مییی شیید! «مو ولییه »  یمییت زمییین هییا نیییز  باییید بییه صییاحبان ! تمییاونی را مییی پذیرلتنیید

ا ییت دویییت مییتمم  مو یید بازپرد! اییایه  بییه دهقانییان ا ییاره داده مییی شیید 45و یییا اییین زمییین هییا  

 25بیییه  25از ! «گرلتیییه میییی شییید » بیییه مایکیییان را  بیییه نایییبت مایییاحت زمیییین هیییا ی کیییه از ینیییان 

 ... اای تغییر داد

 

باز ریییید امیییالق اضیییالی مایکیییان بیییزره و لیییروس ینییییا بیییه   رایییمیت بمو یییب گزارشیییا

در ارتبیییاط  رییییدار و لروشییینده مناایییبات بمیییدی تنظییییم و مرح،یییه ن ایییت   – دهقانیییان ا یییاره دار

! «اصییییالحات ارضییییی » مرح،ییییه دوم  –ولقییییی مییییالق زمییییین هییییای کوچیییی  و متواییییط  یییییا ابییییا 

شیییاه یرییییامیر   – یییدایگان شیییاهن بیییزره ارتشیییداران  ا ،یحضیییرت  مزیییی اینکیییه . نامگیییذاری شییید

نییییا  ابییییی در ارااییییر  ...بییییام و مزر ییییه  هییییزار یبییییادی 29و ین ! « ایییی،طنتی» امییییالق اییییوای 

 ... م،  اضالی نداشتهم تی ی  و ب ح! «هی بیت شکم ا» ایر کردن برای کشور 

  

! «م،وکانیییه » مرح،یییه اوی ا یییرای منوییییات  یییرار بیییود   ناگفتیییه نمانییید  نقیییی از مظبو یییات

 2441تیییا ایییای ... نیمیییه کیییارهنییییم بنییید و   در  مییی. تمیییام شیییود ورشییییدی   2441اوا یییر ایییای تییا 

هیییییای زمیییییین م میییییو   طمیییییه از  091+ روایییییتا  25415لقیییییط و   بیییییه درازا کشیییییید  ورشییییییدی

درصییید % 15یمنیییی هیییزار  یییانوار   6/646 هیییم  زمیییین هیییاایییین گوییییا ؟ !زرا تیییی را در بیییر گرلیییت

و متواییییط   ییییرد مربییییوط بییییه مایکییییان  –ین هییییم  و مرح،ییییه دوم انوارهییییای دهقییییانی را شییییامی از 

 ورشییییدی   2441ایییای ی یییر تیییا ؟ !... میییی دادنیییدح ا یییاره را بیییه لیییروس تیییر یای،یییب گوییییا کیییه 

تمییییام  انوارهییییای رواییییتا ی  درصیییید % 45یمنییییی حیییدود  ییییانوار   555/144/2از  تربیشییییچییییزی 

. در بیییر میییی گرلیییت! بمنیییوان ا یییاره دار کیییار میییی کردنیییدبیییزره مایکیییان کیییه بیییر روی زمیییین هیییای 

  دهقانییییان لقیییییر  انرواییییتا یدرصیییید % 45تقریبییییا بییییا اد ییییای دویتییییی   هییییم  تییییا همییییین حییییدحتییییی 

  ایینتی شییامی حایشییان نمییی شیید هییی از ین ییا کییه اصییال   مییزد بگیییران مو ییت ییوس نشییین هییا و 

 ! محروم ماندند! «شاهانه » تقایمات « نممت » از   مال



  و متوایییط هیییم یییرد مایکیییان ...  دیییید یلرمیییان ورشییییدی  طبییی   2441  در همیییین ایییای

موظیییف شیییدند  ییییا زمیییین هیییای  یییود را بیییه دهقانیییان بفروشیییند و ییییا بیییه تناایییب اییییام محصیییوی 

؟ ایییر رایییید ا یییرای ایییین  یییانون  دیییید هیییم تیییا ایییای !نیییدمییییان مایییی  و دهقیییان  ینییییا را تقاییییم کن

برابیییر ا یییاره ایییاالنه در نظیییر گرلتیییه  21 یمیییت زمیییین هیییا نییییز !  ورشییییدی تمییییین گردیییید 2449

در ایییین  رصیییه هیییم  .   بپردازنیییدایییای 21میییی بایایییت کیییی ایییین مب،یییک را  در میییدت شییید و دهقانیییان 

زمیییین هیییای  یییود  ...طیمتوایییط   اییی یییرد و هیییزار مایییی   9/16 ورشییییدی  لقیییط  2449تیییا ایییای 

% 25یمنییییی چیییییزی در حییییدود . لرو تنیییید( ا ییییاره کییییار ) هییییزار  ییییانوار رواییییتا ی  0/222را بییییه 

 ورشیییییدی   2455ضییییمنا  در اییییای . از مایکییییان و  انوارهییییای دهقییییانی مشییییموی  ییییانون  دییییید

    .. . انون دیگری هم در باره لروس زمین های و فی به دهقانان تصویب شد

 

          رضا  اروی                                                                            

   

      

     

  


