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  :توضيح
شان در  گان بيش از يک قرن است که استالينيسم و مائويسم از طريق نماينده      

به اشکال گوناگون  زاده آوتيس سلطانهاي مارکسي  ايران، عليه افکار و انديشه
 ن،فاسدترين حزب تاريخ معاصر ايرا ،»حزب توده«در اين ميان . کنند مبارزه مي

اينان از هر طريق ممکن، مانند . کند بازي کرده و مي را يي کننده قش اصلي و تعيينن
کاري و سر به نيست کردن آثار  گويي، سانسور، و دست جعل حقايق، وارونه

در بايکوت کردن او در ايران، به " اند، مخصوصا سنگ تمام گذاشته زاده سلطان
شناسند ولي  عمواوغلي را ميطوري که اکثريت طبقات اجتماعي، حيدرخان 

موفق عمل   رابطهحزب توده به طور عموم در اين . نه را زاده آوتيس سلطان
هاي ايراني مخالف حزب توده هم، هنوز  کرده است، زيرا بسياري از کمونيست

  .شناسند را نميزاده  سلطان
ينه فارسي زبان، در اين زم  ي طبقاتي به جامعه زاده سلطانبراي معرفي       

خسرو شاکري، منبع معتبري در تاريخ معاصر ايران است، که مطالعات و تحقيقات 
را از زير خروارها، جعليات  زاده سلطانتا  است کوشش فراوان به خرج داده

  . حزب توده نجات دهد
که مجري استالينيسم و مائويسم و » حزب توده«به منظور مبارزه با جنايات و نيز       

) روسيه، انگليس، آمريکا(  داري هاي بزرگ سرمايه رياليستي قدرتهاي امپ سياست
جلد « از روي اسناد زاده منتخب آثار سلطاندر ايران بوده است، بازنويسي 

؛ اسناد تاريخي جنبش کارگري سوسيال دموکراسي و کمونيستي ايران چهارم
سوسيال دموکراسي و /اسناد تاريخي جنبش کارگري«و » .انتشارات مزدک

. انجام گرفته است) ۳(و ) ۲( زاده آوتيس سلطانآثار ) ۲۰(مونيستي ايرانک
   )بازنويس:س.س(
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  اولين حزب کمونيست شرق
  

 و در بيست و» بندر انزلي«در » حزب کمونيست ايران«ي  نخستين کنگره    
 اين. بازگشايي شد) يخورشيد ١٢٩٩اواخر خرداد، اوايل تيرماه (سوم جوالي 

] کشورهاي[که براي مابقي  يک روز تاريخي نه فقط براي جنبش انقالبي ايران بل
هاي جاسوسان انگليسي، چهل و هشت  ي نيرنگ الرغم همهع. باشد شرق نيز مي

گان،  در بين نماينده. رسيدند» بندر انزلي«هاي مختلف ايران به  نماينده از قسمت
ها  رفتار جدي آن. ايران، ترکستان و قفقاز حضور داشتندگويان کمونيست از  سخن

شان در احترام به  در رابطه با تمام مسائل مورد بحث، توافق کامل و آگاهي طبقاتي
انتخابات، ثابت نمود که آرمان آزادي کارگران ايران به دستان درست و قابل 

از دهقانان و " گان حاضر در کنگره، عمدتا نماينده. اعتمادي واگذار شده است
خودستاني اعضاي ] سبب[توانست  کارگران تشکيل يافته بودند؛ اين مسأله نمي

که اکثريت افراد حاضر در کنگره نقش فعالي در  طبقات تحصيل کرده شود بل
  .اند جنبش انقالبي ايران در ده، پانزده سال اخير داشته



۲ 

بر عليه جنگ  ، کارگران ايران در باکو]۱۲۹۳[۱۹۱۴تر، در سال  پيش      
، يک گروه از ]۱۲۹۵[۱۹۱۶در سال . ها آمدند انرژي وافر به خيابان امپرياليستي با

جدا شدند، » حزب سوسيال دموکرات«کارگران ايراني متمايل به بلشويسم که از 
ايراني بودند فعاليت " ي پرولتري باکو که اکثرا براي مدت زمان زيادي در بين توده

بعد از انقالب فوريه، اعضاء و فعالين اين گروه افزايش . ندمستقل انجام داده بود
حزب يک کار پر انرژي را . ي کارگران توسعه يافت يافته و نفوذشان بر روي توده

انجام داد و آن فرستادن بهترين کارگران از باکو براي اهدافي نظير آغالشگري و 
هاي تهران،  کنون در زندانتعداد زيادي از آن افراد هم ا. دهي به ايران بود سازمان

ي دولت انگليس  ها به وسيله تعداد زيادي از آن. هستند تبريز، قزوين، و شهرهاي ايران 
يکي از بهترين رهبرهاي ما، . گيري تيرباران شدند به هند تبعيد و يا به محض دست

ايران به طور  ي بزرگ حزب کمونيست دهنده و سازمانده ، الهام»رفيق غفارزاده«
دو ماه پيش، زماني که لشکرهاي انقالبيون، اردبيل . يي در شهر رشت کشته شد نانهخائ

ها  را تسخير نمودند، هفده نفر از رفقاي فعال را از زندان آزاد کردند که بسياري از آن
حتا يک تظاهرات کارگري در باکو وجود ندارد . تر از يک سال در زندان بودند بيش

ارتجاع، حزب ] تسلط[در بدترين روزهاي . شته باشدکه حزب در آن نقش فعال ندا
  .کردند مي هزار عضو داشت که در سازمان مخفي کار ۶کمونيست ايران بالغ بر 

ي ليستي از داوطلبان براي ارتش سرخ  در حدود دو ماه پيش ما شروع به تهيه      
گيري را ايران نموديم؛ تعداد داوطلبان آن قدر زياد بود که باعث شد که ما عضو

متوقف کنيم چرا که ما قادر نبوديم که براي تمام کساني که در ليست داوطلبان 
  .قرار داشتند تجهيزات الزم را فراهم کنيم

 در حال حاضر، بعد از کنگره در کنار ساير چيزها، تصميم گرفته شد که      
 ي مرکزي تغيير نمايد؛ کميته» حزب کمونيست ايران«به » عدالت«اسم قديم 

 ي مرکزي به که هر يک از اعضاي کميته يي گذراند در اهميت اين نامه قطع



۳ 

 مدت دو تا سه ماه به کار سياسي مخفي در تمام جاهايي که انگليس امپرياليست

 يک هفته بعد از تصويب اين. ي خود دارد، عازم شوند چنان تحت سلطه هم
در حال حاضر . نمودندي مرکزي کار را آغاز  نامه، شش نفر از اعضاي کميته قطع

هاي حزبي در جريان  بناي ارگان] روند[در سراسر ايران، يک سازمان بسيار فعال و 
ي جاسوسان انگليسي پراکنده و سرکوب شده  هاي حزبي که به وسيله کميته. است

هاي محلي  بودند دوباره به طور تدريجي احياء شدند و تماس بين مرکز و شاخه
ها،  ها و ژاندارم ما با حمايت ويژه در ميان نظاميان، قزاق حزب. برقرار شد" مجددا

. ها نبودند ها قابل مقايسه با روس ها و ژاندارم اما در اين مورد، قزاق. رو به رو شد
تر آنان را  ي دهقانان بودند و بيش از طبقه" ها در ايران عمدتا ها و ژاندارم قزاق

ها خيلي به سرعت در مقابل  بنابراين آندادند؛  زمين و گرسنه تشکيل مي دهقانان بي
در ايران به تنهايي، بنا به محاسبات تقريبي ما در حدود . فعاليت ما سر فرود آوردند

  .عضو حزبي که در تمام کشور پخش شده بودند، داشتيم ١٠٠٠٠
 در کنار کار سياسي در ايران، حزب ما فعاالنه در جنبش کارگري کشورهاي      

 در اين کشورها ما، در حين. ستان، ترکمنستان شرکت نمودندآذربايجان، داغ

از طرفي در : کنيم را دنبال مي] عمده[فعاليت در بين کارگران ايراني دو هدف 
کردن کارگران فعال و از طرف ديگر در حال  راستاي وظايف حزبي مشغول آماده

  .نويسي داوطلبان و بسيج اعضاي حزب براي اهداف نظامي هستيم نام
 در اين کشورها، سازمان ما در ارتباط کامل با حزب کمونيست روسيه کار      

 .اند ها با حزب سوسيال دموکرات متحد شده حتا در آذربايجان آن. کند مي
  .۱حزب کمونيست ايران، يک نقش قاطع در جنبش انقالبي ايران بازي خواهد کرد

  

                                                 
   رنوا راسخ: ترجمه - ۱
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  نگزارش تشکيل نخستين کنگره حزب کمونيست ايرا
  ۲در انزلي

  
کنگره حزب کمونيست ايران در  ، نخستين]۱۲۹۹تير  ۲[ ۱۹۲۰ژوئن  ۲۳در       

چنين  که هم اين روز نه تنها براي جنبش انقالبي ايران بل. شهر انزلي گشايش يافت
الرغم عچهل و هشت نفر نماينده . براي تمام خاور زمين نقطه عطفي تاريخي است

از نقاط مختلف ايران در انزلي گرد آمده بودند  يي دسايس جاسوسان انگليس همه
هاي ايراني مقيم ترکستان و قفقاز حضور  گان کمونيست که در بين آنان نماينده

گيري  برخورد جدي با تمام مسائل مورد بحث، اتفاق نظر کامل و موضع. داشتند
و هاي مطمئن  آگاهانه در زمينه انتخابات نشان داد سرنوشت رهايي ايران دست

نقش . گان به طور عمده از بين کارگران و دهقانان بودند نماينده. قابلي قرار دارد
 ۱۵تا  ۱۰گان بين  فکران در کنگره، برجسته نبود، اگر چه اکثريت نماينده روشن

                                                 
به فارسي  ۱۳ارگان کمينترن شماره » انترناسيونال کمونيستي«اين گزارش از متن آلماني منتشره در مجله ماهانه  – ۲

هايي را که  ما آن قسمت. نيز آمده است) ۲سال هشتم شماره (بخشي از اين متن در مجله دنيا . شده استبرگردانده 
 .کنيم اند را با عالمت ــ برجسته مي يا بدون نقطه چين کنار گذاشته شده اند و حذف شده(...) زير عنوان در مجله دنيا 



۵ 

کارگران ايراني مقيم باکو حتا در  .اند سال در جنبش انقالبي ايران شرکت جسته
رات جوشان ضد جنگ امپرياليستي گام به ، با شرکت در تظاه]۱۲۹۳[۱۹۱۴سال 

، کارگران انقالبي ايراني از حزب ]۱۲۹۵[۱۹۱۶در سال . بودند  ميدان گذاشته
ي پرولتري شهر باکو که  سوسيال دموکرات جدا شده و مدتي طوالني در بين توده

پس از انقالب فوريه . به کار پرداختند" کارگران ايراني بودند، مستقال" اکثرا
افزايش  يي کارگر ، اين گروه رشد يافته و نفوذ آن در ميان توده])۱۲۹۶[۱۹۱۷(

گرفت و اغلب بهترين  در عين حال کار بزرگي در خود ايران انجام مي. پيدا کرد
بسياري از آنان هم . شدند دهي بدانجا فرستاده مي کارگران براي تبليغ و سازمان

 ،بسياري را. اند رهاي ديگر زندانيهاي تهران، تبريز، قزوين، و شه اکنون در زندان
سال گذشته . اند ها يا به هندوستان تبعيد کرده و يا به راحتي تيرباران کرده انگليسي

دهنده  دهنده و سازمان ، الهامغفارزاده در رشت يکي از بهترين رهبران ما، رفيق
م دو ماه پيش، به هنگا. بزرگ حزب کمونيست ايران را خائنانه تيرباران کردند

اشغال شهر اردبيل از طرف گروه انقالبي ايران، هفده نفر از رفقاي فعال ما از زندان 
  .چندين تن از اين رفقا در حدود يک سال در زندان به سر برده بودند .آزاد شدند

هيچ نمايش بزرگ کارگري در باکو نبود، که حزب ما فعاالنه در آن شرکت       
ارتجاع، حزب کمونيست ايران بيش ] تسلط[ ترين روزهاي در سخت. نجسته باشد

نويسي در  دو ماه پيش ما نام. هاي مخفي خود داشته است هزار عضو در سازمان ۶از 
قدر  را آغاز کرديم، تعداد داوطلبين آن] مترجم:جنبش جنگل[ارتش سرخ ايران

 رانويسي را متوقف ساختيم، زيرا از نظر فني اين امکان  عظيم بود که ما ناچار نام
  .داوطلبين را به اندازه کافي آماده سازيم  ي نداشتيم که همه

» حزب کمونيست ايران«به نام » عدالت«کنگره تصويب کرد که نام قديمي       
 ي مرکزي بالفاصله پس از برگزاري کنگره ترکيب جديد کميته. تبديل گردد



۶ 

هايي  استان ي مرکزي به مدت دو الي سه ماه در که هر عضو کميته تصميم گرفت 
يک هفته . است به کار مخفي به پردازد  هاي انگليسي که هنوز در اشغال امپرياليست

ي مرکزي براي انجام وظيفه  پس از تصويب اين قرار، شش نفر از اعضاي کميته
  .عزيمت کردند

دهي و ساختمان حزب  در حال حاضر فعاليت شديدي در جهت سازمان      
اند، به  حزبي که توسط عوامل انگليسي مختل گشته هاي کميته. گيرد صورت مي

حزب . پيوند بين مرکز و محالت از نو برقرار خواهد شد. تدريج احياء خواهند شد
. ، بر خوردار است_و ژاندارم  يعني افراد قزاق_ دردي افراد ارتشي ما به ويژه از هم

بايد با معادل روسي آنان ها را ن ها و ژاندارم اين نبايد موجب اشتباه گردد و اين قزاق
دهقاني است و " هاي ژاندارم ايراني غالبا ريشه طبقاتي قزاقان و گروه.  مقايسه نمود

لذا اين افراد براي سازمان ما قابليت جذب سريع . زمين  و بي تر از دهقانان فقير بيش
به حساب تقريبي ما در ايران تا ده هزار عضو داريم که در سراسر کشور . دارند

  .اند خشپ
ما عالوه بر کار در ايران، فعاليت وسيعي در بين کارگران ايراني مقيم آذربايجان       

ما با سازمان دادن کارگران ايراني در . دهيم ، داغستان و ترکستان انجام مي)شوروي(
هاي  از يک سو از طريق کالس: کنيم ها يک هدف دوگانه را دنبال مي اين سرزمين
کنيم و از سوي ديگر داوطلبين را به سوي خود جلب  تربيت مي کار فعال حزبي هم

ها،  در اين سرزمين. کنيم کنيم و اعضاي حزبي را براي مقاصد نظامي بسيج مي مي
  .کاري دارند هاي کمونيست روسيه هم هاي ما از نزديک با سازمان سازمان

يران ايفا خواهد کننده را در جنبش انقالبي ا حزب کمونيست ايران، نقش تعيين      
  )زاده سلطان.آ( .۳نمود

                                                 
 ۱۴و ۱۳شماره  »انترناسيونال کمونيستي«آلماني در نشريه ، و  هاي روسي، فرانسه، انگليسي اين مقاله به زبان – ۳

 ک.د: مترجم. منتشر شده است ؛۱۰۴-۱۰۵صفحات ۱۹۲۰سپتامبر 
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  ۴از گزارش نخستين کنگره حزب کمونيست ايران
  )زاده خالصه اظهارات رفيق سلطان(

  
  در نشست افتتاحيه      
کار تشکيالتي " اخيرا] ... زاده، نماينده ايرانيان مقيم ترکستان رفيق سلطان[      

که ما  پس از اين. آغاز گشت] ۱۹۲۰/۱۲۹۹[در ترکستان، در فوريه » عدالت«حزب 
مالقات به عمل آورديم، در ] زاده اهللا زاده و فتح علي[  اهللا با رفقا عليخانوف و فتح

از برآورد ما اين . صدد برآمديم کل کار خود را بر روي مسئله ايران متمرکز سازيم
پراکنده  ،شود که در سراسر ترکستان عده کثيري ايراني گرسنه چنين نتيجه مي

هستند و در ميان آنان در حدود صد هزار کارگري که بايد به دور حزب 
  .مجتمع گردند» عدالت«کمونيست 

                                                 
جا منتشر  زاده را در اين هاي سلطان راني يي از اين گزارش که از آن ما فقط بخش سخن ي کوتاه شده ترجمه – ۴

صفحه ... نگاه کنيد به جلد يکم اسناد جنبش کمونيستي . استنيز آمده ) ۲، شماره ۸سال (»دنيا«کنيم، در مجله  مي
شماره  ۲۲۵-۲۳۰اصل سند در صفحات . اما متن کامل اين گزارش را در جلد پنجم اسناد منتشر خواهيم ساخت ۶۵
 شود يافت مي» الملل کمونيستي بين«مجله  ۱۹۲۱، سال ۱۴
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هاي کمکي ايجاد  محله ارگان ۵۲در ترکستان در ] ما[بدين منظور سازمان       
  .اند هاي حزبي تاسيس شده جا کميته  کرده است؛ در شهرها و روستاها، همه

در تاشکند نخستين کنفرانس حزبي برگزار ] ۱۹۲۰/۱۲۹۹[مسال، در اوايل ا      
. هزار کمونيست سازمان داده شده، نماينده داشتند ۷گرديد که در آن در حدود 

دهي يک ارتش سرخ ايراني در تمام  حتا قبل از  برگزاري اين کنفرانس، سازمان
  ۵. ......مناطق آغاز گشت

  در نشست دوم      
اگر ] افزايد و مي[کند  به وضع مالي کشور اشاره مي] زاده سلطان[ دهنده گزارش      

اين ] ديده خواهد شد[در نظر بگيريم، ] نرخ قديم[ميليون روبل  ۳۶بودجه ايران را 
به دست خواص   گونه آيد، چه کل درآمد حکومتي که از دهقانان فقير به دست مي

  .شود شاه به هدر داده مي
داران خارجي که به سود  ايران، توسط سرمايه] هاي ثروت[از سوي ديگر       

يک چنين ! رود سازند، به غارت مي خويش هرگونه ابتکار را در کشور خفه مي
را تعيين ] ان[کند و وظيفه رهبر وضعي در ميان اهالي روحيه انقالبي ايجاد مي

، ]گويد هاي حاکم در ميان مردم پرداخته مي ران به روحيه سپس سخن. [سازد مي
ميليون تخمين زده شود، يک ميليون آنان را سيدها و  ۱۵اگر تعداد اهالي ايران 
ميليون را تجار و کسبه،  ۳ميليون را ايالت،  ۳" دهند؛ تقريبا روحانيون تشکيل مي

گران که  ميليون مانده را دهقانان و صنعت ۸که در امر توليد نيز سهمي ندارند، و 
  .سازند تامين مي خوراک کل اهالي ايران را" عمال

                                                 
قابل مالحظه است که به «: لماني به شرح زير آمده استآ] نقطه چين[در متن فرانسه همين مقاله بخش نامفهوم  – ۵

: منبع» .بود که ما توانستيم بر مشهد، اين مرکز ضدانقالب مسلط گرديم] ايران[شکرانه همين ارتش سرخ 
 .۲۸۶۸-۶۹، صفحات۱۹۲۱، نوامبر ۱۴شماره ) فرانسه(انترناسيوناليست کمونيست 
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آنان ] کار[ميليون است که ارزش اضافي از  ۸جمعيت فعال کشور در توليد       
  .شود و ما بايد خود را بر آنان متکي سازيم استخراج مي

مستمر با پرولتارياي   ي وضع سخت و ناخوشايند دهقانان از يک سو و رابطه      
  .آورد راي کار انقالبي فراهم ميمساعدي ب" ي کامال باکو از سوي ديگر، زمينه

ها به طور  انقالبي وجود ندارد، زيرا توده] وضعيت[در حال حاضر، در ايران       
شعارهايي که اکنون بايد به سود انقالب . جويند کلي در جنبش انقالبي شرکت نمي

  :اند از عنوان ساخت عبارت
  مبارزه عليه انگلستان،.۱      
  دولت شاه،مبارزه عليه . ۲      
داران بزرگ، و حتا اگر يکي از اين شعارها کنار  ها و زمين مبارزه عليه خان. ۳      

ترجمه از : زاده سلطان.آ. (گذاشته شود، انقالب در ايران به پيروزي نخواهد رسيد
  )ک.د:آلماني
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  ۶دومين کنگره حزب کمونيست ايران
  

از . کمونيست ايران در شهر اروميه پايان يافت چندي پيش دومين کنگره حزب      
] کمونيست[در اين مدت حزب . کنگره نخست در انزلي هفت سال گذشته است

ترين  هاي آن بارها تحت سخت در حواث انقالبي شرکت داشت و سازمان" کرارا
ها، براي ارتجاع ايران ميسر نگشته است  اين  عالرغم همه. ها قرار گرفتند سرکوبي

هاي حکومت رضا شاه حزب ما  برعکس، به رغم کوشش. ما را داغان کندحزب 
در اين هفت سال، . فعال است، امري که برگزاري کنگره گواه آن است] چنان هم[

ي مبارزه انقالبي در يک کشور  حزب ما چيزهاي بسيار آموخت، وي در زمينه
مرادي و حزب دوران سخت نا. مانده و نيمه مستعمره کسب تجربه نمود عقب

مسائلي که در دستور کنگره قرار داشتند، با   همه. نظر را از سر گذراند اختالف
  :اين مسائل عبارت بودند از. جديت و به طرز جامعي مورد غور قرار گرفتند

                                                 
، درباره ۰۴سال » دنيا«و ) ۹۶-۱۰۳ص(گاه کنيد به جلد يکم اسناد درباره برنامه و تزهاي مصوب کنگره دوم ن – ۶

که از اين مقاله ) ۳۸-۴۵الذکر ص کتاب سابق(يي دارد  مقاله] جاسوس معروف[کنگره دوم عبدالصمد کامبخش 
 !زاده گرفته بدون ذکر ماخذ سلطان
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  المللي ايران، موقعيت داخلي و بين. ۱      
  مسئله ملي،. ۲      
  مسئله ارضي،. ۳      
  ،)تشکيالتي(مسئله سازماني . ۴      
  دهي سنديکاهاي کارگري، سازمان. ۵      
  برنامه حزب کمونيست ايران،. ۶      
  هاي تعاوني، دهي شرکت سازمان. ۷      
  نامه نو حزبي، تصويب نظام. ۸      
  کار سازمان جوانان کمونيست،. ۹      
  کار در ميان زنان،. ۱۰      
  .مسائل جاري. ۱۱      
هاي مربوطه را  نامه اين مسائل پرداخت و قطع  عرض چند روز به همه کنگره در      

  هاي انگليسي امپرياليست  دهي مبارزه عليه هفت سال پيش سازمان. به تصويب رساند
امروز نيز از اهميت اين . و سلسله قاجار در راس مسائل کنگره حزب قرار داشت

وز انگلستان که در آن روشن است که نيروهاي متجا. موضوع کاسته نشده است
. اند هاست که اين کشور را ترک گفته زمان ايران را اشغال کرده بودند، مدت

ي رضاشاه  افزون بر اين، امروز به جاي سلسله قاجار، سلسله سلطنتي ديگري، سلسله
ها، مبارزه عليه  عالرغم اين. تکيه زده است» شاه شاهان«پهلوي بر اريکه پادشاهي 

هنوز . دهد ترين وظيفه را تشکيل مي چون گذشته مهم ، هم انگليسي هاي امپرياليست
حزبي، رفقاي ساده انديشي بر اين عقيده يافت  ۷هم تا پيش از کنگره نخست

شدند که گويا خروج ارتش اشغالي انگلستان از ايران امکانات جديدي را فراهم  مي

                                                 
 .زاده کنگره دوم است ود سلطانآمده، ولي از متن مقاله روشن است که مقص» نخست«در متن آلماني کنگره  – ۷
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زاد سازد و رضاخان اين آ  انگليسي  خواهد آورد تا ايران خود را از چنگال سرمايه
  .وظيفه را خواهد داشت که موقعيت مليون ايران را تحکيم بخشد

، رهايي ايران به طرزي عيني از اين طريق تسهيل خواهد شد ]موافق اين نظر[      
که روسيه تزاري که دست اندر کار اضمحالل ايران بود، جاي خود را به اتحاد 

بخش ملي  طرق به جنبش رهايي  که به همه جماهير شوروي سوسياليستي داده است
سردي اين  بايد اسباب دل_ سپس رضاشاه_رضاخان" طبيعتا. رساند ايران مدد مي

  .رفقاي ساده انديش را فراهم آورده باشد
شوند که تغيير سلطنت توسط رضاخان را  يافت مي» کارشناساني«افزون بر اين،       
اينان بر اين ادعا بودند که . دادند ايي جلوه ميي يک انقالب بورژو به منزله" تقريبا

که گويا وي به کمک  گويا رضاشاه تبلور آرزوهاي بورژوازي ايران است و اين
دار قدرت را به  فئوداالن زمين" اين بورژوازي و عالرغم مخالفت سرسختانه مثال

  .دست گرفت
ربوطه به مسئله کنگره حزب پس از در نظر گرفتن انبوه واقعيات و مدارک م      

چنين ماهيت بورژوايي تعبير اخير سلطنت، اعالم  رضاشاه  و هم» آزادگر«نقش 
داشت که خروج نيروهاي انگلستان از ايران به هيچ وجه بدين معني نبود که 

که تنها به تغيير تاکتيک توسل جسته است؛ و اين  کرده، بل] عقب نشيني[انگلستان 
و   هاي انگليسي يي راستين عليه امپرياليست زهکه در واقعيت امر رضاشاه مبار

که برعکس سياست انگلستان در ايران را  کند، بل دار را رهبري نمي فئوداالن زمين
نامه مصوبه کنگره  ماده چهارم قطع. کند برد و نظام فئودالي را تقويت مي به پيش مي

  :کند ميي معني  المللي به شرح زير افاده در زمينه موقعيت داخلي و بين
که متقاعد گشت که غيرممکن ايران را با تکيه به  انگلستان پس از اين((      

النهرين،  هاي مصر و بين خشونت صرف به چنگ آورد، بر آن شد که مطابق نمونه



۱۳ 

اداره مملکت را به دست ايشان بسپارد ولي سيادت خويش را آهسته آهسته ولي با 
ي کودتاي  بايست وسيله اين امر مي. يداطمينان، از طريق ايشان استحکام بخش

ولي . به مورد اجرا در آيد] ۱۲۹۹اسفند۶)[۱۹۲۱فوريه  ۲۵(سيدضياء ءالدين 
سيدضياء ءالدين به عنوان دوست شناخته شده انگلستان به زودي وجهه خود را از 

بدين دليل . اش را به انجام برساند دست داد، و بدين سبب قادر نبود وظيفه محوله
تان را تصميم بر آن شد که رضاخان، همکار وي، و مردي را که تا آن زمان انگلس
  .ناشناخته مانده بود، جانشين وي سازد" تقريبا
امپرياليسم انگلستان که از سلسله قاجار به کلي مايوس گرديده بود، اکنون        
ر تر رضاخان را به زير حمايت خويش در آورد، به اين اميد که رضاخان بهت بيش
کاپيتوالسيون ] قوانين[از منافع انگلستان، و از آن جمله از اعتبار   گونه داند چه مي

بدين ترتيب، نادرستي اين تصور که کودتاي رضاشاه عصر جديدي . حفاظت کند
اين نظر را که گويا . گردد دهد، روشن مي در تاريخ معاصر ايران را بشارت مي

ودالي و تحصيل قدرت به دست کودتاي رضاخان به معني سقوط سيادت فئ
به راستي . طلبانه معرفي نمود فرصت" يي کامال بورژوازي است، بايد به عنوان نظريه

رضاخان کوشيد در عمل مبارزه خود را بر بورژوازي ملي متکي سازد، و حتا با 
هاي طبقاتي پرولتري به مغازله پرداخت، لکن  خواه و سازمان عناصر جمهوري
  .داري باقي ماند زمين_ه در چارچوب نظام فئوداليمبارزه وي هموار

داد، تا حمايت وي را در  مواعيد و امتيازاتي که رضاخان به بورژوازي ملي مي      
مبارزه عليه سلطنت قاجار به دست آورد، به زودي متوقف شد، يعني به همان 

اين واقعيت که رضاخان به هنگام انجام . زودي که مسئله قدرت حل گرديد
شد، و اين اقشار هم  کودتاي خود از طرف اقشار فوقاني بورژوازي ملي پشتيباني مي

سازند، به هيچ وجه گواه بر ماهيت  اکنون نيز وي را مرهون حمايت خويش مي
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که گواه آن است که وي موفق گشته است  بورژوايي سلطنت رضاخان نيست، بل
. سلطنتي جلب سازد_ام اربابيپشتيباني اقشار فوقاني بورژوازي ملي را به سود نظ

  داري تر گشت، که در دهه اخير سردمداران سرمايه اين امر از آن رو بر وي آسان
بسياري در اراضي زراعي به کار   گر بورژوازي ملي، سرمايه خواه تجاري و تن

انداختند، تا با استفاده از امتيازات فئودالي و تضييح حقوق سياسي دهقانان، سود 
اقشار فوقاني . تجاري ميسر نيست، تحصيل کنند" ا که از طريق صرفاتري ر بيش

اند که نظام اربابي و نظم تضييح حقوق  بورژوازي ملي بدين ترتيب خواهان آن
سازد، دست نخورده  ترين استثمار دهقانان را ممکن مي سياسي دهقانان، که گسترده

الزم را براي انکشاف هاي  نشان پيش... سيادت رضاخان، حتا اگر برخي . بماند
مناسب بورژوازي ملي را فراهم آورده باشد، با اين وصف در عين حال استثمار 
" دهقانان را قوت بخشيده و موقعيت سياسي و اقتصادي دهقانان را کامال

چنين اشتباه محض خواهد بود که اگر کودتاي  هم. ناپذير ساخته است تحمل
تر با  اين کودتا بيش. اري تصور کنيمرا کودتايي درب] تغيير سلطنت[رضاخان 

دار حاکم  زمين  ي فئودال، و سپس مبارزه طبقه مبارزه سختي در داخل خود طبقه
که به نحوي از انحاء در اداره مملکت  هاي بورژوازي ملي براي اين عليه کوشش

ها و اقشار فوقاني بورژوازي ملي عليه  سهمي کسب کند، و باالخره با مبارزه فئودال
  .))هاي انقالبي در آميخته است نبش انقالبي و سازمانج

دار خويش به نزاع  صالحيت] گيري موضع[بدين ترتيب کنگره حزب با کالم       
رضاشاه پهلوي و ماهيت بورژوازي » آزادگرانه_ملي«ي نقش  حاصل درباره بي

افزون بر اين، خود شاه ظرف مدت کوتاهي از طريق . کودتاي وي خاتمه داد
و . ترين مالک کشور بدل گشت ديگران به بزرگ] اموال[اندازي به  تدس

  .تر ساخت سان، پيوند خود را با اشراف مالک محکم بدين
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تسخير قدرت از طرف رضاخان به هيچ وجه فروکش جوش و خروش انقالبي       
برعکس، رستاخيز باز هم نيرومندتري سراسر کشور را فرا . را در کشور سبب نشد

نامه کنگره  در قطع. در اين ميان دهقانان نقش بسيار کوشايي ايفا کردند. گرفت
  :شود گفته مي

يي که دهقانان ايران در چند سال اخير در مبارزه براي منافع خويش  تجربه((      
اين . برد اين مبارزه انقالب ارضي است کسب کردند نشان داد که تنها راه پيش

  :آموزد که تجربه باز به ما مي
براي اين که انقالب ارضي به پيروزي بي انجامد، کافي نيست که دهقانان به . ۱      

که ايشان در روستاهاي خويش قدرت را به دست  تنهايي به مبارزه به پردازند، اين
هاي اراضي اربابي را تصاحب کنند، بايد در شهرها نيز قدرت را  گيرند و زمين
  تصرف کرد؛

هاي انقالبي  رها، بيش از هر چيز ديگر، با کمک بخشکسب قدرت در شه. ۲      
ميسر خواهد   بورژوازي گران، و خرده شهرنشينان، يعني با کمک کارگران، صنعت

  .بود
اند،  گران نه تنها با دهقانان در مبارزه ايشان کمک رسانده کارگران و صنعت. ۳      
جنبش دهقاني نيز ] ئولوگ ايده[گان و رهبران فکري  دهنده که بسياري از سازمان بل

  .اند از ميان اينان برخاسته
آميز عبارت است از انتشار نظر  يکي از شروط اوليه انقالب ارضي موفقت. ۴      

  .))گان کننده انقالبي در ارتش و گذار نيروهاي آن به سمت قيام
کنگره تصويب کرد ] جبهه ملي[ملي _در زمينه مسئله حزب انقالبي      

کارگران، دهقانان و ] جبهه انقالبي[زب بايد اتفاق انقالبي که اين ح
هايي تشکيل  هسته اصلي آن را بايد سازمان. باشد  بورژوازي خرده

. کند کننده را ايفا مي ها حزب کمونيست نقش تعيين دهند که در آن
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اين حزب نبايد استقالل سازماني و سياسي حزب کمونيست را محدود 
آزادانه حزب به خطاهايي را که اردوي انقالبي سازد و ميدان انتقاد 

  .۸گردد، تنگ سازد مرتکب مي
در داخل مرزهاي . کنند مي  گي ايران کشوري است که در آن ملل بسياري زنده      

حادترين مسئله، . کنند مي  گي آن کردان، ترکمنان، اعراب و ترکان و ارامنه زنده
ن و اعراب کارزار گسترده و حساب در ميان کردا. مسئله اعراب و کردان است

  .يي از جانب عوامل انگليس به راه افتاده است شده
هم مرز " در جنوب ايران، در ايالت خوزستان که سابقا" اعراب عمدتا      
به اين سبب عوامل . کنند مي   گي النهرين، تحت قيوميت انگلستان بود، زنده بين

. النهرين ملحق گردند خوانند تا به اعراب بين اعراب مقيم ايران را فرا مي  انگليسي
افزون . ايران را به چنگ آورد] خوزستان[خواهد عربستان  بدين وسيله انگلستان مي

اما براي . بايست در امنيت کامل قرار گيرد بر اين، بدين ترتيب راه هندوستان نيز مي
  .ايران اين امر به معني از دست دادن بنادر جنوبي کشور است

شبيه همين تحريکات از جانب انگلستان در ميان کردان صورت " تقريبا      
بخشي از کردان در منطقه ايران و برخي ديگر در منطقه ترکيه زيست . گيرد مي
نظريه داير بر وحدت دو بخش کردستان در يک حکومت ملي در ميان . کنند مي

عيت سوء استفاده کرده تا امپرياليسم انگليس از اين موق. کردان محبوبيت بسيار دارد
ور سازد و از مبارزه آنان عليه دول ايران و ترکيه حمايت  شووينيسم کردان را شعله

اند که حکومت مجزاي کردان را تحت قيوميت  ها در صدد اين انگليسي. نمايد مي
هاي نفت  برداري از چاه يي موفق گردد، بهره اگر چنين نقشه. انگلستان پديد آورند

ي کافي را  کردستان پشتوانه» آزاد«تر خواهد گشت، يعني دولت  رين مطمئنالنه بين

                                                 
 )۲۰۲۱.(بولد پاراگراف از طرف بازنويس است – ۸
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هاي دولت انگليس از در  اگر دولت ايران با خواست. فراهم خواهد آورد
ولي همين . نشاند مخاصمت در نيايد، انگلستان شعله نارضايي ملي را کمي فرو مي

ز خويش ظاهر سازد، در بکوشد در مقابل انگلستان استقالل راي ا» شاه شاهان«که 
سان  بدين. گردد ميان اعراب و کردان و غيره عدم آرامش و قيام آغاز مي

، از مسئله ملي در ايران استفاده کرده و دولت کنوني ايران  هاي انگليسي امپرياليست
  .دارند را در اقمار خويش نگه مي

نهايت مهم  بي حزب کمونيست ايران با اين وظيفه جدي روبروست تا اين برگ      
اين مراد زماني برآورده خواهد شد که حزب . ها بربايد را از دست انگليسي

کنگره حزب تصويب کرد که حزب بايد مجدانه راه . مصممانه راه لنيني را برگزيند
احزاب کمويست، يعني حق ملل در تعيين سرنوشت خويش   ي حل مشترک همه

ست ايران بايد بکوشد در تمام حزب کموني. تا جدايي کامل را اختيار کند
گيرند  هاي موجود ملي که کارگران و عناصر دهقاني دموکرات را در بر مي سازمان

  .انقالبي سازمان دهد_هاي ملي رخنه کنند و اين عناصر را براساس خواست
کش درباره مقاصد غارتگرانه  هاي زحمت حزب بايد در ميان توده      

ها  حزب بايد براي توده. گري به پردازد کار روشن به  هاي انگليسي امپرياليست
توانند  هاي ملي ايران نمي روشن سازد که بدون واژگون ساختن نظم حاکم اقليت

  .راه انکشاف فرهنگ ملي و استقالل ملي را به پيمايند
جا که در ايران صنايع ملي وجود ندارد،  از آن. ايران کشوري زراعتي است      

در خطوط اصلي به پرداخت خرمن و صادرت مواد خام  بهبودي وضع کشور
ترين ناکامي در اين زمينه  کوچک. گي دارد صنعتي و محصوالت کشاورزي بسته

در طول جنگ داخلي به هنگامي " مثال. کشاند يي را به ويراني و فقر مي کل ناحيه
ي ها کاري در سراسر شمال ايران کشت" که صادرات به روسيه متوقف گشت تقريبا
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در کشورهاي . پنبه و باغات ميوه، کشت ابريشم به ويراني کامل گراييد
انکشاف شهرها و صنايع شهري تقاضا براي محصوالت کشاورزي را   داري سرمايه

در . به طور عظيمي باال برد، و از اين طريق پيدايش و قوام بازار ملي را فراهم آورد
رد که انکشاف اقتصادي کشور را گي ايران جاي بازار داخلي را بازار خارجي مي

ي شاه و عوامل وي اين  هاي جنايتکارانه بند و بست. سازد سخت محدود مي
کند و رشد و بهبودي ايراني  گي به خارج را بيش از پيش تقويت مي وابسته

بدين سبب جاي شگفتي نيست که . گردد روستانشين را به طور مصنوعي مانع مي
در . کند گي را سر مي آکنده از فقر و گرسنه  گي ندهدهقان ايراني تا به امروز ز

به ويژه . گي شکوفان و در حال رشد است برده] بازار[بسياري از مناطق هنوز 
ملغا شد، " رسما] ۱۲۸۵[۱۹۰۶اگر چه بيکاري پس از انقالب . بيکاري رواج دارد

د فئودال بان. گيرد جا کار رايگان براي مالکان انجام مي هنوز در همه" ولي عمال
حاکم به منظور حفظ اين وضع از واگذاري اراضي وسيع زير آيش و اراضي قابل 

در نتيجه فقر دائمي . زند به دهقانان سر باز مي] خالصه[کشت در دست حکومت 
. زمين، دهقانان ايراني حتا در موقعيتي نيستند که معاش خانواده خود را تامين سازند

وجوي کار به  ران دهقان گرسنه ايراني در جستساله هزا  بدين سبب است که همه
تنها سياست . کنند مناطق صنعتي ماورا قفقاز يا شهرهاي مجاور بحر خزر کوچ مي

ي طبقات حاکم مسئول اين امر است که دهقانان ايراني به  جنايتکارانه
گان موادخام مراکز صنعتي اروپا و خريداران محصوالت گران قيمت  توليدکننده
  .هاي دهقاني است حاصل اين امر فقر و کوچ دائمي توده. اند ل گشتهخارجي بد

به همين دليل است که کنگره حزب وظيفه خود دانست با تمام وسايل بدين امر       
به پردازد تا حمايت وسيع حکومت از اقتصاد روستايي را از طريق بذر، گاو شخم، 

ا بدين وسيله از دهقانان در تقسيم اراضي خالصه و اعتبار و غيره سازمان دهد ت
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مقارن با اين، حزب . مقابل غارت اربابان و رباخواران تا حدي حفاظت شده باشد
بايد دهقانان را آگاه سازد که تحت نظام حاکم حل قطعي مسئله ارضي ناميسر 

هاي انگليسي  دستي با امپرياليست است، زيرا شاه مالکان ارضي و روحانيون در هم
هاي  بايد توده. ال حاکم در ده تا آخرين لحظه دفاع خواهندکرداز اوضاع و احو

حزب . به سود مبارزه براي زمين سازمان داد] ي دهقاني[ها دهقاني را در اتحاديه
کمونيست ايران بايد تصاحب اراضي مالکان را به سود دهقانان در راس برنامه ارضي 

طريق انقالب پيروزمند  تواند از يي تنها مي چنين غصب اراضي. خويش قرار دهد
هاي  عالوه بر اين، سخني چند درباره شرکت. کش ايران ميسر گردد هاي زحمت توده

  .آيد تعاوني الزم مي
هاي تعاوني  جا فقط شرکت در اين. در اين زمينه بسيار کم کار شده است      

با در . هاي تعاوني صنعتي و کشاورزي وجود ندارند شرکت. مصرفي وجود دارند
هاي تعاوني يکي از اشکال مهم کار علني است، کنگره  که شرکت ظر گرفتن اينن

حزبي، کميته مرکزي جديد را موظف داشت با تمام قوا در به دست گرفتن رهبري 
کنگره . هاي تعاوني جديد به کوشند هاي تعاوني موجود و تاسيس شرکت شرکت

ويژه در شهرهاي هاي تعاوني مصرفي موجود، به  حزب تکميل و تقويت شرکت
. ترين وظايف حزب کمونيست ايران دانست تهران، تبريز و رشت، را يکي از مهم

با گذشت . دار اين امر سازد دار را عهده حزب وظيفه مند است رفقاي صالحيت
اين . يي بدل گردند هاي منطقه هاي تعاوني مصرفي بايد به شرکت زمان اين شرکت

در شهرها ) شرکت تعاوني(نخست دفتر مرکزي  چنان انجام گيرد که کار بايد آن
هاي  هاي موجود يک سلسله فروشگاه تاسيس گردد، به طوري که در کنار فروشگاه

  .هاي پر جمعيت را در بر گيرد جديد احداث گردد، و محله
فروشان سرخ به  از يک سو بايد دست. کار روستاها بايد در دو جهت سير کند      

از سوي ديگر، خود . الزم را براي مناطق خود تامين کنند وجود آيند که کاالهاي
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هاي تازه  مايحتاج فروشگاه. هاي تعاوني متمرکز ساخت اهالي ده را بايد در شرکت
فروشان بايد از محل مرکزي در شهرها تامين  کار در روستاها را نيز مانند دست

هاي  ن شرکتگا دهنده بايد نوعي مبلغين و سازمان فروشان سرخ مي دست. کرد
  .تعاوني در روستاها باشند

هاي تعاوني مصرفي به  حزب بايد به موازات تقويت و تمرکز شرکت      
هاي تعاوني کشاورزي نيز توجه مبذول دارد تا فروش  دهي شرکت سازمان

کش دهقاني را تامين سازد و از اين طريق غارت آنان  هاي زحمت محصوالت توده
هاي تعاوني  دهي و تمرکز شرکت سازمان. ران مانع گرددرا توسط مالکان و رباخوا

  .هاي تعاوني مصرفي انجام گيرد کشاورزي بايد به همان ترتيب شرکت
گي  هاي تعاوني صنعتي بايد در درجه نخست در آن مناطق صنايع خانه شرکت      

در صنايع " کنند، مثال و دستي احداث گردند که براي بازارهاي بزرگ توليد مي
  .اجي و فوالدسازي و غيرهنس

هاي تعاوني صنعتي نو  آالت مناسب براي شرکت در جهت فراهم آوردن ماشين      
از هيچ اقدامي نبايد فروگذار کرد، به طوري که اينان بتوانند تا حدي با 

  .خارج رقابت کنند] محصوالت[
نگره حزب به ک. هاي ديگر به تصويب رسيد هاي مشابهي در تمام زمينه نامه قطع      

هاي تعاوني، کار سازمان جوانان کمونيست، و کار در  نحو اکمل به ساختمان شرکت
ايران داغان _اکثر سنديکاهاي کارگري ما توسط ارتجاع انگليس. ميان زنان پرداخت

اند و  هاي کارگري موجود در تهران، رشت و ساير شهرها نيم قانوني اتحاديه. اند شده
  .اند ن رخنه يافتهجاسوسان رضاشاه در آ

کنگره حزب کميته مرکزي نو را موظف ساخت به منظور ارتقاء اقتدار       
هاي کارگري اقدامات جدي به عمل آورد و کار تشکيالتي را  اتحاديه]  اتوريته[

  .در اين زمينه تقويت کند
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ني نامه جديد حزب را به تصويب رساند و کميسيو افزون بر اين، کنگره حزب نظام      
کنگره . سان ثمربخش بود کار کنگره بدين. را مامور تجديدنظر در برنامه حزبي نمود

ترين مسائل اتخاذ تصميم کرد و خط کار نو را  ي يک سلسله از مهم حزب درباره
کنگره حزب شعار الغاي سلطنت و استقرار جمهوري انقالبي خلق به جاي . تعيين نمود

مبارزاتي حزب کمونيست ايران در دوران آينده  ترين شعارهاي آن را به مثابه مهم
  :بايست اهداف زير را تامين سازد اين جمهوري انقالبي خلق مي. اختيار کرد

  هاي امپرياليستي، استقالل از قدرت: الف      
  تحکيم مناسبات دوستانه با اتحاد شوروي: ب      
  ي عناصر انقالبي در حکومت، نقش رهبري کننده: ج      

بقاياي فئوداليسم، و در درجه نخست، غصب   انهدام قطعي و باز ناگشتني همه: د      
  هاي مالکان و اراضي خالصه به سود دهقانان، بالعوض زمين

  هاي دموکراتيک؛ آزادي: ه      
  تصويب قانون کار؛: و      
  گران؛ هاي کارگري، دهقاني و صنعت تسليح سازمان: ز      
هاي ضد انقالب در جهت استقرار  ون انقالبي که تمام کوششتصويب قان: ح      

  .ها جواب گويد مجدد نظم کهن را با شديدترين مجازات
تحت ] که خود[هنگامي که انقالب ارضي زير رهبري حزب کمونيست ايران      

ي موجوديت اتحاد شوروي صورت عمل  و به شکرانه] است[هدايت کمينترن 
در   داري هاي انکشاف غير سرمايهVor…u…satzung انپذيرد، آن وقت پيش نش مي

يابي بدين هدف مستلزم مشقات غيرانساني و  دست. ايران وجود خواهند داشت
بايد  ي ايران مي هاي سنگيني است؛ با اين وصف حزب کمونيست منطقه فداکاري

ترجمه : زاده سلطان.آ. (يي راسخ در جهت اين هدف گام بر دارد بدون تزلزل و با اراده
  )  شين.م: از آلماني
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  ۹وضع اقتصادي در ايران و حزب کمونيست ايران
    

ولي رقابت جنايت . مند خاور زمين است ايران يکي از کشورهاي ثروت    
يي که بين انگلستان و روسيه تزاري با شدت ادامه داشت، وي را در وضع  کارانه 

سياست استعماري اين دو قدرت نه  .نهايت دردناکي قرار داده است اقتصادي بي
که واردات توليدات صنعتي ارزان  گشت، بل تنها انکشاف صنايع ملي را مانع مي

قيمت از اين کشورها، موسسات کوچک صنعتي داخلي را که در گذشته انکشاف 
  .کشاند راني ميييي داشتند، نيز به و قابل مالحظه

و توليدات صنعتي، صدها ) يمانوفاکتور( در نتيجه رقابت نابرابر توليدات دستي      
ور و توليدکننده خرده پاي گرسنه، محکوم به بيکاري، گدايي و  و هزاران پيشه
گفتند و به زير  آنان با قلبي آکنده از رنج ميهن خود را ترک مي. مرگ گرديدند

                                                 
وئيه ژ ۲۱، ۳، شماره »بولتن کمونيست«. ۱: زاده در دو نشريه زير به زبان فرانسه منتشر گشت اين مقاله سلطان – ۹

ژوئيه  ۹، ۳۲مونيست، شماره الملل ک ارگان سومين کنگره بين» مسکو«. ۲.) است» ايران«جا عنوان مقاله  اين( ۱۹۲۱
۱۹۲۱ . 
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مناطقي که _ ترکستان، قفقاز، باکو، آمريکا و غيره _ آسمان کشورهاي ديگر
ها هزار دهقان نيز که تحت استثمار و  ده. بردند تر داشت پناه مي شندهوضعي بخ
شوند، مجبور به مهاجرت  گي شديد مالکين ارضي و حکام شاه رانده مي خودکامه

گرديدند، و با پيوستن به آناني که پيش از ايشان بار سفر بسته بودند، به بهاي عرق 
چنين است سرنوشت . دندآفري و خون خويش براي کشورهاي خارجي ثروت مي

  .تمام کشورهاي مستعمره و نيمه مستعمره
ياب  کم. و انقالب روسيه تا حدودي اوضاع را تغيير داد] جهاني اول[جنگ       

شدن توليدات مانوفاکتوري ضروري، فعاليت مجدد صنايع کوچک محلي را 
الي محل در نقاطي چند از شمال ايران، توليد اشياء مختلف توسط اه. موجب گشت

ها هنوز محصوالت صنعتي خود را وارد  حتا در جنوب که انگليسي. آغاز شد
توليدکننده کوچک که . کردند صنايع محلي با موفقيت آغاز به انکشاف نمود مي

که زير يوغ  گردد، وي از اين در عين حال مالک کوچک نيز هست، وارد عمل مي
که صنايع بزرگ ملي انکشاف مادامي . متنفر است" اقتصادي خارجي است عميقا

اند، توليدات محلي و فردي از خود نسبت به  يي نيافته قابل مالحظه" نسبتا
  .يي را بروز خواهد داد صمانهماروپايي مخالفت   داري سرمايه

کنند و نه بر  هاي انگليسي در ايران نه روي بورژوازي تکيه مي امپرياليست      
مند مالک  نيروي خود را در ميان اشرافيت ثروتپا؛ آنان   گان خرده توليدکننده

سه هزار مالک ارضي . يابند هاست، مي زمين، که شايد در شرق منفورترين کاست
بيش از ده . هاي زراعتي کشور ما را در دست دارند فئودال، سه چهارم زمين" تقريبا

اين . دبرن انگليس به سر مي  ميليون دهقان تحت يوغ اين نوکران منفور بورژوازي
هاي بومي، که توسط اعليحضرت شاهنشاه ايران حمايت  بورژوازي همراه با انگل

  .گان قرار دارند ديده مورد نفرت ستم" شوند، شديدا مي
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. گي اقتصادي، نيروي کارگري در ايران بسيار ضعيف است مانده به علت عقب      
گاه به  گاه و بي  ها که در آن ،اين امر به ويژه در اياالت شمالي صادق است

در . کارگر ندارند ۵۰تا  ۱۵تر از  کنيم که بيش يي برخورد مي ها يا کارخانه کارگاه
در موسسات نفتي جنوب، که در دست . نظر کمي بهتر است جنوب وضع از نقطه

گروه اصلي،  ۸يا  ۷ايراني است، دويست و پنجاه هزار کارگر در _ تراست انگليسي
  .و غيره به کار اشتغال دارند] خرمشهر[يه، شوشتر، محمره از جمله در مناطق سليمان

تواند به  حزب کمونيست ايران نمي  در اين اوضاع و احوال روشن است که      
حزب سعي دارد . کند يي بدل گردد و در اين جهت هم کوششي نمي حزبي توده

ود جلب گران به خ ي کارگر، کارگران و صنعت ترين عناصر را از ميان طبقه آگاه
الملل کمونيست متشکل سازد و تربيت کند،  بين  کند، آنان را تحت اصول و پرچم

کشان را به  هاي زحمت و به موازات آن در شهرها سنديکا و در روستاها اتحاديه
  .وجود آورد

، در انزلي برگزار گرديد، ]۱۲۹۹تير  ۲[۱۹۲۰ژوئن  ۲۳در  پس از کنگره ما که      
دهي  وسيعي براي سازمان" شرايط بسيار دشوار کوشش واقعا کميته مرکزي ما تحت

داراي " اما اکنون چهار کميته ايالتي، و تعداد زيادي کميته شهرستان که جمعا. نمود
تر  سال گذشته تعداد اعضاي حزب قدري بيش. ايم عضواند، تشکيل داده ۴۵۰۰

ليغاتي ما در بود، ولي به سبب تحريکات يک گروه ماجراجو فعاليت ترويجي و تب
ارگان رسمي کميته مرکزي » کمونيست«يي مناطق متوقف گشت و انتشار  پاره

ور را در  کارگر و پيشه ۴۱۵ايم،  ما موفق شده  با اين همه. مدتي دچار وقفه گرديد
  .هاي کارگري متشکل سازيم اتحاديه

د آگاه فئودالي که بايد در آن فعاليت کن_ حزب کمونيست ايران از وضع نيمه      
با توجه به اهميت متقابل آرايش طبقاتي در کشور ما، جايي که . است
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دار، تمام اقشار مردم را استثمار  در اتحاد با اشرافيت زمين  هاي انگليسي امپرياليست
کنند، حزب در برنامه حداقل خود، در درجه اول سرنگون ساختن قدرت شاهان  مي

را مد   وغ اقتصادي سياسي راهزنان انگليسيو مالکين ارضي و رها ساختن ايران از ي
چنان رژيمي هستيم که امکان انکشاف و  ما خواهان استقرار آن .نظر قرار داده است

مطمئن هستيم که اين " ما کامال .تبليغات کمونيستي را به ميزان وسيعي فراهم سازد
به انکشاف  تواند يي است که مي يي چون ايران، تنها وسيله مانده امر در کشور عقب

ديده را  هاي ستم انقالبي که امکان رهايي قطعي خلق_ انقالب جهاني کمک کند
  )ک.د: ترجمه از فرانسه:زاده سلطان.آ(  .فراهم خواهد آورد  داري از استثمار سرمايه

  
  گفتار پيش

ايران و در ضمن   گي مراد از نوشته حاضر توصيف فشرده جوانب عمده زنده      
  .گان به حوادث جاري است ندهعطف توجه خوان

مآخذ الزم براي نگارش اين نوشته در جريان مسافرت اخير ما به ايران       
در ضمن به مسئله ارضي . گردآوري شد]) ۱۳۰۰دي [۱۹۲۱دسامبر سال -سپتامبر(

مسائل، مورد   تر از همه توجه خاصي معطوف گرديد زيرا اين مسئله تاکنون کم
غير از مآخذ کتبي، ما در نواحي مختلف ايران با خود دهقانان  .تحقيق قرار گرفته است

فرساي ناشي  طاقت ريا درباره آن شرايط ها بي مصاحبات طوالني به عمل آورديم و آن
متاسفانه به علت عزيمت . سابقه مالکان براي ما صحبت داشتند گي بي از خودکامه

ک وزارت ماليه درباره تعداد فوري ما از تهران، ميسر نگشت قسمتي از اسناد و مدار
  .هاي دولتي هستند، با خود بياوريم امالک بزرگ را که مشمول ماليات

کنيم که نوشته حاضر بتواند خدمتي به کليه آن  با تمام اين اوصاف ما تصور مي      
گنجايش . امروز ايران آشنا شوند  گي ند با واقعيت زندها کساني باشد که مايل
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تري  ا امکان نداد که روي مسائل مورد بحث ما، با تفصيل بيشمحدود نوشته به م
يي مسائل از طرف ما به کلي مطرح نگرديد يا فقط به  از اين رو پاره! تامل کنيم

  )۱۹۲۲ژوئيه سال  ۲۱: مسکو: زاده سلطان.(يي رفته است اشاره  ها آن
  
  نظام سياسي.۱

و  شد که از عهد خشايارشاه مي، ايران تحت قوانيني اداره ]۱۲۸۵[۱۹۰۶تا سال       
. داريوش به ميراث مانده و با مقادير زيادي قواعد و رسوم اسالمي آميخته شده بود

وي . هر حاکمي در قلمروي ارضي خود فرمانرواي مطلق و خرده سلطاني بود
کش  کرد و در ازاي آن به شاهنشاه و وزير اعظم پيش منصب خود را اجاره مي

وي تمام مشاغل . کرد تقديم مي) تر رشوه ارت درستهديه يا به عب(بزرگ 
سان مبالغ هنگفتي معادل با چند برابر  داد و بدين کوچک ايالت را به اجاره مي

امنيت جاني و مالي اهالي به . آورد کرد، به دست مي چه که به تهران حواله مي آن
وقت توانست هر  حاکم مي. هيچ وجه از تعدي و خودسري حاکم در امان نبود

خواست حبس و محاکمه کند، به دار بکشد و اموالش را ضبط  هرکسي را که مي
ماند به ويژه هنگامي که او بخشي از اموال  ها بالکيفر مي و تمام اين خودسري. نمايد

  .کرد مندان درباري تقسيم مي غارتي را با کسي از دولت
که از  بط اموال، بلولي حکام نه تنها از راه فروش مشاغل و اخذ رشوه و ض      

هاي دولتي، واگذاري مستمري و پرداخت مواجب سربازي  آوري ماليات محل جمع
آن وقت . اگر حاکم، فردي زرنگ و کاردان بود. و غيره عوايد سرشار داشتند

طبق قوانين کشور . ترين درآمد را از ارتش به دست آورد توانست بزرگ مي
در مورد » مميزي«اداره " ضمنا. دمجبور بود که در ارتش خدمت کن» رعيت«

کرد که هر قريه  خدمت نظام اجباري نيز به مانند ماليات جنسي، از پيش تعيين مي
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ارتش شاه از افرادي از تمام . براي دوره جديد چند نفر سرباز بايد تحويل دهد
اش در واحد  هر سربازي که نام. شد تشکيل مي_ سال ۷۰تا  ۱۵از سن _ سنين 

. گرفت شد از حاکم مسکن، پوشاک، خوراک و مواجب مي يمفروض ثبت م
چي و گردان  نفر توپ ۱۲۰۰۰۰نفر پياده،  ۵۰۰۰ارتش زمان صلح روي کاغذ از 

. دادند و واحدهاي سوار نظام را عشاير و ايالت تشکيل مي. شد مهندسي تشکيل مي
. شد غ ميهزار نفر بال ۱۶۰تا  ۱۵۰بايستي به  در دوران جنگ تعداد نفرات ارتش مي

ولي بيش از نيم قرن بود که جنگي رخ نداده بود؛ کادرهاي نظامي دوران صلح 
فقط روي کاغذ وجود داشتند و در حقيقت امر ارتش به بهترين منبع درآمد براي 

" آنان در مقابل دريافت پول کالن، خانوارها و دهاتي را تماما. حکام بدل گشته بود
برخي از سربازان را براي مدت نامعلومي . ودندنم از خدمت نظام اجباري معاف مي

غالب اوقات آنان بخش مهمي از مواجب سربازان و ارزاق . فرستادند به مرخصي مي
نفر سرباز  ۶۰۰تا  ۵۰۰کردند و به عوض  و حتا تجهيزات را به نفع خود تصاحب مي

. داشتند نفر را به دولت عرضه مي ۱۲۰۰تا  ۱۰۰۰موجود، صورت حساب مخارج 
بر هر . دين ترتيب فساد و چپاول خزانه در سراسر کشور حد و حصري نداشتب

  .توانست ديري به پايد کس روشن بود که چنين ترتيبي نمي
، مظفرالدين شاه تحت تاثير انقالب روسيه و زير فشار ]۱۲۸۵[ ۱۹۰۶در سال       

له را مالي که چند سال متوالي ادامه يافته بود، تصميم گرفت سنت چند صد سا
بشکند و براي برقراري صلح و آرامش در مملکت و تشديد و استحکام مباني 

مقرر فرمايد ]) ۱۲۸۵شهريور سال [ ۱۹۰۶اوت سال (دولت، تشکيل مجلس را در 
برزگران _ ها، علماي اعالم، اشراف و اهالي محترم زاده گان مملکت، شاه تا نماينده

در . ود را در آن مجلس بيان دارندو تجار و الخ به توانند حوايج و نظريات خ
را » متمم قانون اساسي«، مجلس شاه را وادار ساخت که ]۱۲۸۶[ ۱۹۰۷سپتامبر سال 
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معدلت «گزين فرمان  و اين در واقع همان قانون اساسي بود که جاي. تصويب نمايد
متمم قانون اساسي اعالم  ۲۶اصل . مظفرالدين شاه به رعاياي خود گرديد» بنيان
وزراء دولت در هر گونه «: ۴۴؛ اصل »قواي مملکت ناشي از ملت است«د دار مي

قواي مملکت به سه شعبه تجزيه «:  ۲۸و  ۲۷هاي  اصل» .امور مسئول مجلسين هستند
قواي ثالثه مزبور هميشه از . ي اجرائيه ي قضائيه، قوه ي مقننه، قوه قوه: شود مي
ها اين نکته را هم اضافه  اين  ي هاگر بر هم» .ديگر متمايز و منفصل خواهد بود يک

چهار جانبه يعني با راي عمومي، مستقيم، " بايستي تقريبا کنيم که انتخابات مي
شد، آن وقت روشن خواهد شد که چرا انقالبيون ايران با  مساوي و مخفي انجام مي

از ]) ۱۲۹۰[۱۹۱۱تا سال ] ۱۲۸۶[۱۹۰۷از سال (چنان شور و حرارتي طي چهار سال 
شاه دفاع کردند و سرانجام  موکراسي جديد و در مقابل تجاوز محمدعليرژيم د

هاي رشت و تبريز و مشهد و  هاي تزاري و ايراني در ميدان اکثرشان به دست قزاق
  .ديگر شهرها مصلوب شدند

خواهان ايران اميدوار بودند که انگليس به مثابه  در آغاز انقالب، آزادي      
تزاري درنده، ] حکومت[مشروط آنان را در مقابل هاي  کشوري کالسيک آزادي

دموکراتيک در ايران به _بورژوا پناه نخواهد گذاشت و در امر استقرار رژيم  بي
که ميان روس و انگليس ] ۱۲۸۶[۱۹۰۷لکن معاهده سال . ياري آنان خواهد رسيد

رد، و به هوش آو" بر سر تقسيم ايران به مناطق نفوذ منعقد شده بود آنان را تماما
  .۱۰هرگونه اميد واهي را در اين زمينه از بين برد

  گذشته از اين، تمام اقدامات روسيه تزاري در مورد سرکوب جنبش      
اين دو " بعدا. شد خواهانه در ايران از جانب انگليس پشتيباني و تاييد مي آزادي

                                                 
روسيه شوروي و «پاولويچ .انگليس و روسيه نگاه کنيد به اثر م ۱۹۰۷تر پيرامون معاهده سال  براي اطالع بيش – ۱۰

 .۱۹-۱۵صفحات «  داري انگلستان سرمايه
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 ۲۹ن وفروردي ۱۷[۱۹۱۰مه سال  ۲۰آوريل و  ۷در تاريخ . متحد وارد عمل شدند
، روسيه تزاري و انگلستان طي دو يادداشت تهديدآميز ايران را ]۱۲۹۸بهشت  اردي

الجيشي آنان لطمه  از واگذاري هرگونه امتيازي که بنحوي از انحاء به منافع سوق
هاي ارتباطي تمام شهرها و خطوط  زند و به ويژه واگذاري امتياز ساختن راه

  .داشتندها منع  تلگراف و بنادر را به خارجي
دولت روسيه با توافق با لندن به دولت ايران ] ۱۲۹۰آذر[۱۹۱۱در دسامبر سال       

اولتيماتوم داد و آن را مجبور ساخت که مستشاران آمريکايي را که به دعوت 
مندانه  دولت ايران براي اداره کردن ماليه کشور به ايران آمده بودند و بسيار شرافت

افزون بر اين، دولت ايران . دند، از کار برکنار سازددا وظيفه خود را انجام مي
مجبور شد تعهد کند که از آن پس هيچ مامور خارجي را بدون رضايت قبلي 

  .روسيه و انگلستان استخدام ننمايند
روسيه و انگليس با تهديد ايران به ] ۱۲۹۰بهمن۲۸[۱۹۱۲فوريه سال  ۱۸در       

، ]۱۲۸۶[۱۹۰۷تند که معاهده سال لشکرکشي، از دولت ايران، مصرانه خواس
حتا . انگليس و روسيه را به رسميت بشناسد و آن را مبناي سياست خود قرار دهد

آنان ايران را از حق داشتن ارتش مستقل محروم ساختند و به استثناي دسته 
بايست توافق قبلي دو دولت مذکور را  کوچکي که در مورد تشکيل آن، ايران مي

را درباره جزئيات اين سازمان مد نظر   ها که دستورات آن اين" اجلب نمايد و مضاف
، روسيه و انگليس دولت ايران را به قبول ]۱۲۹۵مرداد[۱۹۱۶در اوت سال . قرار دهد

اش برقراري کنترل مطلق آنان بر ماليه و قواي مسلح کشور بود،  يادداشتي که هدف
کميسيون مختلط با اختيارات تشکيل يک ": در اين يادداشت، اوال. واردار ساختند

چنين چند نفر بلژيکي و ايراني براي  و روسي و هم  کامل، مرکب از نظّار انگليسي
تشکيل دو ارتش در ": اداره امور مالي کشور و نظارت بر مداخل و مخارج، ثانيا
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ها و ديگري در جنوب تحت رهبري  ايران يکي در شمال تحت رهبري روس
تجهيزات و مخارج ارتش را دو دولت مذکور تا . شد ي، طلب م افسران انگليسي

  .پايان جنگ اروپا به عهده خود گرفتند
طرفي ايران، معذالک خاک کشور در اثر وجود قواي روس و  با وجود اعالم بي      

ترکيه از يک طرف و قواي _هاي آلمان انگليس به صحنه عمليات جنگي بين قشون
ها يک  نشيني و تعرض پي در پي اين قشون قبع. متفقين از طرف ديگر تبديل شد

سلسله از مناطق آباد و شکوفان شمال و جنوب غربي ايران را به کلي از هستي ساقط 
  .نمود
پس از قلع و قمع ائتالف آلمان، و خروج روسيه از جرگه دول امپرياليستي،       

اوت  ۶قرارداد  هدف از. به صورت اربابان کامل ايران در آمدند" ها موقتا انگليسي
، که بين انگليس و ايران منعقد شده بود، اين بود که به ]۱۲۹۸مرداد۱۴[۱۹۱۹سال 

آور  متن اين سند حيرت. الحاق واقعي ايران به انگليس، صحه قانوني گذارده شود
شد انگليس و ايران  يکي سياسي که در آن سعي مي: عبارت بود از دو بخش

بدين » انکشاف مطلوب ايران«عين حال کمک به  تر به هم به پيوندند و در محکم
براي . ۲. تماميت ارضي ايران را محترم شمارد. ۱: منظور بريتانياي کبير وعده داد

شان  براي واحدهاي نظامي ايران که وظيفه. ۳. اداره ايران کارشناس اعزام دارد
آهن و  هدر ساختن را. ۴. حفظ نظم و آرامش خواهد بود افسر و تسليحات به فرستد

  .   ديگر خطوط ارتباطي با تماس کامل با دولت ايران فعاليت کنند
يي انگليس به ايران  در بخش دوم قرارداد، شرايط واگذاري وام دو ميليون ليره      

گردد  شد و به موجب آن اقساط اوليه وام فقط زماني به ايران پرداخت مي تعيين مي
شغول انجام وظيفه باشد؛ به ديگر سخن، شرط که مستشار مالي بريتانيا در تهران م

  .بود  داري کل به يک انگليسي الزم براي واگذاري وام، تفويض مقام خزانه
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شد تمام نيروهاي مسلح ايران تحت  اگر اين قرارداد به مورد اجرا گذارده مي      
يي که ها گرفت و کليه مراکز بازرگاني و ايستگاه قرار مي  فرماندهي مربيان انگليسي

شد و در مرزهاي  اند در دست انگليس، متمرکز مي با خطوط تلگرافي به هم مربوط
باني  ايران براي حراست مرزها نگه_ کشور همان واحدهاي نظامي انگليس

  بانک شاهنشاهي ايران نيز که بدون اين هم در دست شرکت انگليسي. دادند مي
_ هاي انگليس ن توسط ژاندارمدر تمام شهرهاي ايرا" است با شعبات خود تقريبا

هفته   اين بانک حق چاپ اسکناس را دارد و همه" ضمنا. شود ايران حفاظت مي
اداره امور مالي کشور چه در مرکز و چه . کند امور گمرکات کشور را بازرسي مي

هاي حمل و  بنگاه. گرفت در واليات زير نظارت مستشاران مالي انگليس قرار مي
_ ي بازرگاني نيز هم اکنون در دست شرکت حمل و نقل انگليسها نقل و کليه راه

ها و تمام امور حمل و نقل  ايران قرار دارد و اين شرکت حق انحصاري ساختن راه
هاست که در  خطوط اصلي تلگراف مدت. را در دست خود قبضه کرده است

اختيار کمپاني تلگراف هند شرقي و اداره تلگراف هند شرقي و خطوط فرعي 
  .قرار دارند  گراف زير نظارت يک مستشار انگليسيتل

  ؟ ۱۱ها الحاق اجباري نيست اين  ي مگر همه      
خواستند  هاي انگليس که مي سابقه امپرياليست بختانه اين اخاذي بي ولي خوش      

ايران، مردم اين کشور را اغفال کرده و به » حق حاکميت«با شناسايي توخالي 
عقيم " عمره تازه براي امپراتوري بريتانيا آماده نمايند، قبالتدريج از آن يک مست

هاي ددمنشانه  هاي اخير بارها بر ضد تالش بورژوازي ايران که طي دهه. مانده است
توانست به چنين انتحاري تن در  هاي بزرگ به اعتراض قاطع برخاست نمي دولت

                                                 
مسکو اداره » نزديک اقتصاديات و مسائل انقالبات ملي در کشورهاي خاور دور و«تر به اثر  براي اطالع بيش - ۱۱

 .و صفحات بعدي مراجعه شود ۴۵-۳۲، صفحات ۱۹۲۲نشريات دولتي، سال 
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شراف مخالف خود را با اين قاطبه مردم نيز به استثناي مشتي اعيان و ا" دهد و اصوال
به همين علت هيچ دولتي جرئت نکرد زير اين سند ننگين را . قرارداد ابراز داشتند

طي تمام . هاي انگليس بر ايران بود، صحه گذارد که سند تملک کامل امپرياليست
کدام  يي تشکيل شد لکن، هيچ وزيران تازه هر ماه هيئت" تقريبا] ۱۲۹۹[۱۹۲۰سال 
که سرانجام کودتاي  تا اين. نست توقعات آزمندانه انگليس را ارضاء نمايدنتوا  ها آن

به اين بازي ناشايست پايان داد و در اين امر مناسبات ] ۱۲۹۹)[اسفند(فوريه 
نظر نمود،  ايران که نه تنها از قروض ايران صرف  شائبه روسيه شوروي نسبت به بي
به مردم ايران بخشيد، نقش عظيمي  که کليه امتيازات غاصبانه حکومت تزاري را بل

به اين اميد " هاي خود دست بر دارد، ظاهرا از نقشه" انگلستان ناچار شد موقتا. داشت
  .که اوضاع سياسي ايران در آينده ممکن است باز هم به نفع آن تغيير يابد

داند که مادام که قدرت  و انگلستان براي اميدواري دليل دارد، زيرا خوب مي      
مالکي است با آن اگر امروز نشد فردا _اکمه کشور در دست اليگارشي فئودالح
ي حاکمه تا اين حد  در هيچ جا نظير ايران طبقه. توان زبان مشترک پيدا کرد مي

جا نظير کشور شاهنشاهي سودپرستي، خيانت، رشوه و ارتشاء،  فاسد نشده و هيچ
ان مالکان و نجباي درباري برد به خزانه، دروغ، نيرنگ و عهدشکني در مي دست

به همين دليل هيچ جاي تعجب نيست که . هاي عميق نداونده است اين چنين ريشه
ايران موافقت کردند و آن را با الفاظ _آنان در بادي امر به امضاي قرارداد انگليس

قرارداد عصر نوين  و عبارات زيبا ستودند و چنين جلوه دادند که گويا با امضاي اين 
ولي موقعي که امضاي قرارداد با . شود بختي ايران گشوده مي گي و خوش شکفته
جا  جا و آن تمام قشرهاي اهالي کشور مواجه شد و اين" العمل نيرومند تقريبا عکس
ياران ايراني آنان بر پا گرديد و هنگامي که آنان  ها و دست هايي عليه انگليسي قيام

که خود آنان را نيز تهديد  انگليس، بل تمام خطراتي را که نه تنها نفوذ و حيثيت
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کرد، احساس کردند، آن وقت مجبور شدند از مقاصد اوليه خود مبني بر فروش  مي
نسب که اين قرارداد را  و اکنون برخي از نجباي عالي. فوري ايران دست بردارند

  .امضاء کرده بودند در مجلس عليه آن راي دادند
تواند چهره سياسي خود  وي مي. قلمون صفت استقشر اشراف ايران بو" اصوال      

را به تمام معني هر ساعت عوض کنند، فقط به اين اميد که بر ثروت خود باز هم 
به مقام عالي اشراف نهي » خدمت«فرد معمولي نيز از " حتما. افزايد تر بي بيش
ليه داشت زيرا شريعت اسالم ک» خون آبي«نبايد " براي چنين مقامي حتما. شود نمي

باب مثال  من. بود» زرنگ«فقط بايد . آورد سان به حساب مي مسلمين را يک
السلطنه زماني آه در  ايران و برادرش قوام_ الدوله مبتکر اصلي قرارداد انگليس وثوق

ولي . آريستوکرات معروف بودند_الدوله بساط نداشتند و هر دوشان منشي عين
برسند و بعد وزير و نخست وزير شوند تا  قدر کافي بود که به مقام استانداري همين
هاي کالن در  هاي مجلل و امالک و ثروت هنگفت به دست آوردند و پول کاخ
  .و اين واقعه منحصر به فرد نيست. هاي اروپا بگذارند بانک
در اين شغل . پست وزارت بعد از استانداري پر درآمدترين شغل در ايران است      

توان با  کش زياد گرفت در عوض الاقل مي رشوه و پيشکه نشود هم  به فرض اين
هاي دولتي را نپرداخت ولي بديهي است که  استفاده از موقعيت خويش ماليات

به همين سبب . کند وزير دانا از تمام امکانات خود در مقياس وسيع استفاده مي
ند، پارچه ده و آبادي دار ۳۰-۲۰مالکان بزرگ و حکام سابق که   ي همه" تقريبا
براي نيل به مقام . گي مجلس برسند کوشند وزير شوند يا حداقل به نماينده مي

وزارت بايد مورد اعتماد اطرافيان شاه بود، و به مقتضيات زمان جواب داد يعني 
که  بسته به اين. آنگلوفيل يا روسوفيل، آلمانوفيل، ترکوفيل يا آمريکوفيل بود

تر  کنند، و به عبارت دقيق ها خدمت مي محافل درباري به کدام يک از اين دولت



۳۴ 

خوانين ايران اين شگردها را . باشند  ها يک از آن در صدد فروش ايران به کدام
مندترين فئودال آنگلوفيل دو آتشه سابق  الدوله، فرزند ثروت نصرت. دانند خوب مي

اين ايران، امروز با انگليس و _ گان اصلي قرارداد انگليس و يکي از الهام دهنده
شود تا در  کند و در ازاي اين به نيابت رئيس مجلس انتخاب مي قرارداد مخالفت مي

  .زمان مقتضي دوباره نقاب از چهره انگلوفيلي خويش بر گيرد
. خون ريخته شد، خوب نيست  وضع مجلس هم که به خاطر آن اين همه      

که خاطرنشان شد،  طور انقالبيون ايران به نام مشروطه و به خاطر اين مجلس همان
لکن افسوس که در ايران نيز . طي چهار سال متوالي به پيکار بي امان دست زدند

همانند تمام ديگر کشورها باند هيئت حاکمه توانست مجلس را هم در خدمت 
  .منافع طبقاتي خود در آورد

، شاه طي مراسم باشکوهي چهارمين دوره ]۱۳۰۰تير۱[۱۹۲۱ژوئن سال  ۲۲در       
 ۱۹۱۵مجلس از اکتبر سال . را که با عجله تشکيل شده بود، افتتاح کرد مجلس

گان مجلس که تحت  در آن موقع عده زيادي از نماينده. ، تعطيل بود]۱۲۹۴مهر[
سفير ترکيه قرار گرفته _ سفير آلمان در تهران و عصيم پي_تاثير پرنس رايس

آنان . ه به آنان ملحق شودبودند از پايتخت به قم عزيمت کرده و منتظر بودند که شا
البته اين . خواستند بدين طريق ايران را به نفع ائتالف آلمان وارد جنگ کنند مي

اش وجود  که در محافل درباري نظرات متفاوتي درباره توطئه فقط به علت اين
روز افتتاح چهارمين دوره مجلس در تمام مسير حرکت شاه از . داشت، سر نگرفت
شاه در نطق . ها صف کشيده بودند س قواي نظامي در خيابانکاخ سلطنتي تا مجل

ايران به _ خود که با شليک توپ پايان يافت، خاطر نشان ساخت، قرارداد انگليس
مجلس دوره . ها دوستانه است نحو مطلوب ملغا شده و روابط ايران با تمام دولت

  .چهارم کار خود را بدين شکل آغاز کرد
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ين مجلس شوراي ملي که بايد از منافع مردم ايران دفاع کند و اما اين مجلس، ا      
چاپ تهران » جارچي ملت«از چه کساني ترکيب يافته است؟ به اين سئوال روزنامه 

روزنامه خطاب به ملت . دهد پاسخ مي]) ۱۳۰۰مرداد۲۹[۲۰/۸/۱۹۲۱شماره مورخ (
لکن به . آزاداش و مطبوعات  مشروطه و پيشوايان: تو دو اميد داشتي«: نويسد مي

مرور زمان زمام امور مملکت به دست همان اشراف و خوانين و حکام ديروزي 
دار استبداد که آزاد انديشان را به توپ  هاي طرف ها و داروغه افتاد، همان والي

» برخيز به خان تعظيم کن«: زدند هايي که با چماق داد مي چي بستند، همان نسق مي
معلوم نيست که آنان . اند گزار و قاضي شده و قانون ها نماينده مجلس اکنون همان

اگر قاضي . هنگام تدوين قوانين چه مالحظاتي را مالک عمل قرار خواهند داد
  »اند پس متهم کيست؟ ايشان

خواهان خوش باور ايران که اميدوار بودند امور مملکت را به وسيله  آزادي      
هاي مشروطه  سال آزادي ۱۶پس از پارلمان و وزراي مسئول اداره کنند اکنون 

حال براي روشن شدن اين موضوع که در . زنند هنوز در همان جاي اوليه درجا مي
  .آوريم شوند چند نمونه مشخص مي نماينده مجلس مي  گونه ايران چه

بايد گفت که مجلس دوره چهارم و برخورد خود نسبت به انگليس و " قبال      
طور که گفتيم تا حدي به سوي  داشت، و همان روسيه روحيه کمابيش مخالف

. قيم ايران در آن موقع موفق به انحالل اين مجلس شدند. آلمان گرايش داشت
ايران بدون اخذ راي از مجلس سخت _ دولت ايران از تصويب قرارداد انگليس

ها براي تشکيل مجلس اقدامات جدي به عمل آورده و  انگليسي. ورزيد امتناع مي
هاي مجلس به نشانند و  دند در انتخابات مجدد عوامل خود را به کرسيکوشش نمو

در هر حال . در بسياري از واليات نيز به کمک حکام موفق به اين کار شدند
  ها گان مالکان و خوانين که با آن کردند که بجز نماينده ها تالش مي انگليسي
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به . بقات ديگر انتخاب نشوندگان ط تر وارد زد و بند شوند نماينده توانستند آسان مي
ي حاکمه افتاد و  تمام و کمال به دست طبقه" هاي مجلس تقريبا همين علت کرسي

  .دهند دموکرات، اقليت ناچيزي را در آن تشکيل مي_گان عناصر بورژوا نماينده
هاي هيئت رئيسه  قشر اريستوکرات با کمک محافل درباري به سرعت کرسي      

هاي خود از  گي پاله هاي هم قبضه نمود و با عجله اعتبارنامه مجلس را در دست خود
. رسيد، هيچ وقعي ننهاد ها مي و با اعتراضاتي که از محل. واليات را تصويب کرد

نفر از  ۶۰يي که به امضاي بيش از  در نامه سرگشاده. موارد اعتراض نيز کم نبود
درج ]۱۳۰۰آبان۲۹[ ۱۹۲۱ نوامبر سال ۲۰مورخ » ستاره ايران«نهاوند در روزنامه 

ما هر قدر اعتراض کرديم به ما الينقطع جواب «: خوانيم شده اين مسئله را مي
گي مجلس  العلماء نماينده شما است زيرا از نهاوند به نماينده دهند که نظام مي

گونه  گوييم ما او را انتخاب نکرديم و هيچ و موقعي که مي. انتخاب شده است
شما ديگر تاخير کرديد چون مجلس : دارند م به ما اعالم مياختياري به او ندادي

اش را تصويب کرده و شما بايد تا تشکيل  مقدس او را پذيرفته است و اعتبارنامه
در آخرين بار، ما تقاضا کرديم که بهتر است ما را به . مجلس بعدي منتظر بمانيد

نماينده خود بدانيم  توانيم او را نمي" وکيل گذاريد تا اين شخص که ابدا کلي بي
  ».وکيل ما باشد

]) ۱۳۰۰آبان۱۲[۳/۱۱/۱۹۲۱مورخ (چاپ شيراز » عصر آزادي«در روزنامه       
برادران هواداران آزادي، «: تلگرافي از طرف مليون کرمان بدين شرح درج شده
گان کرمان  هاي جعلي نماينده عالرغم اعتراضات و تمايالت قانوني مردم اعتبارنامه

حد و حصر خود  اهالي کرمان ضمن اطالع خشم بي. تصويب شده است در مجلس
روزنامه بدين مناسب » .اند طلب از اين واقعه از برادران فارسي خود ياري مي

هيچ جاي تعجب نيست که با وجود تمام اين اعتراضات، معذالک «: نويسد مي
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گان  ايندهگان تصويب شده است زيرا بخش اعظم نم هاي اين نماينده اعتبارنامه
ها و توطئه مقامات متنفذ محلي که  که با مداخله والي مجلس نه از طرف مردم بل

اند و  ديگر کمک برسانند، انتخاب شده ها به يک اند در تصويب اعتبارنامه موظف
گي به اين  علت اين نحوه کار آن است که صالحيت اشخاص که براي رسيده

گان با عدم مخالف با  اين نماينده. ک استاند نيز مشکو ها تعيين شده اعتبارنامه
  ».هاي غيرقانوني، منتظرند که ديگران نيز با آنان معامله به مثل کنند اعتبارنامه

تر از آن تلگرافي است که از کرمانشاه به نام رئيس مجلس مخابره  جالب توجه      
ر تلگرام د]) ۱۳۰۰آبان۱۲[۳/۱۱/۱۹۲۱تاريخ » اتحاد«نگاه کنيد به روزنامه (شده 

اگر حق انتخاب نماينده کرمانشاه با سکنه محل است در اين «: شود گفته مي
دانند و اگر چنين  صورت ايشان اميرقلي را انتخاب کرده و وي را نماينده خود مي

هاي انتخاباتي براي چيست؟ بگذار مقاماتي که در  سازي نيست، پس تمام اين صحنه
  ».نده کرمانشاه را تعيين کنندراس حکومت قرار دارند خودشان نماي

ها يا با  در آذربايجان، حکومت تهران يا به وسيله والي" درباره واليات، مثال      
تدابيري براي جعل و تقلب در انتخابات اتخاذ " گان مخصوص راسا اعزام فرستاده

چنين است نحوه اجراي اصل بيست و شش . نمود و پول کالني صرف اين کار شد
البته ما » .قواي مملکت ناشي از ملت است«: دارد سي ايران که اعالم ميقانون اسا

هاي مردم  ي حاکمه براي اغفال توده از طبقه" دانيم که سيستم پارلمانتاريسم اصوال مي
و در هر حال اين کارها کمابيش   داري رفته سرمايه به وجود آمده ولي در ممالک پيش

. خورد به چشم مي" در ايران تمام اين تقلبات فورا گيرد در حالي که زير پرده انجام مي
» وزراي مسئول«مسئول مردم » گان نماينده«يي شبيه اين قبيل  بدبيني است که بدون ذره

  .طراز نيز خواهند داشت هم
ترين انقالبات ايران عبارت  بجز اين مجلس ملي کاريکاتور، يکي از بزرگ      

در ايران نيز به مانند بسياري از ممالک ] ۱۲۹۰[۱۹۱۱تا سال . است از اصالح عدليه
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اسالمي فقط حاکم شرع وجود داشتند و قضات هنگام قضاوت آيات قرآن و 
احاديثي را که از پيغمبران باقي مانده بود و باالخره فتواي فقها را مالک عمل قرار 

واضح است که محاکم شرع در دست روحانيون يگانه مراجع تاويل و . دادند مي
به تدريج ابتدا محاکم مدني، ] ۱۲۹۰[۱۹۱۱ولي از سال . سير کتب مقدسه بودتف

  گي محاکم جنايي بر اساس قوانيني که ايران قبل از همه سپس محاکم صلح و تازه
. گردند از مجموعه قوانين کشورهاي اروپايي اقتباس کرده در کشور معمول مي

خصوص در اثر خوف دولت دان و ب ليکن به علت فقدان کادر تحصيل کرده حقوق
آيند تا اين لحظه قضات کشور را افرادي  که روحانيون به هيجان در ني از اين

فهمند حتا از احکام شريعت  ها را نمي که قوانين اروپايي دهند که نه اين تشکيل مي
کند به  هاي باور نکردني بروز مي و از اين جا سوءاستفاده. فهمند خود نيز چيزي نمي

تنها محکمه عالي استيناف کم و . نامند مي» ظلميه«سديد را » عدليه«ردم طوري که م
  .دار تشکيل شده است بيش از افراد صالحيت

کنند و طبق  گذشته از اين در ايران مالها هنوز نقش محضردار را ايفا مي      
هايي که  نامه شهادت. ها بايد به تصديق قاضي شرع برسد نامه شريعت اسالم شهادت

ديگر را  يک" به کلي با هم متناقض هستند و متقابال" دهند غالبا ها به مراجعين ميمال
محکمه قادر نيست مالهاي متنفذ را به مسئوليت جزايي جلب کند و . کنند باطل مي
طبقات " ضمنا. عدليه جديد را مغاير با شريعت اسالم اعالم خواهند کرد  ها گرنه آن

. شود تمام کارها مطابق با احکام شريعت اسالمي انجاماند که  مايل" حاکمه ايران جدا
ي روحانيون  قشر فوقاني طبقه_مندانه به متحدين خود هوده نيست که آنان سخاوت بي

گان اين قشر ماهانه از صد تا هزار تومان از دولت مواجب  دهند و نماينده باج مي
  .گيرند مي

ولت نيز به عدليه عمومي خود که خود د جالب آن است که نه تنها اهالي بل      
يي به ويژه در  خانه در هر وزارت" به همين سبب تقريبا. چندان اعتمادي ندارد
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خانه تشکيل  شود و ماموران آن وزارت وزارت ماليه محکمه اختصاصي تشکيل مي
گي  جلسه داده و به دعاوي اربابان رجوع در مورد مسئله نقض حق مالکيت رسيده

بايد گفت که در اين اواخر وزارت عدليه . ه حق استيناف ندارداين محکم. کنند مي
 ۱۰۷۷در متحدالمال شماره . نمايد براي تحکيم محاکم خود تدابير جدي اتخاذ مي

العاده مهم مقرر  ، عالوه بر ساير تدابير فوق]۱۳۰۰بهمن۱۷[۱۹۲۲فوريه  ۶مورخ 
نان امتحان گرديد که براي وارسي معلومات کارکنان دستگاه قضايي کشور آ

آيا دولت در شرايط سلطه باند اشراف خواهد توانست اين کار آغاز شده . بگذارنند
السابق  قشر اشراف ايران کمافي" اما فعال. را به انجام رساند؟ آينده نشان خواهد داد

در تاييد اين موضوع ما . گذارد و نه به مطالبات قانون نه به حيثيت محکمه وقعي مي
بين يک متشخص معروف و ] ۱۳۰۰بهمن[۱۹۲۲که در فوريه سال  حادثه جالبي را

اين ملک که در جنوب . کنيم مستاجر يکي از امالک خالصه روي داد نقل مي
زاده  اهللا نام دارد توسط شخصي به نام آيت» جوانمرد قصاب«تهران واقع است و 

_ رجوا لکن ديري نگذشت که اين ملک مورد توجه مالک هم. تهراني اجاره شد
اين دو در صدد برآمدند که . السلطنه و مادرش قرار گرفت زاده شعاع مرحوم شاه

اينان زياد معطل نشده مستاجر را بيرون راندند و ملک را . آن را تصرف کنند
زاده، حق  اهللا گي به عرض حال آيت گرچه محکمه پس از رسيده. صاحب شدند

مدتي است . کاغذ باقي ماندپايمال شده او را احيا کرد، ولي حکم محکمه روي 
السلطنه متزلزل  واالحضرت نزهت_ السلطنه درگذشته است ولي وضع مادرش شعاع

ي وي به عقد ازدواج وليعهد در آمد، و وي اهميت  نگشته زيرا سال گذشته نواده
چندي پيش به دستور وزارت عدليه حکم سابق به مورد اجرا . تري کسب کرد بيش

السلطنه به معيت نوکران خويش و عمال  ز بعد خود نزهتاما چند رو. گذارده شد
هاي  به جوانمرد قصاب آمدند و پس از کتک زدن آدم  ميسيون انگليسي
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شان را بيرون ريخته و سپس خود آنان را نيز از ملک بيرون  زاده اثاث اهللا آيت
مودار ولي اين واقعه به خودي خود ن. پايان يابد معلوم نيست  گونه کار چه. راندند

  .بسيار بارزي است از نحوه کار قضايي مسلط در ايران
باري  دهد که مردم معمولي ايران با چه وضع مشقت اين واقعه بار ديگر نشان مي      

مادام که وزرا با مداخالت و دستورات خود قادر نشوند از . اند دست به گريبان
يري کنند، طبيعي سابقه آن هم در جوار خود پايتخت جلوگ تعدي و قلدري بي

ها در نواحي  انگيزي که مالکان و فئودال هاي نفرت دادگري است که جنايات و بي
ها و  گي لکن اين خودکامه. الشمس است شوند اظهرمن مختلف کشور مرتکب مي

. کند رعيتي تا اين حد بارز تظاهر نمي جا به اندازه روابط ارباب ها هيچ اين حق کشي
شود که در انکشاف اقتصادي ايران  وضوح خاص ديده ميجاست که به  همانا اين

بست غيرقابل تصور و  در اثر وجود فئوداليسم فاسد و پوسيده و منحط دچار چه بن
  .ناپذيري شده است عالج

  
  مسئله ارضي.۲

ترين مسئله در کشور شاهنشاهي ايران، حتا در اوضاع فعلي که تمام  بغرنج      
در . سر در گم شده باز هم مسئله ارضي استهاي امور آن مثل کالف  رشته

کشوري که اکثريت آن به کشاورزي اشتغال دارند و بودجه آن به انضمام تمام 
ها از راه اخذ ماليات و عوارض از رعيت تامين  مخارج دربار و روحانيون و فئودال

گردد، در کشوري که تجارت خارجي و داخلي آن پيش از هر چيز به  مي
گونه  رزي متکي است، در چنين کشوري حتا تا اين لحظه هم هيچمحصوالت کشاو

علت اصلي اين پديده . ضوابط قانوني پايدار براي تنظيم مناسبات وجود ندارد
هاست که نه  سياسي نيرومند مالکان و فئودال_انگيز همانا در نفوذ اجتماعي اسف
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ب تجديد خواهند اين ضوابط قانوني ضوابطي که ممکن است موج که نمي اين
گي  گي آنان گردد، برقرار شود، حتا برعکس با در دست داشتن هميشه خودکامه

کوشند تا به خوانين امکان باز هم  واره مي هم) متاسفانه تا امروز(زمام قدرت
  .تري براي غارت و چپاول رعايا واگذار شود بيش
يران يکي از همانا در نتيجه فعاليت تبهکارانه آنان است که در حال حاضر ا      

يي  کارخانه_فاقد صنايع ماشيني" ايران تقريبا. ترين ممالک جهان است مانده عقب
است، و مناسبات کشاورزي آن وضع اروپاي قرون وسطا يعني دوراني را به خاطر 

ولي . هنوز نتوانسته بود در مقياس بزرگ در ده نفوذ کند  داري آورد که سرمايه مي
حاال هم . گذاشت ظ تخريب اقتصاد طبيعي بر آن تاثير ميبا تمام اين اوصاف از لحا

  .هاي معيني در چنين وضعي قرار دارد ايران با تفاوت" تقريبا
که يادآور شديم مناسبات ارضي در ايران معاصر تا حد زيادي شبيه قرون  چنان      

ن ها، هما ها همان ماليات جا همان فئودال و تا اين لحظه در اين. وسطا اروپاست
فقط با اين تفاوت که در ايران به مانند . ها و همان استبداد، وجود دارند بيگاري

که معلوم است قوانين  چنان. ديگر ممالک اسالمي، رعيت به زمين وابسته نيست
ولي . نمايند مقدس اسالم تساوي حقوق کامل مسلمين را در برابر قانون تصريح مي

کاغذ وجود دارد و در عمل عدم  بديهي است که اين تساوي حقوق فقط روي
. گي را به وجود آورده است برابري اقتصادي در اين ممالک بدترين اشکال برده

مناطق کشاورزي جداگانه ايران برحسب شرايط ژئولوژي و اقليمي و عوامل ديگر 
نواحي باختري کشور از حوالي درياچه اروميه . العاده رنگارنگي دارند منظره فوق

دارند گسسته  هايي که رطوبت هوا را نگه مي ها و دره د فارس با کوهگرفته تا حدو
شود،  هايي آن هم ناچيز ديده مي شده، و برعکس در نواحي مرکزي، به ندرت کوه

مشرق فالت ايران مرکب از چند . بي آب است" به همين علت اين منطقه تقريبا
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ها  ه جبال و کوهزار است و فقط بخش شمال شرقي با سلسل دشت و کوير و شوره
اين مناطق . خيز ترکيب يافته است اش از خاک رست حاصل گسسته شده و زمين

  .هايي دارد گي جداگانه از لحاظ زراعت هرکدام خود ويژه
تر از سطح دريا و در  العاده پايين ي ساحلي درياي خزر در سطحي فوق خطه      

تر از اقيانوس قرار گرفته  بعضي نقاط مانند خود درياي خزر حتا در سطحي پايين
هاي مرتفع سلسله جبال البرز که فالت ايران را از ناحيه شمال در  از کوه. است

شماري جاري هستند که در  بارهاي بي ها و جوي حاشيه گذاشته است، سيالب
ديگر رودهاي بزرگي نظير، سفيدرود در گيالن و  بعضي نقاط با پيوستن به يک

شود که  ها موجب مي نزديکي ساحل به کوه. آورند يد ميهراز در مازندران را پد
رودها بدون اين که خشک شوند به دريا بريزند و در مجاورت دريا در اثر گل 

. آيد خيز به وجود مي اراضي باتالقي و حاصل  آورند راه مي واليي که رودها هم
وناگون که تا العاده توام با گرماي زياد هوا براي رشد و نمو نباتات گ رطوبت فوق

. کند حدي شبيه نباتات مناطق باتالقي هندوستان هستند، شرايط خوبي فراهم مي
خشک و " هوايش نسبتا" بخشي از اين منطقه که در دامنه جبال قرار گرفته و ضمنا

هاي انبوه است و نواحي سفالي آن که در ساحل  تر گرم است، مستور از جنگل کم
رورش انواع نباتات خاص مناطق حاره بخصوص برنج و اند براي پ باتالقي دريا واقع

  .اند نيشکر و مرکبات و درختان توت و انجير و بادام و پسته و غيره بسيار مناسب
هاي آن شني و  زمين. در شرايط به کلي ديگري قرار دارد ۱۲ساحل خليج فارس      

از فالت هاي کوهستاني که  در اثر بادهاي خشک و گرماي غيرعادي و کمبود آب
" به همين سبب در اين منطقه تقريبا. اند ياري محروم از آب" ريزند تقريبا به خليج مي

رفت کرده و در آن نواحي  زراعت در آن خيلي کم پيش. رويد هيچ گياهي نمي

                                                 
 .است] خوزستان[اين منطقه شامل نواحي بشاگرد، لرستان و بخش عربستان ايران  – ۱۲
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يگانه اشتغال . اش خيلي کم است شود حاصل معدودي هم که چيزي کاشته مي
داري  عربستان عبارت از پرورش و نگه جوار آن اهالي اين منطقه نظير کشور هم
کند، اگر چه کيفيت خرماي ايران در  جا رشد مي نخل است که به خوبي در اين

تنها در منتهااليه جنوب غربي . مقايسه با خرماي بغداد يا مسقط چندان خوب نيست
جا جاري است  النهرين که رود پر آب کارون در آن اين منطقه در محل گذار بين

  .خيز بوده و با خصوصيات خود به مازندران و يا بنگال شباهت دارد صلزمين حا
بخش باختري ايران کوهستاني است و ارتفاعات آن به حفاظت رطوبت هوا       

کنند، حتا جريان رودهاي کوهستاني به علت وجود موانع طبيعي در  کمک مي
و به همين جهت  باشد اين منطقه داراي هواي معتدل گرم مي. شود ها سد مي جلگه

) اروميه، سلماس، مراغه(اين بخش ايران که نواحي جنوب غربي آذربايجان 
اردالن، کردستان، همدان، کرمانشاه، لرستان، محال بختياري و بخشي عربستان 

خيزترين  گيرد پس از کرانه درياي خزر حاصل را در بر مي ۱۳و فارس] خوزستان[
هاي آن مستور از چمن و مرتع بوده در  هکوهپاي. رود منطقه ايران به شمار مي

رويند و پنبه، مو، خشخاش، توتون و  هاي آن انواع درختان ميوه و صمغي مي جلگه
اين منطقه به خصوص براي پرورش دام و گوسفند و بز بسيار . شود گندم کاشته مي

  .شود هاي پر آب فارس برنج کشت مي در برخي از جلگه. مناسب است
هاي تهران، قزوين، اصفهان، قم، سمنان،  ايران که شامل شهرستان بخش مرکزي      

اراضي اين منطقه . گردد، با مضيقه کم آبي مواجه است خمسه و آذربايجان شرقي مي
شوند، مشروب  شمار سرازير مي هاي انگشت هايي که از کوه در موسم بهار با آب

گي و  مين، کمي بارندهگردند، ولي در اواخر تابستان به علت خصوصيت خاکي ز مي

                                                 
ايالت کرمان را هم که داراي خصوصيات جغرافيايي مشابهي بوده و در شرق فارس قرار دارد، بايد جزو اين  – ۱۳

 .منطقه شمرد
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هاي اين منطقه  زمين. شوند به صحراي خشک مبدل مي) درجه ۵۰تا  ۴۰(گرماي شديد 
  ها خيز بوده ولي به علت کمبود آب، زراعت آن از بهترين نوع خاک رست حاصل

ياري مصنوعي ممکن است و اين امر تمام و کمال به  هاي آب فقط با ايجاد شبکه
هاي باير به  در نتيجه آن زمين. يا آن ناحيه وابسته استتراکم اهالي در اين و 

  .شوند کشتزارهاي سبز و خرم مبدل مي
بخش مرکزي ايران به کلي فاقد جنگل است و درختان فقط در حومه شهرها و       

اند  محصوالت زراعي اين بخش به طور کلي عبارت. شوند مي  باغات شخصي ديده
. رويد شخاش که در نواحي گرم تر جنوبان مياز پنبه، گندم، جو، توتون و خ

جا در اطراف شهرها باغات ميوه و تاکستان وجود دارد و مقدار کمي  همه" تقريبا
  .شود هم نهال توت براي پرورش کرم ابريشم غرس مي

جا که معلوم است اين  مشرق فالت ايران خيلي کم مطالعه شده ولي تا آن      
تر از چند دشت تشکيل  آب و يا دقيق رمسکون و بيسرزمين پهناور، از صحراي غي

و يا پوشيده از ريگ روان است ) دشت کوير(زار بوده  شان شوره شده که زمين
جا زراعت فقط منحصر به واحدهاي کوچکي است که  البته در اين). دشت لوت(

گاهي (در معرض خطر ريگ روان از يک طرف " شان دائما العده سکنه قليل
و تاخت و تاز عشاير بلوچ و ) شوند املي زير تل شن مدفون ميهاي ک آبادي

اش سرزمين  فقط شهر يزد با نواحي اطراف. بختياري از طرف ديگر قرار دارند
جا در پرتو  اين. آبادي است که از نظر کشاورزي اهميت فراوان دارد" کامال

جو و ياري مصنوعي و تراکم جمعيت، خشخاش و پنبه، گندم و  احداث شبکه آب
  .آيد حنا و زعفران به عمل مي

از لحاظ شرايط اقليمي، شبيه بخش غربي ) خراسان(بخش شمال شرقي ايران      
جا به طور کلي همان محصوالت  اش در باال آمد و در اين ايران است که توصيف

هاي گوناگون و ابريشم توليد  کشاورزي يعني گندم و جو و پنبه و خشخاش و ميوه
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رفت کرده و محصول پشم آن  العاده پيش داري فوق اين منطقه دامدر . شود مي
  .خيلي زياد است

، موقوفه، عمومي، خالصه: در ايران پنج شکل مالکيت ارضي وجود دارد      
هاي مزروعي هستند که متعلق به  امالک خالصه آن زمين. اربابيو  مالکي خرده

دهد تا از مشکالت اداره  يدولت طبق معمول اين امالک را اجاره م. دولت است
کنند که نه از  ها را اشخاصي اجاره مي بخش اعظم اين زمين. خالص شود  ها آن

هاي تعيين شده و چون اجاره  ترين اطالعي دارند و نه از قطعه زمين زراعت کوچک
پر درآمدي است لذا بسياري از مالکان در راه آن » حرفه«کردن امالک خالصه 

شوند که  ي آن مي هميشه فقط کساني موفق به استجاره" تقريباکنند؛ ولي  تالش مي
بدون خدمت " در ضمن اين کار غالبا. روابط محکمي با باند هيئت حاکمه دارند

طبيعي است که اين نوع . شود متقابل يعني بدون رشوه و حق حساب درست نمي
م پول خواهند، و آن ه مستاجران از هيچ عملي روگردان نيستند و فقط پول مي

کنند  رحمانه استثمار مي تر و به همين منظور زارعان و دهقانان اجير را بي هرچه بيش
با تمام اين اوصاف اگر مستاجري نتواند از . گيرند و از زمين وحشيانه بهره مي

درصد سود ببرد آن وقت شروع به شکايت از  ۲۰۰-  ۳۰۰گذاري خود  سرمايه
وي  اگر: ل موارد تصميم نهايي با حامي اوستدر اين قبي. هاي خود خواهد کرد زيان

االجاره تخفيف خواهد يافت و گرنه مستاجر بايد به خدمت  شخص متنفذي باشد مال
  .متوسل گردد» متقابل«

. جا ديده نشده که امالک خالصه به دهقانان اجاره داده شود تاکنون در هيچ      
کميسيوني براي حل و فصل اين در وزارت ماليه، ]) ۱۳۰۰[۱۹۲۱(تابستان سال گذشته 
  .مسئله تشکيل گرديد

. شود ماليات از امالک خالصه براساس ميزاني که از پيش تعيين شده اخذ مي      
گردد و  مي مبلغ ماليات به شکل نقدي يا جنسي با نرخ ثابت از طرف دولت تعيين 
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 ۱۰۰مقدارش خيلي نزديک به مميزي مالياتي است ولي اين مميزي که قريب 
حتا يک بار هم مورد تجديدنظر قرار " سال پيش از اين تنظيم شده است و بعدا

هاي  بسياري از دهات و آبادي. دهد نگرفت، با واقعيت کنوني ايران وفق نمي
اند در نواحي زيادي، دهات  سابق يا وجود ندارند و يا اين که به کلي عوض شده

هيچ اطالعي   ها از وجود آن يي به وجود آمده که اداره مميزي و قصبات تازه
حرص و آز مامورين وصول ماليات به دواير ارزيابي مالياتي امکان . ندارد
دهد که تمام اين دهات و قصبات نوبنياد را ثبت کنند و بدين شکل جا براي  نمي

مطابق شريعت اسالم ماليات از امالک . ماند انتها باقي مي هاي بي سوء استفاده
البته در گفتار اين چنين است اما . ازه يک عشر محصول باشدخالصه بايد به اند

جا که قسمت اعظم امالک به اجاره داده  از آن. در عمل هميشه غير از اين است
گيرد  شود، مستاجر بدون مراعات شريعت اسالم از زارع ماليات گزاف مي مي

 تر از ميزاني نيست که يک مالک معمولي اخذ مالياتي که در هر حال کم
امالک خالصه را توسط مباشرين خود اداره کنند " هرگاه دولت راسا. کند مي

آن وقت خود مباشرين گاهي چند بار بيش از نرخ تعيين شده از زارعان ماليات 
   .زنند ها را به جيب مي تر ماليات گيرند و قسمت بيش مي

تمام  هايي است که در مالکيت مشترک امالک عمومي عبارت از قطعه زمين      
دهقانان ده يا آبادي مفروض بوده و شامل قبرستان و مراتعي که تمام افراد ايل يا 

گاه و کهريز و  دهند و خرمن جا چرا مي هاي خود را در آن دام" دهکده مشترکا
برداري صدساله و يا براساس  اين قبيل اراضي يا بر مبناي حق بهره. گردد غيره مي

اراضي عمومي در ايران . دهند شترک را تشکيل ميهاي قديم مالکيت م نامه قباله
 هاي عمومي کم و بيش وسيع زمين. جا وجود ندارد خيلي کم است و در همه



۴۷ 

هاي قابل استفاده،  در اين نواحي چمن. شوند تر در واليت اروميه ديده مي بيش
  .شود به برخي از دهقانان اجاره داده مي» ۱۴آبشچين«با اجازه تمام اعضاي " جزئا
اين امالک متعلق . نوع سوم مالکيت ارضي در ايران به نام موقوفه مشهور است      

اکثر امالک موقوفه از طريق وصيت . باشند به موسسات ديني و اماکن مقدسه مي
تعداد امالک وقف خيلي زياد . اين و يا آن شخص مسئول به وجود آمده است

ملک و آبادي در خراسان و مرقد امام رضا در مشهد داراي صدها پارچه . است
مرقد شاه عبدالعظيم در حومه تهران نيز صاحب باغات و . ديگر واليات است
ها  که تاکستان در سلماس نه تنها امالک بزرگ و باغات ميوه بل. اراضي وسيع است

يي مساجد نيز در  پاره. ها و مستغالت نيز وقف حضرت عباس شده است و جنگل
  .راضي موقوفه هستندنواحي مختلف کشور مالک ا

مندي متدينين متمول تنها اين انگيزه نيست که پس از مرگ در  سر اين سخاوت      
که نيز آن است که براي ورثه خود عوايد ثابت  بهشت جا و مکاني داشته باشند، بل

سازد از طرفي  تر آنان را وادار به اين کار مي عاملي که بيش. و پايداري بماند
داران مالياتي و از طرف ديگر کشمکش  حصر ماموران و تحصيل اجحاف بي حد و
. ها و با مالکان همسايه است که مدعي بخشي از امالک آنان هستند دائمي با دهقان

دهد که  هاي حريص و طماع مي و اين موضوع آخري بهانه خوبي به دست والي
فعه را به نفع ها رشوه بگيرند و مرا با اخاذي مشغول شده از تمام شاکي" مداوما

اين شيوه عمل تنها منحصر به حکام نيست و . کدام از طرفين حل نکنند هيچ

                                                 
ترين  نزديک. هاي اشتراکي دهقاني روسيه را گويند روسي معادل دقيق فارسي ندارد و کمون» آبشچين«لفظ  – ۱۴

زمين در مالکيت  گفتند مي "آبشچين"يا  "مير"ها  ها که به آن در اين کمون :سيامک ستوده.[است» همپايي«معادل آن 
ها را ميان خانوارهاي دهقاني تقسيم  نشستند و اين زمين مي سفيدان ريش طوري که هر سال به. اشتراکي روستائيان بود

شت محصول بردا دادند که آن را بکارد و اش را موقتا به يک خانواده دهقاني مي قطعهسال يک  كردند و هر مي
 ]بازنويس.را به خانوار ديگري بدهند تا سال بعد که آن نمايد،
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محمدعلي شاه در عصر خود که وليعهد بود در آذربايجان به اين گونه اعمال 
  .زد شرمانه دست مي بي

شوند  نامه يا هبه نامه موقوفه مي ولي موقعي که امالک و مستغالت طبق وصيت      
متولي ملک . گردند ها معاف مي ي عوارض و ماليات خ به بعد از کليهاز آن تاري

نامه تعيين  مفروض سهم خود را از درآمد موقوفه مطابق با ميزاني که در وصيت
. باشد تر مي يک عشر عوايد کل موقوفه يا بيش" اين سهم معموال. دارد شده بر مي

در برخي از نواحي ايران . شود مابقي عوايد امالک بين مالک و زارعان تقسيم مي
يک چهارم عوايد حاصله به نفع بقاع متبرکه ) اروميه(باب مثال در امام کنده  من

يعني يک ثلث به نفع مالک و دو » سه کوت«شود و بقيه مطابق سيستم  برداشته مي
درآمد اوقاف صرف مخارج روحانيون بي . گردد ثلث به نفع زارعان تقسيم مي

امالک موقوفه در . شود طالب علوم ديني و امور ديگر مي بضاعت، اطفال يتيم،
. آيد صورت عدم وجود ورثه، تمام و کمال به تَملک موسسات مذهبي در مي
کنند  گاهي برخي از متدينين امالک خود را يک باره به موسسات مذهبي منتقل مي

اين " معموال .گيرد و در اين حالت تمام عوايد امالک در اختيار بقاع متبرکه قرار مي
مند به منظور کسب شهرت انجام  العاده ثروت مالکان فوق  کار را بيش از همه

  .دهند مي
در تهران اداره کل اوقافي وجود دارد که به امور تمام موقوفات در واليات       

تمام اطالعات و گزارشات مربوطه محل استقرار موقوفه و . کند گي مي رسيده
ي کل  نام وصي يا واقف، نوع ملک و غيره به اداره وسعت آن، ميزان درآمد،

يي  کثيرالعده در سراسر ايران گروه" در پيرامون امالک موقوفه تقريبا. رسد اوقاف مي
پر . کنند اند که اين مال و منال هنگفت را تاراج مي خور و طفيلي جمع شده مفت

  .ماند چيزي باقي ميواضح است که بعد از تاراج اينان براي يتيمان و مدارس حصه نا
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يي هستند  ها اراضي اين. مالکي است شکل چهارم مالکيت ارضي در ايران خرده      
ها، رعيت در  در اين قبيل دهکده. گيرد که براساس سند مالکيت به زارعان تعلق مي

در . دهد زمين زراعي خود دراي خانه روستايي بوده و بابت آن هيچ مالياتي نمي
به   هاي زراعي ده به ارباب و قسمت ديگر آن ه قسمتي از زمينهاي مختلط ک بخش

در . سازند هاي خود را در اراضي اربابي مي خانه" زارعان غالبا. زارعان تعلق دارد
در ايران دهات . اند که به ارباب ماليات مخصوص دهند موظف  ها چنين مواردي آن

شوند، ولي رعاياي  ب ميو قرايي نيز وجود دارند که گرچه مالکيت اربابي محسو
االيام اراضي  در اين قبيل دهات، مالکان از قديم. از حقوق معيني برخوردارند  ها آن

صاحب قطعه   ها مزروعي را بين زارعين تقسيم کردند به طوري که هر کدام از آن
هاي  اين زمين. سازد کارد و نسل اندر نسل منتقل مي زميني معين است، آن را مي

ها کارهاي عمراني  زارعان در اين زمين. شوند ناميده مي» همپاي_ساي«زراعي 
هاي نامرغوب را به اراضي قابل کشت مبدل  دهند از آن جمله زمين زيادي انجام مي

کنند، اطراف باغات و  ياري کشتزارها نهر و قنات حفر مي براي آب. کنند مي
ن که روي اين اراضي کنند، خالصه آ کنند، نهال غَرس مي کشتزارها را پرچين مي

يي نواحي به زارعان حتا حق خريد و  در پاره. کنند هاي خود کار مي مثل زمين
مابين خود  که معامله فقط في شود، مشروط بر اين ها داده مي گونه زمين فروش اين

شود که معامله فقط سر فروش  در قباله نامه با صراحت قيد مي. آنان انجام گيرد
هاي  چه که مربوط به خانه برداري از زمين است و اما آن يعني حق بهره» ساي«

همپاي، اگر با پول و مصالح _هاي روستايي در دهات ساي اين خانه: دهکده است
ساختماني ارباب ساخته شده باشند متعلق به اوست و اگر بدون کمک ارباب ساخته 

اند زارع را از تو در حالت اول، ارباب هميشه مي. شده باشند متعلق به زارعان است
اش بيرون کند و در حالت دوم فقط پس از جبران مخارج مصالح ساختماني  خانه
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برداري از  رعيت در ازاي بهره. مجاز به اين کار است) آيد کار به حساب نمي(
دهد، و اين همان ماليات اربابي است و  ملک ارباب يک سوم محصول را تحويل او مي

به طور کلي . شود دولتي مطابق با ضابطه معين پرداخت مي اما ماليات ديواني يا ماليات
هاي  نسبت به زمين» همپاي_ساي«مالکي و  هاي خرده بايد گفت که زارعان زمين

جا اين طور نيست؛  صرف اربابي وضع به مراتب بهتري دارند، البته هميشه در همه
  .رود همپاي يکي از طرق وابسته کردن زمين به شمار مي_سيستم ساي

باب مثال در اروميه،  سال پيش از اين در بسياري از نواحي ايران من ۵۰-۲۵تا       
ولي به . دادند مالکي تشکيل مي هاي خرده قراباغ، ميانه و غيره دهات زيادي را زمين

هاي مکرر و از طريق غصب و تصرف  مرور زمان اين دهات به علت سوء استفاده
آن اعالم تمام ده به ملک اربابي و يا در  بخشي از اراضي مزروعي ده و متعاقب

مطلب بر سر آن است که هر . به تصرف مالکان در آمدند ۱۵نتيجه واگذاري تيول
مالکي به مانند تمام دهات ديگر ملزم بود که به دولت ماليات  واحد زراعي خرده
به اين ها را به عنوان تيول  دولت نيز براي راحتي خود اين ماليات. ديواني به پردازد

خان يا مالک پس از به دست آوردن تيول از . داد و آن خان و مالک به مقاطعه مي
راه مقاطعه به تدريج عوارض نقدي و جنسي را افزايش داد و آن را به سطحي 

بدين شکل دارنده تيول به . شد تر نمي رساند که از ميزان ماليات اربابي کم مي
و تظلم و اعتراض دهقانان در . آيد صورت مالک يک ده شش دانگ در مي

  .ماند نتيجه مي در دست مالکان بودند هميشه بي" محاکمي که تماما
هاي دهقانان از طرف مالکان، چنان که گفتيم، عبارت  شيوه ديگر غصب زمين      

آورد و پس از  ها را به دست مي از اين است که او ابتدا فقط بخشي از اين زمين
                                                 

. کردند ها اعطا مي به امتيازاتي است که در قرون وسطاي اروپا سينيورها به واسالضابطه قديم ايران شبيه _ تيول – ۱۵
تيول . تيول اشکال گوناگوني دارد گاهي اين عطيه موقتي است و زماني قابل انتقال از نسلي به نسل ديگر است

 .تواند مشروط و يا نامحدود و الي آخر باشد مي
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زارعان قريه کولوتچي از " مثال. کند ام قريه اعالم ميچند مدت خود را مالک تم
در اثر استيصال، بخشي از ] ۱۲۷۹[۱۹۰۰توابع محال قراباغ در واليت انزل در سال 

هاي  اراضي مزروعي خود را به مالکي فروختند و عالوه بر بخش ديگر زمين
د نگه مزروعي، باغات و کهريزها و اراضي عمومي و مراتع و غيره را در دست خو

ولي بعدها مالک شروع به مطالبه ماليات اربابي از تمام امالک و مستغالت . داشتند
دهقانان هرچه شکايت و . متعلق به خود دهقانان بود" نمود، امالکي که مطلقا

ي خود در مقابل اين اجحاف  اعتراض کردند باالخره نتوانستند از حقوق حقه
هاي مزروعي قريه را  قسمتي از زمين مالک غاصب که فقط. گستاخانه دفاع کنند

» بيگانه«يا » اطرافي«صاحبان واقعي اين قريه را _مالکان خريده بود الينفطع خرده
کرد که يا قريه را ترک کنند و يا ماليات اربابي را تمام  ناميد و از آنان طلب مي مي

موارد عدليه در اين گونه . نظير اين واقعه در سلماس هم رخ داد. و کمال به پردازند
ي  ايران حتا به شکل اصالح شده فعلي آن به ندرت قادر است از حقوق حقه

  .دهقانان در مقابل اين اجحاف علني دفاع نمايد
در ازمنه گذشته شاهنشاهان . شکل پنجم مالکيت ارضي در ايران اربابي است      

در . بخشيدند مي ايران قسمتي از اراضي خالصه را به عنوان اقطاع به ايالت و عشاير
عوض عشاير موظف بودند که به قشون شاه سواره نظام بدهند يا سرحدات کشور 

يي قبايل کُرد از موطن خود به خراسان کوچ  باب مثال پاره من. را حراست کنند
حفاظت " ها و بعدا جا براي دفاع از مردم در مقابل ايلغار ترکمن داده شدند و در آن

سال پيش از اين ايل  ۸۵در ناحيه سلدوز . نان داده شدهايي به آ سرحدات، زمين
براي همين مقاصد مستقر گرديد و از دولت مقادير متنابهي زمين براي » پناه قره«

پارچه ده و  ۱۲۴اکنون تمام . تملک دائمي و انتقال از نسلي به نسل ديگر گرفت
ر سرحدات غربي د. آبادي که ايل اشغال کرده بود متعلق به مالکان و اربابان است
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عالوه بر . کشور نيز قبايل عرب و کرد و ترک درست در چنين وضعي قرار داشتند
داران ايران به منظور تسهيل کار خود واليات  اين در قرن شانزدهم ميالدي زمام

دار  کاملي را به نام خانات براي اداره دائمي نسل اندر نسل در اختيار اشراف زمين
گي خوانين  سخن واحدهاي اداري بزرگي به سر کردهگذاشتند و به ديگر  مي

جزو کشور " قسمتي از اراضي ماورا قفقاز که سابقا" مثال. کردند ران ايجاد مي حکم
و غيره ) نوخاشيروني مشکوان(شاهنشاهي ايران بود از خانات نخجوان و ايروان 

  .شد تشکيل مي
بيش حکومت شاه را به خوانيني که در راس اين وااليات قرار داشتند کما      

هايش موظف بودند که هنگام جنگ  آل شناختند و به مثابه کوچک ايده رسميت مي
هاي قرون وسطاي اروپا از شاه متبوع خود  خوانين همانند فئودال. به او کمک کنند

بدين ترتيب در آن . گرفتند بر مبناي تيول اراضي معيني براي تملک دائمي مي
شد که موظف بودند به شاه در مواقع جنگ  اني داده ميدوران، تيول فقط به کس

  .۱۶کمک کنند و به او خراج دهند
نهد و کوچک  به مرور زمان قدرت نظامي ايران رفته رفته رو به تحليل مي      

قلمروي ارضي خانات فقط به صورت . رود از بين مي" ابدالي خوانين نيز عمال
فروش بالمانع اين امالک از . آيد ار در ميد هاي خوانين تيول امالک وسيع خانواده
دار از يک طرف و تقسيم امالک بين وارث  دار به اشخاص پول طرف خوانين تيول

خان از طرف ديگر، موجب تجزيه امالک بزرگ و تبديل آن به قطعات کوچک 
اند از خانات  اند عبارت در حال حاضر از خاناتي که کم و بيش باقي مانده. گردد مي

. داغ و بختياري و غيره که به معناي معيني نيمه وابسته شاه هستند و قرهماکو 
                                                 

دادند و تمام درباريان در مقياس وسيع از اين  اکان به اعطاي تيول ادامه ميشاهان ايران کم] ۱۲۸۵[۱۹۰۶تا سال  – ۱۶
واگذاري امالک خالصه به عنوان ] انقالب مشروطيت[۱۹۰۶لکن پس از انقالب سال . عطيه ملوکانه برخوردار بودند

 .تيول قدغن گرديد



۵۳ 

اين خانات شامل سه هزار پارچه ده و . ترين مرکز خانات ماکو شهر ماکوست عمده
پارچه آن متعلق به خود سردار بوده و بقيه به خوانين  ۱۵۰آبادي است که متجاوز از 

ولي اين . باشد ر حاکم خانات ماکو مياز نظر اداري تابع سردا. کوچک تعلق دارند
از کشمکش و جدال دائمي بين خود بر سر تصرف اين   ها امر مانع آن نيست که آن
. شود دست بر دارند هاي کوچک منتهي مي حتا به جنگ" و يا آن قريه که غالبا

و اما درباره خوانين بختياري بايد گفت . خانات قره داغ نيز اين چنين وضعي دارند
. برند داغ تا حدي در صلح و صفا به سر مي آنان در مقايسه با خوانين باکو و قرهکه 
گردد و در آن مسائل  ساله در شهر اصفهان کنگره خوانين بختياري تشکيل مي  همه
  .گردد االختالفات حل و فصل مي ما به
به مدار " موقعي که ايران تدريجا] قرن نوزدهم[از دهه نهم قرن گذشته       
شد و صادرات محصوالت کشاورزي آن سال به سال  تصادي جهاني کشيده مياق

داران شهري و  سرمايه. يافت بهره زمين به شدت رو به ترقي نهاد افزايش مي
داران مختلف  رباخواران و تجار با عجله و شتاب شروع به خريد زمين از تيول

زمان انقالب اول  البته دولت از. کردند و در اندک مدتي جاي آنان را گرفتند
اعطاي اراضي خالصه به اشخاص جداگانه را به کلي قدغن اعالم ] انقالب مشروطه[

ولي در عوض . رفت داري رفته رفته از بين مي کرده بود و بدين شکل مدت تيول
هاي رعيت، محرک نيرومندتري پديد  تر از توده کشي بيش براي استثمار و بهره

والت کشاورزي، تضييقات مالکان بر زارعان را تقاضاي روزافزون به محص. آمد
بدين موجب شد که مالکان يک سلسله از امالک و " شديدتر ساخت و مضافا

 به دهقانان و موسسات مذهبي و دولت تعلق داشت" دهات و قصباتي را که قبال
شد و  تر مي گي زارعان به مالکان نيز بيش زمان با اين تحوالت، وابسته هم. تصرف کنند

از منافع چند هزار " ه اين امر بخصوص قوانين و ضوابط موجود در کشور که قوياب
  .نمود کرد، کمک مي ها زارع حمايت مي مالک در مقابل ميليون
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يي را نشان داد که از  ها ملک و دهکده توان ده در واقع نيز در منطقه سلماس مي      
جوک،  ساورا، پايه باب مثال دهات من. طرف مالکان جابرانه غصب شده است

دهقانان اين دهات بارها اعتراض کردند و از نظام . ترنگ، دريشک، مهالم و غيره
  .۱۷مالکان شکايت نمودند ولي نتيجه نداد

اين دهات ملزم بودند که به اندازه يک عشر محصول خود، به دولت   همه      
  .بدهند] هاي دولت جو براي اسب[» آرباس آت«ماليات 

آوري ماليات را به دست گرفته و به تدريج خود را به نام  ينک مالکان جمعو ا      
ارباب مالک جا زده و با توسل به زور و قلدري، ميزان اين ماليات را از يک دهم به 

حتا به يک سوم افزايش ) نظير دهکده سرنگه(يي از نقاط  يک هفتم و در پاره
صدها   ها يي از آن زارعان است و پارههايي که اکنون در دست  نه قباله نامه. دادند

ها در طي چندين دهه يا حتا  سال پيش از اين مهر شده، نه تصرف واقعي اين زمين
از قماش همين اربابان " صدها نتوانستند در نظر قضات مغرض محکمه که غالبا

براساس . دار هستند، ثبوت کافي به حقانيت دهقانان در مشاجرات ملکي باشند ملک
سال پيش از اين نوشته شده کوه ديلمان جزو موقوفات بود و مادام  ۱۷۰يي که  قباله

توانست قابل انتقال و فروش باشد ولي سال همان ديلمان با  که اين چنين بود نمي
. دهد يي اشراف و روحاني را تشکيل مي ها و توابع خود مالکيت شخصي عده بخش

آباد، قيالن، کوبونجي، و غيره  دهات قصبات اروميه از آن جمله کوشچي، جمال
در واليت گيالن هنوز هم امالک متعددي بر . نيز به همين سرنوشت دچار شدند

اساس فرامين و دستوراتي که معلوم نيست چه وقت از طرف شاهان صادر شده در 
در محال ارونق واقع در در شمال غرب تبريز، اکنون . اختيار مالکان قرار دارد

                                                 
آوري کرده استفاده  يجان جمعآذربا_آواکيان در شمال ايران.ما در تصوير واقعيات، از مدارکي که س – ۱۷
 .کنيم مي
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 - ۲۰دهند در حالي که تا همين  را مالکيت اربابي تشکيل مياکثريت قاطع دهات 
جا تعداد زيادي امالک  سال پيش از اين، مطابق اسنادي که موجود است در آن ۳۰

به همين علت تصادفي نيست که چند صد نفر مالک اين . مالکي وجود داشت خرده
ها که  اين نمونهاز . اند ناحيه، هزار پارچه ده و آبادي را در دست خود قبضه کرده

سابقه مسلط در کشور شير و خورشيد است  گر استبداد و خودسري بي نمايش
  .توان زياد بر شمرد مي

هاي دهقانان را  توانند با چنين سهولتي بدون کيفر زمين مادام که مالکان مي      
توان تصور نمود که زارعاني که در امالک شخصي آنان  آن وقت مي. غصب کنند

که  در گيالن بعد از آن. نند در معرض چه استثمار دهشتي قرار دارندک کار مي
جنبش انقالبي که قريب دو سال ادامه داشت، سرکوب شد و مالکان به امالک 

ها و عوارض معوقه با ربح دوساله،  آنان نه تنها تاديه تمام ماليات. خود بازگشتند
وارد آمده بود از زارعان طلب  که کليه خساراتي را هم که در اثر انقالب به آنان بل

" کشيد، ضمنا کرد اين کار به کجا مي معلوم نبود که اگر دولت مداخله نمي. کردند
چاپ تهران در مقابل مطالبات » اتحاد«جا رسيد که حتا روزنامه اعتدالي  کار به آن

  .بيش از حد مالکان به حمايت از دهقانان برخاست
سابقه  هاي کمرشکن و عوارض بيگاري بي ياتولي هيچ چيز به اندازه مال      

توان در دنيا کشوري  به سختي مي. سازد رعيت ايراني را تهيدست و بينوا نمي
اش زير اين چنين فشار مالياتي قرار  نظير ايران يافت که زارعان کم بضاعت

ها و عوارض اربابي که  ماليات  تنظيم حتا فهرست تقريبي تمام آن. داشته باشد
ولي با تمام اين اوصاف، . العاده دشوار است کند فوق زده تحمل مي لکرعيت ف

هاي اربابي که بيش از  کنيم خواننده را الاقل با اشکال عمده ماليات ما سعي مي
  .در کشور رواج دارند، آشنا سازيم  همه
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قطعه زميني است که از آن   پردازد عبارت از ماليات اصلي که رعيت مي  ماليات      
سهم مالک در اين محصول وابسته به آن است که رعيت از . دارد ول بر ميمحص

اگر رعيت از مالک : عوامل بذر، گاو و ابزار توليد و غيره کدام را داشته باشد
تقاضاي بذر، گاو يا چيز ديگري نمايد آن وقت به تناسب اين عوامل، سهم وي به 

ر رعيت چند شکل کسب بر پايه همين اصل استثما. يابد نفع مالک کاهش مي
به طوري که از ). چهار يک دار(دار  نصفه کار، سه يک بار، و چارک: کند مي

، ۲/۱آوري شده با کسور  معاني اين کلمات پيدا است سهم رعيت از محصول جمع
  .گردد ، مشخص مي۴/۱، ۳/۱

گردد که گاو، ابزار توليد و  شامل زارعاني مي] دو کوت[کار سيستم نصفه      
اين زارعان ابتدا . کنند مل ديگر را در تملک دارند و روي زمين مالک کار ميعوا
دهند و بعد بقيه را با مالک به المناصفه تقسيم  محصول کل را به مالک مي ۵/۱

  .کنند مي
جنسي سه يک کار است و اين در مواردي است که زارع   سيستم دوم ماليات     

گيرد و براي شخم زدن زمين مزروعي از  ميبذر الزم براي کشت زمين را از مالک 
به انبار مالک  ۵/۱آوري شده ابتدا  از محصول جمع. کند گاو مالک استفاده مي

به نفع  ۳/۱به نفع ارباب و  ۲/۳گردد و بقيه محصول به سه قسمت به نسبت  حمل مي
کار و سه يک بار از اين لحاظ با هم  اشکال در سيستم نصفه. شود رعيت تقسيم مي

پردازد در حالي  دولتي نمي  تفاوت دارند که در حالت سه يک بار رعيت ماليات
پردازد و نيم ديگر را  دولتي را رعيت مي  کار نيمي از ماليات که در سيستم نصفه

  .خود مالک
گونه ابزار و وسيله توليد  دار مربوط به زارعاني است که هيچ سيستم چارک      

گذارد برنج  ا وسايلي که مالک در اختيار آنان مينداشته و در مزارع مالکان ب
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با اين ترتيب سهمي . محصول را بردارند ۲۰/۱کارند و سر خرمن حق ندارند جز  مي
محصول است  ۵/۱برد طبق يک قاعده کلي  که مالک از محصول گندم و جو مي

  .رسد تمام و کمال به ارباب مي" در حالي که محصول برنج تقريبا
عد اخذ ماليات جنسي که طي سطور پيشين شرح داده شد، هميشه در لکن قوا      
و فقط در  ۲/۱اروميه، ارباب " در بسياري از نواحي مثال. گردد جا رعايت نمي همه
در " معموال. کند عوايد خالص زمين مزروعي را تصاحب مي ۳/۱يي نقاط  پاره

شده به مالک  آوري محصول جمع ۴/۱و در زراعت ديمي  ۳/۱يا  ۲/۱زراعت آبي 
اند که حداقل نصف محصول را  در خانات ماکو، دهقانان موظف. شود داده مي

. گيرد محصول کل را مي ۵/۲در دهات مجاور تهران، ارباب . تحويل ارباب دهند
هاي  شود از زمين در دهات اطراف تبريز ميزان محصولي که از زراعان گرفته مي

است و اين فقط موقعي است که رعيت  ۹/۲هاي ديمي  و در زمين ۴/۱زراعي آبي 
از ارباب هيچ کمکي نخواسته باشد و اال سهم ارباب به تناسب کمک افزايش 

هاي مذکور پيداست در ايران براي اخذ ماليات  به طوري که از نمونه. يابد مي
حتا . چيز وابسته به اراده ارباب است  همه. جنسي سيستم متحدالشکل وجود ندارد

اند دو بار و گاهي تا سه بار  دولتي که کمابيش به طور دقيق تعيين شدههاي  ماليات
رود  ها دوباره به جيب ارباب مي شوند و تمام اين تفاوت بيش از ميزان مقرر اخذ مي
  .است  هميشه مامور ماليات" زيرا هم اوست که تقريبا

از " مثالشود؛  چنين از صيفي کاري و يونجه زار اخذ مي جنسي هم  ماليات      
از باغات ميوه نيز ماليات جنسي . درصد ۲۰درصد محصول و از يونجه  ۵جاليزها 

و اگر باغبان به ميل خود از قريه خارج شود آن وقت از . شود معيني گرفته مي
يعني باغي را که در اراضي مالک احداث کرده . گردد ثمره کار خود محروم مي

  .آيد تمام و کمال به تصرف ارباب در مي
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رسند نيز در تملک  هاي زراعي مي ياري زمين آبي که به مصرف آب" غالبا      
در ايران زراعت و کشاورزي را با   که معلوم است کمبود آب چنان. ارباب است

که باغات ميوه،  زارها بل در اين کشور نه تنها گندم. سازد مشکالت جدي مواجه مي
به همين سبب هرکس که توزيع . شوند ميياري  ها و غيره نيز آب ها، بيشه تاکستان

" تقريبا  البته منابع آب. را در دست دارد در واقع ارباب بالمنازع آن منطقه است  آب
نرخ آب نيز . کنند از آن سوءاستفاده مي" هميشه در تملک مالک است و مداوما

کان ولي نه تنها مال. وابسته به اراده مالک است" همانند نرخ ماليات جنسي تماما
نکته در آن . برند سوءاستفاده مي  مقامات محلي حکومت نيز از آب" که غالبا بل

در نتيجه تمامي بار . است که در ايران رودها و نهرها در انحصار دولت هستند
در تهران دولت " مثال. افتد دوباره به دوش رعيت بيچاره مي  سنگين انحصار آب
هزار  ۳۰هاي مزروعي ورامين و شهريار  ياري زمين براي آب  تنها بابت فروش آب

  .پردازند پنج بار بيش از اين مبلغ مي  گان آب کننده گيرد و مصرف تومان در سال مي
پول ندارد و ناچار است که از   غالب اوقات رعيت براي پرداخت بهاي آب      

حصول وام بگيرد، يا م) درصد ۲۰۰تا  ۱۲۰از (العاده زياد  رباخواران محلي ربح فوق
  فروش کند تا بدين وسيله بتواند آب العاده ارزان پيش آينده خود را با بهاي فوق

از سوي ديگر مباشران . مورد نياز را به موقع از مباشران دولت خريداري نمايد
در نتيجه . رسانند را به قيمت چند برابر ميزان تعيين شده به رعيت مي  دولت آب

آيد و قيمت گندم سال به  ضي زير کشت تقليل ميتمام اين اعمال ناروا، سطح ارا
 ۶-۵طي پنج سال اخير قيمت هر خروار گندم در تهران از . شود تر مي سال گران

  .تومان ترقي کرد ۲۵ -۲۰تومان به 
اربابي ديواني توسط خود   رعيت عالوه بر ماليات جنسي که به شکل ماليات      

نقدي ديگر هم به پردازد که   ماليات شود، بايد يک سلسله آوري مي مالکان جمع
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در فهرست . گردد رسد و بعد وارد خزانه دولت مي ابتدا به دست ارباب مي
گيرد که به طور کلي از مردان و  هاي نقدي، جاي عمده را ساليانه سرانه مي ماليات
يک سرانه کامل، رعيت _ رعيت متاهل. شود يي از نقاط از زنان نيز اخذ مي در پاره
يک چهارم سرانه بايد ماليات ) از ده سال به باال(نصف و رعيت نوجوان _ مجرد
قران و از هر دهقان  ۵در دهات و قصبات اطراف تبريز از هر دهقان مجرد . بدهد

در فاصله کمي دور از تبريز، در ناحيه . شود گرفته مي  قران ماليات ۱۰متاهل 
سرانه   قران ماليات ۵/۱۲تاهل قران و دهقان م ۶آهن شهر از هر دهقان مجرد  راه
سرانه گرفته   قران ماليات ۱۲تا  ۱۰در ناحيه مراغه و هشترود از زنان از . گيرند مي
  .شود مي

  ميزان اين ماليات. شود ناميده مي» پادار«نظام اجباري است که   بعد نوبت ماليات      
اين ماليات . رددگ به نسبت تعداد مشمولين خدمت نظام اجباري هر قصبه تعيين مي

هاي ديگر  شود و با مبلغ کل تمام ماليات يي نقاط به مبلغ هنگفتي بالغ مي در پاره
  قران ماليات ۵۲در مراغه، بابت هر سرباز " در برخي از نواحي، مثال. گردد برابر مي
يي  عالوه بر اين در پاره. رسد تومان مي ۲۵ – ۲۰شود و در تبريز اين مبلغ  اخذ مي
  .دهند هقانان بابت هر سرباز يک خروار گندم هم مينقاط، د

هاي ديگري  سلسله ماليات. گردد ها محدود نمي ولي مسئله تنها به اين ماليات      
از تمام اموال و دارايي دهقانان و محصول توليدي آنان " هم وجود دارد که تقريبا

  :رايج استهاي زيرين  در دهات اطراف تبريز از جمله ماليات. شود اخذ مي
 ۲۵قران، گاو  ۵/۲قران، اسب  ۵قران، قاطر  ۷قران، شتر  ۳بابت هر گاوميش       

شاهي، از هر خروار  ۱۰، گوسفند .]هر دو ده شاهي مساوي يک قران بود[شاهي
به . شود گرفته مي  محصول و الي آخر ماليات ۱۰/۱خروار کاه، از يونجه  ۵غله 

ساله چند تا جوجه و مرغ و مقادير معيني هيزم و   هعالوه هر خانواده دهقاني بايد هم
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دهقانان . به پردازد" را نقدا  ها يا بهاي آن. چيزهاي ديگر براي مالک بياورد
ناميدند، يعني هر چيزي که به چشم مالک  مي» گورال«آذربايجان اين سيستم را 

يز هنوز هم بايد متذکر شد که تبر. ارباب خواهد شد  مشمول ماليات" افتد قطعا بي
مرکز انقالب ايران است و دهقانان اين ناحيه از نظر دفاع از حقوق خود آگاهي 

هاي  جا يک سلسله از عوارض و ماليات به همين سبب در اين. تري دارند بيش
وضع در . شود که به ميزان کمي گرفته مي جنسي يا به طور کلي وجود ندارد، يا اين

ها مخارج مباشر را به عهده  بايد غير از ماليات ن دهات و قراء تهران که دهقانان آ
درباره . تر است گيرند و شکم کدخدا و ميرزابنويس را سير کنند به مراتب وخيم

  . ۱۸شود جاي ايران اخذ مي  در همه" تقريبا  ها بايد گفت که اين ماليات از دام  ماليات
بر اقتصاد ) اي اربابکار مجاني رعيت بر(ولي هيچ چيز به اندازه بيگاري       

روز در سال وقت  ۲۰۰تا  ۳۰کار شاق بيگاري از . گذارد روستايي تاثير وخيم نمي
چيز   يي وجود ندارد و همه جا نيز هيچ ضابطه در اين. کند دهقانان را غصب مي

کشند،  کنند، خندق مي ها را تعمير مي به امر او رعايا پل. وابسته به اراده ارباب است
دهند، سهم  هاي زراعي مالک را آب مي کنند، زمين ريزها را پاک مينهرها و که

اش  کوبند و گندم کنند، خرمن ارباب را مي مالکانه را مجاني به انبارهايش حمل مي
سازند و خالصه  کنند و گاهي هم از نو مي کنند، خانه ارباب را تعمير مي را آسيا مي

عالوه بر اين در . دهند د انجام ميهر کاري را که براي ارباب ضروري و الزم باش
يي دهات نظير دهات خان ماکو دهقانان بايد خود تفنگ و اسلحه نيز داشته  پاره

که پس از انقالب  با وجود اين. باشند تا در صورت لزوم از ارباب خود دفاع کنند
ملغا شد، معذالک وضع دهقانان در اين زمينه " بيگاري ظاهرا] ۱۲۸۵[۱۹۰۶سال 

                                                 
از گاو و گاوميش و خر و " روند، مثال هاي مزروعي به کار مي فقط از حيواناتي که براي شخم زدن زمين  ماليات - ۱۸

 .شود مي  شود، ماديه اين حيوانات مشمول ماليات اسب گرفته نمي
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که در جوار تهران  بيگاري نه تنها در واليات بل. غيير بسيار جزيي يافته استت" عمال
  .۱۹کند نيز بيداد مي

اند  چنين موظف دهقانان هم. بار رعيت نيست اما اين هنوز پايان وضع مصيبت      
توان به  کش کنند و اين هدايا را مي که به ارباب خود هداياي مخصوص پيش

هايي نظير  کش هداياي اجباري عبارت از پيش. يم کرداجباري و غيراجباري تقس
به " باف، و غيره است که رعيت مثال شکر سرخ، گوسفند، پول نقد، اشياء دست

در مواردي که دختري به عقد ازدواج . کند مناسبت عيد نوروز به ارباب تقديم مي
بابت  آيد ارباب حق دارد از هر تومان پولي که داماد جوان هم محلي خود در مي

پردازد يک قران بگيرد و هرگاه دختر به عقد  شيربها به پدر و مادر عروس مي
ازدواج جواني از ده ديگر در آيد آن وقت ارباب از هر تومان شيربها دو قران بر 

. باقي مانده است» شب اول«در برخي از نواحي ساوجبالغ هنوز رسم قبح . دارد مي
دون اجازه رسمي ارباب غيرممکن است و داغ شوهر دادن دختر ب در ناحيه قره

يي مشروط به اين است که يک يا چند راس گوسفند به ارباب  کسب چنين اجازه
توان حتا ده يک  طبيعي است که در اين جزوه مختصر نمي. کش شود پيش

مواجه   ها هايي را که رعيت ايراني هر روز و هر ساعت با آن تحقيرات و شکنجه
مقدس اسالم رعيت را به اطاعت از بزرگ خود يعني ارباب  قوانين. است شرح داد
خواند و شريعت اسالم اصل مالکيت خصوصي را به مثابه اصل  خود فرا مي

سطح نازل فرهنگ دهقان ايراني به استثمارگران . داند الهي مي ناپذير و مشيت خدشه
ها و  کش، در پارک دهد که به حساب درآمد نحيف رعيت زحمت امکان مي

  .گذرني کنند هاي مجلل پايتخت و ديگر شهرها خوش خکا

                                                 
ماليات ود آن قسمت از محصولي را هم که به عنوان اند که با وسايل خ در بسياري از نواحي، دهقانان موظف – ۱۹

 .شود مجاني به انبارهاي غله وزارت ماليه حمل کنند دولتي از آنان گرفته مي
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شمار، تاثير وخيمي بر اقتصاد  ها و عوارض بي گي با ماليات اين وضع برده      
تا اين لحظه در غالب موارد در ايران رعيت براي شخم زدن . گذارد روستايي مي

. کند مي برد و فقط در بعضي نقاط از گاوآهن استفاده زمين هنوز خيش به کار مي
ها هزار دهقان ايراني  ساله ده  همانا به علت وجود استثمار وحشيانه است که همه

محل زاد و بومي خود را ترک کرده و رزق و روزي خود را در مراکز صنعتي 
به اين جهت جالي وطن   ها آن. جويند ترکستان، قفقاز و ديگر نواحي روسيه مي

کنند و  ي به کار انداختن نيروي خود پيدا نميکنند که در ايران محلي برا اختيار مي
اين هم در شرايطي است که در کشور اراضي بکر و باير پهناوري وجود دارند که 

ها در  مالک_ولي باند حاکمه فئودال. باشد قابل کشت است و متعلق به دولت مي
راه  خواهند که دهقانان به اين اراضي نمي" و عامدا" پيوند با رژيم سلطنتي عالما

گاني  يابند زيرا در اين صورت از صدها هزار برده خود محروم خواهند شد، برده
گر گريخته و اين نواحي  اند که از چنگ مالکان غارت وار هر لحظه آماده که پاتيل

  .جديد را اشغال کنند
اين مسئله تا زماني که قدرت در دست مالکان است تغييري " ولي ظاهرا      

ها به رعيت ايراني  ها انقالب پيروزمند، تنها نابودي قدرت فئودالتن. نخواهد يافت
بار  مشقت  گي امکان خواهد داد که ولو اگر تا حدي هم شده شرايط جهنمي زنده

  .خود را بهتر سازد و يوغ اسارت چند صد ساله را دور افکند
ال شاه، ولي مصيبت رعيت ايراني تنها در اين نيست که مالکان، روحانيون، عم      

اش از قبل او نان  ماموران دولت و ارتش صدها هزار مفتخور ديگر سوار برگرده
. داران خارجي نيز قرار دارد افزون بر اين، او در عرض استثمار سرمايه. خورند مي

در کشورهاي اروپايي موجب پيدايش صنايع ملي شده و   داري اگر انکشاف سرمايه
ي کار خود را در توليد به کار گيرند، در ايران به دهقانان امکان داد که نيرو
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که  بالعکس، اين انکشاف نه تنها مانع بزرگي در راه رشد صنايع داخلي گرديد، بل
تر ساخت و آنان را به عنوان نيروي کار  وران را هم سريع جريان فقر عمومي پيشه

رهاي فئودال احتياج مالک ايران به پول نظير سينيو. ارزان به خارج از کشور راند
زمان با  قرون وسطا که در وقت خود چنين احتياجي داشتند شديدتر گشت و هم

هاي نقدي که تمام بار سنگين آن به دوش رعيت ايراني  اين امر فشار ماليات
گان  تر گرديد و دهقانان ايران سرانجام به صورت تحويل دهنده افتاد و سنگين مي

بهاي  تفاوت. ا و خريداران امتعه آنان در آمدندعادي مواد خام به مراکز صنعتي اروپ
  دار آلودي بود که رعيت ايراني به سرمايه مواد خام ارزان و امتعه گران آن باج خون

در نتيجه اين استثمار مضاعف يعني استثمار خودي و بيگانه، . پرداخت اروپايي مي
  .اند در سراسر جهان  عهترين قشر جام ترين و تهيدست مانده دهقانان ايران هنوز هم عقب

  
  نظام اقتصادي.۳

کنند و  آن به علت فقدان امنيت جاني و مالي فرار مي  در کشوري که سرمايه      
العاده مطمئن با ربح  اعتبار تجارتي از آن رخت بر بسته و پول را تنها با ضمانت فوق

ير ستم ها رعيت ز توان به دست آورد، در کشوري که ميليون درصد مي ۴بيش از 
کشند و تمامي سياست داخلي و خارجي آن توسط عمال  فئوداليسم زجر مي

شود در اين چنين  فروش محلي اداره مي امپرياليسم غرب در پيوند با اشراف وطن
کشوري مشکل به توان درباره انکشاف جدي صنعت سخن گفت از سوي ديگر 

ه کشاورزي و تطور فقدان صنايع ملي مانع بسيار بزرگي در راه انکشاف، توسع
  .رود طبقاتي به شمار مي

توليد کشاورزي فئودالي در وقت خود در اروپا نيز دچار بن بست گرديد و با       
يابنده در شهرها  انکشاف  صنعت. توانست از آن خارج شود نيروي خود نمي
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نيروهاي انقالبي به وجود آورد که خواستار محو رژيم فئودالي بودند و قدرت اين 
که بر  بل  با از بين بردن رژيم فئوداليته نه تنها بر صنعت  ها آن. ار را هم داشتندک

] راسيونل[صنايع براي کشاورزي خردگرا . يي گشودند هاي تازه فالحت نيز راه
هاي کشاورزي، و کود  نوين شرايط علمي و فني فراهم ساخت و با توليد ماشين

را مافوق   داري د و توليد بزرگ سرمايهمصنوعي، تحول انقالبي در آن ايجاد کر
هاي منسوخ فئوداليسم را  توليد کوچک روستايي قرار داد و بدين ترتيب بازمانده

چنان در بن بست قرار  در ايران توليد کشاورزي هم. براي هميشه مدفون ساخت
اعيان و اشراف است هيچ اميدي به   دارد و تا زماني که قدرت در دست طبقه

ايران در پرتو منابع طبيعي سرشار خود داليل " ضمنا. ين بن بست نيستخروج از ا
  .کافي براي داعيه سرنوشت بهتري دارد

در واقع نيز ذخاير طبيعي ايران عظيم و پايان ناپذيرند ولي اين ذخاير در       
يي بسيار نامطلوب  اند و با شيوه مقياس محدود مورد پژوهش و بررسي قرار گرفته

يي که توسط مهندسان  لکن حتا آن اطالعات جسته گريخته. شوند ياستخراج م
] ۱۲۶۰-۱۲۶۸)[۱۸۸۲-۱۸۹۰(شرکت استخراج معادن به ابتکار بارون رويتر 

در کشور معادن . دهد هاي طبيعي را نشان مي آوري شده وفور اين ثروت جمع
مس، آهن، سرب، نيکل، جيوه، قلع، گرافيت، زغال سنگ، مرمر، نمک، نفت و 

صنايع زيرزميني ايران بخصوص از لحاظ معادن . يره به حد وفور وجود دارندغ
هاي زغال  جا کان در همه" در شمال کشور تقريبا: مواد سوختني بسيار غني است

در جنوب و  ۲۰خيز در طول هزاران ورست شوند و اراضي نفت سنگ ديده مي
  .اند شمال کشور گسترده شده

                                                 
  مترجم. کيلومتر است ۰۶/۱مقياس طول در روسيه قديم مساوي با  verstورست  – ۲۰
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يابد؛ در درياها  يي که بر شمرديم پايان نمي ها معادن و آنمنابع طبيعي ايران با       
در خليج (و مرواريد و صدف ) در درياي خزر(متصل به آن مقادير متنابهي ماهي 

  .شود صيد مي) فارس
آالت  ايران در قرون گذشته با محصوالت صنعتي خود، مصنوعات فلزي، چيني      

در حال حاضر اين . مي شهرت داشتيي، پشمي و ابريش هاي پنبه و انواع پارچه
تر منچستر، ليون، مسکو و  جاي خود را به مصنوعات ماشيني ارزان" کاالها اجبارا

يي  فقط در زمان جنگ تاثير اين مراکز صنعتي به حد قابل مالحظه. دهند غيره مي
کاهش يافت و اين امر امکان داد که مصنوعات مانوفاکتوري کشور دوباره به 

صنايع محلي هنوز هم مثل سابق دستي و پراکنده است . وارد بازار شوندمقدار زياد 
هر واليت و هر شهري به تناسب مواد اوليه و مصالحي که در آن " و در ضمن تقريبا
صنايع محلي در طي چند قرن . شود توليد مخصوص به خود را دارد ناحيه يافت مي

" هرهاي عمده ايران که ذيالبا توجه به فهرست تقريبي ش. گذشته شالوده ريزي شد
مختص اين و   که چه حرفه و صنعتي بيش از همه توان درباره اين شود مي آورده مي

هاي پشمي راه  اليجه پارچه: آستارا: يا آن شهر ايران است، تصور کلي پيدا نمود
هاي  مصنوعات فلزي، پارچه): ايالت خراسان(زرگري، بجستان صنعت: راه؛ بروجرد
رزي،  رنگ: هاي نامرغوب، يزد قالي: يي و قالي و غيره؛ بيرجند نبهابريشمي و پ

تا ورود قند خارجي، قند يزد در سراسر ايران شهرت (مصنوعات ابريشمي، قنادي 
هاي رنگارنگ ابريشمي و  پارچه: نمد مالي؛ تبريز): نزديک يزد( ۲۱؛ تسفر)داشت

افي، چاقوسازي و ديگر ب  کاري، پارچه زرگري، خاتم: نخي، عبا و غيره؛ اصفهان
نمد مالي و : هاي پشمي؛ همدان پارچه: سازي و غيره؛ خوي اشياي فلزي، شراب

                                                 
و فرهنگ فارسي دکتر محمد معين  )مصاحب(المعارف قارسي   با رجوع به دايره. آمده است.... در متن  – ۲۱

 ناشر. نتوانستيم لفظ درست فارسي را بيابيم
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گري قنادي و غيره؛ محمره  پزي، شيشه سراميک، صابون: سازي؛ قم شراب
باف ابريشمي و  بافي،  اشياء دست قالي: ؛ مشهد)شراعي(سازي قايق]: خرمشهر[

: سازي؛ شوشتر سازي و مجسمه اشيسازي، ک زرگري، شراب: تسبيح؛ شيراز
: کاري، زري دوزي، اشياء فلزي، اسلحه گرم و سرد؛ کرمان قلم: بافي؛ رشت قالي
  .اشياء ساخته شده از مس: بافي، شال کشمير؛ زنجان قالي
هاي ديگري  هايي که بر شمرديم رشته البته در شهرهاي مذکور غير از صنعت      

هايي که با قوه  و اما در مورد کارخانه. لي دارندهم وجود دارند که فقط اهميت مح
ها در ايران بسيار  کنند بايد گفت که تعداد اين قبيل کارخانه بخار و برق کار مي

تر شبيه  شوند ولي بيش ناميده مي  موسسات فعلي ايران گرچه کارخانه. ناچيز است
نفر کارگر  ۱۵۰ا ت ۵۰ها از  در اين کارگاه.  هاي بزرگ هستند تا کارخانه کارگاه

. دارند و قادر نيستند مدت زيادي در مقابل رقابت کاالهاي خارجي مقاومت کنند
فهرست . گردند در سال دوم و سوم تاسيس خود تعطيل مي  ها بخش اعظم آن
گي وضع صنايع کشور را نشان   گونه هاي ايران و چه ها و فابريک زيرين کارخانه

  :دهد مي
- ۱۲۳۷[۱۸۵۷-۱۸۵۸هاي  سازي تهران؛ تاسيس در سال هاسلح  کارخانه. ۱      

کند ولي براي به  کرد، اکنون کار نمي قبضه تفنگ توليد مي ۱۰۰۰، ساليانه ]۱۲۳۸
  .آيد هايي به عمل مي کار انداختن مجدد آن کوشش

  .کاغذسازي تهران  کارخانه. ۲      
  .کنند کار نمي)) و نزديک تهران(مازندران (هاي قند  کارخانه. ۴و . ۳      
  .کند کار نمي) نزديک تهران(چلواربافي   کارخانه. ۵      
  .حال تعطيل است) ۱۸۶۶-۱۸۶۷تهران از سال (بلور سازي   کارخانه. ۶      
  .کند کار نمي) تهران(سازي  چيني  کارخانه. ۷      
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  ).تهران(سازي  شمع  کارخانه. ۸      
  ).اصفهان(کاغذسازي   کارخانه. ۹      
  .تعطيل است) اصفهان(سازي  اسلحه  کارخانه. ۱۰      
  ).اصفهان و تهران(گي  هاي بافنده  کارخانه. ۱۲و  ۱۱      
  ).گيالن_نزديک رشت(هاي حرير بافي   کارخانه. ۱۴و  ۱۳      
  .سازي باروت  کارخانه. ۱۵      
  .مخصوص تهيه پيستون  کارخانه. ۱۶      
ليره انگليس تمام  ۲۰۰۰۰  ماشين آالت اين کارخانه. ز تهرانگا  کارخانه. ۱۷      

به دست " شد ولي پس از دو سال به مبلغ ده هزار ليره انگليس فروخته شد و اخيرا
  .يک شرکت خارجي افتاده است

ليره انگليس  ۲۰۰۰۰  ساختمان اين کارخانه) تهران(سازي  کبريت  کارخانه. ۱۸      
ها مقاومت کند و  ها و اتريشي در مقابل کبريت روسخرج برداشت ولي نتوانست 

  .بسته شد
، به علت عدم )۱۸۹۳-۱۸۹۴تهران از سال (گي  ريسنده  کارخانه. ۲۰و  ۱۹      

  ).تبريز(گي  ريسنده  کارخانه. قدرت رقابت با محصوالت خارجي بسته شد
  ).مراغهاصفهان، نيشابور، (کني  هاي پنبه پاک  کارخانه. ۲۳و  ۲۲و  ۲۱      
  ).تهران، کارخانه، مشهد، رشت، تبريز(هاي برق   کارخانه. ۲۸_  ۲۴      
  ).تهران(سازي  صابون  کارخانه. ۲۹      
  ).تهران(سازي  جو آب  کارخانه. ۳۰      
دهد که  البته اين فهرست به هيچ وجه کامل نيست ولي با اين وصف نشان مي      

رفت  صنايعي که نه تنها قادر نيست به پيش. ردصنايع ايران چه وضع اسفناکي دا
ي خود را زير فشار  تواند موجوديت اوليه که حتا نمي عادي خود ادامه دهد بل
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جلوگيري از سيل کاالهاي خارجي نيز ممکن . رقابت کاالهاي خارجي حفظ کند
هاي ايران قراردادي  به شمارد با فئودال» محترم«نيست، چون هر دولتي که خود را 

  .سازد بسته که سياست مستقل اقتصادي را براي ايران غيرممکن مي
نفت جنوب ايران است که   کند صنعت يگانه رشته توليد که به سرعت رشد مي      

در ناحيه نفتون، واقع   جا بيش از همه استخراج نفت در آن. هاست در دست انگليس
هاي  رگرنشين اردوگاهمايلي شمال شرق محمره تمرکز يافته و قصبات کا ۱۴۰در 

بخش اعظم کارگران متخصص از . اند جا واقع کارگران و کارمندان بومي در همين
ميل  ۱۴۵يک لوله نفت به طول  ۱۹۱۲از سال . شوند هندوستان استخدام مي

برداري  از محل استخراج نفت تا پااليشگاه کشيده شد، و مورد بهره  انگليسي
به سال با آهنگ غيرقابل تصوري افزايش توليد نفت سال . قرار گرفته است

شد ولي در  نفت استخراج نمي" جا تقريبا در اين] ۱۲۸۹[۱۹۱۰به سال . يابد مي
به ] ۱۲۹۹[۱۹۲۰ميليون بشکه و در سال  ۷تا  ۵/۶هاي بعد ميزان استخراج به  سال
بدين شکل ايران هم اکنون در . رسيد) ۲۲ميليون پوت ۹۶قريب (ميليون بشکه  ۱۲

کند، و در استخراج نفت، روماني و  مقام پنجم را احراز مي جهاني نفت توليد
 ۲۰ميزان استخراج نفت باز هم  ۱۹۲۱در سال . گاليسي را پشت سر گذاشته اشت

ميليون ليره  ۱۲طريق شرکت نفت انگليس و ايران  درصد افزايش يافت و بدين
ب ايران از حق برداري نفت جنو اين شرکت در بهره. استرلينگ سود خالص برد
مجلس شوراي ملي امتياز  ۱۹۲۱در نوامبر سال . انحصاري برخوردار است

استاندارد «سال به تراست آمريکايي  ۵۰استخراج نفت شمال ايران را به مدت 
  .به هر صورت نفت ايران آينده درخشاني در پيش دارد. واگذار کرد» اويل

                                                 
 مترجم. کيلوگرم است ۳۸۰۴۶/۱۶پوت واحد وزن روسي، معادل با  – ۲۲
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که  بت کاالهاي خارجي نيست بلعلت ضعف انکشاف صنايع ايران تنها در رقا      
اين امر به شدت مانع توسعه . هاي ارتباطي نيز هست العاده بد راه در وضع فوق

ميان مراکز بزرگ تجارتي کشور حتا " غالبا. تجارت خارجي و داخلي است
مازندران را، _باب مثال قسمت اعظم راه تهران من. هاي ارابه رو هم وجود ندارد راه

مندترين اياالت ايران است، بايد با االغ يا اسب  ه مازندران از ثروتک   با وجود اين
از " ها ساخته شده و منحصرا هاي شوسه و آهن موجود توسط خارجي راه. پيمود

ها که پس از انقالب  هاي سابق روس شود به استثناي راه برداري مي بهره  ها طرف آن
هاي  اکنون در ايران راه. داکتبر از طرف حکومت شوروي به ايران واگذار گردي

  :شوسه زيرين وجود دارد
. ۵) اراک(آباد تهران سلطان. ۴قزوين همدان . ۳انزلي تهران . ۲جلفا تبرير . ۱      

ورست هم  ۲۰۰۰ها حتا به  کل طول تمام اين راه. آستارا اردبيل. ۶باجگيران مشهد 
  :ارد شايان توجه استگذ مي  ها از آن) پست دولتي(هايي که چاپار  راه. رسد نمي

  
  ورست   ۵۰۱۲  )       از آن جمله شوسه(هاي ارابه رو  راه  ۱
  ورست   ۸۸۸۳)       از آن جمله شوسه(هاي چاپار سواره  راه  ۲
  ورست   ۸۵۷۳)       از آن جمله شوسه(هاي چاپار پياده  راه  ۳

  ورست ۲۲۴۶۸  جمع
  

. دهند هاي شوسه تشکيل مي ها را جاده درصد از اين راه ۲۵بدين ترتيب قريب       
. ها فقط از زمان جنگ شروع شده است ها از اين جاده عبور و مرور اتومبيل" ضمنا

در ايران به استثناي رودخانه کارون که از منطقه امتياز شرکت نفت انگليس و ايران 
  . راني وجود ندارد گذرد رودهاي قابل کشتي مي
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خطوط آهن  ۱۹۲۲آهن ايران است تا شروع سال  به راهچه که مربوط  و اما آن      
  :زيرين وجود داشتند

  .کند متر کار نمي ۸۷۰۰عبدالعظيم،  شاه_آهن تهران راه. ۱      
  .کند متر کار نمي ۱۶۰۰آهن محمودآباد در معادن زغال سنگ آمل،  راه. ۲      
  .کند متر کار نمي ۱۲۰۰۰رشت، _آهن پيربازار راه. ۳      

ورست  ۲۰۰حدود : خانه شرف_تبريز با خط فرعي صوفيان_آهن جلفا راه. ۴      
  .کند کار مي

  .کند ورست کار مي ۵۶: برازجان_احمدي_آهن بوشهر راه. ۵      
هاي بقيه خطوط آهن باريک است، و  تبريز، فاصله ريل_آهن جلفا به جز راه      

  .کنند خيلي بطي کار مي
هزار  ۳-۲ه فاصله مرزهايش از يک سو تا سوي ديگر براي کشوري ک" واقعا      

  .آهن مضحک است ورست است اين طول راه
که بر  آهن، نه تنها بر داد و ستد بل راه  تر از همه فقدان جاده خوب، و مهم      

مطابق آمار . گذارد ها در نواحي مختلف کشور نيز تاثير بسيار منفي مي نوسان قيمت
] ۱۳۰۰[۱۹۲۱ايران قيمت فروش گندم و جو در تابستان سال  هاي منتشره در روزنامه

  :قبل از برداشت محصول از اين قرار بود
  قيمت هر خروار به تومان

  جو  گندم  به تومان] گندم يا جو[قيمت هر خروار  
  ۱۵  ۲۲ – ۲    شيراز
  ۱۸ -۱۷  ۳۰    همدان
  ۴  ۵/۵    سرخس

  ۹  ۱۳    اراک



۷۱ 

  ۵/۵  ۸    مشهد
  ۱۴  ۵/۱۴    صحنه

  ۵/۴  ۵    باجگيران
  ۱۶  ۱۸    زنجان
  ۵/۱۵  ۲۴    مالير

  
تواند بر انکشاف  محصوالت غذايي نمي  وجود چنين نوسان بزرگي در قيمت      

آن کارفرمايي که در تهران کارخانه ساخته . نيروهاي مولد کشور تاثير نگذارد
او مجبور است به . تواند روي گندم ارزان سرخس يا مشهد حساب کند نمي

تر از شهرهاي مذکور  بار گران ۶-۵هاي بازار تهران که  مطابق قيمت کارگران خود
رود و  ها به جيب مالکان مي در غايت امر، تمام اين تفاوت قيمت. است مزد دهد

نشين که  گان تهران زاده به همين سبب مالکان و شاه. برد شان را باال مي بهره مالکانه
اش در  خود شاه هم که امالک  ها نست و به اتفاق آ ها حکومت واقعي در دست آن

يي  هاي مناسب بين مرکز و واليات چندان عالقه نزديکي تهران است به احداث راه
به ميزان فاحشي تقليل خواهد يافت، ولي   ها ندارند زيرا در اين صورت عوايد آن

" ها وضع نسبتا ورست، جاده ۲۰۰ – ۱۰۰در عوض در حومه تهران تا شعاع 
هاي ارتباطي دور از مرکز نه تنها وضع خراب دارند،  راه" مناض. خوبي دارند

باند اشرار اغلب چاپارها و . برد راهزنان نيز هستند حال قلمرو دست که در عين بل
سياست راهزنانه انگليس و روسيه تزاري و . کنند مسافران را بالکيفر غارت مي

. ها بازي کرد زمينهمبارزه آن دو در راه تصرف ايران نيز نقش بزرگي در اين 
گردد و بر تجارت  البته تمام اين عوامل هم مانع انکشاف اقتصادي کشور مي

  .گذارد خارجي و داخلي آن تاثير مهلک مي



۷۲ 

لکن هيچ عاملي به اندازه جنگ جهاني و مبهم بودن اوضاع سياسي خاور       
 صادرات محصوالت. نزديک طي چند سال متوالي، ايران را ورشکست نساخت

تجارت ترانزيتي . به کلي قطع شد" بازرگاني چه در شمال و چه در غرب تقريبا
به ويژه صادرات خشکبار، پنبه، . افغانستان نيز با روسيه و اروپاي غربي قطع گرديد

، محصوالت از راه )هاي ابريشمي چنين پارچه پيله و الرو ابريشم و هم(ابريشم 
زروم، طرابوزان، به روسيه و اروپا صادر ترانزيت قفقاز و يا از طريق تبريز، ار

فقط ترياک " تجارت در جنوب ايران هميشه جنبه وارداتي داشت و تقريبا. شد مي
در نتيجه تقليل صادرات کشور، داد . رسيد شد که از هندوستان و چين مي وارد مي

کاران  بافان، و نوغان داران، قالي و ستد داخلي نيز دچار بحران گرديد و زارعان، دام
  .توانستند مدت متمادي مشتريان کافي براي محصوالت خود پيدا کنند نمي
تا شروع . کاران کشور خسارت هنگفتي وارد آمد به ويژه به محصول پنبه و پنبه      

. کرد ساله از نواحي شمال کشور چند ميليون پوت پنبه صادر مي  جنگ، ايران همه
ز سواحل درياي خزر گرفته تا نواحي سمنان، در اوايل قرن بيستم در منطقه وسيعي ا

دامغان، شاهرود، سبزوار، نيشابور، خراسان، ورامين، ساوجبالغ، قزوين، قم، تهران، 
ولي . درصد اراضي مرغوب زيرکشت پنبه قرار گرفتند ۳۰کاشان و غيره قريب 

تنزل فاحش قيمت پنبه از دوران جنگ و بعد از آن، موجب گشت که بخش مهمي 
  .ن اراضي به کشت نباتات ديگر اختصاص داده شوداز اي
-۴جا نسبت به دوران قبل از جنگ  در همه" هاي جنگ تقريبا ها در سال قيمت        
 ۵۰به زحمت به ] ۱۲۹۹[۱۹۲۰بار تنزل يافت و بعد از جنگ يعني در آغاز سال  ۵

نان به همين دليل جاي شگفتي نيست که اکثريت دهقا. سابق رسيد  قيمت درصد 
گي و قحطي از کشت پنبه دست کشيدند و  ايران براي نجات خود از خطر گرسنه

غله تا   قيمت  در نتيجه اين اقدام . هاي مزروعي غله کاشتند به عوض آن در زمين



۷۳ 

کاالهاي کثير المصرف وارداتي روز به روز   قيمت  حدي تقليل يافت در حالي که 
هاي تقريبي را  قيمت  تر، آمار  ن بيشبراي روشن شد. کرد سير صعودي را طي مي

  :کنيم نقل مي
  

  )ريال(ها به قران  قيمت  
  ۲۱/۱۹۲۰  ۱۷/۱۹۱۶  ۱۵/۱۹۱۴  ســـــــــــــــــــال

  ۱۱۰  ۱۵۰  ۱۳۵  )خروار(گندم   ۱
  ۴۰۰  ۳۸۰  ۲۳۰  )خروار(برنج  ۲
  ۳۲۰  ۲۰۰  ۱۰۰۰  )خروار(برگه زردآلو  ۳
  ۶  ــــــــــ  ۲۴  )يک من(بادام   ۴
  ۲۱  ۲۰  ۱۶  )من يک(روغن  ۵
  ۵۰/۵  ۲۵/۴  ۲۵/۳  ۲۳نفت  ۶
  ۷  ــــــــــ  ۵۰/۰  )عدد(لوله چراغ   ۷
  ۱۵  ۲۷  ۵۰/۸  )يک من(قند   ۸
  ۳۶  ۲۸  ۲۰/۹  )گيروانکه(چاي   ۹
  ۴  ــــــــــ  ۲۵/۰  )عدد(استکان   ۱۰
  ۴  ــــــــــ  ۵۰/۰  )ذرع(چيت   ۱۱

  
اند، اگر کامل هم  اين ارقام که مربوط به نواحي شمالي هم سرحد با روسيه      

يي از آن است که رعيت ايراني مجبور است محصول خود را  نباشد باز هم نشانه
در مقابل کاالهايي که از خارج وارد . تر از قبل از جنگ به فروشد بسيار ارزان

                                                 
 .شد نفت از باکو به شمال ايران وارد مي  – ۲۳



۷۴ 

در سال . اند تر شده بار گران ۱۶و حتا  ۱۴، ۷، ۴استکان و چيت " شوند مثال مي
روابط بازرگاني با جمهوري فدراتيو شوروي قيمت  در اثر بهبود] ۱۳۰۱[۱۹۲۲

کاالها به ميزان قابل توجهي کاهش يافت و موادخام کشاورزي و ميوه صد در صد 
  .ترقي کرد

مالکي، رعيت _بار قشر اشرافي گي اقتصادي کشور و سيادت جنايت مانده عقب      
ا به گرداب فقر مبدل کرد و کشور ر  داري ده ممالک سرمايه ايراني را به خراج

. طي چند دهه اخير، ايران هرگز موازنه بازرگاني مثبت نداشت. کامل افکند
هاي  در عرض سال. اش بود العاده بيش از صادرات اش فوق برعکس هميشه واردات

  :اندازي داشت تجارت خارجي ايران چنين چشم]۱۲۹۹-۱۲۷۹[ ۱۹۲۰-۱۹۰۰
  

  ]ريال[به ميليون قران   
  ميزان افزايش واردات به صادرات  اتصادر  واردات  سال  

۱  ۱۹۰۰  ۵/۲۵۵  ۳/۱۴۷  ۲/۱۰۸  
۲  ۱۹۰۵  ۵/۳۸۶  ۱/۲۹۳  ۴/۹۳  
۳  ۱۹۱۰  ۵/۴۸۴  ۴/۳۷۵  ۱/۱۰۹  
۴  ۱۹۱۳  ۲/۶۴۷  ۹/۴۵۵  ۳/۱۹۱  
۵  ۱۹۱۶  ۸/۴۶۴  ۹/۴۲۳  ۹/۴۰  
۶  ۱۹۱۸  ۳/۴۷۶  ۹/۲۷۰  ۴/۲۰۵  
۷  ۱۹۱۹  ۴/۴۳۳  ۵/۲۴۶  ۹/۱۸۶  
۸  ۱۹۲۰  ۵۲۹  ۳۰۹  ۲۲۰  

جمع کل از 
تا  ۱۹۰۰سال 
  ۱۹۲۰آخر

۲/۳۶۷۷  ۲۵۲۲  ۲/۱۱۵۵  



۷۵ 

صادرات ايران به طور کلي عبارت از پنبه، پشم، پوست، خشکبار، ترياک و در       
   .اش کاالهاي صنعتي مختلف است دوران اخير غله و واردات

ميليارد قران به کشورهاي خارجي  ۵/۲سال  ۲۰بدين ترتيب ايران در طول فقط       
. العاده سنگيني است  مانده بار فوق کشور فالحتي عقب اين مبلغ براي يک. باج داد

ميليون  ۱۹۱در زمان جنگ کسر بازرگاني خارجي ايران تا حدي کاهش يافت و از 
علت اين امر . تنزل کرد] ۱۲۹۵[۱۹۱۶ميليون قران در سال  ۶۰در آستانه جنگ به 

-۲۰در سال (افزايش ميزان صادرات نفت از طرف شرکت انگليس و ايران بود 
حتا با " ولي بعدا). ميليون قران نفت صادر شد ۱۸۰بيش از ] ۱۲۹۹-۱۲۹۸[۱۹۱۹

برد، کسر تجارت  وجود افزايش صادرات نفت که ايران از آن سهم بسيار کمي مي
ميليون قران  ۲۲۰به ] ۱۲۹۹[۱۹۲۰خارجي دوباره رو به افزايش نهاد و در سال 

" گذر، تقريبا در اين ره. ب استاين رقم براي سي سال اخير ايران حد نصا. رسيد
فقط   ها آن: ساني دارند  کشورهاي مستعمره و نيمه مستعمره سرنوشت يک  ي همه

و خريداران   داري گان عادي مواد اوليه ارزان به کشورهاي سرمايه صادرکننده
از همين مواد اوليه " دائمي کاالهاي صنعتي آن کشورها هستند کاالهايي که غالبا

  . شوند تر از بهاي تمام شده فروخته مي ولي چند بار گران ساخته شده
-۱۲۹۹[۱۹۱۸-۲۰هاي  يي از کشورهاي جهان در سال تجارت ايران با پاره      

  :اندازي داشت چنين چشم] ۱۲۹۷
  

  به هــــــــــــــــــــــــــــــــــــزار قران
  صادرات  واردات  کشور  
  ۲/۲۴۵۳  ۲/۸۹۶۱  افغانستان  ۱
  ـــــــــــــ  ۵/۱۴۴  انآلم  ۲



۷۶ 

  ۶/۲۹۰  ۱/۳۹۳۳  چين  ۳
  ۳/۱۲۵۸۱۵  ۵/۳۶۶۳۲  مصر  ۴
  ۹/۱۳۰۰۴  ۴/۶۴۱۹  اياالت متحده  ۵
امپراتوري   ۶

  بريتانيا
۶/۴۴۸۵۷۸  ۲/۸۱۶۰۴  

فرانسه با   ۷
  مستعمرات

۴/۲۶۳۷  ۷/۱۲۵۶  

  ۴/۲۳  ۴۰۳۷  ايتاليا  ۸
  ۶۲۲۰  ۸/۶۰۳۷  ژاپن  ۹
  ۶/۷۵۴۷۲  ۷/۸۴۹۶۵  روسيه  ۱۰
  ۴/۵۱۵۹۳  ۳/۱۶۴۹۷  ترکيه  ۱۱
  ۴/۹۲۸۳  ۳/۴۳۷۴  عمان  ۱۲

  
و  ۲۴پس از سقوط امپرياليسم روسيه، انگليس در صدد تصرف شام ايران برآمد      

ميليون قران واردات کل  ۶۲۹از . به اين هدف نائل شد" در عرصه تجارت تقريبا
به (سهم انگليس است ] قران[ميليون  ۴۴۸، ]۱۲۹۸-۱۲۹۹[۱۹۱۹-۲۰کشور در سال 

درصد، و سهم کشورهاي  ۷۰يعني حدود ) منسوجات پشمي و نخي طور کلي
بايد منتظر بود که پس از . رسيد درصد مي ۳۰فقط به " ديگر در واردات ايران ضمنا

قسمت اعظم کاالهايي که . انعقاد قرارداد روس و ايران اين منظره تغيير مهمي يابد
آالت و  ملي واردات ماشيناند از اشياء مصرفي و تج شوند عبارت به ايران وارد مي

و اما درباره . دهند ابزار توليد به استثناي اتومبيل اقالم ناچيزي را تشکيل مي
                                                 

امپرياليسم و مبارزه به خاطر «به اثر پاولويچ ] اول[درباره برتري روسيه در بازار ايران در آستانه جنگ جهاني  – ۲۴
 .رجوع کنيد ۱۷-۳۰جلد دوم صفحات » هاي بزرگ در آينده هاي آهم و راه راه



۷۷ 

و در سال مالي . صادرات ايران به انگلستان بايد گفت که هميشه ناچيز بوده است
  .داد درصد صادرات کل انگليس به ايران را تشکيل مي ۲۰" مذکور جمعا

يي  سابقه در تمام نواحي ايران بحران تجاري بي" تقريبا] ۱۳۰۰[۱۹۲۱در سال       
روي داد، بخصوص در واليات شمالي کشور که به ورشکستي يک سلسله از 

علت بروز اين بحران از طرفي رکود داد و . هاي تجاري بزرگ منتهي شد شرکت
ارزش شدن کامل صدها ميليون اسکناس  ستد داخلي و خارجي و از سوي ديگر بي

که در روسيه تزاري در دوران جنگ براي خريداران ارزاق ارتش خود به ايران  بود
در واقع اين باج خود ويژه مردم ايران به امپرياليسم آنتانت . وارد کرده بود

)Entants (بود که در نتيجه نهايي تمام فوايد جنگ نصيب آن گرديد.  
بودجه ] ۱۲۷۳[۱۸۹۴از سال . تر از اين اسفناک نيست وضع ماليه ايران نيز کم      

در دوران سلطنت ناصرالدين شاه . هر سال کسري بزرگ داشته است" کشور تقريبا
در پرتوي تدابيري " بعدا. رسيد قران مي ۱۰۰۰۰۰۰۰ساله به قريب   کسر بودجه همه
خان، يکي از وزراي او، براي اصالحات مالي کشور اتخاذ نمود  که ميرزا تقي

بين رفت، ولي در زمان سلطنت مظفرالدين شاه دوباره با  کسر بودجه از" موقتا
هاي خارجي متوسل  تري رو به صعود نهاد و شاه براي ترميم آن به قرضه شدت بيش

درآمد بودجه . (قران رسيد ۳۰۰۰۰۰۰۰کسر بودجه به ] ۱۲۸۵[۱۹۰۶در سال . شد
از سال ارقام زيرين وضع مالي ايران را ). قران ۱۰۵۰۰۰۰۰۰و هزينه  ۷۵۰۰۰۰۰۰

  : دهد نشان مي]۱۳۰۱[ ۱۹۲۲تا ] ۱۲۶۶[۱۸۸۷
  

  به قــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــران
  اختالف  مخارج  عوايد  ســــــــــــــال

۱  ۸-۱۸۸۷  ۵۶۱۸۶۷۱۶  ۴۲۲۳۳۴۷۲  ۱۳۹۵۳۲۴۴  



۷۸ 

۲  ۴-۱۹۰۳  ۱۱۶۱۲۰۰۰۰  ۱۳۵۰۴۰۰۰۰  ۱۸۹۲۰۰۰۰-  

۳  ۱۰-۱۹۰۹  ۱۰۶۵۵۱۸۰۰  ۱۹۰۳۰۵۰۰۰  ۸۳۷۵۳۲۰۰۲۵-  

۴  ۱۲۷۹-۱۹۱۱  ۱۱۹۲۵۳۷۹۹  ۱۲۸۵۸۱۱۵۱  ۹۳۲۷۳۵۲۲۶-  

  
سال اخير مدام با خطر افالس مالي مواجه بود  ۲۵بدين ترتيب دولت ايران طي       

هاي خارجي بي سر و ته بودجه را به  و با دشواري زياد اغلب فقط از راه اخذ قرضه
ها نيز به دوش مردم  ن قرضهپر واضح است که بار سنگين تمام اي. آورد هم مي

افتد، مردمي که الاقل دوبار بيش از آن مبلغي که با سياهه دولت تعيين شده  مي
  .پردازند است، پول مي

را در نظر ] ۱۳۰۱-۱۳۰۲[۱۹۲۲-۳تر، اليحه بودجه سال  براي توصيف دقيق      
 ۸۶۵۱_ تومان و عوايد جنسي ۱۶۳۳۲۴۱۳بگيريم که رقم کل عوايد نقدي آن 

خروار برنج برآورد شده است به اندازه عوايد  ۱۰۰خروار جو و  ۲۰۰روار گندم، خ
 ۲۲۹۶تومان نقد و  ۲۲۸۰۰۶۸۳بودجه سال گذشته است؛ در بخش مخارج بودجه 

. بيني شده است جنس، پيش_ خروار برنج ۱۹۰خروار جو و  ۲۴۸۴خروار گندم، 
خروار گندم،  ۳۳۵جنس تومان و با  ۳۴۶۸۴۵۰فزوني مخارج بر عوايد با پول نقد 

خصيصه مشخص اين اليحه بودجه عبارت . خروار برنج است ۳۰خروار جو،  ۳۲۸۴
در حال حاضر دولت . است از اولويت مخارج نظامي بر تمام اقالم ديگر بودجه

به همين . جنگد و در صدد است ارتشي براي خود تشکيل دهد ايران با اکراد مي
البته . تومان اعتبار اختصاص داده شده است ميليون ۹مناسبت براي وزارت جنگ 
به ويژه . اند ها را تقليل داده خانه تمام ادارات و وزارت" براي اين منظور بودجه تقريبا

                                                 
 .تمام آن به سال آينده منتقل شده است" ميليون قران حساب نشده زيرا تقريبا ۱۸جا قرضه قريب  در اين – ۲۵
 .خروار برنج به حساب نيامده است ۳۰وار جو و خر ۳۲۸۴خروار گندم،  ۲۵۵: جا کسر بودجه به شکل جنس در اين – ۷۹
 ]ناشر. [آمده است که به نظر نادرست آمد و لذا تصحيح شد ۱۹۱۱-۱۲در متن روسي  – ۲۶
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 ۲۰۰۰۰۰به ] ۱۳۰۱[۱۹۲۱تومان در سال  ۲۲۷۰۰۰به بودجه فرهنگ ملي که از 
لکن اليحه . تومان در سال جاري کاهش يافته لطمه جديدي وارد آمده است

دار مبلغ  هاي صالحيت توان موثق دانست زيرا به تصديق شخصيت بودجه را نمي
اند و اين  تر برآورد شده ميليون تومان کم ۸-۷حداقل " و عامدا" عوايد عالما

اش  شاه و وزيران  هاي هنگفت به جيب ماموران کوچک و بزرگ و قبل از همه پول
  .رود مي

حقايق ]) ۱۲۹۹دي [۱۹۲۱ژانويه سال (جه در مجلس هنگام مذاکره اليحه بود      
در سال . المال از طرف ماموران دولت ذکر شد آوري درباره اختالس بيت  حيرت
تومان ماليات و عوارض  ۶۲۰۰۰تنها يک مامور دولت در اصفهان ] ۱۳۰۰[۱۹۲۱

مختلف به امضاي شخصي گرفت و قبض رسيد داد ولي حتا يک قران آن به خزانه 
سليمان . واقعه در کرمانشاه و تبريز و ديگر نواحي رخ داده است نظير اين. نرسيد

ضمن نطق خود اظهار ) از جناح چپ حزب دموکرات(ميرزا نماينده مجلس 
که قبل  رسيد؛ بل دهند به مصرف مايحتاج مملک نمي هايي که مردم مي پول: داشت
فت وي گ. شود ها و خريد اتومبيل مي ها و کاخ صرف ساختن پارک  از همه

توانم سوگند ياد کنم که به  دهند و من مي وران بيچاره پول مي دهقانان و پيشه
چه که در  اگر تمام آن. شود شان گذاشته مي چه که به حساب مراتب بيش از آن

" گيرند وارد خزانه شود عوايد ما اگر نگويم سه برابر، محققا کشور ما از مردم مي
سليمان ميرزا در دنباله » .دهند ارائه ميدو برابر آن مقداري خواهد شد که به 

برد خزانه در  اظهارات خود شواهد متعددي درباره اختالس و دست
حتا آن " ها غالبا ها و غارتگري در اثر اين سرقت. هاي مختلف آورد  خانه وزارت

تر از ميزان واقعي است از اياالت به خزانه دولت  عوايدي که به مراتب کم
ترين اياالت  آذربايجان که يکي از بزرگ] ۱۲۹۹[۱۹۲۰سال  در" مثال. رسد نمي
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گيرد نه تنها هيچ پولي به خزانه کشور نداد  شهرستان را در بر مي ۱۹ايران است و 
افزايد تا کسري عظيم  حتا برعکس، خزانه مجبور شد مبلغي بر بودجه آن نيز بي

" عوايد جمعاقران در مقابل  ۱۳۴۴۷۶۲۵بودجه آن ايالت را که با مخارج کل 
سان ايالت  بدين. شد تا حدي ترميم کند قران مي ۴۰۵۱۸۷۵۲۷معادل با  ۹۳۷۶۷۵۰

پر . مندي نظير آذربايجان نتوانست حتا مخارج اداري خود را تامين سازد ثروت
جا نيز حرص و طمع و خزانه دزدي ماموران ادارات نقش  واضح است که در اين

  .مهمي داشت
دهند،  شان را مالکان محلي و مرکزي تشکيل مي ه اکثريتاين قشر ماموران ک      

کنترل خزانه دولت با هرگونه تالش در  به منظور از دست ندادن امکان چپاول بي
داري مشاغل با تمام قوا مبارزه  زمينه تمرکز امور ماليه کشور و الغاي سيستم مقاطعه

ي الغاي سيستم برا] ۱۲۹۹[۱۹۲۰البته کابينه مشيرالدوله در سال . کنند مي
داري تدابيري اتخاذ نمود و حتا در چند شهرستان مشاغلي را که تا آن لحظه  مقاطعه

يي بيش  ها نيات خيرخواهانه اين  ي داده شده بود ملغا ساخت ولي همه  به مقاطعه
که به  نظر از اين داري هنوز هم در ايران رواج دارد، صرف سيستم مقاطعه. نبود

چه در گزارشات رسمي خاطرنشان شده که عوايد  کرات چه در جرايد و
  .داده شده به مراتب بيش از ميزان اجاره بهاست  هايي که به مقاطعه محل
شد  در شرايطي که عوايد مملکت از طرف باند ماموران جزء و ارشد چپاول مي      

هاي  به قرضه" يي من در آوردي بود، دولت طبعا و خزانه تهي به صورت پديده
گرديد تا بدين وسيله الاقل خطر افالس مالي را به طور موقت  ي متوسل ميخارج

هزار ليره از بانک  ۵۰۰به مبلغ ] ۱۲۶۹[۱۸۹۰اولين قرضه در حال . تخفيف دهد
جدول . هاي ديگر اخذ شد انگليس گرفته شد، و متعاقب آن پي در پي قرضه

                                                 
 ناشر.درست باشد ۴۰۷۰۹۷۰رسد که رقم  اين رقم نادرست است، به نظر مي - ۲۷
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ز جنگ جهاني گرفته هايي را که دولت ايران قبل ا ترين وام زيرين، فهرست عمده
  :دهد بود نشان مي

  
ربح   مبلغ  سال  

  ساالنه
مدت   محل دريافت

  پرداخت
  سال۷۵  روسيه  %۵  روبل طال ۲۲۵۰۰۰۰۰  ۱۸۹۹  ۱
  سال۷۵  روسيه  %۵  روبل طال ۱۰۰۰۰۰۰۰  ۱۹۰۱  ۲
  سال۱۵  هندوستان  %۵  ليره طال ۳۱۴۲۸۱  ۱۸۹۹  ۳
  سال۱۵  روسيه  %۷  ليره نقره ۱۱۱۱۱۰۰  ۱۹۱۰  ۴
  سال۵۰  انگلستان  %۵  ليره طال ۱۲۵۰۰۰۰  ۱۹۱۰  ۵
  نشده تعيين  هندوستان و انگلستان  %۷  ليره طال ۱۴۰۰۰۰  ۱۹۱۱  ۶
  سال ۳  روسيه  %۷  ليره طال ۲۰۰۰۰۰  ۱۹۱۲  ۷
  سال ۵/۲  انگلستان  %۷  ليره طال ۲۰۰۰۰۰  ۱۹۱۲  ۸
  نشده تعيين  انگلستان  %۷  ليره طال ۱۰۰۰۰۰  ۱۹۱۲  ۹

  
ليره انگليس  ۶۷۴۵۰۰۰ها برابر با  کل اين واممبلغ ] ۱۲۹۱[۱۹۱۳در پايان سال       

ليره  ۲۰۰۴۰۰۰ليره آن قرضه روس و  ۴۷۵۰۰۰۰قران بود که  ۳۶۰۷۳۰۰۰۰با 
ولي . گردد ليره مي ۵۶۳۶۰۰ها بالغ بر  بهره ساالنه اين قرضه. ي انگليس بود قرضه

هاي مذکور تعهدات ديگري هم داشت که تا آن  حکومت ايران عالوه بر قرضه
. رسيد قران مي ۴۴۳۲۰۰۰۰طابق گزارش سفارت انگليس در تهران تا به زمان م

ميليون قران بدهي به انگليس و روسيه بابت جبران خسارات که در اثر  ۲۵منجمله 
هاي درجه اول از درآمد گمرکات و  قرضه. انقالب ايران به آن دول وارد آمده بود

روسيه و ] ۱۲۹۴[۱۹۱۵ل در سا. شد بقيه از محل عوايد ديگر دولت پرداخت مي
ها مهلت  انگليس با در نظر گرفتن شرايط جنگ، به ايران در پرداخت اقساط قرضه

فقط روسيه بود که در تمام دوره تمديد مهلت نه اقساط " ضمنا. اضافي دادند
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پس از انقالب . را  ها روبل طال را گرفت و نه بهره ساالنه آن ۷۴۹۲۸۴۸هاي  قرضه
از کليه مطالبات نقدي " و سوسياليستي روسيه شوروي رسمااکتبر جمهوري فدراتي

نظر نمود و اين اقدام تسهيالت محسوسي در وضع آشفته مالي ايران  خود صرف
کسر . ولي با تمام اين اوصاف ايران دچار بحران مالي سنگيني است. فراهم نمود

ر که در پيش است ايران را وادار خواهد ساخت نظي] ۱۳۰۱[۱۹۲۲بودجه سال 
ها  دراز کند و در نتيجه نفوذ  دست تکدي به سوي انگليسي ۱۹۲۰-۲۱هاي قبل  سال

گرچه دولت ايران . ها ميان طبقات حاکمه باز هم تحکيم خواهد يافت انگليسي
اش در ايران به  کوشد از آمريکا نيز که پس از انعقاد امتياز نفت شمال، منافع مي

ها به  ريافت کند ولي تا اين لحظه تالشطور محسوسي افزايش يافته است مبالغي د
  .اند گيري منتهي نشده موافقت چشم

يابد که تمام  ها از اين جهت هم شدت مي گي ماليه ايران به انگليسي وابسته      
در تمام " است که تقريبا» بانک انگليس«عمليات بانکي و ارزي ايران در دست 

بانک که نام پر سر و صداي اين . شهرهاي بزرگ کشور شعبه داير کرده است
بيش نيست که به   ايران را دارد يک شرکت سهامي انگليسي» بانک شاهنشاهي«

ليره  ۴۰۰۰۰۰۰اصلي   با سرمايه] ۱۲۷۸[۱۸۹۹ژانويه سال  ۳۰موجب اعتبارنامه 
تاسيس شد، و از حق انحصاري چاپ و نشر اسکناس در ايران تا سال   انگليسي
در عين حال اين بانک، واسطه اصلي در انعقاد . برخوردار است] ۱۳۲۸[۱۹۴۹

قراردادهاي قرضه بين انگليس و ايران بوده است و کنترل بر عوارض گمرکي 
ولي . گردد در دست اوست ها مي جنوب ايران که صرف پرداخت اين قرضه

 بانک هر لحظه در هر. گردد ي بانک شاهنشاهي تنها به اين امور محدود نمي سيطره
ه منظور سودجويي و احتکار، مظنه ارزهاي مختلف را ترقي و تنزل نقطه کشور ب

دهد و در نتيجه اين امر به کرات تعداد زيادي از تجار بزرگ ايران به کلي مفلس و  مي
  .اند ورشکست شده
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دولت براي مبارزه با اين منشاء شر و فساد و سروسامان دادن به ماليه کشور       
کند و بدين منظور بانک  انک دولتي اتخاذ ميتدابير جدي براي تاسيس يک ب

اسقراض روس را که از طرف جمهوري فدراتيو روسيه شوروي به ايران واگذار 
ميليون روبل  ۲۰اين بانک برابر با   در آستانه جنگ سرمايه] ۱۲۹۳[۱۹۱۴سال (شده 

وانست که آيا اين بانک خواهد ت و اما اين. دهد يي تشکيل مي بر مبناي تازه) طال بود
ولي مسلم . آينده نشان خواهد داد. در آينده نزدئيک با بانک انگليس رقابت کند

  .آن است که بانک انگليس تا اين لحظه قدرت انحصاري مطلق در کشور است
. آور است ياس" سان، وضع ايران چه از لحاظ اقتصادي و چه مالي واقعا بدين      

ي سياست استيالگرانه انگليس و روسيه البته سبب پيدايش چنين وضعي تا حد زياد
تزاري است که هريک از اين دو کشور به پيروي از جنس سياستي کوشيد مانع 

. اش در بازارهاي ايران محفوظ ماند انکشاف صنايع محلي گردد تا سلطه انحصاري
آهن ايران به  عالوه بر اين، آنان به انحاء گوناگون از واگذاري امتياز ساختن راه

که مبادا طرف  ثالث ممانعت به عمل آوردند، و حتا خودشان نيز از ترس اينکشور 
ولي با تمام اين اوصاف، تقصير . مقابل قوي گردد، نتوانستند اين کار را آغاز سازند

همانا اين باند حاکم است که . باشد دستان او مي اصلي به گردن حکومت شاه و هم
تر خود  دهاي هنگفت براي تمول بيشهاي وزارت و ايالت را به منبع درآم پست

ها مملکت شير  شرمانه ثروت کشور به اجنبي مبدل کرده و از راه حراج و فروش بي
  .يي کشانده است سابقه و خورشيد را به چنين روز سياه و فقر بي

  
  جنبش اجتماعي. ۴

  داري استثمار چندين ساله سياسي و اقتصادي ايران از طرف دول بزرگ سرمايه      
که بر تمامي روند مبارزه  اقتصادي کشور بل  گي اثرات عميقي نه تنها بر زنده
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در ايران و ] ۱۲۸۶[۱۹۰۷ترين علل انقالب سال  يکي از عمده. اجتماعي آن گذاشت
هاي مردم به  در ترکيه عبارت از تمايل توده] ۱۲۸۷[ ۱۹۰۸چنين انقالب سال  هم

قدم را در اين  ود و ايران نقش پيشها ب نجات از نفوذ و تاثير مخرب اين دولت
واضح است که بند و بست اين دو . کردند ها بازي مي زمينه، روسيه وقت و انگليسي

دريافتند اين جنبش نه تنها   ها يعني موقعي که آن ۱۹۰۷قدرت پس از انقالب سال 
  .که بر عليه خود آنان نيز متوجه است، شديدتر شد بر ضد استبداد شاه بل

هاي خارجي نبود اين کشور به  امپرياليست» چنگ«ر خطر افتادن ايران به اگ      
توان پي برد  جا مي از آن. افتاد ها به فکر تغيير رژيم موجود مي سختي به اين زودي

ها، با چنان قساوتي  که چرا رژيم تزاريسم ضمن تماس و ارتباط کامل با انگليسي
ترين  چند صد تن از برجسته را سرکوب کرد و] مشروطه[انقالب اول ايران

جنگ داخلي که طي چند سال . مجاهدان راه آزادي را مصلوب و اعدام نمود
اش ماهرانه با طالهاي روس و انگليس مشتعل شده  ادامه داشت و نائره) ۱۱-۱۹۰۷(

روسيه و  ۱۹۰۷از سال . بود، سرانجام با تبعيد محمدعلي شاه از ايران پايان يافت
اقتصادي _اد قرارداد تقسيم ايران به مناطق نفوذ سياسيانگليس پس از انعق

در مورد تمام مسائل مهم ) منطقه نفوذ انگليس: منطقه نفوذ روسيه و جنوب:شمال(
به همين دليل هر دو دولت در سرکوب انقالب ايران . کردند عمل مي" مشترکا

بخش هاي خود موفق نشدند جنبش رهايي  ولي عالرغم تمام تالش. ذينفع بودند
  .ملي را نابود سازند

اش  در دوران تسلط ارتجاع هار و لجام گسيخته که مجريان ۱۹۱۲در سال       
با تعداد » اتحاد اسالم«نظاميان انگليس و روس بودند در گيالن جمعيتي به نام 

اندکي بعد ميرزا . زيادي شعارهاي اسالمي براي مبارزه با بيگانگان تشکيل شد
نام و . جمعيت پيوست و به زودي در راس آن قرار گرفت خان هم به اين کوچک



۸۵ 

ها  هنگامي که او پس از طرد انگليسي] ۱۲۹۹[۱۹۲۰خان در سال  شهرت کوچک
توسط قواي روسيه شوروي از گيالن، در رشت جمهوري ايران را اعالم کرد و 

  .حکومت موقت را تشکيل داد در سراسر ايران اين پيچيد
در ميان بورژوازي و ) ها جنگلي(خان  بيتي که گروه کوچکبا وجود تمام محبو      

قشرهاي وسيع مردم داشت معذالک وي نتوانست و توانايي آن را نداشت که پيکار 
قدر به اين علت که خود   بخش ملي ايران را به آخر برساند همين آزادي

ه او که در گذشته مال بود، ن. خان درباره اين وظيفه تصور باطلي داشت کوچک
اش  ترين اشتباه او و گروه بزرگ. که شخصي با ديد محدود نيز بود تنها خرافاتي بل

ها و حکومت شاه را تا حد  توانند نفوذ انگليسي کردند مي در آن بود که فکر مي
يعني همان کساني که درست پشتيبان هم شاه و هم » ليبرال«معيني با کمک مالکان 

ر مبناي اين فکر نادرست، براي او نه فقط کميته ب. ها هستند، از بين برند انگليسي
کرد  مرکزي حزب کمونيست ايران که در آن موقع با اين نظر آشکارا مخالفت مي

نيز  ۲۸ها جنگلي  که در ميان خود  تفاهمات و مشاجرات سخت پيش آمد بل سوء
موجب انشعاب گروه شد؛ گروه دست چپ به رياست " اختالفاتي روي داد که بعدا

خان را  داران کوچک هاي مسلح، طرف اهللا خان فايق شد و با اتکاء به دسته اناحس
اين . و حکومت جديد را تشکيل داد) ۱۹۲۰اواخر ژوئيه سال (برکنار نمود 

شد، تاثير شومي بر  هاي داخلي که ماهرانه توسط عمال شاه دامن زده مي کشمکش
م به مسند قدرت خان بار دو روند آتي حوادث گذاشت و هنگامي که کوچک

در اثر دسايس و توطئه چيني عمال شاه و مالکان محلي، . بازگشت ديگر دير بود
، يکي ۲۹محيط خيانت و تسليم طلبي عجيبي به وجود آمد و با گرويدن خالو قربان

                                                 
 .نامند را جنگلي مي  ها شدند و به همين مناسبت آن خان در جنگل مخفي مي کوچکهاي  چريک – ۲۸
خالو قربان پس از وساطت سفير شوروي در . اهللا خان جناح به اصطالح چپ بود خالو قربان از نزديکان احسان - ۲۹

اهللا خان نيز در  احسان. تهران و کنسول آنان در رشت جنبش جنگل را ترک کرد و به شهرداري انزلي نيز گمارده شد
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خان با واحد مسلح تحت فرماندهي خود به قشون شاه  از همرزمان نزديک کوچک
  . پايان يافت

خالو قربان : سابقه سرنوشت انقالب گيالن را از پيش تعيين کرد ياين خيانت ب      
هاي بکر و انبوه را  هاي دخول و خروج اين جنگل به عنوان يک جنگلي تمام راه

خان شکست خوردند و  بلد بود، اندکي بعد از اين واقعه، قواي مسلح کوچک
خان  د کوچکخو). ۱۹۲۱اکتبر (سرتاسر گيالن دوباره به تصرف قشون شاه در آمد

به روايات (ها مخفي بود، بعد جسد او را که گويا منجمد شده بود مدتي در کوه
کش به شاهنشاه ايران  اش را خود خالوقربان به عنوان پيش يافتند و سر بريده) رسمي

ها با رفقاي  اهللا خان مدتي پيش از اين وقايع در اثر خيانت احسان. به تهران برد
بقيه مجاهدان در نقاط مختلف ايران . جرت کرده بوداش به روسيه مها نزديک

پراکنده شدند و حس نفرت و انزجار و روح پيکار با رژيم موجود را همراه خود 
  .بردند
زمان با اين اوضاع و احوال در آذربايجان، بخش ديگر ايران نيز حوادث  هم      

ز را تصرف حکومت تبري) رهبر دموکرات(شيخ محمد خياباني . مشابهي رخ داد
نهضت . ها و حکومت شاه مبارزه شديدي را آغاز نمود کرد و برعليه انگليسي

تابستان سال (طي چند ماه . گسترش يافت و برخي از نواحي آذربايجان را فراگرفت
در دست شيخ محمد و هواداران " در تمام اين نواحي حاکميت عمال) ۱۹۲۰

هاي فدايي  آميزتر، مجدانه دسته فقيتها براي مبارزه مو دموکرات. دموکرات او بود
ولي فقدان کامل اعتبارات مالي و وسايل فني مانع جدي در راه . تشکيل دادند
مليون تبريز که از تمام ايران جدا مانده بودند در اواخر . تر جنبش شد گسترش بيش

                                                                                                                 
گان  ميرزا برعکس عالرغم وساطت مکرر نماينده. به شوروي عزيمت کرد" بعدااثر همين وساطت خانه نشين شد و 

نگاه کنيد به گزارش سفارت بريتانيا در تهران به ] توضيح ناشر.[شوروي حاضر نشد با دولت مرکزي کنار آيد
 Fo E 2s3/۲۸۵/ ۳۴وزارت خارجه آن کشور سند شماره 
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تابستان به دست والي شاه سرکوب شدند؛ والي آذربايجان با کمک نيروهاي قزاق 
چند صد نفر را توقيف کرد و در جريان يکي از زدوخوردها خود شيخ محمد ) انياير(

  .خياباني هم کشته شد
چه در _ يادآوري اين نکته الزم است که در تمام اين مبارزات عليه مليون      

ها به ويژه از نظر کمک فني و مالي نقش فعالي  گيالن و چه در آذربايجان انگليسي
. ساخت له، خشم و نفرت مردم را نسبت به آنان شديدتر ميو اين مداخ_ داشتند

خواهند  با سرکوب هرگونه جنبش انقالبي مي  ها کردند که آن مردم درک مي
قراردادي که . قرارداد معروف انگليس ايران را به تصويب حکومت شاه برسانند

  . فروخت داران لندن مي به زمام" وکال" ايران را جزئا
را » نظم و آرامش«همان انرژي در خراسان و مازندران و کرمانشاه نيز با   ها آن      

هرجا که مردم عليه رژيم منفور فئودالي به مبارزه بر . مجددانه برقرار کردند
حتا قواي نظامي خود را به کار بردند و " ها طال و اسلحه و غالبا خاستند انگليسي مي

ولي . کمک کردند» ادانديشيآز«کن ساختن هرگونه  مالکان ايراني در ريشه
را به  ۱۹۱۹موفق نشدند قرارداد سال   ها ها، وقتي آن نظر از تمام اين نيرنگ صرف

کدام از  هيچ] ۱۲۹۹[۱۹۲۰تصويب برسانند و موقعي که در عرض تمام سال 
شدند، جرئت نکردند به چنين  هر ماه عوض مي" هاي مستعجل که تقريبا دولت

و هنگامي که متقاعد شدند که پشتيباني الينقطع از  معامله ننگيني تن در دهند
سازد،  تر مي هاي مرتجع فقط خشم و نفرت اهالي را نسبت به انگليس فزون فئودال

شروع » گي با انقالب بسته هم«آن وقت ناگهان چرخشي در روش آنان به سمت 
ه ها ب اين تغيير سمت به خصوص از آن جهت غيرمنتظره بود که انگليس مدت. شد

" ضمنا. کرد که نواحي نا امن شمال را بگذارد و به جنوب منتقل شود شاه تلقين مي
علت اين تغيير سمت . به شاه وعده داد که او را از هرگونه خطر انقالب مصون دارد
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السلطنه سابق انگليس در  در سخنراني خود لرد چلسفورد، نايب  بهتر از همه
انجمن تحقيقات «راني در  خنوي ضمن س. هندوستان شرح داده شده است

انگلستان در ايران اشتباهات «: گفت) ۱۶/۶/۱۹۲۱روزنامه تايمز مورخ (»آسيا
ها برخورد خودخواهانه داشت و به افکار و  نسبت به ايراني. يي مرتکب شد عديده

عالوه بر اين انگلستان با عناصر مرتجع . گذاشت روحيات اجتماعي آنان وقعي نمي
. ار کرد و تنها با اتکاء به آنان موجب سلب اعتماد عمومي گرديدپيوند محکم برقر

ها ديدند که انگليس فقط در فکر ارضاي منافع خويش است و به هيچ وجه  ايراني
منفور عام و از همان آغاز محکوم به   قرارداد انگليس و ايران. توجهي ندارد  به ايران

س منتهاي درجه بدنام است و به ها انگلي اين  ي اکنون در نتيجه همه. شکست بود
ترين دولت اسالمي  که انگليس به عنوان بزرگ  کلي بي آبرو شده، حال آن

بايست نسبت به احتياجات و روحيات عالم اسالمي توجه خاصي معطوف  مي
حال روشن . لرد کرزن نيز در پارلمان آن کشور مطالب مشاهبهي گفت» .داشت مي
  .در پيش گرفت» انقالبي«سياست   نشود که چرا انگليس در ايرا مي

کوشند  ها مي شود انگليسي يي شروع مي گرانه از اين لحظه هرجا که جنبش چپ      
به وسيله عمال صديق خود رهبري آن را به چنگ بياورند تا اين جنبش به دست 

هايي در روزهاي کودتاي  چنين تالش. افتد ني  عناصر داراي روحيه ضد انگليسي
 ۱۹۲۱در تهران و در جريان حوادث خراسان در تابستان سال ) فنداس(فوريه 

لکن اين تاکتيک جديد نيز با عدم موفقيت روبرو شد زيرا ماهيت . صورت گرفت
در . شد واقعي تمام اين روش مزورانه، يا به وسيله جرايد و يا از طُرق ديگر فاش مي

ش از چارچوب اين و جستند و چون جنب نتيجه عناصر انقالبي از جنبش دوري مي
. گرديد شد به سرعت به دست قواي نظامي شاه سرکوب مي يا آن ايالت خارج نمي

که رهبران جنبش  منظور اين هاي وابسته به دولت اغلب به جرايد ارتجاعي و روزنامه
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کردند و در عين حال  چنين شايعاتي پخش مي" اعتبار سازند، تعمدا را هرچه زودتر بي
شدند باال  ها گسيل مي ه واحدهاي نظامي را که براي سرکوب قيامبدين وسيله روحي

قلمداد   بردند و آنان را مبارزان ضد دسايس انگليس و مجاهدان راه استقالل ايران مي
  .کردند مي

ترين نتيجه تغيير سياست انگليس عبارت  ترين و در عين حال غيرمترقبه بزرگ      
خواهيم ديد دوستي و پشتيباني بسياري از " عداکه ب ها چنان از آن است که انگليسي

آيا اين اوضاع و احوال زياد دوام خواهد . مالکان و خوانين را از دست دادند
قضيه از کودتاي فوريه . توان ناديده گرفت ولي واقعيت را نمي. آورد؟ دشوار است

در  دار که توانايي حتا اصالحات جزيي را نداشت، دولت سپه. آغاز گشت) اسفند(
گي شيرازه امور کشور عاجز و ناتوان ماند، عناصر راديکال  مقابل از هم پاشيده

خوش بحران مالي و  کشور دست. اصالح طلب از همکاري با او امتناع ورزيدند
روسيه انقالبي در . ماه مواجب نگرفته بودند ۶ها بيش از  قزاق. اقتصادي سنگين بود

ضاع و احوالي در تهران کودتا روي داد، در چنين او. جا باال گرفته بود  همه
  .بود  اقتصادي ايران_اش ايجاد تغييرات بنيادي در نظام اجتماعي کودتايي که هدف

نيروهاي قزاق پادگان قزوين به سوي : وضع ظاهري کودتا بدين شکل بود      
بدون برخورد با هيچ مقاومتي، پايتخت و  ۱۹۲۱فوريه سال  ۲۱تهران راه افتادند و 

کاخ سلطنتي به محاصره . کليه دواير نظميه و ديگر مراکز مهم را اشغال کردند
رتبه که از  هاي عالي تن از شخصيت ۲۰۰پاسداران تشريفاتي در آمد و قريب 

. تمام اعضاي دولت توقيف شدند" هاي بزرگ بودند منجمله تقريبا فئودال
ها رفت و به  رفته، نزد قزاقها صورت گ مطمئن بود کودتا به نفع انگليسي ۳۰فرمانفرما

گي خود را براي خدمت به آنان ابراز داشت ولي  عنوان اولين نفر مراتب آماده

                                                 
 مندترين فئودال و آنگلوفيل ثروت – ۳۰
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الدوله، سعدالدوله، شاهزاده  دار عين متعاقب او سپه. بالفاصله توقيف شد
، )فرزند دوم فرمانفرما(ساالرلشکر ) فرزند فرمانفرما(الدوله فيروز   نصرت
ها مالک و  اين  ي همه. دوله و ديگران بازداشت شدندال الملک، حشمت منتظم
از محبوسين غرامان بزرگي گرفته شد و وجوه آن صرف . مندند هاي ثروت فئودال

پرداخت مواجب سربازان قزاق و تاسيس صندوق ذخيره براي مصارف نظامي 
فوريه  ۲۵سرانجام . ها و آشوب همگاني سه روز ادامه داشت بازداشت. گرديد
وزيري صادر  شاه در باره انتصاب سيدضيالدين طباطبايي به سمت نخستفرمان 
يي انتشار داد که در تاريخ جنبش انقالبي  سيدضيالدين به نوبه خود اعالميه. گشت

  .رود العاده جالبي به شمار مي ايران سند فوق
تفويض اراضي خالصه به : مفاد اصلي اعالميه سيدضيالدين از اين قرار است      
رنج خود، تدوين قوانين  کشان در تصاحب ثمره دست انان، اعالم حق زحمتدهق

هاي شهري، تشکيل  استيجاري عادالنه، اصالح دواير مالي و قضايي، استقرار انجمن
اتخاذ خط مشي معطوف به حصول استقالل : در زمينه سياست خارجي. ارتش ملي

ل کاپيتوالسيون، واقعي ايران به مثابه يک کشور داراي حق حاکميت، ابطا
تجديدنظر در سلسله امتيازات، الغاي قرارداد انگليس و ايران و مناسبات دوستانه و 

در اعالميه " ضمنا. شد شايسته با تمام همسايگان و به خصوص با روسيه اعالم مي
چند صد نفر اعيان و اشراف درباري زمام امور کشور را دست خود «: شد گفته مي

مکند و آن را به مرحله فناي قطعي  لوها خون ملت را ميقبضه کردند و مثل زا
بايد به هر قيمتي شده تمام ادارات دولتي را از وجود . ... سازند نزديک مي

  » .اند، تصفيه نمود را به ماواي خود مبدل کرده  ها خواراني که آن مفت
روزنامه » رعد«هويت شخصي سيدضيالدين به مثابه ناشر سابق روزنامه       

قرارداد انگليس و ايران يا عصر جديد «دار انگليس و مولف نشريه معروف  طرف
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که در آن به حمايت جدي از اين قرارداد برخاست » ۳۱ايران  گي در زنده
توانست حس عدم اعتماد عناصر دموکرات و راديکال را چه نسبت به خود  نمي

 اي محافلو اين روش مبن. انگيزد اش بر ني او و چه نسبت به اقدامات
هاي رنجيده  دموکرات به بهترين وجهي مورد استفاده مالکان و فئودال_بورژوا

چون تن واحدي به دفاع از  خاطر و تحقير شده که در دقايق سخت و دشوار هم
» دفاع«در اثر اين مقاومت و . خيزند، قرار گرفت حقوق و مزاياي خود بر مي

داد مخفي شد و اما تصديق حکومت سيدضيا سقوط کرد و خود او در بغ جدي
کردند و آيا سيدضياالدين  ها اين کودتا را رهبري مي اين مطلب که آيا انگليسي

که  گفتند با آنان در ارتباط بود، بسيار دشوار است؛ گو اين که در تهران مي چنان
. گي با او چند مقاله نوشت بسته به عالمت هم» تايمز«در همان وقت روزنامه 

ت و سقم مطلب، برنامه حکومت سيدضياء و تدابيري که او نظر از صح صرف
بيني کرده بود، تمام و کمال با منافع اقتصادي و سياسي ايران مطابقت  پيش

هاي جراحي يا از  عقيده راسخ ما اين است که فقط از راه اين قبيل شيوه. داشت
ي مولد توان کشور را به راه ترقي و تعالي انکشاف نيروها راه انقالب ملي مي

خواهند به وسيله  ها مي اصالحات جزيي که دموکرات. ۳۲اقتصاد ملي سوق داد
   .به هيچ جا نخواهد رسيد" آن ايران نويني بسازند محققا

                                                 
 .در باکو موقعي که او نماينده مختار ايران در قفقاز بود به روسي چاپ شد ۱۹۲۰نشريه در بهار سال  اين – ۳۱
چاپ تهران به مناسبت سالگرد کودتا، مقاله پر جار و جنجالي زير عنوان مقصر » ستاره ايران»  فوريه روزنامه ۲۶ – ۳۲

الدوله  تاي کذايي با راهنمايي و مشورت شاهزاده نصرتشد که نقشه کود در مقاله گفته مي. واقعي کودتا انتشار داد
که براي اجراي اين ) ها البد از جانب انگليسي(در بغداد تنظيم شد و وي ماموريت داشت ) رفيق فعلي رئيس مجلس(

او قصد داشت شاه را سرنگون کند و پس از اعالم جمهوري خود رئيس جمهور شود ولي . نقشه به تهران بيايد
که اين ماجرا ايران را به مهلکه خواهد انداخت با کمک رضاخان، وزير جنگ فعلي، او  از بيم آنسيدضياء  

 .روزنامه به مناسبت نشر اين مقاله توقيف شد... دستي کرد و حکومت را به دست گرفت  پيش
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هاي ايران با انگليس که تا آن لحظه او را  اين کودتا به روابط دوستانه فئودال      
دانستند لطمه جديدي  يمتحد خود در مبارزه به خاطر امتيازات طبقاتي خود م

اش از  گان اندکي بعد هنگامي که مجلس دوره جديد که سه چهارم نماينده. زد مي
يي به امضاي اکثريت  مالک بودند تشکيل شد اولين کارش نشر بيانيه  طبقه

تمامي سياست «يي عليه  نامه در اين بيانيه که در واقع اتهام. گان مجلس بود نماينده
گان شوريده حال، بازداشت و حبس سيدضياالدين نخست  دهبود نماين» انگليس

داري از انگليس متهم بود، طلب کردند و  به طرف  وزير سابق را که قبل از همه
رفت  بدون مداخله هيچ دولت باختري پيش" اعالم داشتند که ايران بايد مستقال

در گذشته شد که  جالب آن است که زير اين بيانيه امضاي کساني ديده مي. نمايد
حتا شاهزاده . هميشه هوادار انگليس بودند و تنها اکنون با آن مخالف شده بودند

فيروز وزير اسبق امور خارجه که يکي از بانيان اصلي قرارداد انگليس و ايران 
سان  بدين. دار جدي آن بود زير اين بيانيه صحه گذاشت و طرف) ۹/۸/۱۹۱۹(

مالکان را به طور جدي به هراس انداخت » انقالب«ها به سوي  گيري انگليسي سمت
  .ولي البته آنان را به عناصر انقالبي و راديکال نزديک نکرد

محمدتقي خان، افسر : پس از کودتاي فوريه در تهران، قيام خراسان آغاز شد      
ژاندارمري که در زمان حکومت سيدضياالدين به سمت والي نظامي خراسان تعيين 

خان . السلطنه بختياري استنکاف نمود پست خود به صمصامشده بود از تحويل 
. بختياري از طرف حکومت تهران به سمت والي جديد خراسان تعيين شده بود

جا نيز همانند  در اين. محمدتقي خان قيام کرد و ايالت خراسان را مستقل اعالم نمود
ان حکومت تهر. تهران مالکان بزرگ توقيف شدند و مشمول غرامت گرديدند

جا گسيل  درنگ براي از بين بردن قيام دست به کار شد و قواي نظامي به آن بي
]) ۱۳۰۰شهريور۱۴[۱۹۲۱سپتامبر  ۵(ناشر افکار مرتجعين » اتحاد«روزنامه . داشت
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گان  کننده ها مقادير متنابهي، اسلحه و تجهيزات در اختيار قيام خبر داد که انگليسي
ولي به طوري که از بيانيه محمدتقي . کنند ک ميکم  ها گونه به آن گذاشتند و همه

رسد که از دستورات  خان خطاب به مردم ايران پيداست دشوار به نظر مي
ها پيروي کرده باشد، ولي در هر حال اين شايعات به کار او لطمه جدي زد  انگليسي
ي ، قيام خراسان به دست نيروها۱۹۲۱در پاييز سال . ها را از او دور ساخت و خيلي

  .دولتي سرکوب شد و خود محمدتقي خان به قتل رسيد
هاي گيالن و خراسان نگذشته بود و حکومت  هنوز چهار ماه از سرکوب قيام      

گي  به شورش اکراد به سرکرده  گونه تهران هنوز سرگرم اين مسئله بود که چه
خواستار ها  که با پشتيباني جدي انگليسي] سمکو يا سميتقو آغا اسماعيل[سميتقو 

الهوتي . يي بر پا شد پايان دهد که در آذربايجان قيام تازه ۳۳استقالل کردستاه هستند
نفر، جبهه جنگ با  ۱۰۰۰افسر ژاندارمري با واحد خود مرکب از قريب  ۳۴خان

اکراد را ترک نمود و رهسپار تبريز شد، شهر تبريز پس از چند ساعت نبرد، تصرف 
معلوم شد مبارزه مردم " که بعدا چنان. اشغال گرديدشد و ادارات دولتي و تلگراف 

يي بود که شيخ محمد  تجدد نام روزنامه.(کردند رهبري مي» تجدد خواهان«تبريز را 
مليون .) ها پيرامون خياباني گرد آمده بودند دموکرات. داد خياباني انتشار مي

اني را کشته توانستند روي جنايت حکومت تهران که رهبرشان خياب آذربايجان نمي
طي تمام اين مدت   ها به همين علت هيجان و غليان آن. بودند قلم عفو بکشند

آنان با استفاده از فرصت، موقعي که از پادگان شهر فقط . يي فروکش نکرد لحظه
نفر باقي مانده بودند حکومت را به دست گرفتند و اميدوار بودند که  ۳۰۰- ۲۰۰

که در جبهه بودند به ياري آنان خواهند ) رنف ۳۰۰حدود (واحدهاي ژاندارمري 
                                                 

تر ضعيف  بيش خواهد کردستان را تحت قيوميت خود مستقل سازد تا از طرفي ايران و ترکيه را انگلستان مي – ۳۳
 .النهرين تامين نمايد کند و از طرف ديگر پشت جبهه مطمئني براي منابع نفت بين

 ]بازنويس.ابوالقاسم الهوتي. [مترجم.است) شاعر(مقصود ماژور الهوتي  – ۳۴
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تبريز از طرف قواي  ۱۹۲۲فوريه سال  ۸در . ولي اين اميد عبث و بيهوده بود. رسيد
ساعت  ۱۰دادند محاصره شد و پس از  ها تشکيل مي شان را قزاق دولتي که اکثريت

ند نشيني کرد خان با گروه رفقايش عقب خود الهوتي. نبرد خونين قيام سرکوب شد
بدين ترتيب جنبش آزادي در ايران . و باالجبار در خاک ارمنستان متوقف شدند

هايي  جا شراره قيام جا و زماني آن شود و الينقطع گاهي اين  حتا دقيقه هم قطع نمي
گردد و طغيان و نارضايي از رژيم  شوند فروزان مي رحمانه سرکوب مي که بي

  .گيرد موجود به تدريج سرتاسر کشور را فرا مي
حال ببينيم کدام نيروهاي اجتماعي يا طبقات اجتماعي در اين قيام شرکت       
دهند؟ قبل از هر سخن در مرحله انکشاف اقتصادي  را تشکيل مي  ها کنند و آن مي

که بايد و شايد  اند چنان که اکنون ايران در آن قرار دارد طبقات اجتماعي نتوانسته
گيري طبقات  از اين رو آرايش. ارد، تشکل يابندچه که در غرب وجود د نظير آن
جا با آهنگ خيلي بطئي و هماهنگ با انکشاف صنعت و تجارت پيش  در اين

چه از لحاظ اقتصادي و چه سياسي طبقه مالک و اشراف   مقتدرترين طبقه. رود مي
قدرت . گونه سازماني به مفهوم اروپايي ندارند هيچ  دار است، ولي اين طبقه زمين

به طور کلي در روابط شخصي و ملکي و در حاکميت دولتي است که در   ين طبقها
مالکان ايران برخالف ديگر طبقات که وضع اقتصادي آنان . دست آنان قرار دارد

تا اين حد بارز مشخص نشده داراي خودآگاهي طبقاتي حساسي بوده و هر روز که 
کند با حداکثر انرژي  شان را تهديد مي مالي  خطري از اين و يا آن سو امتيازات و منافع

توانند خود را  آنان مي. خيزند چون تن واحدي به دفاع از حقوق خود بر مي هم
خواه جلوه دهند فقط به اين  آنگلوفيل و روسوفيل و ترکوفيل، وطن پرست و جمهوري

  .شان بهتر حراست شود شرط که از منافع اقتصادي
وجود " بوط بورژوازي صنعتي وجود ندارد يا تقريباچه که مر و اما در مورد آن      
با رژيم فئودالي " بورژوازي تجاري کمابيش کثيرالعده است ولي او تاريخا.  ندارد
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البته اين قشر بورژوازي اغلب در راه انقالب نيز . تواند با آن بسازد زيسته است و مي
آن مشکل که توانايي کند، اما در مورد سازمان دادن و به آخر رساندن  مبارزه مي

  .آن را داشته باشند
گونه سازمان واقعي نداشت و  هيچ] ۱۲۸۵[۱۹۰۶بورژوازي ايران تا انقالب سال       

در آغاز انقالب براي نخستين بار تشکيل حزب دموکرات ملي . اطالع بود از آن بي
کرد و  اين حزب اعضاي خود را به زور يا به خواهش و تمنا جمع مي. شروع شد

ساخت که نام خود را در کتابچه مخصوصي ثبت کنند و به قرآن  آن را وادار مي
يي از واليات  در پاره. سوگند ياد کنند که اسرار تشکيالت را فاش نخواهند کرد

کردند ولي تاکنون  هاي انتخاباتي خود را معرفي و انتخاب مي ها نامزدي دموکرات
حتا   ها عالوه بر اين آن. ست آورنداند در مجلس اکثريت به د هرگز موفق نگشته

ايشان . يک کنگره تشکيل ندادند و در نتيجه فاقد کميته مرکزي منتخب هستند
 ۱۴برنامه حزب آنان که در . اند دستگاه تبليغاتي خود را نيز تشکيل دهند نتوانسته

صفحه چاپ شده از روز انتشار تاکنون حتا يک بار هم حک و اصالح يا تکميل 
  . ۳۵خوش انشعاب گشته است که اين حزب چند بار دست ال آننشده و ح

جا قسمتي از بيانيه گروه  براي توصيف فساد داخلي اين حزب، ما در اين      
ناميده نقل » هاي مستقل ايران دموکرات« انشعابي اين حزب را که خود را حزب 

: شود گفته مي منتشر شد،] ۱۳۰۰آذر۲۸[۱۹۲۱دسامبر  ۱۹در اين بيانيه که . کنيم مي
هاي  فرما بود و دست هموطنان در لحظاتي که در کشور کابوس و وحشت حکم«

کرد، زماني که يورش اجنبي  خون آلود تبهکاران عهد شکن ملت ايران را خفه مي
کم مانده بود با پشتيباني اشرافيت ما به وقوع به پيوندند و موقعي که دموکراسي 

                                                 
ها  ها، دست راستي چپي تر به دست داران تشکيلي، ضد تشکيلي و اعتداليون و يا صحيح زماني اين حزب به طرف – ۳۵

 .ها تجزيه شده بود و مرکزي
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در ... رمق شده بود  ناليد و از فرط شکنجه بي مي جوان ايران زير منگنه توان فرسا
اين هنگام اشرافيت مقتدر و متمول به دموکراسي اعالن جهاد داد، جهاد نه تنها به 

که براي آن هم که با کمک نيروهاي  خاطر حفظ اشکال منسوخ فئوداليسم بل
خاطر ها به  اجنبي. اجنبي هرگونه حس وطن دوستي را در ما مسموم و معدوم سازد

تحکيم سلطه خود در کشور ما از هرگونه فرصتي استفاده کردند تا کليه عناصر 
پليد و عهدشکن را با رشوه و تطميع به سوي خود جلب کنند، عناصري که 
حاضرند براي تامين منافع شخصي خود شرف و حيثيت و دموکراسي را به حراج 

هاي  گي اشراف و نماينده هاي آن را در بازارها و سالن" و جزئا" بگذارند و کال
دار  لکه" آل دموکراسي را که قبال خارجي به فروشند و بدين طريق روح و ايده

  ».نشده بود لوث سازند
هايي که بر سر کار بودند به انحاء مختلف نسبت به  سال اخير تمام دولت ۵طي «      

چنين . دندرا به فساد کشان  هاي ملي تضييق روا داشتند و حزب دموکرات سازمان
در اين لحظه دشوار که فساد دهشتناک روح و ... ناپذير بود  وضعي تحمل

يي که حيثيت  دهد، در لحظه احساسات هواخواهان ملت را زير منگنه قرار مي
کند و موقعي که دنياي  سياسي و اقتصادي ايران با سياست خارجي تصادم پيدا مي

حزب _ دهد و آزادي بيان مي متشنج و لگد مال شده غرب، به ما امکان تنفس
دارد که مصمم است  هاي مستقل پس از تشکيل چند جلسه اعالم مي دموکرات

. جدا شويم خود را مستقل ناميديم  ها ما براي آن که از آن. برنامه خود را اجرا کند
رويم تا اين که پرچم دموکراسي را  ما با عزمي راسخ به سوي هدف خود پيش مي

  ».فتخار نگاه داريمدر اهتزاز و پر ا
معلول   دهد که فساد و تالشي حزب دموکرات اين بيانيه به نحوي بارز نشان مي      

قشري . ي کثيري از افراد منسوب به قشر اشرافيت به آن حزب بوده است ورود عده
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است و اما اين که آيا حزب مستقل   تر از بورژوازي که عالوه بر اين، به مراتب فعال
واهد توانست يک سازمان واقعي، سازماني که نه از باال چنان که اين خ  دموکرات

پرچم دموکراسي را در " که از پايين تشکيل دهد و واقعا در ايران معمول است بل
اين را آينده نشان خواهد داد ولي قدر مسلم آن است که حزب . اهتزاز نگه دارد
کرد  ان اخير خودنمايي ميحتا به شکل کاريکاتور خود که در دور  سابق دموکرات

  .ديگر وجود ندارد
و دفاع از   بورژوازي وضع حزب سوسياليست حزبي که اتحاد عناصر خرده      

اين . تر است منافع آنان را در سرلوحه فعاليت خود قرار داده بود از اين هم اسفناک
حزب سوسياليست چند بار تشکيل . االصول روي کاغذ وجود دارد حزب هم علي

و بسان حزب دموکرات نه حتا يک کنگره داشت و نه کميته مرکزي منتخب،  شد
مرکز ابتکار عمل به " گيرد و ضمنا تمام کارهاي حزب از باال انجام گرفته و مي

و در ساير اياالت اگر . شود تناوب گاهي به تبريز و زماني تهران منتقل مي
کنند، آن هم  را اجرا مي هايي هم وجود داشته باشند، فقط دستورات مرکز سازمان

اين حزب در اثر ترکيب اجتماعي خود و نداشتن يک برنامه مشخص ! نه هميشه
در نقاطي ترکيب . هاست ها و کمونيست در حال نوسان بين دموکرات" دائما

  .اند ها ملحق شده اجتماعي حزب کمابيش پرولتري است اعضاء آن به کمونيست
تر و  پارچه ه در مقايسه با احزاب ديگر يکو اما حزب کمونيست ايران ک      

پس از انقالب فوريه سال : اش از اين قرار است تر است، تاريخچه پيدايش متشکل
روسيه به ابتکار گروهي از کارگران ايران که در معادن نفت باکو کار  ۱۹۱۷
اين حزب که با فراکسيون . ايران را تشکيل شد» عدالت«کردند حزب  مي

در طي . خود را حزب کمونيست ايران ناميد" وند نزديکي داشت بعداها پي بلشويک
حزب نفوذ شگرفي در ميان کارگران ايراني مقيم باکو به  ۱۹۱۹و  ۱۹۱۸هاي  سال
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» عدالت«کميته حزب . هزار نفر عضو مخفي داشت ۶دست آورد و زماني حدود 
جا  ستاد و در آنفر اعضاي خود را براي کارهاي تبليغاتي و تشکيالتي به ايران مي

اندکي بعد در . داشت داد و مطبوعات خوبي ارسال مي هاي حزبي تشکيل مي حوزه
هاي مشابهي در ميان  که در ترکستان نيز سازمان جا و نه تنها در قفقاز بل همه

  .کارگران ايراني به وجود آمد
روز  وران و فقر فرساي فئوداليسم از يک سو و افالس دائمي پيشه ستم توان      

ها هزار بازوي کارگري ارزان را از ايران روانه  ساله ده  افزون از سوي ديگر همه
به همين علت در اين منطقه . ساخت بازارهاي کاريابي ماوراء قفقاز و ترکستان مي

هزار کارگر ايراني وجود داشتند که پيشروترين و  ۳۰۰حدود  ۱۹۱۸در اوايل سال 
ژوئن سال  ۲۳در . ت را تشکيل دادندترين عناصر آنان حزب عدال آگاه
به ابتکار کميته ايالتي حزب عدالت در ترکستان کنگره حزب در ] ۱۲۹۹تير۲[۱۹۲۰

کنگره کميته مرکزي را انتخاب کرد و به آن ماموريت داد . شهر انزلي تشکيل شد
هاي موجود در کشور را  که پيش از هر چيز در خاک ايران فعاليت کند، سازمان

يي تشکيل دهد و اين وظيفه بخصوص از آن جهت  هاي تازه يد و سازمانتقويت نما
نامه هشتمين کنگره حزب کمونيست  کرد که مطابق تصويب اهميت کسب مي

روسيه، کليه احزاب ملي کمونيست که در چارچوب جمهوري فدراتيو 
بايستي به عضويت حزب کمونيست  سوسياليستي روسيه شوروي وجود داشتند مي

  .آيند روسيه در
اش کادر  حزبي که سابقه کار طوالني سازماني نداشت، حزبي که در ميان     

مانده  گي تئوريک کافي نبود، حزبي که در شرايط کشور عقب رفقاي داراي آماده
توانست قوام يابد و روي پاي  کرد، طبيعي است که نمي نيمه مستعمره فعاليت مي

ها، خطاها و اشتباهات زيادي  ين نارساييهيئت رهبري حزب در اثر ا. خود به ايستد
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 ۱۹۲۲ولي در آغاز سال . مرتکب شد که به منازعات داخلي و انشعاب منجر گرديد
المللي کمونيست، تمام اين مشاجرات  پس از مداخله جدي کميته اجرائيه بين

  .فرساينده از بين رفت
شد، در عوض ليکن اگر حزب در مسائل سازماني، اشتباهات زيادي مرتکب       

درستي " اش قرار داشت روش کامال در مسائل اصولي و حل وظايفي که در مقابل
که کوچک  در کنگره حزب در انزلي ابراز نگراني شده بود از اين. در پيش گرفت

دموکراتيک را با جلب خوانين و مالکان مختلف _قصد دارد انقالب بورژوا] ميرزا[
انجام رساند و در توجيه اين مشي خود دليل هاي بزرگ به سوي خود به  و فئودال

بديهي . ها بايد تمام ملت را متحد ساخت آورد که در مبارزه عليه شاه و انگليسي مي
توانست از اين تاکتيک پشتيباني کند زيرا خوب  است که حزب کمونيست نمي

مانده فالحتي مادام که ستم  کرد که هرگونه انقالب در کشور عقب درک مي
اند  گي رهايي نيافته ها رعيت از قيد بنده کن نشده و ميليون سم در آن ريشهفئودالي

" ها طبعا محکوم به شکست و نابودي است؛ رهايي دهقانان با کمک همان فئودال
تاريخ صحت اين . کرد بايستي با آن مبارزه جدي مي خيال خامي بود که حزب مي

باوري خود نسبت به  خان بخصوص قرباني خوش کوچک. نگراني را نشان داد
هاي  شد و در عين حال وجهه خود را ميان توده» ليبرال«هاي  همين مالکان و فئودال

  .وسيع دهقانان از دست داد
 ۱۹۲۲در حال حاضر حزب کمونيست به حد کافي قوي شده؛ در ماه مه سال       

يز هاي صنفي ن نفر عضو داشت و پيدايش و توسعه و اتحاديه ۱۵۰۰قريب ] ۱۳۰۱[
در . باشد اند، براي جنبش اجتماعي حائز اهميت فراوان مي  گي آغاز گشته که تازه

يي نظير ايران که در آن فئوداليسم هنوز به هيچ وجه از بين نرفته  مانده کشور عقب
تجاري و رباخواري   در کشوري که از خالل روابط اقتصادي چهره حيواني سرمايه
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هايي که در  توانست به موفقيت يکايي نميجنبش سند" گردد، طبعا نمايان مي
گذشته از اين، . در اين زمينه حاصل شده است نايل گردد  داري کشورهاي سرمايه

کش از سوي  گي سياسي مردم زحمت مانده سو و عقب از يک  حالت جنيني صنعت
  .کرد ديگر، امکان فعاليت وسيع در اين زمينه را منتفي مي

يعني از ] ۱۲۸۵[۱۹۰۶ها در ايران از سال  تشکيل اتحاديه هاي اوليه براي کوشش      
هاي تهران که زير  خانه در آن موقع کارگران چاپ. مرحله انقالب اول آغاز شد

" ولي بعدا. هاي خود را تشکيل دادند ها قرار داشتند اتحاديه نفوذ شديد دموکرات
ماهيت داد و موقعي که ارتجاع تسلط يافت، و هنگامي که حزب دموکرات تغيير 

هاي وزارت، مدافع جدي تاج و تخت شاه  اش پس از رسيدن به پست پيشوايان
اين وضع تا . گيري برسد منحل شد بدون اين که به موفقيت چشم  شدند اين اتحاديه

سراسر نواحي شمال ايران " سابقه تقريبا ادامه يافت، سالي که قحطي بي ۱۹۱۸سال 
شدند و گراني  گي تلف مي ان نفر از گرسنهرا فرا گرفته بود و صدها و هزار

کشان را به مرگ از  هاي وسيع کارگران و زحمت التزايد خواربار، توده دائم
هاي تهران پيش قدم شده  خانه اين بار نيز کارگران چاپ. کرد گي تهديد مي گرسنه

آنان بعد از چند اعتصاب، دولت را وادار . صنفي خود را تشکيل دادند  و اتحاديه
ساختند که اليحه قرارداد دسته جمعي را که توسط خود آنان تنظيم شده بود و 

حدي تا " ضمنا. کرد، تصديق نمايد روابط متقابل کارگران و کارفرمايان را معين مي
در اين قرارداد، هشت ساعت کار روزانه، . وضع اقتصادي خود را بهبود بخشيدند

  .ها و غيره مقرر شد اشتي در مطعبهسيستم پرداخت اضافه کار، بهبود شرايط بهد
ها  ها، روحيه کارگران ديگر رشته خانه بزرگ کارگران چاپ" اين موفقيت نسبتا      

هاي  نيز به تدريج دست به تشکيل اتحاديه  ها العاده باال برد به طوري که آن را فوق
  .خود زدند
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  :به شرح زير بود هاي صنفي تهران وضع اتحاديه ۱۹۲۲تا اوايل ژانويه سال       
  

  نفر ۱۸۰  ها خانه کارگران چاپ  اتحاديه  ۱
  نفر  ۳۵۰  بزازها  ۲
  نفر ۳۰۰۰  نانواها  ۳
  نفر  ۲۵۰  ها خانه کارمندان تجارت  ۴
  نفر    ۹۰  )خانه پست(نامه رسانان  ۵
  نفر  ۲۰۰  هاي تهران چي تلگراف  ۶
  نفر ۲۰۰۰  هاي تمام ايران چي تلگراف  ۷
  نفر  ۳۰۰  کفاشان  ۸
  نفر ۲۰۰۰  خياطان  ۹
  نفر  ۱۵۰  يراق بافان  ۱۰

  
چنين براي تشکيل  براي رهبري عمومي و امور تعليماتي و هم ۱۹۲۰در سال       

  هاي تهران تشکيل شد که در آن از هر اتحاديه هاي تازه، شوراي اتحاديه اتحاديه
 تمام ۱۹۲۲بدين ترتيب در اوايل سال . سه نفر نماينده منتخب شرکت دارند

تعداد کل کارگران تهران را % ۲۰عضو که  ۱۰۰۰۰هاي مذکور با قريب  اتحاديه
  . ها ملحق شدند دهند به شوراي اتحاديه تشکيل مي

به زودي شهرهاي اياالت نيز از تهران سرمشق گرفتند و در اين شهرها به       
" ااکنون در ايران مجموع. هايي نظير تهران تشکيل شد استثناي تبريز اتحاديه

  .هاي صنفي هستند هزار نفر کارگر و کارمند عضو اتحاديه ۲۰حدود 
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به  ۱۹۲۱اند طي شش ماه آخر سال  که تازه تشکيل شده هاي ايران با اين اتحاديه      
هاي تهران،  نظير اعتصاب کارگران نانوايي. آميز دست زدند چند اعتصاب موفقيت

ن و کارگران پست، و در انزلي ها، کارمندا ها، سقط فروشي خانه کارگران چاپ
. اقتصادي داشتند" تمام اين اعتصابات جنبه صرفا. اعتصاب کارگران پست و غيره

روز طول کشيد،  ۲۱که  ۱۹۲۱فقط اعتصاب معلمان مدارس ملي در ژانويه سال 
السلطنه  سرانجام به صورت تظاهرات سياسي در آمد و موجب سقوط کابينه قوام

گيري در صحنه  رفته نقش چشم_ هاي صنفي رفته ديهبدين ترتيب اتحا. گشت
ها يک دفتر مرکزي نيز دارند که در نوامبر سال  اتحاديه. کنند سياسي ايران بازي مي

  .باشند هاي سرخ انترناسيونال مسکو مي تاسيس شده و جزو اتحاديه ۱۹۲۲
هاي  تهبراي ترسيم دور نماي آتي جنبش کارگري در ايران و نشان دادن آن رش      

آيند، جدول زير را  ها در مي شان به عضويت اتحاديه توليدي که کارگران
ها و موسسات تبريز و تعداد کارگران  البته در اين جدول فقط کارگاه. آوريم مي
نشان داده شده ولي نمونه مشابهي براي ساير شهرهاي  ۱۹۲۲در اوايل سال   ها آن

  .ايران نيز هست
  

اه تعداد کارگ  نوع توليد  
  يا موسسه

تعداد 
  کارگران

  ۳۶۲۵  ۱۷۰  بافي فرش  ۱
  ۱۵۰  ۱  ريسي نخ  ۲
  ۲۰۰  ۲  )فاستوني(گي بافنده  ۳
  ۱۰۰  ۱۰  )عبا(گي بافنده  ۴
  ۱۰۰  ۲۰  (...)گي بافنده  ۵
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  ۱۸۰  ۲۰  )شال(گي بافنده  ۶
  ۵۰  ۱۰  ظروف چيني بدلي  ۷
  ۱۲۰  ۸  خانه چاپ  ۸
  ۳۵  ۷  باسمه  ۹
  ۳۰۰  ۳۰  دخانيات  ۱۰
  ۵۰  ۵  زيپاپيروس سا  ۱۱
  ۵۰  ۵  آجرپزي  ۱۲
  ۳۰  ۳  باروت سازي  ۱۳
  ۱۰۰  ۲۰  دوشاب  ۱۴
  ۲۰۰  ۴۰  رزي رنگ  ۱۵
  ۶۰  ۱۰  پزي صابون  ۱۶
گدازي و  آهن  ۱۷

  پزي گچ
۵  ۵۰  

  ۵۴۰۰  ۳۶۶  جمع
  

  :هاي زير را افزود بايد کارگاه] فهرست[به اين       
  

تعداد   نوع توليد   
کارگاه 
  يا موسسه

تعداد 
  کارگران

آهنگري، : گري نظير ي کوچک صنعتها کارگاه  ۱
بافي،نانوايي،کفاشي  گري،چلنگري،جوراب ريخته
  .و غيره

۱۰۶۰  ۴۶۸۰  
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دباغي،سراجي،سلماني و : وري هاي پيشه کارگاه  ۲
  موادغذايي

۴۷۰  ۱۹۴۲  

  ۳۸۶۵  ۱۸۶۵  ...هاي معامالتي  موسسات بازرگاني و بنگاه  ۳
  ۵۵۲۵    رهها،باربرها و غي تراش ها، سقاها،سنگ تعداد مقني  ۴
  ۵۳۰    در ادارات و موسسات دولتي  ۵
ها  ها،باغبان چي ها،ارابه کارگران ساير حرف، دالل  ۶

  ...و غيره 
  ۲۰۰۰  

  ۱۸۵۴۲  ۳۳۹۵  جمع کل
  

نفر است و اگر  ۲۲۹۴۲بدين ترتيب تعداد افراد دستمزد بگير در تبريز با       
اخير به علت بحران  کاران را که تعدادشان در ايام کاران منازل و بي خدمت

هزار  ۳۰اقتصادي افزايش يافته بر اين رقم عالوه کنيم آن وقت رقم کل به حدود 
تبريز از بسياري لحاظ يک نمونه کامل براي ساير شهرهاي . نفر خواهد رسيد
اصفهان، شيراز، کرمان، يزد، تا حدي رشت، مشهد، قزوين و " بزرگ ايران مثال
درباره تهران بايد خاطر نشان نمود که طبق آخرين آمار  و اما. رود غيره به شمار مي

  .نفر است ۵۰۰۰۰در اينجا تعداد افراد مزدبگير 
. وحشتناک است" هاي و موسسات واقعا کارگاه  کشي و استثمار در اين بهره      
هيچ قانوني در باره مدت کار روزانه وجود ندارد و به همين سبب هر " تقريبا

بخصوص . کند اش بخواهد با کارگران خود رفتار مي که دلکارفرمايي هر طور 
ساعت کار  ۱۲-۱۱ها  در اين کارگاه. کنند هاي کوچک بيداد مي صاحبان کارگاه

بافي که  هاي قالي استثمار در کارگاه. شود روزانه يک امر عادي محسوب مي
  تآورند وحش کارفرمايان به معناي واقعي کلمه عرق زنان و کودکان را در مي

" ضمنا. ساعت است ۱۲الي  ۱۰ها از  مدت کار روزانه در اين کارگاه. ناک است
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کنند و پذيرش يا اخراج کارگران،  ساالن کار مي خردساالن درست به اندازه بزرگ
  .است  وابسته به راي مدير کارگاه" مطلقا
االجراي دولت در مورد مقررات کار در  براي نمونه تصويب نامه الزم      
به اين مناسبت تلگرام زير از . کنيم جا نقل مي بافي کرمان را در اين هاي قالي گاهکار

هاي  ما صاحبان کارگاه. ۱۹۲۱ده دسامبر سال «. کرمان به تهران فرستاده شد
ها  بافي مطابق دستور دولت، در حضور والي، تعهدات زير را در کليه کارخانه قالي

به _ رمايان ايراني متعلق باشند يا اتباع خارجيکه به کارف اعم از اين_ ها و کارگاه
به هيچ عنوان به کار اجباري متوسل نشويم و شرايط استخدام را . ۱: گيريم عهده مي

شرايط قرارداد پس از حاکم شرع . ۲. بر اساس توافق متقابل طرفين منعقد کنيم
جا  در آنبايستي توسط مدير کارخانه در شعبه وزارت فوايد عامه به ثبت برسد و 

منعقد ) اول حمل(مارس امسال  ۱۳هايي که تا  کليه کنترات. ۳. نيز تصديق شود
هايي که بعد از اين تاريخ منعقد شده  شوند و کنترات اند ملغا محسوب مي شده

مدت . ۴. اين تعهدنامه براي ثبت به اداره فوايد عامه تسليم شوند ۲بايستي مطابق بند 
 ۸که در توليد شاغل هستند در تمام فصول سال  کار تمام کارگران و افرادي

شان  کنند نبايد سن هايي که در توليد کار مي پسر بچه. ۵. شود ساعت تعيين مي
کارفرماياني که استطاعت . ۶. سال باشد ۱۰تر از  ها، کم سال و دختر بچه ۸تر از  کم

ستطاعت مالي يي که ا ها مالي دارند بايد موسسه خود را تجديد ساختمان کنند و آن
گان نظارت صحي اين کار  ندارند بايد در حد امکان خود موافق دستورات نماينده

مارس سال آينده که مسئله پاداش کارگران به  ۱۳از اين تاريخ تا . ۷. را انجام دهند
درصد  ۵طور نهايي مورد تجديدنظر قرار خواهد گرفت ميزان پاداش کارگران 

. ۹. ا بايد روزهاي جمعه و اعياد تعطيل شونده کارگاه. ۸. يابد افزايش مي
بافان موظف به  جمعيت قالي. ۱۰. هاي زنان و مردان بايد از هم مجزا باشند کارگاه
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. اجراي مقررات مذکور بوده و در صورت تخلف به بازخواست جلب خواهد شد
  ».شود هاي به عهده دکتر احياالملک محول مي تفتيش و نظارت بهداشتي بر کارگاه

متن کامل اين سند را آورديم تا نشان دهيم که کارگر ايراني و عائله " ما تعمدا      
از متن قرارداد پيداست که در . کند و کار مي  گي او در چه شرايط دوزخي زنده

ترين شرايط بهداشتي و  المدت معمول است، نه تنها ابتدايي کرمان نه تنها کار طويل
نه تنها استثمار کودکان شش ساله رواج داشت، تعطيل در هفته وجود نداشت و 

که کار اجباري هم مرسوم بود يعني کارگر در واقع به صورت سرف و برده  بل
تنها خود واقعيت مداخله حکومت تهران در اين " اصوال. آمد ارباب خود در مي

  .فرسا بوده است دهد که وضع کارگران کرمان تا چه حد شاق و توان کار نشان مي
که در  رحمانه تنها منحصر به کرمان نبوده بل بايد متذکر شد که اين استثمار بي      

جا و هر جا که  فارس و همه) اراک(آباد  خراسان، کاشان، آذربايجان، سلطان
بافي به طور  هاي قالي در کارگاه. بافي داير است چنين استثماري وجود دارد قالي

شود و تا  ز طلوع آفتاب شروع ميکار ا. کنند کلي زنان و کودکان کار مي
سال به باال به کار  ۶کودکان خردسال از . ادامه دارد) ساعت ۱۴-۱۳(غروب 

. گيرند شاهي در روز مزد مي ۲۵تا  ۲سال از  ۱۲تا  ۶دختران از . شوند پذيرفته مي
سال به باال اگر بتوانند مستقل کار کنند و ديگران را تعليم دهند از  ۱۴دختران از 

خوراک معمولي آنان فقط نان و آب . گيرند شاهي در روز مزد مي ۳۰ا ت ۱۵
است و اگر گراني يا قحطي شروع شود مرگ و مير در ميان آنان با سرعت 

هاي نفيس و زيبايي که  چنين است نحوه توليد آن قالي. يابد آسا افزايش مي برق
  .۳۶هاستهاي بورژوا ها و سالن بخش بهترين کاخ در ايران و خارجه زينت

                                                 
 .کرد روبل طال، فرش صادر مي ۱۰۰۰۰۰۰۰ساله قريب   تا شروع جنگ؛ ايران همه  – ۳۶
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هاي ايران، ميدان فعاليت مساعدي براي نجات هزار  سان، در مقابل اتحاديه بدين      
اقتصادي و   گي کارگر زن و مرد از استثمار دهشتناک و باال بردن سطح زنده

البته اگر زمان حکومت در دست خود کارگران . شود فرهنگي آنان گشوده مي
که  ولي منافع نه تنها کارگران بل. ئل آمدشد به اين هدف نا تر مي بود آسان مي

کند که قبل از هر چيز بقاياي فئوداليسم ريشه کن شود و در  دهقانان نيز حکم مي
توان و  دموکرات کشور، مي_شرايط موجود با استفاده از پشتيباني عناصر بورژوا

را مستحکم هاي خود  زمان با اين کار، ما بايد سازمان هم. بايد اين کار را انجام داد
گي  و نيرومند سازيم زيرا در جريان پيکار تا آخرين دقيقه، تشکل و يک پارچه

مبارز به خاطر آزادي خود به صورت عامل قاطعي براي تمام روند آتي   طبقه
  .آيد انقالب در مي
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  هاي پايه
  اجتماعي اقتصادي سلطنت رضاشاه پهلوي

  
ها در افتاده است، به برقراري نظم  کز بخشنده است؛ با فئودالرضاشاه يک تمر«      

  ».در ايران برآمده است
کنند که  ي مدافعان رضاشاه است، اما آنان فراموش مي اين داوري از آن همه      

اگر هم چنين اقداماتي . ها تر عليه انقالب است تا فئودال برخاست رضاخان بيش
را در » آرامش و صلح«م انگلستان بود که صورت گرفت به خواست امپرياليس

داخل کشور و سرحدات هند که از چند سال پيش در تب و تاب انقالبي غوطه 
ي خارجي هرگز  دانيم، سرمايه از سوي ديگر، مي. دانست خوردند، ضروري مي مي

ي  تاريخ استعمار در همه. شود نمي» صلح و آرامش«هاي عاري از  راهي سرزمين
داري در جايي  مارزده گواه است که کشورهاي بزرگ سرمايهکشورهاي استع

تر، از امنيت براي  يا دقيق» امنيت سياسي«گذارند که به اصطالح، قبالً، از  سرمايه مي
پس رضاخان نيز . داران خارجي در جهت غارت بوميان برخوردار باشد سرمايه



۱۰۹ 

داران انگليس  رمايهو ايجاد امنيت به سود س» صلح و آرامش«بايست به برقراري  مي
 »شاه شاهان«در سرزمين . گذاري در ايران بودند، برآيد که مايل به سرمايه

جز يک قدرت تمرکز يافته، يعني يک » صلح و آرامش«ي اساسي در راه اين  پايه
رحمانه  ي دشمنان اين سياست تمرکزبخشي، بي پس همه. دولت پليسي متمرکز نبود

اما اين سرکوب تا جايي ادامه . وب شدندترين مالحظه سرک و بدون کوچک
گاه  آن. ي خود را اعالم کنند داشت که اين يا آن فئودال تبعيت وفادارانه

  .توانست از سرنوشت خود آسوده باشد مي
اين گفته بدان معناست که پيکار راه تمرکز بخشيدن به دستگاه پليسي دولت،       

که  ي اقتصاد نبود، بل ستن اشکال کهنهدر جهت مبارزه با فئوداليسم يعني درهم شک
گرايش به برپايي يک دستگاه متمرکز و يک حکومت پليسي بود که به تواند در 

به مثابه تضميني » امنيت عمومي«را براي برقراري » صلح و آرامش«مضمون خود 
، براي امپرياليسم انگليس اهميت "چه، دقيقا آن. ايجاد کند» شبح سرخ«در برابر 
سياست تمرکزبخشي کار . مين امر بود و نه امر مبارزه با فئوداليسمداشت، ه
گذاري  دولت انگليس به سرمايه. تر کرد ها را هم به روزهاي آتي آسان انگليس

گذاري در مناطق شمالي را هم در  سرمايه. هنگفتي در مناطق جنوبي ايران دست زد
حکومت ايران نتوانست از . اما در اين مقصود چندان توفيقي نيافت. پروراند سر مي

تهديد پيگير جنبش انقالبي و . ها در اين منطقه دفاع کند منافع مايملک انگليس
 .کشي بارورانه ايجاد کرده بود تظاهرات قبايل وضع بسيار دشواري در راه بهره

اما . ها ناگزير بودند يک ارتش دائمي مجهز در ايران نگه دارند سان انگليس بدين
وانگهي چه بهتر از اين که . يي است ي گران و کار پيچيده ستلزم هزينهاين اقدام م

يک حکومت پليسي به حساب خود، بدون دريافت کمک مالي از انگليس به 
  .را برقرار کند» صلح و آرامش«تنهائي 
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اش تحکيم  که دريافت موقعيت رضاخان پس از مدت کوتاهي، و به هنگامي      
. ها اعالم جنگ داد ا از چهره برافکند و به ليبرالخواهي ر است، نقاب جمهوري

بسياري از رفقاي خود را به زندان انداخت و بسياري از انقالبيون را بدون محاکمه 
در عين حال وضع خود را تحکيم بخشيد و به . و پرس و جو به تيرباران سپرد

: نويسد در اين باره ايراندوست مي. تدريج تبديل به يک مالک بزرگ شد
به خريد ] ۱۳۰۲[١٩٢٣او از . رضاخان هم اکنون خود يک مالک بزرگ است«

جا که برخاسته از يک  از آن. اش بود، آغاز کرد امالک مازندران که زادگاه
الدوله را در ساري به بهاي صد  امالک عين) ؟(ي کوچک اشرافي است  خانواده

تاد و پنج هزار تومان ميرزا را در بارفروش به هش هزار تومان و امالک ناصرالدين
چندي . بديهي است بهاي اين امالک ده برابر مبلغي است که او پرداخت. خريد

شاه . هاي کلهر در کرمانشاه اقدام کرد بعد به خريد قطعات زمين، از جمله زمين
رضاشاه در مؤسسات، . جديد روح زمان را بيش از پيشينيان خود دريافته است

بيني  در امالک مازندران حفاري چاه نفت را پيش. اردامتيازات و بانک نيز سهم د
هاي معدني و در  در اطراف تهران نيز به خريد زمين يک رشته آب. کرده است

چنين قرار است در اين امالک  هم. ها، دست زده است برداري از آن ي بهره انديشه
ت، طبيعي است از پي اين تحوال. حمام آب گرم و معدني و هتل نيز ساخته شود

دار و روحانيون مقتدر را تحصيل کند، که کرده  بايست اشراف زمين رضاخان مي
 به عالوه در جهت تحکيم قدرت، انتخابات مجلس را مخدوش کرد، و. است

ترين عناصر را به مجلس راه داد، چرا که به وجود آنان هم چون امپرياليسم  ارتجاعي
ادور نيز هم راه است و همه با هم با رضاخان، بورژوازي کمپر. انگليس محتاج است

  ».هاي خارجي هستند حاميان پا بر جاي امپرياليست
» انقالب ملي«ي اين قهرمان  اما به رغم هر آن چه گفته شد، برخي رفقا درباره      

يکي از هواداران رضاخان، رفيق ميرزا در مسائل ايران " مثال. سرايند قصيده مي
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افزاييم و آن شخص  براي عامل ديگري را نيز بيجا  در اين«: نويسد معاصر مي
تواند  همتا مي به نگاه اول، ارتقاء اين مرد نيرومند، با کفايت و بي. رضاخان است

هاي مديد با  سواد، که مدت يي ساده، کم روستا زاده: يک امر تصادفي جلوه کند
ن انبوه هاي ايران و روس خدمت کرد و در ميا درجات دون پايه در بريگارد قزاق

. ها را به خود جلب نمود و ارتقاء مقام يافت افسران معمولي ارتش، توجه انگليسي
هاي باالتري را به پيمايد خود حاکي از اوصاف برجسته و  اما اين که او توانست پله

که از ديدگاه  اين امر نه تنها تبلوري است از خصوصيات او، بل. ي قوي اوست اراده
ها و آمال  زيرا، رضاخان اين ارتقاء را عالوه بر قابليت .تاريخ هم قانوني است

آنان به طور غريزي، در . اش دارند خويش، مديون اعمادي است که مردم در حق
اين افتخار نصيب رضاشاه و هم زمان، ملت ايران . بينند او، خالق تاريخ ملي را مي

  )٩٠و ٨٩: متن روسي، صص١٩٢٧، چاپ،»مسائل ايران معاصر«ميرزا (» .است
چه در  اما از آن. گويد جا، از کدامين مردم سخن مي در اين» ميرزا«دانم  من نمي      

به " دار است که مستقيما ي اشراف زمين باال گذشت، روشن است که منظور او طبقه
چرا که مردم واقعي سالح در دست، عليه . کنند سود امپرياليسم انگليس کار مي

ي  و هرگز او را به مثابه -که خواهيم آورد چنان–د رضاخان به مبارزه برخاستن
کند، به درستي،  ها ياد مي مردمي که ميرزا از آن. به جاي نياوردند» قهرمان ملي«

کنند، زيرا رضاخان رژيم  اند و سرسختانه از او حراست مي رضاخان را پيش رانده
، نجات داده وابسته به آن طبقه را از سقوطي که دير يا زود دچارش خواهند شد

  .است
اين روزها يک رشته تئوري جالب توجه در . اما مسأله جاي ديگري است      

ي ملت، پديدار شده، تا او از پاي  ملي و برکشيده» قهرمان«جهت حمايت از اين 
البته براي . اند هاي تئوريک بنا نهاده پس براي جلوگيري از اين سقوط، پايه. افتد ني
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ها  از مدت» ايراندوست«پس . بايد تئوريسين هم داشت هدفي اين چنين مقدس،
  :ها تدارک ديده است ي خود را در رابطه با فئودال پيش تئوري ويژه

ي آخرين بحران خاندان قاجار  هاي ديگري، نظر خود را درباره من در فرصت«     
هاي اقتصاد نوين ايران  ي بحران تشکيالت فئودالي رژيم که با خواست به مثابه

ي تجاري در  گيري سرمايه ي قدرت و نيز درباره. ام ناسازگار بود، به دست داده
ام که مفهوم  چنين يادآور شده هم. ام شکل کشاورزي تجاري و تجارت، سخن گفته

ها  امالک خان(اين دگرگوني در کنار گذاشتن جناح راست رژيم فئودال از قدرت 
. ديکالي دموکراتيک منعقد استهاي را و منزوي کردن آنان از اليه) و اوقاف

اين يک خط کشي صريح ميان مالکيت تجاري و مالکيت فئودالي است که " دقيقا
  )۳۶و ۳۵مسائل ايران جديد، روسي، صص :ايراندوست(» .سازد خط تمايز رژيم پهلوي را مي

بر هر مارکسيست آشکار است که با رويدادهايي که داراي خصلت عمومي       
در نهايت، تفاوت يک مالک . د از ديدگاه طبقاتي برخورد کردباي هستند، مي

ي  تجاري و يک فئودال چيست؟ هر دو مالک، چنان که آورديم، به علت توسعه
اگر . اند گان موادخام به بازار جهاني شده کننده اقتصاد تجاري پول تبديل به عرضه

قش مترقي خواهند ن هم ميان آن دو تفاوتي باشد به سود کساني هست که مي
نشان داديم که در ايران بورژوازي " ما قبال. کشاورزي تجاري را به اثبات رسانند

ي خارجي و  کننده واره پرنفوذ بوده و هست و نقش دالل را ميان توليد کمپرادور هم
دار  و نيز در بسياري موارد در نقش زمين. ي داخلي ايفا کرده است کننده مصرف

. کند اين وضع او را از امتيازات فراواني برخوردار مي .بزرگ به ميدان آمده است
هاي بزرگ را آورد که از همين راه و در اندک زماني به انباشت  توان شرکت مي

هايي را ذکر کرد  ي شرکت توان نمونه اما به سختي مي. اند امالک وسيع نائل آمده
ز طريق تجارت که اين سرمايه را ا) هاي بزرگ حتا چند شرکت تجاري با سرمايه(
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هايي سراغ داشته  اگر هم چنين سرمايه. و محصوالت داخلي به دست آورده باشد
گويد،  هم چنان که مارکس مي. ها رباخواري است و نه تجاري باشيم، منشاء آن

گاه اين دو شخصيت  ديگرند، از اين رو در تالقي گه رباخوار و تاجر همزاد يک
  .جاي تعجب نيست

% ۴۸تا % ۲۴يي که سود طبيعي آن در سال، بين  ران، انباشت سرمايهدر شرايط اي      
ي بزرگ از طريق توليد  اما رقابت يک سرمايه. در نوسان باشد، کار دشواري نيست

و انباشت کافي براي ) داري در جهت سرمايه(داخلي، به علت فقدان بازار داخلي 
حال چنين اقداماتي  و در هر. نمايد خريد يک ملک، از نظر او سخت دشوار مي

  .فاقد خصلت فراگير خواهد بود
ي رباخواري  چه ويژه مطرح است، انباشت سرمايه پس در کشاورزي، آن      

ي تنزيلي  اما در شرايط ايران نقش سرمايه. تنزيلي -تر تجاري است يا بيش) تنزيلي(
ورهاي ي کش در همه" تواند باشد؟ آيا همان نقش انقالبي است که تقريبا چه مي

  :دهد در اين باره مارکس توضيح مي! غربي ايفا کرده است؟ به گمان ما خير
داري، نقش رباخوار تا جايي انقالبي  هاي توليد پيشاسرمايه ي شيوه در همه«      

آيد  است که به نابودي و تخريب اشکال مالکيت و رژيم سياسي يک کشور بر مي
کم و نيز بر بازتوليد دائمي يک شکل، هاي مح که بر همين اشکال به مثابه پايه

بي . هاي مديد دوام آورد تواند مدت در اشکال آسيايي رباخواري مي. استوار است
که  تنها هنگامي. آن که جز انحطاط اقتصادي و فساد سياسي به بار آورده باشد

يي  شود به حربه داري موجود باشد، رباخواري تبديل مي شرايط ديگر توليد سرمايه
ها، خرده  هاي نوين توليد که از سويي به تخريب فئودال جهت برقراري شيوهدر 

خيزد و از سوي ديگر شرايط کار را به سرمايه تبديل کرده است،  مالکين، بر مي
  ) ۱۱، ص ١٩٢٣کاپيتال، جلد سوم، چاپ روسي،: مارکس(» .بخشد تمرکز مي
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برد کشاورزي  پيشسخن راندن از نقش » کارشناسان شرق«برخالف ادعاي       
هاي کارکرد  شيوه. نابجاست" تجاري در يک کشور شرقي مانند ايران کامال

ي تنزيلي در ايران همان است که در رم، يا يونان و دنياي کهن بر پا بود و  سرمايه
ي يک رويداد عادي تلقي  انتقال قلمروهاي ملکي در دست رباخواران به مثابه

  .شد مي
کشاورزي تجاري هيچ چيز را به طور عمده تغيير : گويد مي همان ايراندوست      

پس . برداري فئودالي به کار گرفته است هاي بهره همان شيوه" نداده است و تقريبا
برداري فئودال و دهقاني در کجاست و جناح  ي بهره آن خط کشي ميان شيوه

اي بر. راست و چپ فئوداليته کدام است؟ در هر حال جوهر طبقاتي برجاست
هاي مالکين  کند و با همان شيوه دهقان، دانستن لقب کسي که کمرش را خرد مي

گويا در نظر گرفتن اين نظريه هم . آيد، بي اهميت است قديمي به استثمارش بر مي
اگر کودتاي رضاخان به راستي . بود هاي قهرمان ملي ضروري مي براي تحکيم پايه

داشت،  هاي اجتماعي به دنبال مي يهحامل يک دگرگوني بود و جنبشي در برخي ال
در اين باره مارکس، از جمله، بر . گاه مترقي دانستن آن هم ناممکن نبود آن
ي اهرم  هايي که به مثابه ي آن دگرگوني نمايد که در تاريخ انباشت بدوي همه مي

سازاند  روند، از لحاظ تاريخي دوران داري به کار مي ي سرمايه ي نوخاسته براي طبقه
هاي بزرگ انساني ناگهان به  ولي بيش از همه آن لحظاتي اهميت دارند که توده

زور از وسائل امرار معاش خود کنده شده و هم چون پرولتارياي مسلوب الحق به 
  )کاپيتال جلد يکم: مارکس. (شوند روي بازار کار فرو ريخته مي

به . ر ايران بسيار ناچيز استي انباشتي د ام که ميزان سرمايه يادآور شده" من قبال      
ي تجاري  سال موازنه ٢٠يعني طي ] ۱۲۹۹تا۱۲۷۹[١٩٢٠تا  ١٩٠٠از : داليل زير

ي اين کشور  سان که تجارت ساالنه بدين. ميليون روبل بود ۵۰۰ ايران در حدود
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ي نيروي  بخشي از اين کسر را صادرات گستره. ميليون روبل ۲۵ معادل بود با
روشن است که در چنين شرايطي امکان ايجاد موقعيت " امالک. پوشاند کارگري مي

رفت  ي سريع صنعتي که به تواند در آينده به پيش مناسب براي انباشت و نيز توسعه
ي کودتاي رضاخان هيچ  در نتيجه. اقتصادي کشور کمک کند، وجود نداشت

جاع و برعکس نجات ارت. ي کاپيتاليستي در ايران نبود ي مشترکي با توسعه نقطه
ي سيستم به يک تلنگر  ي قاجار همه زيرا در دوره. دار از سقوط بود اشرافيت زمين
و دولت انگليس بيش از هر چيز دل نگران چنين سقوطي . يي بند بود جنبش توده

ي خود، پشتيبان نداشت زيرا اين نظام خود را ناتوان در  نظام قاجار براي توسعه. بود
دانيم  و پادشاهان قاجاريه چنان که مي. دار نشان داد دفاع از منافع اشرافيت زمين

  .دادند سفر اروپا و سير و سياحت را به درگير شدن با امور کشور ترجيح مي
ترين حاميان تاج و تخت  چنان که براي شاه پهلوي، مهم براي خاندان قاجار هم      

يعني . دهند کيل ميدار، روحانيون و بورژوازي کمپرادور تش را همانا، اشرافيت زمين
پس . ها سال تحت حمايت امپرياليسم خارجي قرار داشتند همان طبقاتي که طي ده

ي اعمال نفوذ انگليس در ايران  جاي تعجب نيست که رضاخان وسيله و گرداننده
اند که اعضاي آن  بي جهت نيست که سفارت با توافق شاه مجلسي برپا کرده. باشد

ي آشکار  که اين اقدامات جنبه براي اين. ها بودند در خدمت انگليس" همگي قبال
در ترکيب » پدر ملت«الممالک را با لقب  نداشته باشد، افرادي هم چون مستوفي

واره دم از ليبراليسم  او مردي است ليبرال، بي پرنسيب، که هم. اند مجلس آميخته
  .که يک بار به آن عمل کند زند بي آن مي

ي اين  درباره. ومين پشتيبان رضاخان يعني ارتش به گوييمي س سخني هم درباره      
اما . اين درست که رضاخان يک ارتش ملي بنا نهاده است. ايم ارتش زياد شنيده

ام که براساس  تذکر داده" قبال. هاي انگليس بود ايجاد اين ارتش نيز جزو خواست
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ش جهت حفظ ي آن، ايجاد ارت و شرط اوليه ]۱۲۹۸[١٩١٩يکي از مفاد قرارداد 
. ها پيشنهاد شده است داري آن توسط انگليس آرامش در کشور و حفظ و نگه

توسط " اين شرط اصلي حقيقتا. الدين نيز همين مضمون را داشت ي سيدضياء ء بيانيه
چنان که . اما اين قهرمان ملي چندان اعتمادي به اين ارتش ندارد. رضاخان اجرا شد

ي افسران ما هنوز متقاعد  همه«: اسان اظهار داشتو قبل از سفر خر ]۱۳۰۵[١٩۲۶در 
افسران . ها و سايرين بلشويک: اند که امروز در جهان مبارزه ميان دو نيروست نشده

. پيوندند ها مي ما ناتوان از درک اين حقيقت، اغلب به دشمنان ما، يعني بلشويک
بايد به ايجاد  ريزي محکمي کرد و براي تربيت افسران براي کنترل آنان بايد قالب

» .گذرد مطلع باشند چه در جهان مي ي نظامي برآمد تا افسران ما از آن يک مدرسه
خود دريافته است، که روي اين ارتش  هاي حامي رضاشاه بهتر از تئوريسين

توان حساب کرد، در ارتش همه چيز رو به راه نيست، و سربازان همان  نمي
او اين نکات را به . اند ام دولتي استثمار شدهرحمانه توسط نظ دهقاناني هستند که بي

کند و تنها حاميان او، در مسير حوادث، کاست افسراني است که  خوبي درک مي
حتا ترکيب هيأت افسران نيز او را " اما اخيرا. ها حساب خواهد کرد در آينده روي آن

  .سي استکند و هم اکنون در تدارک زمينه براي دعوت از مربيان انگلي ارضاء نمي
که  اين نکته غيرقابل انکار است که ارتش نه براي مبارزه با امپرياليسم، بل      

گرچه اين . برعکس، به منظور مبارزه با بلشويک داخل و خارج برپا شده است
: گويد ايرانسکي به روشني مي. حقيقت آشکار هنوز براي بسياري آشکار نيست

اش تقويت  گرفت و هدف انگليس را نشانه مي امپرياليزم" اقدامات رضاشاه مستقيما«
  )۶۹و ۶۸صص : مسائل ايران مدرن: ايرانسکي(» .مقاومت ايران در برابر قواي بيگانه بود

کند که دشمن او  رضاشاه خود اعالم مي. پايه است بي" اين استدالل کامال      
اين ! بنا کرده گويند که ارتش را عليه امپرياليسم انگليس باز مي. ها هستند بلشويک
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ها را نداشته  رضاشاه هرگز قصد مبارزه با انگليس. لنگد استدالل از عدم انسجام مي
ورنه او خود نه به . دهند هاي ما به او نسبت مي که اين قصد را تئوريسين است، بل

: نويسد گذارد و مي تر مي اما ايرانسکي گامي پيش. اين قصد بوده و نه خواهد بود
ها حساب کنند و هرگونه مبارزه  توانند روي فئودال اي خارجي ميه کاپيتاليست«

ها به ياري امپرياليسم خارجي،  تواند به روي کار آمدن فئودال عليه اين انقالب مي
  )۸۱ص:همان مأخذ(».منجر شود

ها روي کار  ها عليه انقالب برخيزد، فئودال پس اگر رضاخان به ياري انگليس      
. ي رضاخان عليه انقالب امري است بديهي حال مبارزه با اين. خواهند آمد

ها مبارزه  ها او را وادار به ايجاد ارتش کردند، تا عليه انقالب و بلشويک انگليس
ترين ترديدي در  نشان داده که کوچک هاي گوناگون در اين راه و در فرصت. کند

هاي  آور سرکوب جنبش رحمي شگفت وفاداري حاميان خود ندارد، چرا که با بي
طبق استدالل ايرانسکي، يا هنوز فئوداليته در ايران . انقالبي را در پيش گرفته است

ها حساب کنند و  توانند روي فئودال ها مي ي او انگليس باقي است، چرا که به گفته
جا توافق ما با او کامل است؛ و يا قبل از پيدا شدن رضاخان فئوداليته وجود  در اين

زيرا شاه چيزي را تغيير . که وجود داشت و هنوز هم پا برجاست نداشت، و يا اين
  .نداده و قصد تغيير هم ندارد

در شوروي و در حالي که قهرمان ما دست بسته » قهرمان ملي«بزرگداشت اين       
بايد بدون هراس اعالم داشت که . آور است ختيار ارتجاع است، تعجبدر ا

ي منافع دولت انگليس  کننده رضاخان در طول خدمت خود به طور عمده تأمين
مبارزه عليه انقالب، بناي ارتش در جهت حفظ آرامش، اعطاي . بوده است

که ايران را به عراق هايي  آهن ايران، ايجاد راه ها، ايجاد راه امتيازات نوين به انگليس
  .ها بود هاي خود انگليس کند، همه جزو برنامه و هند وصل مي
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انگليسي دنبال برقراري آرامش در کشور، تخريب  -اکنون ارتجاع رضاخاني      
حال که به تخت و تاج . بلشويسم به ياري ارتش، بي نياز از کمک خارجي است

هم که در اول کار با شعار مبارزه  »ارتش داوطلب«داري  شاهي دست يازيده از نگه
ارتش . عليه خاندان قاجار و براي برقراري جمهوري، بر پا کرده بود، مستغني است

ها  تر مرکب از سربازان است قادر به حمايت از سلطنت فئودال داوطلب که بيش
به همين علت شاه پهلوي به تجديد سازماندهي ارتش برآمده است و هم . نيست

هاي اخير افسران در خراسان،  شورش. پليس را تقويت کرده استزمان نيروي 
ي پهلوي هشدار داده که بايد حاميان  تبريز، سلماس و مناطق ديگر، به سلسله

بنابر . تواند اين نقش را به خوبي ايفا کند وجو کرد و پليس مي تري جست مطمئن
م محرک جا ه در اين. اين، توجه زيادي به پليس مخفي مبذول داشته است

ها خواهان انتصاب مربيان انگليسي در  ها پيش انگليس از سال. ها بودند انگليس
ي  اما از جمله انگيزه. اين درخواست مورد حمايت رضاشاه هم بود. اند ايران

سان حکومت شاه شاهان از دست  بدين. هاي اخير انتصاب همين مربيان بود شورش
ي کرزن، دولت انگليس طالب  طبق گفته .زدن به چنين اقدام خطرناکي به هراسيد

دهي ارتش جز در  يک ايران نيرومند براي مبارزه با بلشويسم است و تجديد سازمان
که مرکب از » ارتش داوطلبان«. راه منافع انگليس و تحکيم سلطنت جديد نيست

ي جديد  کارگران بيکار و گرسنه و دهقانان است، تجربه نشان داد که براي سلسله
تري را از ميان  وانگهي سربازگيري، حاميان مطمئن. مطمئني نخواهد بودحامي 

طبقات مرفه به سوي ارتش جلب خواهد کرد و به دنبال آن مربيان انگليسي 
  .خواهند توانست دست به کار شوند

دهي ارتش، برقراري قانون سربازگيري و  اما براي رضاخان، تجديد سازمان      
هايي عليه او بر  همه جا شورش" تقريبا. اني ميسر نگشتخدمت نظام اجباري به آس



۱۱۹ 

کشان بودند به زودي  تر کارگران، دهقانان و زحمت پا شد و شورشيان که بيش
نه تنها بايد . دريافتند که سنگيني اقدامات جديد شاه بر دوش آنان خواهد بود

بق معمول، ط. که ارتش را هم نگه دارند فرزندان خود را به ارتش گسيل دارند، بل
روحانيون در اول کار به جنبش پيوستند تا از اين طريق امتيازاتي از حکومت در 

گان ماليان  نماينده ]۱۳۰۶[١٩٢٧و در اواخر اکتبر . جهت منافع خود تحصيل کنند
  .۳۷شهرهاي مختلف در قم و به عنوان اعتراض گرد آمدند و بست نشستند

هاي مقدس  شخصيت«فرستادند که در آن تلگرافي به مجلس " روحانيون فورا      
منافع طبقات «تمناي تجديدنظر در قانون خدمت نظام را داشتند و به خاطر » اسالم
مجلس پاسخ داد که قانون به حمايت . خواهان تجديد خدمت داوطلبانه بودند» فقير

                                                 
در . يي نزديک بود، شکست نخورد اين سياست خائنانه ماليان تنها در رشت که هنوز سنن انقالبي، گذشته - ۳۷
شب در بازار، . اتي در ميان مردم درگرفت، روز ورود مشمولين، اغتشاش]١٣٠۶آذر ماه [١٩٢٧دسامبر ١١

 ١٢در . هاي سربازگيري را پاره کردند مردم اعالن. هايي در قبال تحميل سربازگيري اجباري شاه ابراز شد ناخرسندي
دسامبر از صبح زود جماعت تهييج شده، چوب به دست در بازار را بستند، و در مرکز شهر در ميدان بلديه 

هاي ساختمان نظميه را شکستند، به  ي شيشه همه. جا به سوي نظميه حرکت کردند و از آن گرد آمدند) شهرداري(
گاه عمارت کميسيون نظامي سربازگيري را خراب  اين هم اکتفا نکرده، افراد پليس را به باد کتک گرفتند و آن

. د قواي انتظامي را فراخواندنداندکي بع. گرفتند شان بر مي بردند و سالح از دست زنان به سربازان حمله مي. کردند
مقامات اين (نفر کشته شدند ٣٠تا ٢٠ .آنان به روي مردم شليک کردند و با شمشير به کشتار جماعت دست زدند

چرا فرزندان ما بايد سرباز بشوند در حالي که «: گفتند شد که مي فرياد مردم شنيده مي.) دارند ارقام را مخفي مي
پس ما هم از اين قانون تبعيت . ي رأي دادن در انتخابات را ندادند به ما اجازه. سرندفرزندان ثروتمندان همه اف

ما احتياج به شاهي که «: زدند برخي فرياد مي. کرد جماعت نارضايي آشکاري عليه رضاشاه ابراز مي» .نخواهيم کرد
شاه را پايين بياورند، سربازان مانع ي  در سبزه ميدان، مردم خواستند مجسمه» .کند، نداريم به دستور انگليس عمل مي

در عين حال زنان يکي از مالهاي شهر را کتک زدند، دستار از سرش برداشتند، زيرا به عنوان يکي از اعضاي . شدند
ي خرده پاي بازار بودند که در  وران و کسبه اينان کارگران، پيشه. هاي اعالن سربازگيري امضاء کرده بود کميسيون

ناخرسندي هم چنين ناشي از اين بود که . گير آنان بود تر دامن چرا که سربازگيري بيش. داشتند اين جنبش شرکت
انگيخت،  چه پيش از همه جماعت را بر مي آن. ثروتمندان در طي سربازگيري از امتيازات گوناگوني برخوردار بودند

گويا است که . دادند و رشوه ميآمدند  اين واقعيت آشکار بود که ثروتمندان با اعضاي کميسيون کنار مي
 .بديهي است که سانسور آشکارا حاکم بود. ي اين شورش ننوشتند يي درباره هاي تهران کلمه روزنامه
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هاي  از منافع دولت به تصويب رسيده و حکومت تسهيالتي براي فقيرترين اليه
ناگزير شدند شاه را به دخالت . اما درگيري به طول انجاميد. قائل خواهد شدجامعه 

به دنبال مذاکرات دو ماهه ميان شاه و ماليان، سفر ماليان به تهران، . مستقيم وادارند
رفتن نخست وزير و وزير دربار به قم، پدران روحاني طبق معمول به منافع مردم 

سپس در تلگرافي خطاب به رضاخان . رآمدندخيانت کردند و با شاه از در سازش د
  :نوشتند ]۱۳۰۶آذر۲۲[ ١٩٢٧دسامبر ۱۴و در 
پناه، پس از عرض دعاي خالصانه ما از  حضور اعليحضرت شاهنشاه اسالم«      

اعليحضرت متشکريم که بزرگوارانه آقاي نخست وزير و آقاي وزير دربار را بابت 
لوکانه را نسبت به روحانيت و اسالم اعالم مذاکره سوي ما فرستادند تا نيات حسنه م

به يمن پروردگار و از برکت صفات عاليه اين دو وزير، مسأله خاتمه يافت و . کنند
از خداي تعالي مسئلت داريم که زير . هاي روحانيون و مردم برآورده شد خواست

 مسلمانان. ي دوازده امام و توجهات اعليحضرت، همه چيز رو به راه گردد سايه
در خاتمه اميدواريم که تحت فرمان ملوکانه که ناجي . خاصه روحانيون دعا گويند

  ».ايران است، اسالم و مسلمانان آباد شوند
  :شاه بالفاصله پاسخ زير را روانه کرد      
خوش . خطاب به مراجع عالي قدر دين، هاديان اسالم، تلگراف شما رسيد«      

. ر موفق شدند غايت و اهداف ما را توضيح دهندوقتيم که نخست وزير و وزير دربا
هم چنان که استحضار داريد ما هرگز به جز حفظ و دفاع عظمت اسالم و احترام 

واره بر اين مجاهدت  ايم؛ ما هم نسبت به مراجع عالي قدر دين، نيت ديگري نداشته
ما و قدر عل ي گران ها و اهداف ما برخوردي با طبقه بوده و هستيم که تحقق طرح

واره با اين  ما اميدواريم علما نيز به سهم خود هم. احکام مقدس اسالم نداشته باشد
گيرد هم راه باشند و ما را  اهداف که حفظ ميهن و حراست عظمت اسالم را در بر مي

  ».ي خود خوشنود سازند با ابراز احساسات صميمانه
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ه شاه با ماليان از در دهد ک هاي پرعطوفت به روشني نشان مي اين تلگراف      
رحم مبارزه طبقاتي، شاه جديد را به انهدام هر آن چه  منطق بي. سازش در آمده بود

براي . انقالبي و پيشرو بود وا داشت و به جلب حمايت ماليان مرتجع وادار نمود
نيل به اين اهداف ناگزير از اعطاي امتيازاتي شد که بدترين شاه قاجار سر باز زده 

  :ست علما که بر مبناي آن توافق شد، چنين بودخوا. بود
  .ي قانون خدمت نظام بررسي دوباره. ۱      
  .انتخاب پنج روحاني در مجلس با سمت وکالي طراز اول. ۲      
تعيين يک ناظر مذهبي براي اجراي قانون و رسومات شرعي در مرکز و . ۳      

  .ساير شهرها، هم راه با انتشار اين قوانين
مصرف (اجبار براي عمال دولت در منع اعمالي که دين جايز ندانسته . ۴      

  .)مشروبات الکلي، انتشار کتب و جزوات ضدمذهبي
ي محاکم  انتقال مجدد اجراي همه مواردي که در تشکيالت سابق بر عهده. ۵      

  .شرع بود، به روحانيت
توافق خود را با خواست يي به روحانيت،  به فرمان رضاشاه حکومت در نامه      

شد؛ قانون  انتشار يافت، گفته مي» شفق سرخ«در اين نامه که در . آنان اعالم داشت
خدمت نظام از نو بررسي خواهد شد، پس از تدوين مجدد و مذاکره با دولت، بار 

ي حضور به روحاني طراز اول در مجلس،  درباره. ديگر به مجلس خواهد رفت
نفر برگزيده شوند  ٢٠پيشوايان اصلي مذهب شيعه مرکب از : کرد دولت پيشنهاد مي

بديهي است «. و در هر انتخابات پنج نفر از ميان آنان انتخاب شده به مجلس به رود
ترين مخالفتي با حضور روحانيون در مجلس ندارد و در وقت  که دولت کوچک

ه در رابطه با آن نام» .خود پشتيباني کامل خود را از اين اقدام ارائه خواهد داد
توانيد اطمينان خاطر کامل داشته باشيد که حکومت  شما مي«: گويد مسائل ديگر مي
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يي عليه مذهب و روحانيون  دستورات الزم را داده است تا در مطبوعات هيچ نکته
جا که دولت در منع هر عمل ضدمذهبي مصّر است، در اين مورد  از آن. منتشر نشود

ي امور قضايي، اين امور در  درباره. کند ما حمايت ميهاي عل موکدانه از خواست
گذاري است و در نتيجه اين خواست به مجلس ارجاع خواهد شد،  ارتباط با قانون

ي تعيين يک  درباره. هم راه با اين تأکيد از جانب دولت، که به تصويب به رسد
دهند،  مي ناظر در رابطه با مسائل شرعي حکومت تا جايي که قوانين موجود اجازه

  ».بيند مانعي نمي
به پيروزي کامل » اصالح طلب«سان ماليان ارتجاعي در برابر رضاشاه  بدين      

شان گرفته بود،  چه حکومت قاجار از دست ، ماليان، بار ديگر آن"اوال. دست يافتند
اين بدان معناست که . يعني کنترل مجلس از نظر مذهبي و شرعي. به دست آوردند

، روحانيت "ثانيا. مجلس قادر به وضع يک قانون مترقي هم نخواهد بود از اين پس
حقوق . ي عمل به پوشانند هاي ماليان جامه از رضاخان تعهد گرفت که به خواست
ها قبل از ظهور  آنان، اين حقوق را مدت. آنان را در امر قضاوت مسترد دارد

  .ي سياست، از دست داده بودند رضاخان در صحنه
توان عليه او و مذهب  نه تنها ديگر نمي. ي پيروزي است حانيت در آستانهرو      

توان برداشت که در تعارض  که هيچ گامي نمي اسالم در ايران، دست به قلم برد، بل
چنين بود که روحانيت نارضايي مردم را عليه قانون خدمت . با دين و شريعت باشد

. تحقق اهداف ارتجاعي خود دست يازيديي براي شانتاژ قرار داد و به  نظام، وسيله
. ي ارتجاع بسته شد تر متحد خود را در ماليان يافت و دايره اما شاه نيز شايسته

مالکين، . اکنون رضاشاه پهلوي پشتيبانان سرسخت تاج و تخت خود را يافته است
ي حافظين  افسران، روحانيون، يعني از اين پس متحدين امپرياليسم انگليس همه

  .ي جديد عليه مردم انقالبي خواهند بود سلسله
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  ۱۹۳۱طبقات و احزاب ايران، مسکو 
  

  امپرياليسم بريتانيا و رژيم پهلوي
استقالل صوري آن در گذشته از طريق . ايران کشوري نيمه مستعمره است      

 از پس از انقالب. شد هاي بريتانيا و روسيه تزاري تضمين مي مبارزه بين امپرياليست
داري استقالل صوري ايران همانا وجود  ترين ضامن نگه اکتبر تنها و جدي

هاي  در سال. اتحادجماهير شوروي سوسياليستي در مرزهاي شمالي بوده است
  .تمامي کشور در اشغال نيروهاي بريتانيايي بود" ، تقريبا]۱۲۹۹-۱۲۹۷[۱۹۲۰-۱۹۱۸
قالبي آذربايجاني، گرجي و هاي ضد ان ، با پشتيباني منشويک هاي انگليسي ژنرال

ارمني و غيره، عليه شوراها متحد شدند و کوشيدند چنگ خود را بر آن کشور 
سان، اينان کوشيدند تا از گسترش انقالب پرولتري به ايران  بدين. تر کنند تنگ

  .۳۸جلوگيرند

                                                 
زيرا عدم گسترش انقالب پرولتري به ايران، به ويژه پس از شکست . زاده ناکافي است اين توضيح سلطان – ۳۸

آميز لنين بود که بهترين تبلور خود را در قرارداد تجاري  ي مسالمتها در قفقاز، ناشي از سياست همزيست منشويک
 ويراستار. ، بين روسيه شوروي و بريتانيا يافت۱۹۲۱
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در خود ايران انگلستان موفق شد به کمک سرنيزه پذيرش قرارداد منحوس       
، ايران و انگليس را ميسر سازد، که طي آن ايران به يک مستعمره ]۱۲۹۸[۱۹۱۹

يي از عراق و هندوستان، بدل  بريتانياي کبير، يعني در واقع به دنباله» خودمختار«
  .شد مي

توانست به مدد طبقات حاکم در ايران به مورد  ترديدي نيست که اين طرح مي      
هاي شوروي در قفقاز  اخالقي ايجاد جمهوريي  اما تحقق آن را نمونه. اجرا در آيد

ي ايران و  ها در داخل ايران بر ضد بريتانيا و معاهده و آسياي مرکزي و نيز خيزش
  .انگليس مانع شد

هاي بريتانيايي مجبور شدند نيروهاي  ي تمام اين رويدادها، امپرياليست در نتيجه      
. را ملغا اعالم دارند ]۱۲۹۸[۱۹۱۹قرارداد " خود را از ايران فرا بخوانند و رسما

انقالب پيروز اکتبر نه تنها از فتح ايران به وسيله بريتانيا جلو گرفت، نه فقط به لغو 
امتيازات و قراردادهاي ماخوذ روسيه تزاري منجر شد، که وجود صرف   ي همه

جمهوري شوراها، امکان سازماندهي و اداره کامل امور خود را براي مردم ايران 
  .ضمين کردت

به راستي که مردم ايران بر ضد کساني که آنان را به اسارت گرفته بودند،        
يي  شعارهاي اساسي. به سراسر کشور گسترش يافت" امواج انقالبي تقريبا. برخاستند

  :که مردم مطرح ساختند عبارت بودند از
. د امپرياليسم بريتانيامبارزه بر ض. ۲. داران فئودال مبارزه بر ضد دولت زمين. ۱      
  .مبارزه براي زمين. ۳

ي ديگر سرايت کرد و طبقات حاکم را به هراس  يي به منطقه خيزش از منطقه      
- ۱۳۰۰[۱۹۲۰-۱۹۲۱هاي  ها، چون گيالن در سال در برخي از ايالت. انداخت
داران و بورژوازي  زمين. بود خيزشيان، قدرت به مدت بيست ماه در دست ]۱۲۹۹
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انقالب به هراس » شبح سرخ«ايران که از ) هاي بين ايران و انگلستان واسطه(دالل
در اين ميان دو . گشتند وجوي متحدي مي افتاده بودند، در اين مبارزه در جست

هاي بريتانيا که سرکوب فوري  در يک سو، امپرياليست: نيروي واقعي وجود داشتند
. دادند ه کمک ضروري را وعده ميانقالب را خواستار بودند و بدين منظور هرگون
خواه کشور که خروج نيروهاي بريتانيا  در ديگر سوي، خيزشيان و تمام عناصر ترقي

  .فشردند خواستند و بر مبارزه بر ضد امپرياليسم بريتانيا پا مي را از ايران مي
. طبقات حاکم امپرياليسم را بر مردم انقالبي برگزيدند. انتخاب انجام گرفت      

اينان به کمک فعال بريتانيا، به . ينان ناچار به استعمارگران بريتانيايي تکيه زدندا
  ي ي همه جنگ انقالب گيالن و خراسان رفتند و اميدوار بودند که به زودي ريشه

هاي خود را  گان آزادي را در کشور به کمک بريتانيا خواهند کند و ثروت رزمنده
  .هند دادگان ايراني نجات خوا از دست برده

بيرون . کشور اتخاذ شدند» آرام ساختن«در عين حال، برخي اقدامات براي       
کشاندن نيروهاي نظامي بريتانيا از ايران اقدامي جدي در اين جهت بود، اما کافي 

قادر به استقرار نظم در کشور ايجاد گردد، " ضروري اين بود که نيرويي واقعا. نبود
هاي  مرکب از داوطلبان براي خاموش کردن شعله و ارتشي منظم، حتا کوچک،

ضروري اين بود که مردي قادر به انجام اين . انقالب در کشور سازمان داده شود
هاي ژنرال بريتانيايي، ديکسون، افسري از قشون قزاق  بنا بر توصيه. هدف پيدا شود

  .۳۹ايران، رضاخان براي تامين اين منظور به پيش آورده شد
گونه نقشي در تحکيم نظام  تان، همانند روسيه تزاري در گذشته، هيچانگلس      

کردند زيرا حمايت  انگلستان و روسيه در اين زمينه کاري نمي. حکومتي ايفا نکرد
                                                 

ديکسون مسئول . زاده در اين مورد دچار اشتباه بود و نام ديکسون را با آيرون سايد اشتباه گرفته بود سلطان – ۳۹
وهاي نظامي بريتانيا در شمال ايران بود که در خاطرات آيرون سايد به کميسيون نظامي بود و آيرون سايد مسئول نير

 .و نيز به فارسي منتشر شده است  انگليسي
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در واقع، هدف . از نظام و دستگاه حکومتي در ايران در جهت منافع ايشان نبود
سريع کنند و آن را تحت تر ت شان اين بود که اضمحالل آن را هرچه بيش راستين

يي نداشتند  هاي پيشين نگراني معاهده. سلطه کامل منافع انگلستان و روسيه در آورند
تري را براي انگلستان و  مگر اين که امتيازات، منافع، حقوق انحصاري هر چه بيش

ي سياست  هايي را به پهنه اکنون، انگلستان به ناگهان شخصيت. روسيه تضمين کنند
هاي مالي به منظور ايجاد و تحکيم دستگاه حکومتي  تاب کرد، و کمکايران پر

  .ايران اعطاء کرد
چه بود؟ اين پرسش را لردکرزن در يک مهماني که به مناسبت   دليل اين همه      

شد، پاسخ  ، برگذار مي]۱۲۹۹[۱۹۲۰ي دولت ايران در تابستان  ديدار وزير خارجه
هاي ترکيه و  ر نتيجه فروپاشي امپراتوريجا او اعالم داشت که د در آن. گفت

توانست  بريتانيايي نمي. روسيه، خاليي ايجاد شده که آشوب آن را پر کرده بود
انگلستان ناچار از اين . اجازه دهد اين آشوب تا مرزهاي هندوستان گسترش يابد

از همين رو بود که او . ايران: بود که متحد نيرومندي براي خود پيدا کند
انگلستان اکنون . هاي مخرب آن زمان در ايران تن در دهد انست به کوششتو نمي

که اين متحد  اما براي اين. به جاي برده به متحدي بر ضد روسيه انقالبي نياز داشت
يي از اقدامات ويژه بايد  ي پيشين باقي بماند، مجموعه جديد در عمل همان برده

حق حساب و نفوذ نظامي اين امر از طريق پرداخت . گرفتند مورد توجه قرار مي
چه که براي امپرياليسم بريتانيا ضروري  ايران هر آن» مستقل«ميسر شد که به دولت 

  .و قابل قبول بود، ديکته شود
هاي بعدي خود بر اين درک و نيز با تکيه بر  هاي بريتانيا با بناي گام امپرياليست      

ا اين مسئله دشوار را با کمک طبقات ارتجاعي در ايران قصد بر آن کردند ت
اش عبارت بود از سرکوب جنبش انقالبي در گيالن،  رضاخان، که وظيفه نخستين
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تنها . او مورد حمايت طبقات حاکم و بريتانيا بود. خراسان و آذربايجان، حل کنند
در عين . توانستند به نفوذ بلشويسم پايان دهند شد مي از اين طريق بود که تصور مي

که به  براي اين. بش انقالبي از محبوبيت و پشتيباني عظيمي برخوردار بودحال، جن
راهه کشاند، ضروري اين بود که،  توان بخشي از اهالي متمايل به انقالب را به بي

اين وضعيت . خواهي نشانَد يي از جمهوري ، بر چهره خود جلوه"حتا اگر موقتا
به راستي که کردار و گفتار . ۴۰در کردبسياري از مردم ساده لوح ايران را از راه به 

ي قاجار و براي جمهوري  در گفتار، او بر ضد سلسله. رضاخان متضاد بود
ترين وجهي اندر سرکوب جنبش انقالبي  رحمانه در کردار، او به بي. رزميد مي

در گفتار او به بيان احساس دوستي با اتحاد شوروي . خواهي بود جمهوري
  ي او دست اندر کار زنداني کردن و حذف جسماني همه پرداخت، در کردار، مي

برخي از کسان بر اين گفتار باور آوردند، و . پشتيبانان نزديکي با اتحاد شوروي بود
داشت که او در حال مبارزه با  مقاالت و جزوات ايشان اين اعتقاد را بيان مي

  .امپرياليسم بريتانيا بود
" ، پس از احساس اين که ديگر کامال]۱۳۰۴[۱۹۲۵رضاخان، در اواخر سال       

سره از تن برگرفت و به سرکوب  را يک» خواهي رداي جمهوري«قوي شده بود، 
هاي کارگري، دست  خواه در تهران، و از جمله اتحاديه هاي جمهوري سازمان  همه
گان  ترين نماينده انتخابات مجلس موسسان به دست فرمانداران نظامي و مرتجع. زد

» نبوغ«. شد» برگزيده«سان او به شاهي  بدين. ت و زمين داران برگذار کردروحاني

                                                 
هاي سياسي  که نيروها و شخصيت از راه به در نشدند، بل» ساده لوح«جا شايسته ذکر است که تنها مردم  در اين – ۴۰

نيز دچار اين سر .] شروع شده بود، قرار گرفتند ۱۹۲۰ن که از تحت تاثير تبليغات شوروي به نفع رضاخا[اپوزيسيون 
 حزب کمونيست ايرانزاده نيز مصون از اين خطر نماند که در کنگره دوم  در گمي شدند و شخص سلطان

در اين مورد نگاه کنيد به سرسخن جلد چهارم و روايت . معروف به کنگره اروميه، اشتباه خود را اصالح کرد
 ويراستار.زاده با سلطنت رضاخان در جلد نهم در جلد بيستم اسناد تاريخي و نيز مخالفت سلطاناصالح شده آن 
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اينان، در مقاالت و . ايران را سخت در شگفتي کرد» اشراف«رضاخان برخي از 
را براي بيان ستايش ] الزم[هاي  توانستند واژه هاي خود، به سختي مي راني سخن

  .ندبياب» قهرمان مبارزه بر ضد امپرياليسم بريتانيا«
که به پادشاهي رسيد، به بيان کامل شخصيت  در آن زمان، رضاخان پس از اين      

يي استوار نشاند، از  ي خود را بر پايه که سلسله رضاخان پس از اين. خود رسيد
طريق انتخابات تقلبي مجلس و جلب نظر با پرواترين دوستان انگلستان، اين را 

هاي  قيام. ا در سراسر مملکت سرکوب کندآغازيد که هرگونه بيان آزادانديشي ر
يي  ، با بي دلي ناشنيده]۱۳۰۵[۱۹۲۶تازه در گيالن، خراسان و آذربايجان را به سال 

سرکوب . بسياري از انقالبيان بدون محاکمه و بازپرسي به قتل رسيدند. ۴۱سرکوبيد
تن در  جا بيست در آن. رحمانه بود ، به ويژه بي]۱۳۰۵[۱۹۲۶خيزش گيالن در اکتبر 

ناپذير ارتجاعيون و  ها اعتماد خلل رضاخان با اين گام. مالء عام به دار آويخته شدند
  .بريتانيا را به دست آورد

داشتن  رضاخان و سلسله او، با کوشش در جهت تقليل يا پنهان نگه ۴۲مدافعان      
هاي  هاي انقالبي توده ي او در سرکوب وحشيانه خيزش نقش مشمئزکننده

گر بورژوا، مبارزه بر ضد فئوداليسم،  ش ايران، متمرکزکننده، اصالحک زحمت
بايد فراموش کرده باشند که رضاخان " اينان مسلما. رزمنده بر ضد امپرياليسم

هنگامي پا بر پهنه گذاشت که پرولتارياي روسيه از جنگ داخلي پيروز بيرون آمده 
ي قاجار  رسيده بودند، سلسلهامواج انقالب طي چند سال تا مرزهاي هندوستان . بود

اين . هاي در حال خيزش بودند و کل نظام فئودال در حال تسليم به فشار توده

                                                 
  :ها نگاه کنيد به اثر همين ويراستار در مورد اين خيزش – ۴۱

Lunion sovietique et tentative de soviet en iran, ibid 
، مسئوالن سياست خارجي شوروي )روتشتاين(ا ، ميرز)ايراندوست(، اوستروف )ايرانسکي(منظور اوپاستوخف  – ۴۲

 ويراستار. در ايران بود
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صلح و «طبيعي بود که به منظور نجات آن نظام، قرار بر آن باشد که او " کامال
در » صلح و آرامش«شرط اساسي برقراري . را در کشور برقرار سازد» آرامش

بارت بود از قدرت حکومت متمرکز، يعني ايجاد يک کشور توسط شاه شاهان ع
رسيدند با اين تمرکز مخالف  تمام کساني که به نظر مي. حکومت پليسي متمرکز

اين . رحمي سرکوب شدند اينان با بي. بوده باشند، مورد عنايت قرار نگرفتند
ه ک که هر فئودالي پذيرش خود را داير بر اين قدر ادامه يافت تا اين سرکوب آن

يي در کار  پس از آن، هيچ نگراني. ي راستين تاج و تخت بود، اعالم داشت تبعه
. توانست هم باشد يي بر ضد امپرياليسم بريتانيا در کار نبود و نمي هيچ مبارزه. نبود

چون گام انقالبي بزرگي شناخته  زيرا اين سياست در جهت تمرکز بخشي هم
پليسي متمرکز در عين حال نبرد بر جنگ به منظور استقرار يک حکومت . شد مي

ضد نظام فئودالي نبود، به وارونه، مصرف عبارت بود از استقرار يک دستگاه براي 
که بتواند صلح و آرامش را در کشور حفظ کند و از  حکومتي پليسي تا اين

  .حفاظت به عمل آورد» شبح سرخ«فئوداليسم در برابر 
يي  هاي قابل مالحظه مان، رضاخان به موفقيتپارل» آوردهاي دست«اما در مورد       

] مجلس هفتم[،]۱۳۰۷[۱۹۲۸به هنگام آخرين انتخابات در تابستان . دست يافت
سلطان جديد ايران، به مدد عمال انگلستان و فرمانداران ارتجاعي، ديگر بار پيروز 

ي ضروري دستگاه پليس نظامي و حکومت  جا و در هر لحظه در همه. شد
  .در خدمت ارتجاع شاه و بريتانيا قرار گرفتند) ملي(سراسري  دست شده يک
در دست " پس از اين هم، جاي شگفتي نيست که مجلس خود را تماما      
افزون بر اين، آخرين انتخابات که با تقلب و تزوير . يابد ها مي ترين ارتجاع سياه

وب صورت تري از عناصر نامطل هاي عده بيش همراه بود، به هنگام دستگيري
در واقع در هر . هاي پيش از انتخابات مصرانه ممنوع شدند تمام ميتينگ. گرفت
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چين دولت وجود  ي انتخاباتي يک نامزد يا يک ليست نامزدان انخاباتي دست حوزه
اجراي مرتب انتخابات براساس ليست انتخاباتي واحد توسط دستگاه نظامي . داشت

حزب کمونيست ايران تنها سازماني بود که به  .شد الزم تضمين مي» اقتدار«پليس با 
خود جرات داد با ليست نامزدهاي انتخاباتي خود با دولت به مقابله به پردازد، ليکن 

. يي دست يابد گرد و بازداشت پليسي مانع از آن شد که حزب به هرگونه نتيجه پي
بورژواي  ۱۴روحاني،  ۱۹، ]فئودال[دار زمين ۶۲نماينده در مجلس هفتم،  ۱۲۴از 

سان، مجلس هفتم با  بدين. بودند ۴۳فکر سياسي يا هوچي تن روشن ۲۹دالل، 
اش، نسبت به مجالس پيشين تفاوتي نداشت، بل نسبت به آنان  سرشت ارتجاعي

  .نيز بود» راجح«
انتخابات آينده نيز به همان ترتيب برگذار خواهند شد، ترتيبي که پيشاپيش       

ي وجود نظام  تواند درباره رضاشاه مي. ته شده استآزمايش شده و مناسب ياف
  .پارلماني در کشورش به خود به بالد و فخر به فروشد

  
  وضعيت اقتصادي

در ايران با شکست  ]۱۲۸۶-۱۲۹۰[۱۹۰۷-۱۹۱۱انقالب دموکراتيک بورژوايي       
مجلس که در نتيجه مبارزه انقالبي تجار به وجود آمده بود، به سرعت . پايان يافت

مسئله . ي طبقات حاکم در آمد و به حمايت منافع ايشان پرداخت در انطباق با اراده
دموکراتيک، يعني مسئله ارضي، الغاي نظام فئودالي و _اساسي هر انقالب بورژوا

چهار سال مبارزه، دهقان ايراني هيچ " پس از تقريبا. گي آن، حل نشد خودکامه
لس اول در جهت الغاي نظام فئودالي دو مج» دهشتناک«مصوبات . يي نيافت بهره

  .ماليات و بهبود وضعيت ناهنجار دهقانان به روي کاغذ باقي ماند
                                                 

 ويراستار. اصل واژه فارسي در متن روسي – ۴۳
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هاي اساسي و مهم خود  دموکراتيک ايرن در جنبه_سان، انقالب بورژوا بدين      
نخست : داليل اين شکست انقالب ايران از دو سرشت بودند. بدون فرجام ماند

هاي روسيه و بريتانيا که پس از ترس بر  ور امپرياليستها عبارت بود از حض اين
با رضايت کامل . داشتن اشرافيت فئودال از ابعاد انقالب، دست به دخالت زدند

انگلستان، تزار روسيه سربازان خود را به بهانه حفاظت منافع خود در ايران، به داخل 
همين رفتار .(ر کرداين کشور فرستاد و به ضرب آتش و شمشير نظم را از نو برقرا

، از سوي انگلستان در مورد انقالب چين اعمال شد، در اين ]۱۳۰۶[۱۹۲۷در سال 
هاي جنگي به سواحل چين گسيل  سوار بر کشتي  ها هزار سرباز انگليسي هنگام ده

  .)شدند تا از ارتجاع در مقابل انقالب به دفاع پردازند
يي که قادر بود  ر ايران، تنها طبقهي کارگ دليل دوم عبارت بود از ضعف طبقه      

از همين رو بود که از همان . دموکراتيک را به پيروزي راهنما شود_انقالب بورژوا
بورژوايي، سپس در دست رهبران  ها و احزاب خرده آغاز رهبري در دست گروه

نتايج آن بر . ي فئودال برخاسته بودند، قرار داشت ليبرال، که از قشرهايي از طبقه
آوردهاي انقالب گام به گام از ميان برداشته  دست  ي همه. گان آشکار است همه

  .هاي مشروطيت توسط رژيم رضاشاه پهلوي نابود شدند بقاياي ناچيز آزادي. شدند
حتا يک ] نتوانست[بدين ترتيب، نخستين انقالب ايران در اين ناموفق ماند که       

تن موانعي که هنوز سد راه انکشاف و نتوانست راه را با رف. تضاد را حل کند
مضحکه  مجلسي: انقالب تنها يک يادگار به جا گذاشت. بودند، باز کند  داري سرمايه

يي به نام  مردم، که از طريق نمايش مسخره» گان نماينده«مانند، يعني جايي که 
، »راي دهند«چون حيوانات باربر  شدند، هم انتخابات، به دست عمال دربار منصوب مي

  .در خدمت پادشاه کشوري نيمه فئودال، امپرياليسم بريتانيا قرار گيرند
ايران . چون گذشته، به سبک استعماري پيش رفت ، هم داري انکشاف سرمايه      

چون بازاري براي  ي اقتصاد جهاني کشانده شده بود، از همان آغاز هم که به دايره
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. به خدمت مشغول بوده است فروش توليدها و خريد موادخام و صنايع خارجي
ي حيات در اوضاع و احوال اقتصاد طبيعي بودند، صنايع  دهقانان که ناگزير از ادامه

ي  روزانه  گي نيازهاي زنده  ي گوي همه گي خود را داشتند، که جواب دستي و خانه
ايشان بود، بنابراين، اينان يا به کاالهاي خارجي نيازي نداشتند، يا اگر نيازي 

چون مکمل اشتغاالت کشاورزي،  صنايع دستي، هم. ند، بسيار ناچيز بودداشت
روستايي  خودبسندهچون مکملي بر خود کشاورزي، نقشي مهم در اقتصاد  هم

  .کرد ايفا مي
اما واردات روز افزون توليدهاي خارجي، انکشاف مناسبات پولي کااليي و بار       

آهنگي طبيعي را درهم ريخت، و  ميي ه رحمانه روزافزون مالياتي، به نحو بي
دهقانان را گام به گام ناچار کرد که تنها به کشاورزي اشتغال نمايند، در حالي که 

شد تا در برابر کاال، توليدهاي صنعتي وارداتي  کل مازاد محصول به بازار برده مي
  .از خارج تعويض شود

رفته، جمعيت  يشگي در کشورهاي پ اما اگر رفع صنايع روستايي و خانه      
چون نيروي کار به سرعت جذب صنايع شهري  آورد که هم مازادي را به وجود مي
چون در تعدادي از کشورهاي مستعمره  شد، در ايران، هم در حال انکشاف مي

آهنگ کُند . افتاده، همان فرآيند به تعداد مستمندان و مردم گرسنه افزود عقب
اين مردمان را که آزاد و از روستاها به بيرون  انکشاف صنايع بومي تعداد ناچيزي از

  .کرد شدند، به پرولتارياي صنعتي تبديل مي ريخته مي
شدند و بخت  هاي دهقاني که از فرآيند توليد به بيرون ريخته مي سان، توده بدين      

توانستند در روستاها شغلي  آن را نداشتند که در شهرها کاري بيابند، به سختي مي
  .شدند ا کنند و بنابراين به دوره گردان مفلوکي بدل ميدست و پ

بار دهقانان در عين حال بازار داخلي و نيز انکشاف و صنعت را  وضع فالکت      
  داري ترين سدها را پيش انکشاف سرمايه سان بزرگ و بدين. بسيار محدود کرد
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ر انطباق هاي ناچيز رژيم نو براي اجراي يک رفرم ارضي به منظو کوشش. نهاد
و نيمه فئودال به اوضاع و احوال جديد و دگرساني   داري داران پيش سرمايه زمين

ها  اين گام  همه. دار صورت گرفت داران نوع سرمايه تدريجي اينان به زمين
توانستند زنجيرهاي فئودالي  حل کنند، نمي" توانستند مسئله ارضي را حتا بعضا نمي

براساس همين . کنند ان انکشاف بازار داخلي را سد ميچن را از ميان بر دارند که هم
تجارت خارجي، که . تضادها است که انکشاف اقتصاد ايران انجام گرفته است

  :تابد انعکاسي است از وضعيت نيمه استعماري ايران، اين گرايش را باز مي
  

  افزون واردات بر صادرات  صادرات  واردات  سال  
۱  ۴-۱۹۱۳  ۶۱۷۲  ۴۵۵۰  ۱۶۲۲  
۲  ۲-۱۹۲۱  ۶۰۹۷  ۱۷۹۰  ۴۳۰۷  
۳  ۵-۱۹۲۴  ۷۷۱۰  ۴۸۵۰  ۲۸۶۰  
۴  ۷-۱۹۲۶  ۷۲۸۱  ۴۴۹۴  ۲۷۸۷  
۵  ۸-۱۹۲۷  ۸۰۷۴  ۴۵۹۴  ۳۴۸۰  
۶  ۹-۱۹۲۸  ۷۹۵۰  ۴۲۰۰  ۳۷۵۰  

  
هاي خارجي  ها از طريق وام کسري موازنه پرداخت ]۱۲۹۷[۱۹۱۸تا سال       

، ]۱۲۹۷-۱۲۹۸[۱۹۱۸-۱۹با آغاز سال . شد صادرات نيروي کار و قاچاق، تامين مي
بر صادرات . کننده کسري اين موازنه شد درآمد از امتياز نفت جنوب، عامل تامين

، مقدار ان به ]۱۳۰۶-۱۳۰۷[۱۹۲۷-۸در سال . شد نفت ايران هر سال افزوده مي
البته، بخش . ميليون رسيد ۱۰۳۷به  ۱۳۰۸ميليون ريال بالغ شد و در سال  ۵/۵۹۹

هاي بااليي  هاي اضافي به رده اعظم اين صادرات به ريخت سود و پرداخت
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تر آن به ريخت دستمزد کارگران و  بخش کوچک. ماند کارمندان در انگلستان مي
السهم  حق% ۱۶گشت و نيز به صورت پرداخت  کارمندان محلي به ايران باز مي

  .شد امتياز ايران از سود خالص به حساب ايران واريز مي
به دقت مطالعه شود، اثبات اين نکته دشوار  اگر سامان واردات و صادرات ايران      

به . کرد هاي صنعتي وارد و موادخام صادر مي فرآورده" نخواهد بود که ايران اساسا
. هاي اخير نقشي مهم در صادرات ايران ايفا کرده است استثناي قالي که طي سال

- ۹ر سال سه برابر افزايش يافته است و د" در دو سال اخير تقريبا  قالي  صادرات 
- ۴در سال  ۶/۵۳در برابر (ميليون ريال  ۳/۱۵۹، به ]۱۳۰۸-۱۳۰۷[۱۹۲۸
  .بالغ شد) ]۱۲۹۳-۱۲۹۲[۱۹۱۳

واردات ماشين . سرشتي مصرفي دارد" ، تجارت خارجي ايران اساسا با اين همه      
آمار زير . دهند آالت صنعتي بخش کوچکي را نسبت به کل واردات تشکيل مي

  :کنند وسايل توليد را مشخص ميوضعيت واقعي واردات 
  

آالت ابزار خود  واردات ماشين   سال  
  )به ميليون ريال(ايران

ها براي  واردات همان
  شرکت نفت

  جمع

۱  ۲۶-۱۹۲۵  ۷/۵  ۰/۹  ۷/۱۴  
۲  ۲۷-۱۹۲۶  ۴/۴  ۶/۱۹  ۲۴  
۳  ۲۸-۱۹۲۷  ۷/۷  ۵/۳۴  ۲/۴۲  
۴  ۲۹-۱۹۲۸  ۹/۸  ۶/۱۴  ۵/۲۳  

  
ين آالت، ابزار و آالت براي صنايع، ماشين در گروه وسايل توليد، در کنار ماش      

. اند آهن و واحدهاي برق براي منازل نيز ملحوظ شده آالت مورد نياز ساختمان راه
تصوير حمل و نقل . کند است" آشکار است که انکشاف صنعت کامال" اين کامال
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آهن، تماس بين  کامل راه" نبود تقريبا. متفاوت است" خودروآنه در کشور کامال
ي اصلي حمل و نقل در  شتر وسيله. سد کرده است" ناطق مختلف کشور را کامالم

تمرکز بخشيدن به کشور و تحقق دادن به وظايف پليس نظامي . کشور بوده است
بدين مناسبت، رژيم نو، از همان آغاز . نمود تنها با کمک شتر غيرممکن مي

هاي قديمي را با  جادههاي تازه به سازد، و  استقرارش، بر عهده گرفت که جاده
کيلومتر جاده در  ۷۵۰، ]۱۲۹۹[۱۹۲۰در آغاز سال . حمل و نقل خودرو تطابق دهد

ويهکيلومتر  ۸۵۰۰يي سخت بود؛ افزون بر اين،  ايران وجود داشت که داراي ر
گي ميسر  هاي بدون بارنده ديگر وجود داشت که رفت و آمد خودروها را در فصل

ها، واردات خودروهاي شخصي افزايش  تمان جادهزمان با ساخ هم. ساخت مي
، ]۱۳۰۸ده اسفند [۱۹۳۰و اول مارس ] ۱۳۰۳ده اسفند [۱۹۲۵بين اول مارس . يافت
 ۴/۱۰ميليون ريال، معادل  ۵۲تن، به مبلغ  ۷۳۸۰کاميون با ظرفيت بارگيري  ۴۱۹۴

 در همان دوران خودروهاي شخصي به قيمت. ميليون روبل طال، به ايران وارد شد
انکشاف حمل و نقل خودروانه در اوضاع و احوال . ميليون ريال وارد ايران شد ۳۷

از يک سو، اين امر حمل و . هاي منفي دارد هاي مثبت و هم جنبه کنوني هم جنبه
هاي کشاورزي و موادخام را تسهيل  کند و صادرات فرآورده تر مي نقل را ارزان

دالي را از طريق گسترش افق گردش کند، دخول واحدهاي توليد دهقاني و فئو مي
بخشد، در عين حال همين امر افزايش  ي توليد کااليي تسريع مي بازار به پهنه

نه فقط از طريق . کند ايجاد شده روستاها را تسريع مي" جمعيت مازاد مصنوعا
که مانع از اجاره زمين توسط دهقانان به اندازه (افزايش بيش از حد نرخ کرايه 

ها در دست صاحبان  چنين از طريق حفظ بهترين زمين که هم بل) شد نيازشان مي
گي روستايي نيز  گران خانه گي صنعت هم زمان با اين فرآيند، ورشکسته.  ها آن

ي  تر به معناي عرضه هاي بهتر و حمل و نقل ارزان تسريع يافت، زيرا جاده
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در بسياري . نيز هستتر اروپا در بازارهاي سراسر ايران  هاي صنعتي ارزان فرآورده
  گي هاي صنايع دستي، به نحوي و به قيمت زنده يي از شاخه از نقاط کشور، پاره

هاي فرنگي  اند به حيات خود ادامه داده، با فرآورده بخور و نمير کارگران، توانسته
تر حمل و نقل  اما کاربست بيش). در پارچه بافي و کفش سازي" مثال(رقابت کنند 

گران  ي حمل و نقل، وضع صنعت ها، و کاهش هزينه وضع جادهخودرو، بهبود 
هاي صنعتي  دستي ايران را ده برابر بدتر کرده است، زيرا مبارزه بر ضد فرآورده

بدون دليل نبوده است که در تهران، مشهد و ديگر . ارزان خارجي دشوار است
  .گران ديده شده است ها از سوي صنعت روي شهرها شورش و برخي زياده

تر  بر اين نسق، انکشاف حمل و نقل خودرو موجب تفقير هرچه بيش      
دارانه در  تر مناسبات سرمايه شود و نفوذ هرچه قوي گان کوچک مي توليدکننده

دارانه به تواند دهقانان  که صنعت سرمايه بدون آن. سازد شهر و روستا را ممکن مي
به خود جذب کند و لقمه ناني گان کوچک را  گران و توليدکننده صنعت فقرزده، 

  .را براي ايشان تامين سازد
وار استعماري، که در هندوستان، چين، و ايران  يي است نمونه اين پديده      

  .گسترش دارد
ترين وجه اقتصاد ايران عبارت است از  کننده در کنار تجارت خارجي، خيره      

شماري از . ندارددستي  بودجه حکومتي ايران سرشت يک. بودجه حکومتي
" مثال. شوند ي رسمي حذف مي يي از بودجه هاي مهم درآمدي و هزينه بخش

داري، درآمد ناشي از امتياز نفت  درآمد ناشي از انحصار قند و شکر، ماليات راه
که تصوير  براي اين. هاي شوسه، و غيره آهن و راه جنوب، مخارج براي احداث راه
يي در  هاي درآمدي و هزينه اين بخش  شود، همه روشن و کاملي از اين امر داده

تنها آن هنگام است که تصوير . شود ي درآمد و هزينه منظور مي جمع کل موازنه
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دوران پس از پيدايش (ي حکومتي براي دوران هشت سال گذشته  زير از بودجه
  .آشکار خواهد شد) سلطنت جديد

نخست : به کوتاهي بر شماريمهاي اين تصوير را  گي کوشيم ويژه اکنون به      
پولي نيست، _ي ايران حاصل اقتصاد مبادالتي گفتن اين ضروري است که بودجه

آوري  گيرد، که توسط دولت در روستاها جمع را هم در بر مي  به جنس  زيرا ماليات
. شدند ها به مقدار جنسي خود در بودجه منظور مي در گذشته، اين ماليات. شود مي

هاي به  اکنون اين ماليات. اند ل گذشته، به شکل پول منظور شدهاما طي چند سا
شوند و گفتني است که در  هاي دولتي در بازار عرضه مي جنس توسط سازمان

جا ارتشاء و سوء استفاده از وجوه بودجه به مراتب گسترده و شکوفاتر از ديگر  اين
  .آمده است به فساد دچار" هاي دولتي سلطنت پهلوي است که عميقا سازمان

در . انگيزي است از سرشت طبقاتي سلطنت پهلوي ي ايران آينه اعجاب بودجه      
کنند،  شوند و به کندي رشد مي هاي مستقيم استاندارد مي زماني که ماليات

ميليون ريال به سال  ۱۰۲اند، از  هاي غيرمستقيم جهش بزرگي کرده ماليات
، يعني افزايشي ]۱۳۰۸-۱۳۰۹[۱۹۲۹-۳۰ ميليون ريال در سال ۲۸۹، به ]۱۳۰۱[۱۹۲۲

يي چون چاي، قند و شکر، تنباکو ماليات سنگيني  درصد، بر اجناس مصرفي ۱۸۰به 
  .بسته شده است

هاي پيش از جنگ به سي برابر  گمرکي به قند و شکر نسبت به سال  ماليات      
شکر و  دهقان ايراني ناچار است مصرف ناچيز خود از قند و. افزايش يافته است

عواقب اين وضعيت در آمار واردات شکر به ايران . چاي را باز هم کاهش دهد
تن شکر وارد  ۱۲۹۷۸۴، ايران ]۱۲۹۲-۱۲۹۳[۱۹۱۳-۱۴اگر در سال . ديدني است

تن سقوط  ۷۶۶۶۷، مقدار شکر وارداتي تا ]۱۳۰۷-۱۳۰۸[۱۹۲۸-۲۹کرد، به سال  مي
  .فتکاهش يا% ۴۱يعني نسبت به سال پيش از جنگ . کرد
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کش شهري و روستايي اخذ  هاي زحمت قسمت اعظم درآمد دولت از توده      
دارند؟ پس از مطالعه دقيق سمت  اما اينان در برابرش چه چيز دريافت مي. شود مي

کنند يا  چه که ايشان دريافت مي توان گفت که آن هاي بودجه به جرئت مي هزينه
  .هيچ است" هيچ يا تقريبا

اگر . در حال رشد است" هنگي و بهروزي اجتماعي مردم مداومانيازهاي فر      
، ]۱۳۰۷[۱۹۲۸شوند در سال  گي کارمندان دولت کاهش داده مي ي بازنشسته هزينه

ميليون ريال براي امور بهداشتي به  ۵/۲ميليون ريال براي تعليم و تربيت و  ۲/۱۵
ل به مصرف آموزش ميليون ريال، چند ميليون ريا ۲/۱۵از اين مبلغ . مصرف رسيد

در . شوند رسد که براي تحصيالت عاليه به خارج اعزام مي اشراف و بورژواها مي
داران، تجار و کارمندان صاحب مناصب عالي  مدارس داخل کشور فرزندان زمين

هاي فقير، اگر ممنوعيت نداشته باشند در اين  فرزندان خانواده. يابند تعليم مي
در سال جاري . اند محروم  ها از استفاده از آن" قويا مدارس به آموزش به پردازند،

هاي نظامي  ميليون ريال به هزينه ۱/۱۰۳هاي پليس و  ميليون ريال به هزينه ۱/۳۶
اگر مدارس به منظور آموزش فرزندان فقرا تاسيس . تخصيص داده شده است

تنها . اند شده ها به خاطر کارگران و دهقانان ايجاد اند، اما پليس، ارتش و زندان نشده
اين . آهن مولد است، عبارت است از مخارج راه" هزينه، بزرگ در بودجه، که بعضا

 ۱۹۲۲ - ۲۳ميليون ريال در سال  ۲۸يابد و از  ساله افزايش مي  بخش از بودجه همه
، افزايش يافته ]۱۳۰۷- ۱۳۰۸[۱۹۲۸-۲۹ميليون ريال در سال  ۳/۱۶۹، به ]۱۳۰۲-۱۳۰۱[

  .است
آهن  راه. آهن نيز مورد ترديد است است که حتا سرشت مولد راه مسئله اين      

) بندر شاهپور(سراسري ايران که اکنون در دست ساختمان است، بايد خليج فارس 
الجيشي بزرگي  آهن ارزش سوق اين راه. را با بنادر خزر از طريق تهران متصل سازد

آهن  ن بر اين، اين راهافزو. براي تجاوز بريتانيا بر ضد اتحاد شوروي دارا است
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سازد با بازار جهاني وارد مراوده شده، آنان را نسبت به  طبقات حاکم را قادر مي
اتحاد شوروي بي نياز کند و وضعيت الزم را براي بيرون آوردن ايران ] تجارت با[

تر در  از زير نفوذ اقتصادي شوروي مهيا سازد؛ به ديگر سخن، ايران را هرچه بيش
  .برد هاي بريتانيايي فرو مي ايهگي سرم برده
کيلومتر خواهد بود، دويست ميليون روبل  ۱۶۰۰آهن سراسري که به طول  راه      

، آغاز شد و تا سال ]۱۳۰۶[۱۹۲۷ساختمان آن به سال . طال هزينه بر خواهد داشت
اتمام ساختمان آن تا پنج . کيلومتر آن به اتمام رسيده بود ۴۰۰، فقط ]۱۳۰۹[۱۹۳۰
يي ساخته  آهن در کشور فقير و گرسنه اين راه. يگر به طول خواهد انجاميدسال د

به راستي ساختمان اين . کند چيز را، حتا ميخ را هم وارد مي  شود که هنوز همه مي
آهن چيزي جز نوعي ماليات نيست که ايران مستعمره به امپرياليسم بريتانيايي  راه
يي  وشت مردم ايران حتا ذرهاگر طبقات حاکم نسبت به سرن. پردازد مي
آغازيدند،  زمان با آن، انکشاف حمل و نقل خودرو را مي گاه هم انديشيدند، آن مي

] مبلغ[، ]۱۳۰۹[۱۹۳۰تا آغاز سال . توانست انکشاف صنعتي را تسريع بخشد که مي
آهن به مصرف  ميليون روبل طال، براي راه ۳۲ميليون ريال، يعني  ۱۵۸۷۶۸۸۸۷
بافي و تصفيه شکر  هاي مجهز پارچه شد تعدادي کارخانه اين پول ميبا . رسيده بود

مورد نياز ايران است و نيز يکي دو کارخانه فلزکاري با تجهيزات   که اين همه
واردات ساليانه شکر و منسوجات ايران . درجه اول در نزديکي موادخام ساخت

ايران کشور نيمه  اما. شود ساليانه به هفتاد و هشت ميليون روبل طال بالغ مي
يي است و از همين روست که طبقات حاکم، با حمايت امپرياليسم بريتانيا،  مستعمره

سان، مقدار عظيمي پول،  بدين. خواهند برخالف منافع اربابان خود رفتار کنند نمي
رسند که وضع مردم  شود، نه تنها به مصارفي مي که از طريق ماليات اخذ مي

  .افزايند گي ايشان نيز مي چنين بر رنج و برده کنند، که هم تر مي کش را وخيم زحمت
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  هاي طبقات گي ويژه
گران  صنعت(بورژوازي  اند از دهقانان، خرده طبقات اساسي ايران معاصر عبارت      

، کارگران، اربابان فئودال، بورژوازي متوسط و بزرگ و بورژوازي )مالکان و خرده
  .صنعتي، که از نظر کمي کوچک است

ي نسبي  گي هرکدام را به کوتاهي به دست دهيم و وزنه کوشيم ويژه اکنون به      
  .هرکدام را در حيات اقتصادي و سياسي کشور روشن سازيم

، ايران کشور ]۱۲۵۸[۱۸۸۰هاي  تا سال. بياغازيم) مالکان(با اربابان فئودال       
  .روشني" يي بود با استبداد سلطنتي کامال فئودال نمونه

آهن تا  فتح قفقاز و ترکمنستان توسط روسيه تزاري و توسعه خطوط راه      
مرزهاي ايران، از يک سو، و انکشاف حيات اقتصادي در قفقاز، به ويژه در مراکز 
صنعتي باکو، از سوي ديگر، براي نخستين بار وضع را براي درگيري ايران به 

  .آهنگي تند در اقتصاد جهاني فراهم آورد
چنين به راه انتقالي تماس  کرد که هم ه فقط روسيه موادخام ايران را وارد مين      

  .ايران با کشورهاي اروپايي نيز بدل شد
ي بيستم ميالدي  تري يافت و تا آغاز سده مبادالت تجاري هر سال رشد بيش      

-۱۴اين مبادالت در سال . ميليون روبل طال رسيده بودند ۷۵اين مبادالت به 
. بالغ شدند) ميليون ريال ۱۱۰۰يعني (ميليون طال  ۹۲۰، به ]۱۲۹۳-۱۲۹۱[۱۹۱۳

پولي بر اساس همين مبادالت بازرگاني انکشاف خود را _مناسبات کااليي
ورود . انجاميد] کشاورزي[هاي  اين وضع به افزايش تند براي زمين. آغازيدند
گفته است،  چنان که مارکس. تجاري به کشاورزي تسريع شد_هاي ربايي سرمايه

. ربايي، استفاده از زمين در کشورهاي عقب افتاده سودآورتر است  براي سرمايه
گيرد، و  قرار مي  چون ماشيني با استعداد در خدمت سرمايه جا طبيعت هم زيرا در آن
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آالت براي  که ماشين کنند، تا اين دهقانان از بامداد تا شامگاه براي آن کار مي
دارند،  تر خرج بر مي آالت بيش به کار افتند، زيرا ماشين جانشيني نيروهاي طبيعي

داري  قلمروهاي بزرگ زمين. شمارند دانش و برخي عادات فني را الزم مي
داران تجاري انباشته  تجاري در دست سرمايه  آغازند، سرمايه اضمحالل خود را مي

حاطه کامل مالکيت فئودالي، که در گذشته به مناسبت بزرگي ابعاد آن ا. شود مي
ارباب فئودال، تحت نفوذ مناسبات . شود تر مي داشت، اکنون کوچک و کوچک

. پردازند بازار خارجي، به توليد مي" کااليي، خود براي بازار و عمدتا_پولي] جديد[
هاي  وجه موجب بهبود شيوه تجاري در کشاورزي به هيچ_ربايي  دگرساني سرمايه

چون گذشته باقي مانده  در تمام موارد، هم" قريباشيوه کار، ت. کار بر روي زمين نشد
تر احساس  اما ستم اجتماعي اقتصادي، به مثابه ستم طبقاتي، هرچه بيش. است
داران جديد در ارتباط تنگاتنگ با بازار قرار دارند، و به همان  شود؛ زيرا زمين مي

از اربابان از همين روست که ايشان، بيش . تر از پيشينيان خود هستند نسبت تشنه
امتيازات و وضعيت فئودالي استثمار کار دهقانان   پيشين حاضر به پذيرش همه

در ايران معاصر دست باال را دارد، به ويژه در نقاط ] فئودال[اين نوع مالک . هستند
زمان با اين وضع، مالک نوع جديد، حامي اساسي رژيم شده  هم. شمالي کشور

هاي ارتجاعي  ترين گروه واره عضو سياه ر سياسي همنظ مالکان ايراني، از نقطه. است
اينان، به منظور مقابله با انقالب دهقاني . اند و هنوز هم هستند نظم سلطنتي بوده

اند کشور را، چه جزيي و چه کلي، به هر قدرت امپرياليستي به  واره آماده بوده هم
تا . کنند يا حمايت مياز همين روست که اينان اکنون از امپرياليسم بريتان. فروشند

در حال حاضر . انقالب اکتبر اينان به نحوي در خدمت امپرياليسم روس قرار داشتند
جاست که  اند، زيرا از آن با اتحاد شوروي مخالف" مالکان ايراني شديدا" طبيعتا
سياست مالکان ايراني متوجه . يابد هاي انقالبي به درون ايران رخنه مي انديشه
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ورت امکان، رفع نفوذ سياسي و اقتصادي اتحاد شوروي در ايران تحديد، و در ص
  .است
در ميان طبقات حاکم ايران، در کنار مالکان، نقش مهمي را بورژوازي تجاري       

اهميت اينان همراه با رشد مبادالت کااليي در کشور افزايش يافته . کند ايفا مي
اما در کشورهاي . تي استدار صنع تاجر امروزي در ايران عامل سرمايه. است

بومي به سختي انکشاف يافته است،   مستعمره و نيمه مستعمره، تا آن حد که صنعت
دار خارجي  دار صنعتي کشور خودش، که عامل سرمايه نه عامل سرمايه" تاجر غالبا

و . آورد او موادخام کشور خودش را براي صنايع خارجي فراهم مي. است
به اين بخش از . رساند ا در بازار داخلي به فروش ميهاي صنعتي خارج ر فرآورده

اين . اند نام نهاده) کمپرادور(»بورژوازي دالل«" بورژوازي تجاري معموال
  .در خدمت منافع امپرياليستي است" بورژوازي مستقيما

او در   چرخش سرمايه. بسيار با نفوذ است بورژوازي کمپرادوردر ايران       
که صاحب  شود، بل جي نه فقط به صدها ميليون بالغ ميارتباط با تجارت خار

داري مناسبات  او همراه با مالکان از نگه. هاي کشاورزي بزرگي نيز هست زمين
او، همانند مالکان متحد . کند گي در روستاها جانبداري مي فئودالي و وابسته

بر جنبش امپرياليسم، به نحوي پايدار از منافع امپرياليسم در ايران که در برا
چون مالک ايراني، در گذشته  او هم. کند بخش ملي قرار دارند، محافظت مي رهايي

نسبت به روسيه تزاري گرايش داشت، و امروز آماده خدمت به امپرياليسم بريتانيا 
اش، با سرشت سوسياليستي  اتحاد شوروي با انحصار تجارت خارجي. است
هاي انقالبي آن حتا مرگ بار  اما انديشه اش، ديگر براي او جذابيتي ندارد، و صنايع

از همين روست که بورژوازي دالل ايران، همراه با مالکان، . و خطرناک نيز هستند
  .جنگند براي از ميان برداشتن نفوذ سياسي و اقتصادي اتحاد شوروي در ايران مي
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تي و ترين حامي رژيم ارتجاعي سلطن در کنار مالکان، بورژوازي دالل، مطمئن      
  .رضاشاه پهلوي است

ي منافع صنايع بومي و مخالف امپرياليسم است،  بقاياي بورژوازي که نماينده      
تواند،  اين بخش از بورژوازي مي. دهد در انديشه استقالل ملي پايداري به خرج مي

. ناميده شود» گر ملي اصالح«برگزيد ] کمينترن[ي   مطابق لفظي که ششمين کنگره
بردار و تحت تاثير ترديدهاي مداوم   ئولوژيک، خدشه نظر ايده از نقطه اين گرايش

بنابر ضعف انکشاف . قرار دارد و آماده است با امپرياليسم از در مصالحه در آيد
صنايع ملي، اين گرايش، هر نقشي هم در حيات سياسي کشور ايفا کند، بسيار 

طلبانه، نقشي است  فرصت_اين نقش آشکار نقشي است سازشکارانه. ضعيف است
  .در نوسان مداوم ميان سلطنت و امپرياليسم از يک سو و انقالب از سوي ديگر

واره حامي نظم اجتماعي فئودالي و امپرياليسم بريتانيا  و اما روحانيت، اينان هم      
هاي  در کنار اين يا آن جنبش اعتراضي توده" مانند، اينان غالبا اند و باقي مي بوده

گيرند، اما به خاطر اين که  گيرند، حتا در رهبري آن قرار مي قرار مي کش زحمت
. در موقعيتي باشند تا آن را فلج کرده، در لحظه ضروري هدايتي ارتجاعي بخشند

خوريم که از  به مالياني بر مي" در ميان روحانيون در نقاط مختلف کشور غالبا
  .رنددا عمال کنسولي بريتانيا مبالغ هنگفتي دريافت مي

پا نقش بسيار مهمي  چون در بسياري از کشورها، بورژوازي خرده در ايران، هم      
در  و نه فقط. شوند گران به تعداد زيادي ديده مي مالکان و صنعت خرده. کند را ايفا مي

چنين در روستاها، واردات اجناس ارزان قيمت خارجي  بازار هر شهر در ايران، که هم
يي فراهم  شود و فقر ايشان را در پهنه گسترده گي ايشان منجر مي به ورشکسته" عمدتا

  .آورد مي
آن بخش از بورژوازي . ضدامپرياليستي دارند" از همين رو، اينان مواضع شديدا      
تواند نقش بسيار متمايزي را  کند، مي پا که نيروي کار ديگري را استثمار نمي خرده
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گر که  مالک و صنعت رده بورژواهاي خردهآن خ. در جنبش انقالب ملي ايفا کند
وجوي استثمار نامحدود هستند و  کنند، در جست نيروي کار ديگري را استثمار مي

بورژوايي  سرشت خرده. بسيار طبيعي است که با جنبش طبقاتي آگاه مخالف باشند
تحت نفوذ " اينان غالبا. کند اين قشر کيفيت غيرقابل اعتماد ايشان را تعيين مي

  .گيرند ترين نيروهاي ارتجاعي قرار مي اهسي
پاي تجاري در ايران کثيرالعده است و نقش بسيار مهمي در  بورژوازي خرده      

در مورد آرايش آن، بايد گفت که همگن نيست، امري . کند بازارهاي ايران باز مي
به هاي آن که  يي بخش پاره. پا صادق است هاي خرده بورژوازي  ي که در مورد همه

آميز  نحوي از انحاء به بورژوازي دالل وابسته است، موضعي ضدانقالبي و مصالحه
ي  هاي محدودکننده هاي آن، که به خاطر گرايش ديگر بخش. گيرد به خود مي

شود،  هاي امپرياليستي نسبت داده مي بومي که به سياست  بازار داخلي و صنعت
" در حالي که گروه اول غالبا. دگير ي خرده بورژوازي بازار را در بر مي عمده

خارجي   دهد و به سود سرمايه عامدانه خود را تحت رهبري بورژوازي دالل قرار مي
کند، به وارونه گروه ديگر ضدامپرياليست است، و در  موضعي ضدملي اختيار مي

اما، در کل، . تواند نقش مثبتي را ايفا کند ي معيني از جنبش انقالبي ملي مي مرحله
توانند به آساني بر ضد  و آن، با تاثيرپذيري از نفوذ دائمي خرده بورژوايي، مياين 

  .جنبش انقالبي ملي به کار گرفته شوند
کوچک است و قسمت مهم آن " پرولتاريا در ايران از نقطه نظر تعداد نسبتا      

لتاريا با توجه به کمبود آمار، دشوار به توان رقم دقيق پرو. هنوز وابسته به روستاست
در . اند هزار تن در صنعت و حمل و نقل در استخدام ۱۵۰اما به هر حال . را دانست
نيمي تمام (گيري سه هزار تن  ماهي  در صنعت. اند هزار تن مشغول ۸۰فرش   صنعت

  ، دو هزار تن در بنادر شمال و جنوب، دو هزار تن در صنعت")و نيمي موقتا
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چاپ هزار تن، در   هزار تن، در صنعت ۲۰ره آهن و غي نساجي، در ساختمان و راه
حمل و نقل ده هزار تن، در صنايع چرم و تنباکو دو هزار تن، اگر کارگر روزمزد 

تواند به دو  هزار تن به آساني مي ۱۵۰در صنايع دستي نيز در نظر گرفته شود، تعداد 
  .برابر افزايش داده شود

شورهاي مستعمره و نيمه مستعمره چون ديگر ک ي کارگر در ايران، هم طبقه      
. گذارد ائولوژي طبقاتي آن تاثير مي هاي خود را دارا است که بر ايده گي ويژه

نخست، روستاها که از . خيزند از دو منشاء بر مي" ي کارگر عمدتا کادرهاي طبقه
هاي  آن جمعيت مازاد ناشي از پديده استعماري، يعني دهقانان فقر زده، در توده

اند  دوم، عبارت. شوند د براي تحصيل لقمه ناني به سوي شهرها سرازير ميوسيع خو
. شوند گران ورشکسته که در اثر رقابت خارجي به بازار کار سرازير مي از صنعت

گر را، که  پا و نيز نفوذ صنف صنعت شناسي مالک خرده اين هر دو سرچشمه، روان
راه  تي در ميان پرولتارياست، همرفرميس_هاي ناسيونال ي رخنه انديشه پايه" غالبا

به ويژه در مورد درصد (اگر حفظ بند پا روستا در غالب موارد . کنند پرولتاريا مي
، نبودن تعليم و )گان فرش که زنان و کودکان هستند يي از بافنده قابل مالحظه

گاه  افزاييم آن ها بي تربيت، تعصبات گسترده مذهبي و غيره را نيز به اين
اي مربوط به پخش تبليغات انقالبي و سازماندهي کارگران ايران آشکار ه دشواري

مانع از رشد آگاهي طبقاتي کارگران ايراني " اين اوضاع و احوال قويا. خواهد شد
ترين  دالنه ي کارگران، که سنگ رحمانه اما از سوي ديگر، استثمار بي. اند بوده

خارجي و بومي، نبود کامل  هاي ي سرمايه گيرد، رخنه ها را به خود مي ريخت
آن پايداري را ايجاد   بخور و نمير ايشان، همه" حقوق سياسي و دستمزدهاي عمال

هاي پرولتري را  هاي کنوني فايق آيد و توده تواند بر دشواري کرده است که مي
  .گان داخلي و خارجي درگير سازد تر در مبارزه بر ضد استثمارکننده هرچه بيش
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 ۹۴بيش از . اند زيي ر ايران تحت اوضاع و احوال بسيار دشواري ميدهقانان د      
درصد از اراضي قابل کشت در دست سه هزار مالک، نهادهاي مذهبي و روساي 

در گذشته . ها را در اختيار دارند درصد از اين ۶۶قبايل قرار دارند، مالکان بيش از 
بين فرماندهان " يجااما تدر. هاي قابل کشت به حکومت تعلق داشت تمام زمين

در حال حاضر در حدود چهار درصد . شد نظامي و سوگلي و عمال دربار تقسيم مي
همين اراضي نيز به فروش گذاشته " اخيرا. از اراضي هنوز به حکومت تعلق دارد

اراضي متعلق . تجاري هستند_داران ربايي خريداران همان مالکان و سرمايه. اند شده
بخش . درصد کل نيست ۵/۳مالکيت خصوصي بيش از  به دهقانان براساس حق

محصول به پنج " معموال. گيرند اعظم دهقانان زمين را بر اساس اجاره به کشت مي
اين . شود، يعني مطابق پنج عامل اصلي فرآيند توليد کشاورزي بخش تقسيم مي
ه ، زمين و آب ب"قاعدتا. اند از زمين، آب، بذر، شخم و کار دهقان عوامل عبارت

کند که نه فقط  دهقانان را ناچار مي  گي بار زنده  وضع رقت" غالبا. مالک تعلق دارند
در چنين مواردي . چنين شخم را نيز از مالک به استجاره بگيرند زمين را که هم

هاي کشور،  در بسياري از بخش. گيرد قسمت اعظم محصول به مالک تعلق مي
محصوالت صنعتي براي   ها روي آن مالکان بهترين اراضي کشاورزي را، که بر

افزون بر اين، دهقانان ناچارند تعدادي . دارند رويند، براي خود نگه مي صادرات مي
به . هاي مالک کار کنند طي سال بر روي زمين] بيگاري[از روزها را به رايگان 

که  پس از اين. هاي سنگين و غيره به پردازند مالک هدايا عرضه دارند، ماليات
درصد کل محصول را که با نيروي کار خود  ۵۰ها پرداخت شدند، دهقان حتا  اين

  .کند توليد کرده است، دريافت نمي
يي  کااليي، بار استثمار را به مقدار قابل مالحظه_انکشاف مناسبات پولي      

کوشند منابع اضافي بر درآمد خود را  دهقانان فقير شده مي. افزايش بخشيده است
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او . شود بدين ترتيب او نيز به بازار کار شهري افزوده مي. تايي بيابنددر صنايع روس
ترين کارها را در بنادر، به مثابه کارگر ساده، يا  در مقابل دستمزدهاي ناچيزي شاق

يي  المللي ي سرشت نيمه استعماري کشور، به برکت بين به شکرانه. پذيرد زن مي بيل
گيرد، و نيز به شکرانه مناسبات  يا صورت مياز جانب امپرياليسم بريتان" که عمدتا

دارانه با چنان سرعت کند و آهنگ  سرمايه  فئودالي در روستاها، انکشاف صنعت
تواند تعداد بازوهاي کار عرضه شده در بازار را  رود که نمي ناچيزي به پيش مي

ها هزار دهقانان فقرزده ناگزير از ترک کشور  از همين روست که ده. جذب کند
وجوي کار در قفقاز، هندوستان و آمريکا و ديگر کشورها  ود و در جستخ

  .اند بوده
ي عظيمي از  هاي ميليوني دهقاني ايران در واقع به توده سان توده بدين      
محروم از " اين دهقانان تحت فشار نياز و غالبا. شوند نشينان گرسنه بدل مي اجاره

ي، به دور از فرآيند توليد، محکوم به مرگي ي وسايل اقتصادي خود، حتا زمين اجاره
گي و بيماري در داخل و خارج از کشور، متحدان  تدريجي از طريق گرسنه
توانند تنها تحت هدايت پرولتاريا به رهايي  دهقانان مي. پرولتاريا در روستاها هستند
 يي چون ايران انقالب تواند در کشور نيمه مستعمره خود برسند و پرولتاريا مي

  .بورژوادموکراتيک را تنها با اتحاد با دهقانان به سر منزل پيروزي برساند
  

  احزاب سياسي
هاي طبقات در حال مبارزه در  گي از بحث پيرامون انکشاف اقتصادي و ويژه      

توان به اين جمع بست رسيد که تمايز طبقاتي در ايران هنوز به فرجام  ايران مي
. ه اکثريت احزاب سياسي نيز سرشتي نامعين دارنداز همين روست ک. نرسيده است

داران  اردوي زمين: اند ديگر ايستاده در واقع دو اردوي مخالف رو در روي يک
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رباخوار با آن متحد است و _تجاري_فئودال، که روحانيت و بورژوازي دالل
اين هر دو . گران فقر زده است اردوي کارگران و دهقانان که مورد حمايت صنعت

ديگر . و در رويدادهاي گذشته نقش داشته، در آينده نيز نقش ايفا خواهند کردارد
چنين بورژوازي ملي  گر و تجاري و هم قشرها و طبقات، بورژوازي کوچک صنعت

  .بين انقالب و ضدانقالب در حال نوسان خواهد بود" مداوما] بومي[کشوري 
ناگون در ايران که طي از همين روست نا باوري نسبت به احزاب سياسي گو      

اند، هم در اردوي دستگاه حاکمه و هم به ويژه در  بيست سال گذشته حيات داشته
ي لنين، حزب پيشتاز،  جا که بنا بر گفته از آن. اردوي بورژوازي ميانه و کوچک

گيري و  است، اين طبيعي است که ناتواني در تصميم  رهبر اين يا آن طبقه
. بورژوايي بازبتابد هاي هر يک از اين احزاب خرده تترديدهاي طبقاتي در سياس

هاي مستقل، اعتداليون،  ها، دمکرات دمکرات: هاي متعدد دارند احزاب در ايران نام
طلبان،  طلبان، تحول ، اصالح)اجتماعيون(ها  ها، اتحاد و ترقي، سوسياليست ليبرال

هاي متحده،  تمستقل، سوسياليس) هاي سوسياليست(مليون اسالمي، اجتماعيون 
اکثريت . خواهان و غيره هاي اسالمي، ايران جوان، ايران نو، حزب جمهوري ليبرال

يي داشته باشند،  يي ندارند، يا اگر چنين برنامه احزاب ايران يا برنامه تصويب شده
يي است از برنامه حزب متناظري در اروپا که به اوضاع و احوال  ترجمه" معموال

  .ده استايران انطباق داده ش
در " معموال. شوند در ايران، احزاب سياسي به سرعت ايجاد و ناپديد مي      

به هنگام انجام انتخابات " دهد، مثال لحظات بحراني کشور، تهييج بسياري رخ مي
هاي گوناگون  در چنين  اوضاعي تعداد کثيري حزب با برنامه. مجلس و تغيير کابينه

ب پس از تحصيل چند مسند وزارت، کرسي اين احزا" غالبا. آيند پديد مي
. شوند شان ناپديد مي استانداري توسط اعضاي_گي يا سمت فرمانداري نماينده
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دهد که  اين امر اين نکته را توضيح مي. کنند ترين نقشي ايفا نمي اصول و عقايد کم
" غالبا. توانند به حزبي در اردوي مخالف به پيوندند چرا اعضاي يک اردو مي

که  ها نيز پس از اين اين کميته. شود يي با شرکت سه يا چهار فرد ايجاد مي کميته
  .روند شان ارضاء شد، به سرعت از ميان مي اهداف کوچک

  .اکنون با برخي از اين احزاب آشنا شويم      
اين حزب به هنگام مجلس . ترين حزب ايران فرقه دمکرات ايران است با سابقه      

) ]۱۲۹۰دي  ۲تا  ۱۲۸۸آبان  ۲۴ [۱۹۱۱دسامبر  ۲۴تا  ۱۹۰۹ر نوامب ۱۵از (دوم 
گان آن مجلس بودند که فراکسيون  از نماينده" تشکيل شده، اعضاي آن عمدتا
. دماغيون ايران در راس اين حزب قرار داشتند. ۴۴سوسيال دمکرات را تشکيل دادند

، )اسکندري(زاده، سليمان ميرزا  رهبران آن، در آن زمان عبارت بودند از تقي
جذب ايران به درون اقتصاد جهاني و انکشاف مناسبات . و غيره ۴۵مساوات

ي سازماندهي قدرت را به سبک  دارانه، مسئله کااليي و مناسبات سرمايه_پولي
دماغيون بورژوازي ايران که در اروپا آموزش ديده بودند، . جديد مطرح ساخت

ي کشور  دارانه براي انکشاف سرمايه خواستند نقشي پيشگام ايفاکننده و راه را مي
هاي نظم فئودالي،  اينان هوادار يک حکومت متمرکز، الغاي پايه. وار سازند هم

. هاي فئودالي، و آزادي دهقانان بودند اصالح ارضي کُندروانه، انحالل ماليات
هاي فئودالي در همان مجلس  داران بزرگ، خانواده چون زمين عناصر ارتجاعي هم

هاي فرقه دمکرات  گان روحانيت، مصممانه در برابر نوآوري راه با نماينده دوم هم
  هاي روسيه تزاري، موفق شدند همه بعدها، ارتجاعيون با پشتيباني سر نيزه. ايستادند
  .، را از ميان بر دارند]۱۲۸۶-۱۲۹۰[۱۹۰۷- ۱۱هاي به دست آمده طي انقالب  آزادي

                                                 
 ويراستار. اسناد تاريخي ۱۹و  ۱۳در مورد اسناد مربوط به اين حزب نگاه کنيد به جلدهاي  – ۴۴
 ويراستار. شمار اين رهبران افزودزاده قفقازي، حيدرخان عمواوغلي و ديگران را نيز بايد به  رسول – ۴۵
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برخي از اعضاي فرقه دموکرات کوشيدند  به هنگام جنگ جهاني امپرياليستي      
پشتيباني آلمان را نسبت به مبارزه خود بر ضد روسيه تزاري و امپرياليسم بريتانيا جلب 

اينان پس از آن حتا يک دولت . را ايجاد کردند کميته دفاع از ميهنکنند، و حتا 
  .   ۴۶شدند] برلن[، ناگزير از مهاجرت ]۱۲۹۵[۱۹۱۶موقت ايجاد کردند، اما به سال 

کردن صنايع  انقالب اکتبر، ايجاد قدرت شوراها، در کنار مرزهاي ايران، ملي      
 ترين سبک، دارانه به تندروانه توسط حکومت شوروي و الغاي حاکميت زمين

جناح بانفوذتر . اين حزب منحل شد. هاي ايران را تحت تاثير قرار داد دموکرات
 ، که از جنبش انقالبي در هراس شده بودند، بهچون حزب استقالل ايران و غيره هم

سان برنامه راه  کاري با امپرياليسم بريتانيا اختيار موضع کردند و بدين سود هم
الدوله،  الدوله و نصرت اين گروه را وثوق. استعماري انکشاف ايران را برگزيدند

يره به ايشان زاده و غ بعدها تقي. کردند السلطنه و تدين و امثالهم رهبري مي قوام
زاده، اولين سردبير  ، حسين۴۷زاده از حزب استقالل ايران سرکشيک. پيوستند

اين گروه اکنون . روزنامه اتحاد، و دومين سردبير روزنامه قانون نيز به ايشان پيوستند
  . گروه حاکم ايران است

معروف به ضد (ترشان  ها، يعني فراکسيون کوچک گروه ديگر دموکرات      
هاي چپ به رهبري فرخي، بهرامي، ثابت، و غيره  کوشيد از دموکرات) يتشکيل

  . ۴۸حزبي ايجاد کند، اما به موفقيت زيادي نرسيد
                                                 

سازنده حزب توده به دستور [ها دستگير شد سليمان ميرزاي اسکندري  يکي از اين رهبران که به دست انگليسي – ۴۶
اسناد .] اکبرخان سنجابي دستگير شد در قصرشيرين و در منزل فئودال آلمانوفيل علي. [بود] ماموران امنيتي استالين

نگاه کنيد به اسناد تاريخي جنبش . ها که از او گرفته شد، در بايگاني دولتي بريتانيا موجود است مانکاري او با آل هم
 ويراستار. ، در دست چاپ) انگليسي(کمونيستي ايران 

، به اتهام واهي کوشش براي ترور رضاشاه ۱۹۲۶/۱۳۰۵زاده، همکار نزديک سيدضياءالدين، به سال  سرکشيک – ۴۷
 ويراستار. اين هر دو، تيرباران شدند. والدين دستگير شدبه همراه سرهنگ پ

 ويراستار. دکتر مصدق، بنا بر گفته خودش عضو اين حزب بود – ۴۸
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گي فرقه دمکرات ايران، و انتقال آن به اردوي ارتجاع و امپرياليسم  ورشکسته      
دنبال آن بريتانيا، چشم بسياري از دماغيون خرده بورژوا را باز کرد که در گذشته به 

، کوششي براي تاسيس حزب اجتماعيون عاميون ايران ]۱۳۰۰[۱۹۲۱در بهار . بودند
اين حزب تحت رياست برخي از رهبران پيشين فرقه دمکرات . صورت گرفت

، و )سردبير پيشين توفان(ايران، چون سليمان ميرزا اسکندري، مساوات، فرخي، 
ران نيز با برنامه فرقه دمکرات هاي اي برنامه سوسيال دمکرات. غيره قرار داشت

اين حزب در گفتار، خود را مخالف ارتجاعيون و . تفاوت چنداني نداشت
کوشيد از انکشاف  داد، اما در کردار اين حزب مي امپرياليسم بريتانيا نشان مي

، يعني صلح »آرمان ملي«اش عبارت بود از تامين  مبارزه طبقاتي جلو بگيرد و هدف
  .۴۹طبقاتي

نام سوسيال دمکرات و خواست برنامه داير بر تصويب قوانين حامي کارگران       
در کردار، . يي است براي کارگراني که صاحب آگاهي طبقاتي نيستند تنها تله

بورژوايي بود، که بورژواهاي تندرو شهري، " عاميون حزبي صرفا_اجتماعيون
  .آورد يي از تجار را گرد هم مي گران و پاره برخي صنعت

، پادشاه کنوني، رضاشاه پهلوي، هنگامي که هنوز تاجي ]۱۳۰۳[۱۹۲۴در سال       
افکند و به دنبال  خواهي بر دوش مي بر سر نداشت و رداي صورتي رنگ جمهوري

ها تا آخرين  گشت، توانست از سوسيال دمکرات ي قاجار مي پشتيبان بر ضد سلسله
، )]۱۳۰۳-۱۳۰۵[۱۹۲۴-۲۶(در مجلس پنجم . روز براي مقاصد خود سود جويد

. گروه سليمان ميرزا در اکثريت بود و از رضاخان، وزير جنگ زمان حمايت کرد

                                                 
نبايد ناگفته گذارد که همين . عاميون نگاه کنيد به جلد سيزدهم اسناد تاريخي_در مورد برنامه اجتماعيون – ۴۹

از سليمان ميرزا . گشت انقالب اکتبر دعوت شده بودند ين سالسليمان ميرزا و فرخي براي شرکت در مراسم دهم
، برگذار شده بود، دعوت رفته ۱۹۲۷/۱۳۰۶براي شرکت در کنگره جامعه ضدامپرياليست که در بروکسل به سال 

 .در اين مورد نگاه کنيد به جلد ششم اسناد تاريخي ويراستار. بود
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گذاري حزب را مطرح ساخت، زيرا خود نام سوسيال  اين مسئله تجديد نام
  .رو هراسناک بود براي محافل ميانه  دمکرات

.  خواه ناميد خود را حزب آزادي  از همين رو بود که حزب سوسيال دمکرات      
اين حزب، ديگر براي . خورد اما اکنون آثاري از حيات اين حزب به چشم نمي

تواند  مهره مي«اکنون » .مهره کار خود را کرده است«. رضاخان ضروري نيست
  »۵۰.مرخص شود

پيروزي انقالب اکتبر در روسيه و محبوبيت عظيم نظرهاي انقالبي و کمونيستي       
که مبادا نفوذ خود  اينان با ترس از اين. ايران را در هراس کرددر ايران، روحانيت 

کش از دست دهند، کوشيدند گوهر دموکراتيک  هاي زحمت را در ميان توده
در اين جهت از سوي بريتانيا . اسالم را در تخالف کمونيسم اعالم کنند

گر النهرين و دي هاي عظيمي انجام گرفت که عمال زرخريد خود را از بين کوشش
نقاط به قصد تبليغ و تهييج به سود انديشه اسالمي و سازماندهي مبارزه بر ضد 

  .۵۱فرستاد کمونيسم به ايران مي
حزب مليون اسالمي ايران، حزب جعفر، اتحاد اسالم، جمعيت ديانت اسالم،       

هاي اسالمي در رشت و غيره يکي پس  احرار اسالمي، اتحاد اسالمي، سازمان ليبرال
  .اند ها ناپديد شده امروز اکثريت اين سازمان. گري ايجاد شدنداز دي
در آن روزهاي توفاني، اينان کمک عظيمي به ارتجاعيون رساندند و به هر       
  .کش از زير نفوذ ايشان آزاد شوند هاي زحمت يي مانع از آن شدند که توده بهانه

                                                 
 مترجم . لفظ مهره در متن روسي آمده است – ۵۰
طي . کند اسناد وزارت خارجه بريتانيا اين تحليل را تاييد مي. زاده نيز بسيار درست است اين تحليل سلطان – ۵۱

دستورالعمل انتليجنس سرويس عمال بريتانيا در خاروميانه اسالمي مامور شدند موارد تضاد اسالم و کمونيسم را طي 
 Fo 371/5178”Islam and:يد به سند زيردر اين مورد نگاه کن. مقاالتي به تبليغ وسيع بگذارند

bolshevism” , 8.3.1920  ويراستار  
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وپايي، يعني از ديدگاه برنامه نظر ار اگر انسان به احزاب سياسي ايران از نقطه      
ي مرکزي منتخب بنگرد،  هاي محلي و کميته معيني، کنگره، کنفرانس، کميته

توان بدون اغراق گفت که در ايران هيچ حزبي به جز حزب کمونيست ايران  مي
کننده آن  معناي اين سخن اين نيست که در روز تعيين  اما با اين همه. وجود ندارد

ي سياسي پديدار نخواهند شد و  ها و احزاب از نو به روي پهنه ها، سازمان گروه
کش در شهر و روستا و به گرد  هاي زحمت نقش خود را براي سازماندهي توده

بورژوايي، بورژوايي، نيمه فئودال و مذهبي، به عهده نخواهند  شعارهاي خرده
  .گرفت

نيست ايران ناچار به جوانان کمو  در اين زمينه حزب کمونيست ايران و جامعه      
ها را براي انقالب بورژوادموکراتيک آينده  ي عظيمي هستند تا توده انجام وظيفه

  .آماده سازند، که پس از مرحله معيني به انقالب اجتماعي بدل خواهند شد
از همين رو مسئوليت حزب کمونيست ايران در زمينه انقالب آينده بسيار عظيم       
  .است
، در کنگره نخستين آن که در شهر ]۱۲۹۹[۱۹۲۰يست ايران به سال حزب کمون      

، پيش کسوت آن حزب عدالت بود که توسط ۵۲بندر انزلي برگذار شد، پديد آمد
  .پرولتارياي باکو به سبک زيرزميني تاسيس شده بود

برگذار شد، گيالن در ناآرامي ] ۱۲۹۹در تابستان [هنگامي که کنگره حزب       
پس از برگذاري کنگره، حزب جوان زير بار وظيفه سنگين به . برد سر ميانقالبي به 

هاي آن از  با انتقال مرکز فعاليت. عهده گرفتن رهبري جنبش انقالبي قرار داشت
باکو به داخل مرزهاي ايران، هسته پرولتري آن به سختي لطمه برداشت، و بر تعداد 

نتيجه، آن، در نخستين روزهاي افزوده شد، و در » رو چپ«بورژوازي  عناصر خرده
                                                 

 Le movement و نيز  ۱،۴،۶،۹،۲۰در مورد اسناد مربوط به اين کنگره نگاه کنيد به اسناد تاريخي جلدهاي  – ۵۲
communiste en iran ed. C. chaqueri , Florence , 1979 
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شکست در جبهه انقالبي، جناح راست درون حزب تقويت يافت و عناصر 
بدون . ۵۳بورژوا خواستار انحالل حزب و تجديد حيات حزب عدالت شدند خرده

گر ملي  خواستند به راستي يک حزب اصالح چه اينان مي يک برنامه کمونيستي آن
داشت، اما شکست هرچه تندتر انقالب را در يي ن اين کوشش هيچ فرآورده. بود

  .گيالن فراهم آورد
در تهران روزنامه . ، از سر گرفت]۱۳۰۱[۱۹۲۲حزب فعاليت خود را به سال       

ها و  هاي کارگري، با شعارهاي کارگري تعاوني اتحاديه. منتشر شد حقيقتحزب 
  .غيره را تحت رهبري حزب ايجاد شدند

خزب حزب و همه » خواه جمهوري«، رضاخان ]۱۳۰۳-۱۳۰۴[۱۹۲۴-۲۵به سال       
سان راه به سوي تخت سلطنت  ي کارگر را شکست داد و بدين هاي طبقه سازمان

، بود که ما ]۱۳۰۶[۱۹۲۷در دومين کنگره حزب به سال . وار کرد براي خويش هم
   .توانستيم از بقاياي گذشته، حزب را از نو سازمان بدهيم

ب کمونيست ايران در اوضاع و احوال بسيار سختي انجام هاي حز فعاليت      
است که » انديشه آزادي«پليسي رژيم جديد متوجه هر _دستگاه نظامي. گيرند مي

مقادير . جرئت کند به نحوي از انحاء در برابر رژيم به ايستد يا از آن انتقاد کند
. رسند مي به مصرف ارتش و پليس) درصد ۴۶-۴۸(زيادي از بودجه ناچيز دولتي 

پليس مخفي رژيم . جاسوسي و خبرچيني در کشور به شدت رواج پيدا کرده است
ايران به کمک ضدانقالبيون روسي، ارمني، و آذري بنابر سبک پليس تزاري 

کشور از زماني که رضاشاه قدرت را به دست گرفت، در . سازمان داده شده است

                                                 
طي آن حيدرخان به حمايت جناح استالين در حزب شوروي به رهبري حزب  اشاره به کنفرانس باکو است که – ۵۳

در اين مورد نگاه . شدند» اخراج«وري، جوادزاده، و ديگران از حزب  زاده و سيدجعفر پيشه انتخاب شد، و سلطان
 Le partiکنيد به مقدمه جلدهاي چهارم و بيستم اسناد تاريخي و نيز رساله دکتراي همين ويراستار 

communiste Iranien, … Sorbonne nouvelle, 1980 



۱۵۵ 

يي به  نو، هر حرکتي از نقطه در ايران به اصطالح. زير حکومت نظامي بوده است
هيچ يک از قوانين موجود در مورد . يي ديگر بدون اجازه قبلي ميسر نيست نقطه

در بازداشت و کشتار . شود دهقاني اجرا نمي_گان کارگري ها و کوشنده کمونيست
جا از  در اين. دارد گان، پليس هر گامي را که خود صالح بداند بر مي کوشنده

  .گذرند ت در ميمحاکمه و محکومي
لنينيستي در داخل کشور حزب _عدم امکان انتشار هرگونه ادبيات مارکسيستي      

ارگان تئوريک حزب، . را وا داشته است تبليغات خود را از خارج سازمان دهد
جا به سبک زيرزميني  شود و در آن از خارج به داخل ارسال مي ۵۴ي سرخ ستاره

  .شور داردشود، و نفوذ عظيمي در ک پخش مي
  .اقتصادي در کشور است_تنها مجله جدي سياسي      
ي خود، خود را از نظر  حزب کمونيست ايران، پس از برگذاري دومين کنگره      

ها هم چنان ضعيف  اش با توده ئولوژيک تقويت کرد، اگر چه تماس سازمان و ايده
. کن شود ريشه" ابندي که تا کنگره دوم رايج بود، بايد هنوز مصمم دسته. است

حزب بايد در آتيه نزديک فعاليت سازماني و تبليغاتي خود را در ميان کارگران و 
دهقانان بياغازد تا آنان را از نظر سازماني و سياسي براي برخوردهاي آينده آماده 

در گام نخست، حزب ما بايد وظيفه عظيمي را در سازماندهي فعاليت . سازد
که کوشش در ارتش و روستاها را از نظر دور  د، بدون آنسنديکايي به انجام برسان

سنديکاهاي غيرقانوني و نيم قانوني کنوني پشتيبانان بسيار ضعيفي براي حزب . دارد
تواند پشتيبان واقعي خود را بيابد که  جا مي حزب تنها آن. کمونيست ايران هستند

                                                 
هاي متعدد براي  کوشش. هاي اين مجله در دسترس نيست شماره. از اين مجله دوازده شماره منتشر شد – ۵۴

يي آن در جلد ششم اسناد  تنها يک مجله دو شماره. يابي به آن در اتحاد شوروي با سانسور روبرو شده است دست
براي فهرست مطالب مجموعه آن نگاه کنيد به جلد نهم . ويراستار تجديد چاپ شده استتاريخي از طرف اين 

 .همين اسناد
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نفوذ  هاي وسيع کارگران در سنديکاهاي کارگري بسيج شده زير توده
در همين زمينه، تجربه سازماندهي اتحاديه کارگران . ئولوژيک حزب باشند ايده

هنگامي که تعداد اعضاء ناچيز بود، . نفت بهترين شاهد مدعاي ما در باالست
اما هنگامي که تعدادشان به هزار رسيد، . غيرقانوني بود" اتحاديه ايشان تقريبا

عدادشان به دو هزار نفر بالغ شد، اتحاديه اتحاديه نيمه قانوني شد و هنگامي که ت
ها، مدارس شبانه و  توانست آشکارا فعاليت قانوني داشته باشد، باشگاه ديگر مي
هاي گسترده آن اتحاديه  تنها به شکرانه کوشش. هاي خود را سازمان دهد ورزشگاه

ار هز ۱۰تا  ۹به تعداد (توانست کارگران نفت را در آبادان ] کارگران نفت حزب[
اش  کشاند، اعتصابي که گسترش) ۱۳۰۸بهشت  اردي( ۱۹۲۹به اعتصاب ماه مه ) نفر

هاي اين صنعت را که توسط شرکت نفت ايران و انگليس ايجاد شده  ديگر شاخه
  .۵۵کرد بود، تهديد مي

خارجي در   مانده مستعمره و نيمه مستعمره که سرمايه در کشورهاي عقب      
کند، مبارزه اقتصادي پرولتاريا به آساني به  نقشي ايفا ميهاي کارگر  استثمار توده

اين درست همان است که در اعتصاب ماه مه . يابد مبارزه سياسي تغيير مي
هاي اقتصادي آغازيد و با کشتار به دست  ، رخ داد، که با خواست]۱۳۰۸[۱۹۲۹

. يان يافتپليس و فراخواند رزمناو بريتانيايي بصره و نيروهاي نظامي به اهواز پا
کاري بين  نفر، طي هم ۱۸۰نفر اخراج شدند،  ۳۵۰اعتصاب با قساوت سرکوب شد، 

گير و زنداني  هاي خارجي بر ضد کارگران، دست هاي دولتي و امپرياليست ژاندارم
هاي  که اين اعتصاب با چه قساوتي سرکوب شد، توده نظر از اين صرف. شدند

داران  م بريتانيا و حکومت شاه و زمينکش متقاعد شدند که بين امپرياليس زحمت
                                                 

در مورد اعتصاب کارگران نفت آبادان نگاه کنيد به اسناد مربوط به آن در کتاب زير به همت همين  – ۵۵
و نيز   The conditions of working class in iran , Florence , 1978, ed. Chaqeri:ويراستار

  .۱۱، ۹، ۶، ۳اسناد تاريخي 
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تواند و مجبور خواهد  ي همين نمونه، حزب مي برپايه. گونه تفاوتي وجود ندارد هيچ
بود به يک کارزار گسترده تبليغاتي براي مبارزه بر ضد استثمارگران داخلي و 

  .المللي آگاه است، دست زند ي کارگري که از نظر بين خارجي و به سود طبقه
گري و بر ضد بار سنگين  تنها از طريق تجربه خود در مبارزه براي روشن      

هاي کارگر را ميسر است احساس ژرف نفرت نسبت به کل  است که توده] استثمار[
دارانه داشته، سرسختي الزم براي مبارزه در راه سوسياليسم را کسب  نظام سرمايه

دستمزد ناچيز، : کند ري کار ميکارگر ايراني در وضعيت دشوار غيرقابل باو. کنند
حزب تنها آن . يي و غيره ده تا دوازده ساعت کار روزانه، وضعيت بهداشتي ناشنيده

يي  تواند ثابت کند که حزب کارگران و پيشتاز آنان است که به مبارزه گاه مي
هاي کارگر در  مداوم، الينقطع براي بهبود بخشيدن به وضعيت غيرقابل تحمل توده

تنها از اين طريق، يعني رزميدن در صفوف اول، است که . دست زندمحل کار 
ها را به خود جلب کند، در غير اين صورت، حزب در  تواند اعتماد توده حزب مي

  .اش بيرون آيد ]کنوني[موقعيتي نخواهد بود از انفراد 
  

  وضعيت جوانان کارگر
نان کارگر باز موقعيت دشوار اقتصاد کشور در درجه اول در وضعيت جوا      
ي هم رژيم گذشته و هم رژيم  کارانه شيوه برخورد خائنانه و جنايت. تابد مي

کنوني به اقتصاد کشور موجب شده است که نه کشاورزي و نه صنعت در شهر 
صنايع دستي، در موقعيتي باشند که بتوانند به جوانان   ها تر از آن و حتا کم

از همين روست که . و ناني برسانند ي در شهر و روستا کار کش فقرزده زحمت
ساله هزاران هزار تن از تواناترين جوانان کارگر ايراني کشور را به سوي   همه

آن . گويند جوار و ماوراء درياها به قصد تهيه لقمه ناني ترک مي ممالک هم
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کوشند کاري در داخل دست و پا کنند تحت  مي بخش از جوانان که
شود  مازاد جمعيت در روستاها موجب مي. گيرند رار ميترين استثمار ق رحمانه بي

جوانان نتوانند هيچ فرصتي براي استفاده از نيروي خود و شرکت در " که قاعدتا
جوانان، . در شهرها نيز جوانان بايد از موانع بسيار بگذرند. توليد به دست آورند

 ۱۲ر برابر و د. آورند هاي ساختماني به دست مي در صورت امکان، کار در محل
دريافت ) روسي(کوپک  ۴۰تا  ۲۰ساعت کار روزانه دستمزدي بين  ۱۴تا 
  .دارند مي

کنند، به ويژه  يي را پيشه مي وضعيت آن دسته از جواناني که آموزش حرفه      
سال نه فقط به  ۵تا  ۴اينان ناچارند چون شاگرد کار کنند، وطي . سخت است

در . شان نيست عداد ساعت کار روزانهرايگان کار کنند، که حتا حدي بر ت
شود،  شود و بازار زودتر تعطيل مي هاي زمستان که روزها زودتر تاريک مي ماه

تر در منزل کار کند، به نحوي  شاگرد مجبور است براي استاد چند ساعت بيش
هم کافي   اما اين همه. هاي فوري مربوط به روز بعد، تمام شوند که سفارش

، در شهرهاي کوچک به استاد کمک کند، انجام "د قاعدتانيست، شاگرد باي
در برابر . آب حمل کند، خانه و حياط را نظافت کند: خرده فرمايشات با اوست

. بيش از تکه ناني نيست" سازد که غالبا ، استاد تنها ناهار او را تامين مي اين همه
به صاحب  کند، و پس از چند سال که شاگرد آغاز به فهميدن درست حرفه مي

يار  تواند اميد داشته باشد که به سمت دست رساند، مي کار کمک اساسي مي
دستمزد . رسد به اين سمت نمي ۲۰تا  ۱۸شاگرد تا سن " معموال. استاد ارتقاء يابد

در شهرهاي بزرگ . روبل در ماه است ۱۲ – ۱۰تا  ۵بين " يار استاد معموال دست
نظام اساسي مربوط به تمام صنايع دستي اين . تر است دستمزد ماهانه کمي بيش

  .است
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جا  در اين. بافي است هاي قالي ها و کارخانه بدتر از اين همان وضعيت کارگاه      
در توليد . ۵۶سال عملي رايج است ۱۵تا  ۷استفاده از کار کودکان، کودکان بين 

و طراح را  مردان نقش ناظر، استاد. شوند کودکان و زنان استخدام مي" عمدتا  قالي
. زنند هايي است که مي پرداخت به کودکان براساس تعداد گره. کنند ايفا مي

تا  ۱۲ساعات کار روزانه بين . کوپک در روز است ۱۵تا  ۱۲دستمزد ميانگين بين 
کنند، و عالوه بر آن تنبيه  ساالن کار مي ِي بزرگ کودکان به همان اندازه. است ۱۳

. خورند ز کار زنان و کودکان جز نان چيزي نميدر طول رو. شوند بدني نيز مي
اگر نامکفي بودن نور . طلبد کننده است، و توجه و دقت مي خود کار دشوار و خسته

کودکاني که اين نوع . نيز به اين تصوير افزوده شود، وضع حتا بدتر نيز خواهد شد
سن گي ديگر به شکل مردان م ساله ۱۵آغازند، در  مي ۸تا  ۷کار را به سن 

بدين . اند زنند و آشکار است که در رشدشان دچار وقفه شده نمايند، لبخند نمي مي
شوند، به قيمت رشد  هاي زيباي ايراني که در خارج موجب شوق مي سان، فرش

  .شوند الرشد تمام مي هاي ناقص ناقص و مرگ هزاران کودکان و انسان
ع نفت جنوب، که بيش از موقعيت و وضع کارگران و جوانان کارگر در صناي      
هاي بخش ويژه  به شکرانه کوشش. اند، هيچ بهتر نيست هزار نفر در آن شاغل ۳۰

، هرگونه »امنيتي«ي به اصطالح  سياسي شرکت نفت ايران و انگليس، يعني اداره
گرانه و از  اعتراض سازمان داده شده از سوي کارگران به وسيله اقدامات سرکوب

و » سفيد«مديريت شرکت اصل جدايي پوست . شود جمله اخراج، سرکوب مي
کارگران ايراني به ترتيب براي کارگر ماهر و غير ماهر . کند را رعايت مي» سياه«

در . تر کم  اما کارگران جوان به مراتب. کنند روبل دريافت مي ۶۰تا  ۱۶ماهانه بين 

                                                 
 The: بافي در عصر رضاشاه نگاه کنيد به کتاب پيش گفته قالي  در مورد کار کودکان در صنعت – ۵۶

conditions of working class in iran, ed. Chaqeri , Florence , 1978.  
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ل دريافت روب ۸۰۰تا  ۲۴۰عين حال، کارگران و کارمندان اروپايي ماهانه بين 
  .قضيه نيست  ي اما اين هم باز همه. روبل در ماه ۱۰۰تا  ۶۰ها بين  دارند، و هندي مي

کارمندان اروپايي افزون بر حقوق، از مسکن و وسايل آن، اتومبيل و       
هاي ويژه خود را  ها و مغازه خارجيان در آبادان، باشگاه. منداند کار نيز بهره خدمت

يالت ساليانه با پرداخت خرج سفر از سوي شرکت دارند، هرکدام از تعط
اما . کارگران هندي نيز از برخي امتيازها، اگر چه محدود، برخوردارند. منداند بهره

خود را در   گي هرکس ناچار است زنده. ايرانيان در وضعيت دشواري قرار دارند
انيان حتا در آبادان مسکن بسياري از اير" مثال. حد ناچيز ممکن سر و سامان دهد

ها از  ارتفاع اين مسکن. شود دري هم ندارند، و به جاي آن از پرده استفاده مي
  .تر است ارتفاع يک انسان هم کم

، ]۱۳۰۸[۱۹۲۹ها، در ماه مه  دشواري  از همين روست که با توجه به همه      
هاي اقتصادي و سياسي فراخوانده شد که استعمارگران  اعتصابي با خواست

به سرعت يک رزمناو از بصره و نيروهاي . ۵۷يايي را سخت خشمگين سختبريتان
کارگر و کارگر  ۱۸۰اعتصاب سرکوب شد و . انتظامي از اهواز فرا خوانده شدند

در چنين اوضاع و احوالي شرکت نفت . جوان بازداشت و به زندان افکنده شدند
د و از طريق آن بسياري ميليون روبل سود ببر ۱۷۰تواند ساليانه  ايران و انگليس مي

  .از رهبران را زرخريد خود کند و به خدمت منافع بريتانيا بگيرد
  .وضعيت کودکان و کارمندان دولت و دماغيون هم بهتر از اين نيست      
. گاه امر آساني نيست ي دبيرستان يا دانش يابي به شغلي پس از پايان دوره دست      

قدر  تعداد اينان آن. ي کادر در انتظار شغل هستنددر تهران و شهرستان تعداد زياد

                                                 
عربي يا شوروي را نسبت به » شناسان«ايرانرخان و اند که مو ها از مسائلي نبوده  اين اعتصاب و ديگر اعتصاب – ۵۷

 ويراستار. فرسايي کنند اند درباره رضاشاه، اسالم و امثالهم قلم تر ترجيح داده آنان بيش. خود جلب کنند
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اينان از کمک . دهند را تشکيل مي) قشري(  زياد است که خود بخشي از طبقه
تر در انتظار شغلي  سال يا بيش ۷تا  ۶ناچيزي از سوي دولت برخوردارند و به مدت 

يي  ها ا آناما از ميان کساني که در پي شغلي هستند، تنه. کنند را سر مي  گي زنده
بقيه بايد . توانند اميدوار به تحصيل شغل باشند که از مناسبات خوبي برخوردارند مي
  .را به هر نحوي که ميسر باشد، سر کنند  گي زنده
غالب کساني که بيکار هستند . براي هر کار موجود بيش از ده نامزد وجود دارد      

در . ي حيات است ي ادامه وسيلهتحصيل شغلي . يي براي امرار معاش ندارند وسيله
از همين روست عدم . نتيجه مبارزه الينقطعي بين شاغالن و بيکاران در جريان است

  .هاي اداري ثبات سمت
هيچ يک از کارمندان نسبت به وضع خود «نويسد که  يکي از رفقا از تهران مي      

ظار براي مدت ميانگين حفظ سمتي يک سال، و مدت ميانگين انت. مطمئن نيست
آورد، تا  از همين روست که هر کارمندي به دزدي روي مي. شغلي سه سال است

ي حيات در اختيار داشته   بتواند روزي که از کار برکنار شد، چيزي براي ادامه
دزدند که حتا به هنگام استخدام، دستمزد  کارمندان به اين دليل نيز مي. باشد

را   گي هاي کثيرالعده زنده مورد خانواده دارند که در يي دريافت مي مستمندانه
الف اکنون حتا از دوران پيش از اعطاي مشروطيت  دزدي و دست. کند دشوار مي
،  گي يي است عمومي و نبود امنيت و تامين زنده ارتشاء پديده. تر است نيز گسترده

  ».کند الف، و افترا زني را ترغيب مي دزدي، دست
. اضمحالل، نخست تقصير را بايد به گردن رژيم نهاد در اين سقوط اخالقي و      

هاي  مجبور است سمت» ها خودي«دولت طي کوشش در جهت يافتن شغل براي 
ي مديرکلي، معاونت مديرکل، رياست اداره و غيره خلق کند، که در نتيجه  هوده بي

ين در چن. شوند آن چند نفر به انجام کاري که يک نفر بايد انجام دهد، مشغول مي
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شود  اوضاع و احوالي، کارمندان به کار غيرمولد عادت کرده، ابتکار فردي فلج مي
سر بار ديگران   گي يابند غيرفعال شوند و در زنده و جوانان هوشمند آموزش مي

  .باشند
طبقات حاکم با . راه است سابقه اقتصادي با سرکوب سياسي هم اين رخوت بي      

ي انديشه را کشته، تمام  هاي بريتانيايي هر جرقه ستکاري امپريالي پشتيباني و هم
  .اند زيرزميني مجبور ساخته  گي هاي انقالبي را در ايران به زنده سازمان

پس از شکست انقالب گيالن، سازمان جوانان کمونيست منحل شد، و تنها در       
تنها در سال . هاي کوچک ادامه حيات داد برخي از نواحي به شکل گروه

هاي موجود از نو  ، بود که سازمان جوانان کمونيست از بقاياي گروه]۱۳۰۱[۱۹۲۲
، به هنگام شکست حزب کمونيست ايران، ]۱۳۰۴[۱۹۲۵در سال . سازمان داده شد

. ي حيات محروم شد سازمان جوانان نيز دچار شکست شد و براي مدتي از ادامه
پس از کنگره . ان داده شد، سازمان جوانان از نو سازم]۱۳۰۶[۱۹۲۷بعدها، در سال 

دوم حزب کمونيست ايران، کميته مرکزي بر اين پا فشرد که دفتر مرکزي اتحاديه 
بايستي فعاالنه در  ، ايجاد شد، مي]۱۳۰۷[۱۹۲۸جوانان کمونيست ايران، که به سال 
  .حيات سياسي کشور شرکت جويد

کش،  ي زحمت بقهاتحاديه جوانان کمونيست ايران فعاليت خود را در ميان ط      
دهد و فعاالنه در اقدامات و  گاهي انجام مي دهقانان، جوانان مدارس و دانش

، به هنگام نمايش اول ]۱۳۰۷[۱۹۲۸درسال . جويد هاي سياسي شرکت مي نمايش
گير شده، يکي از آنان در زير شکنجه به قتل  ماه مه، برخي از رهبران آن دست

، پس ۵۸وانان کمونيست ايران، رفيق حجازييکي ديگر از اعضاي اتحاديه ج. رسيد
گير شد و به همان سرنوشت دچار  از بازگشت از کنگره چهارم پروفينترن، دست

                                                 
 ويراستار. در مورد حجازي نگاه کنيد به جلد يکم اسناد تاريخي – ۵۸
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] حزب[جويان  در همان زمان، به هنگام الغاي کاپيتوالسيون سازمان دانش .آمد
مرگ بر «: نمايشي خياباني تحت شعارهاي اتحاديه جوانان کمونيست ايران

هاي  موفق باد الغاي کامل کاپيتوالسيون و رهايي کامل خلق! يتانياامپرياليسم بر
  »!خاور زمين

در تهران اتحاديه جوانان کمونيست ايران ارگان غيرقانوني خنود بلشويک        
  .داد جوان را نشر مي

، اتحاديه جوانان کمونيست ايران هنوز گروه کوچکي از جوانان  با اين همه      
اين اتحاديه هنوز به آن نياز دارد که بر . کرد گي مي نمايندهکارگر ايران را 

  هاي خود را گسترش دهد، از همه هاي بسياري فائق آيد و کوشش دشواري
يي  هاي قانوني و غيرقانوني بهره گيرد تا بتواند خود را به سازماني توده امکان

  .جوانان کارگر و دهقانان استثمار شده تبديل کند
تر  ست که به مراکز کارگري جنوب و شمال نيز تمام شهرهاي بزرگضروري ا      

  گونه که محل تمرکز جوانان کارگر است رخنه کرد، و به درستي آموخت که چه
اتحاديه جوانان . هاي غيرقانوني در هم آميخت هاي قانوني را با فعاليت فعاليت

بايد کار وسيعي . ودکه بتواند به سازماني گسترده بدل ش کمونيست ايران براي اين
يي در جهت بهبود بخشيدن به وضع اقتصادي و قانوني  يي توده را به منظور مبارزه

اين سازمان نبايد فقط به وسيله شعارهاي سياسي عام . جوانان کارگر به عهده گيرد
چنين  که بايستي هم هاي اساسي جوانان متناظراند، بل هدايت شود که با خواست

هاي مشخص و منافع جوانان و سبک  مطابق با درخواست وظايف مشخصي را که
  .ايشان است، به عهده بگيرد  گي زنده
اين نيز ضروري است که کاري جدي در ميان کارگران جوان در صنايع دستي       

ي  چنين در جهت بهبود بخشيدن به وضع مسکن طبقه مبارزه بايد هم. انجام گيرد
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، اعطاي حقوق کامل سياسي، افزايش کارگر و جوانان کارگر صنايع دستي
دستمزد، کاهش ساعات کار در روز، تحصيل روز استراحت در هفته، آموزش 

هاي اقتصادي و قانوني، در  اجباري به خرج کارفرما، و تعدادي ديگر از خواست
  .هاي هر محله و منطقه يا شهر، سير کند گي انطباق با ويژه

هاي کارگري و در ميان جوانان، اتحاديه  يهافزون بر کار روزانه در اتحاد      
جوانان کمونيست ايران نبايد حتا براي يک لحظه هم از مسائل کار در ميان 

  . دهقانان، جوانان، ارتش و زنان کارگر، چشم به پوشد
ها، دروس شبانه و غيره  يي، باشگاه هاي فرهنگي توده تر به سازمان توجه بيش      

هاي قانوني  يز ضروري است که در جهت ايجاد انجمناين ن. امري حياتي است
سوادي و تعصب مذهبي، پخش دانش اساسي در زمينه علوم  يي براي رفع بي توده

به منظور تحصيل اين هدف، ضروري است . هاي فني اقدام شود طبيعي و رشته
اتحاديه جوانان کمونيست ايران بايد . جويان را به کار گرفت آموزان و دانش دانش

کش  هاي زحمت هايي از اين نوع باشد تا بتواند در ميان توده مبتکر ايجاد سازمان
  .هاي روزمره و عمومي ايشان حفظ کند نفوذ کند و رهبري را در کار و فعاليت

تواند خود را  تنها از چنين طريقي است که اتحاديه جوانان کمونيست ايران مي      
کرده، به پشتيبان قابل تکيه حزب کمونيست  يي جوانان کارگر بدل به سازمان توده

  .۵۹ايران در راه اداي وظيفه تدارک و تربيت کادرهاي انقالبي بدل سازد
آثار آوتيس : سوسيال دموکراسي و کمونيستي ايران/ برگرفته از اسناد تاريخي جنبش کارگري(

  )زاده جلد دوم سلطان
                                                 

هاي فرانسه و  برگردان. ن فرانسه متن روسي توسط خسرو شاکريو مقابله با برگردا  ترجمه از برگردان انگليسي – ۵۹
  :به ترتيب در کتب زير  انگليسي

Sultanzade, A., Ecrits Economiques, Florence,1980 
The Forgotten Revolutionary Theore –Tician, Life and Works, ed. c.Cha- Queri, 

Antidote, 1986 (Paris) 
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  ۶۰جنبش انقالبي در ايران
  

   ۱۹۰۷ب ايران تا انقال.۱
کيلومترمربع  ۵۸۶۰۰۰فرانسه تنها (کيلومترمربع است،  ۱۶۰۰۰۰۰مساحت ايران       
% ۲۵عشاير، % ۲۰گردد، که از آن  ميليون نفر بالغ مي ۱۵و جمعيت آن به .) است

  .اند گان ماليات کننده دهقان که تنها پرداخت% ۵۵اند و مابقي  شهرنشين
زير ] کذا[ارس و کرمان را عشاير از سه نژاد اهالي اياالت جنوبي ايران، ف      

  :دهند تشکيل مي
در ميان . هاي توراني، و اعراب بدوي کردان و لرهاي ايراني االصل، قشقايي      

زارهاي کرمان و  در شرق، در شن. دهد تصادمات خونين رخ مي" ها غالبا اين گروه
اين عشاير . اند کوچ دائمها در  و بلوچ] اعراب[ها مکران، اقوام کوچک زند، بدوي

                                                 
، سال ۳۰و  ۲۸هاي  شماره) ژيزن ناتسيونالستوي(انسه که خود ترجمه متن روسي منتشره در ترجمه از متن فر- ۶۰

که فتوکپي آن که در اختيار  متاسفانه به علت اين) مجله روسي ۲۹شماره (زاده  مقاله دوم سلطان. ، بوده است۱۹۲۰
شود آن را قسمت را  ، درخواست ميتوانند بيابند از کساني که آن را مي. توانست شد ماست ناخواناست، ترجمه نمي

 .اين مقاالت حاوي برخي نظرات او در کنگره نخست حزب است. براي مزدک ارسال دارند
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کشاورزي ضعيف تنها نان حياتي آنان را تامين . جز احشام چيز ديگري ندارند
کند و مازاد ناچيزي را که در بازار براي پرداخت چاي و شکر مورد استفاده  مي

ها در  بافتند؛ ولي هنگامي که سوييسي مي  شان قالي در گذشته زنان. دهند قرار مي
  احداث کردند، اين صنعت] بافي فرش[آباد و ساير شهرها کارخانه  کرمانشاه، سلطان

  .نيز نزد اينان از اهميت افتاد
عشاير  يتوضع. اند بسياري از اينان اکنون به باربران بنادر خليج فارس بدل شده      

] در ايران[اقوام   نزد همه" تقريبا. ساکن مناطق مختلف آذربايجان هيچ بهتر نيست
معيني و اندک تمايزي " راه با شکل سازماني دقيقا پدرساالري هم  گي ندهيي ز گونه

  .فرماست در فرآيند کار حکم
ديگر  تمام شهرهاي ايران به يک" اقتصادي، تقريبا_نظر اجتماعي از نقطه      
از اهالي را تشکيل % ۱۶گران  ، صنعت%۳۰روحانيون و بازرگانان به . اند شبيه
البته تمام اين ارقام . اند گان دستي کوچک داران و توليدکننده و مابقي باغ. دهند مي

هاي آماري وجود ندارند، مگر آمار  طور کلي در ايران داده تقريبي است، زيرا به
  .همواره دقيق نيست ،اند که آن هم ها تنظيم کرده گمرکي که بلژيکي

استعماري روسيه به بعد، سياست ] قرن نوزدهم[هاي هشتاد سده گذشته  از سال      
صادرات پنبه، برنج، و خشکبار . و انگلستان ايران را به مدار تجارت جهاني کشاند

کرايه زمين . به روسيه، فرانسه، انگلستان و ساير کشورها به مقادير زياد آغاز گشت
ظرف مدت . يي افزايش يافت به طرز قابل مالحظه  ها در شهرها و حوالي آن

بورژوازي . هاي سبز و خرم بدل گشت باير به باغستان کوتاهي بسياري از اراضي
از جانب ديگر ورود کاالهاي . داران بزرگ آغاز کرد شهري به خريد اراضي زمين

يي بخشيد و به  گران سرعت قابل مالحظه بهاي اروپايي به اضمحالل صنعت ارزان
وجود   ايههاي انباشت آغازين سرم تمام نشانه. تعداد نيمه پرولترهاي شهري افزود
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ي درنده خوي ايجاد صنايع  ي انگليس و روسيه گرانه داشت، لکن سياست چپاول
آورد،  بايد از اين ارتش ذخيره کار پرولتارياي حقيقي به وجود مي ملي را که مي

سال قبل در تهران تاسيس شدند،  ۱۵هاي قند و شکر  ؛ کارخانه"مثال. مانع گرديد
تعطيل گشتند و تا به ] به ايران[انگليسي شکر گان روسي و  تحت فشار صادرکننده
  .اند امروز بالاستفاده افتاده

گان  کننده تنها پرداخت" دهقانان تقريبا. اند منابع مالي کشور بسيار محدود      
به جنس به شکل " ها عمدتا ماليات. اند اند که خود از نظر اقتصادي پس مانده ماليات

ميزي اراضي که صد سال پيش در عصر م. شوند يک دهم خرمن پرداخت مي
فتحعلي شاه انجام شد و پس از آن چندين بار ترميم گرديد، سهم هرکس را به 

نيم [دهم کوچک  ، يک]عشر[دهم بزرگ  يک] ماليات. [جنس و پول تعيين نمود
وجود دارد، به ] نيز[و غيره ] عشر مضاعف[دهم سبز  ؛ ماليات بر احشام و يک]عشر

درصد  ۳۰تا  ۲۵پنجم محصول و حتا گاهي تا  ن شاه سرانجام يکنحوي که ماموري
  .ستانند محصول گردآوري شده را از دهقانان مي

که هرگز مورد بازرسي  از زماني که مميزي اراضي انجام و ترميم شد، بدون آن      
شوند که  يي يافت مي دهات قديمي. چيز در روستا تغيير يافته است  قرار گيرد، همه

بسته   ها واره چنان بر آن ان به جز چند خانه باقي نمانده است و ماليات هماز آن
شوند که  سازي نيز يافت مي دهات تازه. اند مند ثروت] هنوز[شود که گويي  مي

بسيار آشنايند و   ها کاري نيست، ولي مامورين سلطنتي با آن  ها مميزي را با آن
  .کنند يماليات را از آنان به حساب خويش دريافت م

اند از  تر درآمدهاي شاه، عبارت تمام درآمدهاي حکومت، و به عبارت دقيق      
مالياتي همانند که ] رقم[تعيين شده پنجاه سال قبل و چندين ] محصول[يک دهم 

، به ]۱۲۷۶[۱۸۹۸جمع کل اين رقم به سال . شود ناميده مي مالياتشان  مجموع
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اليتغير ماليات بدين شکل اخذ  ها سال است که ده. بالغ گشت ۵۴۱۷۷۷۶۰
  .گردد مي

گردد که اخذ  آوري مي مقدار معيني پول و نيز مقداري غله براي دولت جمع      
گردد که باالترين پرداخت را تضمين  آن يا به حاکم يا به آن مالکي واگذار مي

 .مورد حمايت دربار است  شود که بيش از همه که به آن کس سپرده مي کند، يا اين
گيرد و آن را بين چند  واليت خود را به عهده مي] اخذ ماليات[حاکم " معموال

مباشرين مالکان " کند که با کارفرمايان محلي، يا غالبا کشاورز کوچک تقسيم مي
اند و هم منتخبين  تر کساني که در عين حال هم نماينده رسمي حاکم محلي، و بيش

شده در   گفت که درآمدهاي تعيينبايد . رسند ، به توافق مي)کدخدا(اهالي 
شاه در محاصره . شوند واره به جيب شاه سرازير نمي هم] دولت[دفترهاي رسمي 

دريافت » کشي پيش«کوشند از وي  است که مجدانه مي) پارازيت(خوار  مشتي مفت
العمر  ي دائم سلطان ايران به منظور برآوردن چنين خواهشي استفاده" غالبا. دارند

  .کند يا آن محله را به متقاضي واگذار مي ماليات اين
کاران دربار با کسب حق اخذ ماليات از شاه به مقدار ماليات ثبتي  خدمت      

دهند و آن را با شدت  آن را تا دو سه برابر افزايش مي" دهند و فورا رضايت نمي
کل  ]؟۳/۱[ ۲/۱" تقريبا] مشروطيت۱۲۸۶[۱۹۰۷تا انقالب . کنند يي اخذ مي ناشنيده
  .هاي ايران در دست نزديکان شاه قرار داشت ماليات

) ميليون روبل ۱۲-۱۰(ميليون تومان  ۶تا  ۵شاه هر سال از واليات خود بين       
طور کلي تمام  ين آنان و مشاوران، و به کند، ولي حاکمان، نايب دريافت مي

بايد . نندک جماعت ماموران دولتي، حداقل پنج برابر اين مقدار را دريافت مي
 ۵تر از  کم] نيز[گان و مامورين مختلف اداري و نظامي  حساب کرد که بازنشسته

برابر اين  ۱۵کم مبلغي معادل  بر اين بايد دست. کنند برابر اين رقم را دريافت نمي
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. القضاوت پرداختي به مالها، و سود تجاري بازرگانان اضافه گردد رقم بابت حق
ميليون تومان که هر سال از جيب دهقانان  ۱۲۵ر از ت اين رقمي است بيش" جمعا

زيرا تمام صنايع ملي به حرف کوچک _ گان کشوراند که تنها توليدکننده) رعايا(
بيرون کشيده _ گردد، مگر چندين کان مس و زمرد گري محدود مي و صنعت

  .)شوند هنوز استخراج نمي] به جز نفت[هاي زيرزميني ايران ثروت. (شود مي
نيز به مصرف نيازهاي حکومتي ] ريال[ميليون تومان حتا يک قران  ۱۲۵از اين       
سراي شاه  داري دربار و حرم ميليون تومان به مصرف نگه ۲۰نزديک به : رسد نمي
خوار، بورژوازي شهري،  ي مشتي مفت کاهالنه  گي رسد و بقيه به مصرف زنده مي

هر چند که ممکن . ان ماموران شاهگر روحانيون، مالکان ارضي طماع، دسته چپاول
قرآن تنها . پردازد تجار در ايران ماليات نمي  است غريب به نظر به رسد، لکن طبقه

تجار حتا از شاه و . شمارد دهم محصول زمين و ماليات ارضي را قانوني مي يک
  .آورند شان درآمدهاي سرشاري به دست مي هاي خرجي ماموران وي به خاطر ول

در اختيار " ها تقريبا درآمد جاده. داري درآمد زيادي براي شاه در بر ندارد راه      
هاي  در دوران اخير، هر يک از جاده. هاست سران عشاير ساکن نزديکي اين جاده

ها را اخذ  اند، که ماليات جاده تجارتي به ملک شخصي يکي از ايالت بدل گشته
حکام شاه نيز . پردازند کام شاه ميکنند و بخش ناچيزي از اين درآمدها را به ح مي

ها، دريافت  ها و ايلخان چه خان هيچ فرصتي را براي افزودن اخاذي خود بر آن
ها  داري مجبورند محافظين کاروان تجار عالوه بر راه. دهند دارند، از دست نمي مي

ه از ولي شا. شان را نيز تامين سازند ها حقوق به پردازند و معاش را به پذيرند و بدان
  .دارد اين بابت چيزي دريافت نمي

شد، و درآمد شاه از اين بابت  گمرکات تا دوران اخير به تجار به اجاره داده مي      
لطمه شديد   حساب بازرگانان، به منافع تجار روسي و انگليسي اشتهاي بي. ناچيز بود
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دن و زير فشار لن ]۱۲۴۸[۱۸۶۹به سال % ۵تعرفه گمرکي جزيي . ساخت وارد مي
به بعد اين تعرفه به  ]۱۲۸۲[۱۹۰۳و از سال  ،پترزبورگ بر روي محصوالت بسته شد

هايي  در کسوري وام] گمرکي[لکن درآمدهاي . تمام واردات گسترش داده شد
  .کرد قرار گرفت که دولت شاه در روسيه و انگلستان تهيه مي

افزون بر . رفت اال ميآوري ب با تقليل درآمدهاي شاه، مخارج وي به طرز سرسام      
يي را به اروپا آغاز  ، شاهنشاهان ايران ديدارهاي پي در پي اين، از زمان ناصرالدين

تر  بايست چند ميليون بيش گذراني مي اند، و هر بار براي اين سفرهاي خوش کرده
تر از اين نبود که اين وجوه را از جيب رعايا  اين وظيفه آسان. شد پول تامين مي

هاي انگليسي و روسي  امپرياليست. قرضه_بود] ديگري[ي  وسيله. ندبيرون کش
ها  گذاشتند، و هر يک از اين قرضه داوطلبانه اين وجوه را در اختيار دولت ايران مي

هاي  راه: و روسي را به همراه داشت  داران انگليسي اعطاي امتياز نويني به سرمايه
  .جنوب و شمال، تلگراف، پست و شيالت و غيره

کوشيد خط تلگراف را در دست خود بگيرد، به اين اميد که  ناصرالدين شاه مي      
مجبور شد خط ] شاه[ولي جانشين او مظفرالدين . آن را به منبع درآمدي بدل سازد

. ها قرار دهد ها و در شمال در اختيار روس تلگراف را در جنوب در اختيار انگليسي
موافقت کردند که آنان بتوانند طي روز اين ها با اين شرط با تعمير خطوط  روس

سان است که تاراج واقعي ايران  بدين. در اختيار داشته باشند" خطوط را اختصاصا
رفت که شاه از پترزبورگ و  فروش ايران به همان سرعتي پيش مي. آغاز گشت

و  يداران روس ، سرمايه]۱۲۸۶[۱۹۰۷سرانجام به سال . کرد لندن پول طلب مي
به مدد مالکان ارضي ايراني، ايران را بين خود به دو منطقه نفوذ تقسيم  يانگليس
  .از اين لحظه به بعد حيات ايران به مثابه کشوري مستقل، پايان يافت. کردند

  .]زاده به علت ناخوانا بودن فتوکپي آن که در اختيار ماست قابل ترجمه نيست مقاله دوم سلطان[
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   ۱۹۰۷-۱۱ ۶۱ايران پس از انقالب.۲
ايران،   ، مظفرالدين شاه، زير فشار برخي محافل جامعه۱۹۰۶در اواخر سال       

به قرآن " جانشين او محمدعلي، رسما. امضاي خود را زير قانون اساسي گذاشت
شوراي [مجلس . سوگند خورد که تا به آخر به قانون اساسي وفادار خواهد ماند

  گان همه دريافت، زيرا نماينده که از همان آغاز موقعيت ضعيف خود را] ملي
  . شهرهاي ايران انتخاب نشده بودند، فراخوانده شد

در . که با روشي نامنظم انجام گرفت انتخابات نه طبق مقررات تعيين شده، بل      
گان تجار، و گاه  گان روحانيون، گاه نماينده خواه، گاه نماينده هر شهري بنا به دل

هاي کوچک به  گان در دسته نماينده. شدند نتخاب ميگان حرف ديگر ا نماينده
اين نخستين تظاهر . شدند امروز از فارس، و دو ماه بعد از خراسان تهران وارد مي

عليه قانون اساسي از جانب شاه جديد بود که قصد داشت ) سابوتاژ(کاري  خراب
  .کند اقدام" مجلس را از ميان بر دارد، ولي هنوز جرات نداشت علنا" تدريجا

يي سيستماتيک را  الوصف، مجلس تشکيل شد و مبارزه مع] و[ها  عالرغم اين      
يي که  ي مالي، زيرا اشتهاي دسته عليه شاه و دربار او آغاز کرد، به ويژه در زمينه

، مجلس نخستين ۱۹۰۷در نوامبر . شناخت قدرت را در دست داشت حدي نمي
ميليون و  ۲زار روبلي، به اضافه بودجه، ه ۲۰۰بودجه را تقليل داد و کسر بودجه 

  .هزار روبلي بدل شد ۲۰۰
   ها يي که شاه وسيله آن در گام نخست، حقوق، مواجب و هداياي گوناگوني      

اين اقدامات " طبيعتا. داد، قطع گرديدند کاران خود را پاداش مي درباريان و خدمت
بر خود شاه گران آمد که به جاي آيند نبود و به ويژه  خوران گرد شاه خوش بر مفت

ميليون روبل گذشته، تنها نيم ميليون روبل به وي اختصاص داده شد؛ همه  ۲۰_۲۵
                                                 

 مترجم. اين متن از ترجمه فرانسه به فارسي برگردانده شده است. ۱۹۲۰، ۲۹ژيزن ناسيونالستوي، شماره : منبع – ۶۱
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ها و کاهالن درباري، يعني دو سوم روحانيون و اشرافي که به خرج دولت  پارازيت
اگر خواست مجلس براي . زيستند، در نفرت از مجلس با شاه شريک بودند مي

را، که کال در دست روحانيون بود، نيز ) محاکم عدليه(اه قضايي اجراي رفرم دستگ
  .تر خواد بود گاه سخت شدن موضع شاه قابل فهم در نظر بگيريم، آن

مشروطه خواهان اميد بسيار داشتند که انگلستان، کشور تمدن و آزادي، آنان را       
خبر انعقاد  ،۱۹۰۷از حمايت خويش محروم نخواهد ساخت، لکن ناگهان در اواخر 

. قرارداد انگليس و روس داير بر تقسيم ايران به دو منطقه نفوذ، آشکار گرديد
، انگلستان، با تکيه به تهديد دخالت نظامي خواستار از ۱۹۰۸افزون بر اين، در آغاز 

اين امر چشم . ميان بردن هرج و مرج و استقرار مجدد نظم در اياالت گرديد
  هاي انگليسي ي واقعي راهزنان امپرياليست نمود و چهرههاي ايراني را باز  دموکرات

کرد  شاه خود را قوي احساس مي محمدعلي] ۱۹۰۸[در ژوئن . را به ايشان نشان داد
و با کمک انگلستان و روسيه کودتايي را به مورد اجرا گذاشت، و به شکار 

  .جا خاتمه نيافت مجلس پرداخت، لکن اين مبارزه بدين] اعضاي[
  اين شهر مرکز بورژوازي. تر بود تر و انقالبي شهرهاي ايران آماده  بريز از همهت      

مستقيم با   جا صد بازرگان عمده فروش بزرگ در رابطه در اين. ايران بود
جا يک سلسله موسسات از نوع  هاي خارجي وجود داشتند؛ در اين شرکت

] کارخانجات[ر و تعدادي ت يا بيش ۵۰با تعداد ده تا ) توليدات دستي(مانوفاکتور 
با مقابله با قدرت مطلقه شاه   البته بورژوازي. بافي موجود است بافي و ابريشم قالي
گونه  اش بدون هيچ خواست به آن وضعيتي دست يابد که طي آن منافع اقتصادي مي

محدوديت از طرف دولت مورد حمايت قرار گيرد، و به همين دليل کودتاي تهران 
گارد ملي به . در تبريز با دشمني مردم روبرو گشت] عليه مجلسشاه  محمدعلي[

در خود تبريز به . سرعت سازمان داده شد و عمليات نظامي عليه شاه آغاز گرديد
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بزرگ   مدت بيش از يک هفته جنگ داخلي واقعي بين گارد ملي مطيع بورژوازي
اشتند، جريان ايران و هواداران شاه که در راس آنان مالکين بزرگ ارضي قرار د

اخبار حوادث . گي ستارخان گرديد پيروزي نصيب گارد ملي به سرکرده. داشت
به زودي نمونه تبريز در رشت، اصفهان، و . تبريز در سراسر ايران پخش گرديد

بعدها بخشي از روحانيون به جنبش پيوستند و لجاجت شاه . بختياري دنبال گرديد
قانون اساسي ايران ] متمم[ ۲۶اصل. از يافتندمردم قانون اساسي را ب. مسخّر گرديد

، و مردم به »قواي مملکت ناشي از ملت است«کند که از اين لحظه به بعد  اعالم مي
پس از پيروزي انقالب در سراسر ايران . سرعت سستي اين اصل را دريافتند

عضويت   ها کشان در آن گان هر بخش از زحمت هايي تشکيل شد که نماينده انجمن
ها با  اين انجمن. شوراهاي دهقاني بودند" ها صرفا در دهات اين انجمن. شتددا

واگذاري امور عمومي مملکتي و سياسي به مجلس در پايتخت، وظيفه خود دانستند 
که امور ايالتي را به عهده بگيرند و همان نظارتي را که مجلس بر شاه اعمال 

ها اگر در شهرها تنها به  اين انجمنلکن . کرد، ايشان بر فرمانداران اعمال کنند مي
" تقريبا. هاي نظارتي بدل گشتند، در روستاها به قدرت دست اندازي کردند ارگان

در سراسر ايران همين که انجمني تشکيل يافت در روستا نخستين اقدام آن عبارت 
بود از شکار و بازداشت عمال شاه، ممانعت از پرداخت ماليات و کوشش براي 

گرفت،  اقدامات به خودي خود انجام مي  ي همه. مالکان بزرگ غصب امالک
حتا يک سازمان سياسي هم نبود که . يي يا سازماني در کار باشد که نقشه بدون آن

در شهرها سوسيال . تا حدي، هرچند ناچيز، بتواند اين جنبش دهقاني را رهبري کند
ر آن زمان بيش از اندازه آورند، اما ايشان د ها برخي اقدامات به عمل مي دموکرات

درست به اقدام " مستقيما" ضعيف بودند و قادر نبودند روستايي را که کامال
  .الذکر زده بود، سازمان دهند فوق
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سو و نبودن مرکز رهبري  با توده دهقاني از يک  و درست همين کمبود رابطه      
 ۱۹۱۲را در  واحد از ديگر سو بود که اسباب سرکوب سريع نخستين جنبش ايران

  .روسي و مزدوران شاه فراهم آورد_  توسط راهزنان انگليسي]۱۲۹۱[
يافت، بدون  ها که روز به روز ماهيتي اجتماعي مي سرانجام اين جنبش توده      

تب انقالبي آهسته آهسته . ترين اثري از خود در مجلس از ميان رفت کوچک
. تدريج از انقالب رو گرداندندوحشت زده به » گان مردم نماينده«ناپديد گشت و 

رسد تنها به  به نظر مي. مختلف شد] ؟)[کليت(بعدها مجلس ميدان نبرد بين دو فرقه 
  .خاطر دفاع متقابل امتيازات خويش و نه چيز ديگري عليه شاه متحد شده بودند

کوشيد حداکثر تضمين را براي حفظ موقعيت  هر يک از اين فرق مجدانه مي      
مجتهدين حق نظارت بر تمام مذاکرات و حتا . و سياسي خود کسب کند اجتماعي

اقتصادي   گي قصد رهبري واحد زنده  بورژوازي. هر طرح قانوني را خواستار شدند
و سياسي کشور را داشت، در حالي که اشراف و مالکين خواستار استقرار مجدد 

ينده و بدون تقسيم غارت آ] امکانات[که  اتحاد خود با شاه بودند، به شرط آن
  .با رعايا از ايشان سلب نگردد] محصول[

» متمم«] دوم[اصل . تر بودند بخت در اين زمينه روحانيون بر ديگران خوش      
به تصويب رسيد و نشر يافت ] ۱۲۸۶مهر ۱۵[ ۱۹۰۷قانون اساسي که در هفتم اکتبر 

از مجتهدين و )) [تر از پنج نفر نباشد هيئتي که کم((دارد  به روشني اعالم مي
حق دارند هر طرح قانوني را مورد بررسي قرار داده  و اعالم دارند ] هاي متدينين فقه
گردد  سپس متذکر مي] همين اصل. [با روح اسالم مطابقت دارد يا نه] اين قانون[آيا 

که اين ماده تا زمان ظهور امام دوازدهم که براي قضاوت عالم خواهد آمد تغيير 
اگر توجه گردد که بخش اعظم مجتهدين مالکين بزرگ ارضي . د بودپذير نخواه
هاي مجلس روشن خواهد گشت، و جاي شگفتي  گاه طرح فعاليت هستند، آن
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چنان مورد نظر  نيست که مجلس نتوانسته است مسايل مالي، يا سري که آن
اگر تخفيف ] حتا[گونه که بايسته است حل و تنظيم کند،  بورژوازي بود، را آن

منافع مالکين را دست نخورده باقي گذاشت، در نظر گرفته " مخارج که تقريبا
  .نشود
بالغ ] فرانسه؟[ميليون فرانک  ۸۵به  ۱۳۱۰هاي ايران در سال  کل بدهکاري      
اين مبلغ . شد نزول پرداخت مي] فرانک[ميليون  ۵/۴بايست  شد و هر سال مي مي
ايي بين ده تا بيست ميليون فرانک درآمد ناچيزي است، زيرا گمرکات به تنه" نسبتا

بايست ده  يک عشر که فتحعلي شاه وضع کرده بود مي] ماليات زراعتي[داشتند؛ 
داشت که بايستي توانسته باشد به مصرف تعجيل پايان  ميليون فرانک درآمد مي
تا ده ميليون  ۸تر از  درآمد از منابع ديگر کم. ارضي برسد_دادن مطالبات رباخواران

بايست توانسته باشد براي تامين مخارج ادارات  بدين ترتيب مجلس مي. نبود
داشت، و اگر به همراه اين  مرکزي فقط شصت تا هفتاد ميليون فرانک در اختيار مي
دار به بندد، در اين وضعيت  مجلس توانسته بود ماليات کمي نيز به اشرافيت زمين

. لکن مجلس باالخره فاقد قدرت بود. دتوانست بسيار محکم بوده باش مالي ايران مي
کرد و نه تنها از منافع قشر  يي رفتار مي هيئت مجتهدين به طرز بسيار عاقالنه

بدين دليل مبارزه . نمود چنين از منافع مالکين ارضي دفاع مي که هم روحانيون، بل
 در حقيقت،. يي به پايان رسيد ترين نتيجه انقالبي چهار ساله ايران بدون کوچک
قبايل را تنظيم کرد؟ آيا روستاها از   گي قانون اساسي به مردم چه داد؟ آيا زنده

گونه دفاعي برخوردار شدند؟ آيا مالکين استثمار ظالمانه خود را تخفيف  هيچ
تر فاسداند؟  کم] حکومتي[دادند؟ آيا از کثافت دربار کاسته شد؟ آيا مامورين 

ر کسي وضع مالي کارگران ايراني و تر به منافع چشم دارند؟ اگ روحانيون کم
چه قبل از انقالب وجود داشت مقايسه کند، ممکن است  هاي دهقاني را با آن توده
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تر شده  پنج يا شش برابر گران  گي که تفاوت فاحشي نبيند، مگر شايد هزينه زنده
اند؛ همان مالکين  همه جا همان حاکمين، همان مامورين مالياتي بر سر قدرت. باشد
و غيره و ] دولتي[دهند؛ همان فروش مقامات  شرمانه به استثمار دهقانان ادامه مي بي

تنها ثمر مثبت انقالب اول ايران اين بود که تمايز طبقاتي را با سرعتي . غيره
هايي که ما در اروپا  در اين زمينه، تمام احزاب و گروه. العاده تشديد کرد فوق

  )زاده سلطان .آ.(۶۲اند کنيم در ايران ايجاد شده مشاهده مي
  
  دورنماي انقالب اجتماعي در ايران.۳

نيروهاي روسي را از ايران فرا خواند، اثر نيرومندي بر   ي انقالب اکتبر که همه       
گي حزب  اين امر سبب اساسي دو دسته. روي طبقات حاکم ايران باقي گذاشت

که از سرايت ) ها رفرميست(تشکيليون ] اين حزب[جناح چپ . دموکرات گرديد
اين تقسيم به . انقالب روسيه هراس داشت، خود را به آغوش انگلستان انداخت

مناطق تخليه شده ار جانب ارتش روسيه از طرف انگلستان   همان نسبتي که همه
تر، حزب مالکان  يا به عبارت دقيق_ جناح راست. گرديد شد، تقويت مي اشغال مي

به مدد _ ساخت ي بازارهاي خارجي تامين ميبزرگ که موادخام اوليه را برا
اعضاي خود را " جناح چپ عمدتا. اهميت زيادي کسب کرد يهاي انگليس سرنيزه

گيرد و براي رژيم پارلماني و استقالل کامل  از ميان بورژوازي تجاري و صنعتي مي
  .کند ايران مبارزه مي

عمومي وي  در عين حال انشعاب حزب دموکرات در مجموع از اهميت      
حزب مالکان بزرگ، ] اعتداليون[اين . کاست، و نفوذ اعتداليون را بسط داد

                                                 
؛ سناد تاريخي جنبش کارگري سوسيال دموکراسي و کمونيستي ايرانا جلد چهارم؛ آثار سلطانزاده :بر گرفته از – ۶۲

 بازنويس. انتشارات مزدک
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هاي اخير قدرت در ايران به دست اين  طي سال. مند و سيدهاست روحانيون ثروت
  .دهند اش قرار مي طُرق مورد حمايت  ها به همه حزب افتاده است که انگليسي

زير کنوني ايران، انگلوفيل سرسختي الدوله، نخست و رهبر اين حزب وثوق      
  .است
 ۱۹۰۶اين حزب به سال . است) اجتماعيون(سپس حزب سوسيال دموکرات       

سازمان يافت و زماني دستگاه نيرومند حزبي ] مشروطيت[، در آغاز انقالب ]۱۲۸۵[
يي مناطق که  کرد، مگر در پاره واره قانوني کار مي هم" اين حزب تقريبا. داشت
بورژوازي  خرده. ورزيدند با آن مخالفت مي» الجيشي  به داليل سوق«ها  يانگليس

ايت رهيران جداشده مافزون بر اين، اين حزب از ح. حامي عمده اين حزب بود
  .نيز برخوردار است) زاده و سپيدار تقي(جناح چپ حزب دموکرات 

 ايران، حزب کمونيست ]۱۲۹۹تير  ۲/ ۱۹۲۰[ژوئن امسال  ۲۳سرانجام در       
اين روز نه تنها براي جنبش . نخستين کنگره خود را در شهر انزلي برگزار کرد

چهل و . چنين براي تمام تاريخ خاور زمين نقطه عطفي است که هم انقالبي ايران، بل
هشت نفر نماينده، عالرغم دسايس جاسوسان انگليس از نقاط مختلف ايران در 

هاي ايراني مقيم ترکستان   گان کمونيست يندهانزلي گرد آمدند که در ميان آنان نما
از کارگران و دهقانان بودند و " گان عمدتا نماينده. و قفقاز نيز حضور داشتند

سال  ۱۵تا  ۱۰گان بيش از  فکران زيادي در ميان آنان نبود، اما غالب نماينده روشن
  .اند در جنبش انقالبي ايران شرکت داشته

، در تظاهرات خياباني پر ]۱۲۹۳[۱۹۱۴باکو حتا به سال کارگران ايراني مقيم       
، گروهي از ]۱۲۹۵[۱۹۱۶به سال . حرارت عليه جنگ امپرياليستي شرکت جستند

هاي بلشويکي با نفي حزب سوسيال دموکرات، براي  کارگران ايراني با گرايش
اند،  يهاي پرولتري باکو که اکثرشان ايران مدتي طوالني به کار مستقل در ميان توده
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اين گروه رشد يافته، نفوذ آن در ] ۱۹۱۷/۱۲۹۶[پس از انقالب فوريه . پرداختند
در عين حال کار بزرگي در خود ايران . هاي کارگري افزايش پيدا کرد ميان توده
دهي بدانجا فرستاده  گرفت، و اغلب بهترين کارگران براي تبليغ و سازمان انجام مي

هاي تهران، قزوين و ديگر شهرها  نون در زندانبسياري از آنان هم اک. شدند مي
ها يا به هندوستان تبعيد کرده، يا به راحتي تيرباران  بسياري را انگليسي. اند زنداني
سال گذشته در رشت يکي از بهترين رهبران ما، رفيق غفارزاده، . اند کرده
دو ماه . نددهنده بزرگ حزب کمونيست ايران را تيرباران کرد دهنده و سازمان الهام

پيش به هنگام اشغال اردبيل از طرف گروه انقالبيون ايران، هفده نفر از رفقاي فعال 
  .چند تن از اينان بيش از يک سال در زندان به سر بردند. ما از زندان آزاد شدند

هيچ نمايش بزرگ کارگري در باکو نبوده است که حزب ما در آن شرکت       
 ۲۰۰۰بيش از  وزهاي ارتجاع، حزب کمونيست ايرانترين ر در سخت. نکرده باشد

نويسي در ارتش سرخ  دو ماه پيش نام. هاي مخفي خود داشت عضو در سازمان
قدر کثير بود که  تعداد داوطلبين آن. را آغاز کرديم] جنبش جنگل، مترجم[ايران 

که  نويسي را متوقف ساختيم، زيرا از نظر فني اين امکان را نداشتيم ما ناچار نام
  .داوطلبين را به اندازه کافي آماده سازيم  ي همه
به حزب » عدالت«پس از کنگره که از جمله تصميم گرفت نام حزب را از       

تغيير دهد، کميته مرکزي تصميم بر آن گرفت که هر عضو کميته  کمونيست ايران
پرياليسم هاي زيرزميني در مناطق تحت نفوذ ام مرکزي بين دو تا سه ماه در سازمان

در حال . يک هفته بعد شش نفر اينان عازم ماموريت شدند. انگلستان فعاليت کند
. گيرد هاي حزبي انجام مي دهي ارگان حاضر در سراسر ايران کار شديد سازمان

س داغان کرده بودند، تجديد سازمان يهاي حزبي که عمال انگل کميته" تدريجا
  .گردد از نو برقرار مي بين مرکز و محالت  ي و رابطه ،شوند مي
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. ها برخوردار است ها و قزاق دردي افراد ارتش، ژاندارم حزب ما به ويژه از هم      
دهقاني است، يعني از دهقانان " ريشه اجتماعي نيروهاي ژاندارم و قزاق عمدتا

در . در نتيجه نسبت به کار تهييجي ما حساسيت بسيار دارند. زمين است گرسنه و بي
  .ن موافق ارقام تخميني ما ده هزار عضو داريمخود ايرا

يت وسيعي در بين کارگران ايراني مقيم لما عالوه بر کار در ايران، فعا      
ما با سازمان دادن . دهيم ، داغستان و ترکستان انجام مي)شوروي(آذربايجان 

از يک سو از : کنيم ها هدفي دوگانه تعقيب مي کارگران ايراني در اين سرزمين
سازيم، و از سوي ديگر  هاي حزبي کارگران فعال را آماده مي طريق کالس

داوطلبين را به سوي خود جلب کرده، اعضاي حزبي را براي مقاصد نظامي بسيج 
هاي حزب کمونيست  هاي ما از نزديک با سلول ها، سازمان در اين سرزمين. کنيم مي

آذربايجان، حزب  در آذربايجان حزب ما و حزب. کنند کاري مي روسيه هم
  .دهند واحدي را تشکيل مي

هاي جداگانه اين احزاب در زمينه مبارزه انقالبي در ايران  اکنون به برنامه      
  .پردازيم مي

اين حزب چند سالي است که بر ايران تسلط . کنيم از حزب اعتداليون آغاز مي      
مگر وعده  .ست؟ هيچاين حزب براي بهبود وضع اقتصادي اهالي چه کرده ا. دارد

ايران و انگليس ] ۱۹۱۹/۱۲۹۸[عالوه بر اين گناه امضاي قرارداد . و حرافي پارلماني
در ايران . فراهم آورد، به عهده اوست  که فروش قطعي ايران را به راهزنان انگليس

داري اين حزب حس  يي که به هنگام زمام فشار قدرت خارجي هرگز به اندازه
قدرت نظامي نيروهاي ژاندارمري و قزاق و نيز قدرت اداري در . شد، نبوده است مي

رتبه و  حاکمان، روساي ادارات، مامورين عالي  ي همه. ها قرار داشت دست انگليسي
  .شدند ها يا با توافق آنان، برگزيده مي از طرف انگليسي" نظميه يا مستقيما
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به سال . لي محسوس بودها به ويژه در قلمرو ما گرانه انگليسي سياست چپاول      
قران  ۲۲يابنده اسکناس تا  ، نرخ پوند استرلينگ به سبب واردات شتاب]۱۲۹۸[۱۹۱۹

در اين زمان دولت انگليس اعالم داشت که در آينده از کمک . تنزل يافت] ريال[
 ۶۰مالي به ايران به اين نرخ نازلي سر باز خواهد زد و نرخ اجباري را از قرار پوندي 

قران به پذيرد، اگر  ۶۰دولت ايران مجبور شد پوند استرلينگ را به . ن کردقران تعيي
  .قران به مصرف برساند ۲۲ها را از قرار پوندي  چه اجبار داشت اين کمک

ها  انگليسي. ، قحطي سختي در ايران پيش آمد]۱۲۹۷-۱۲۹۸[۱۹۱۸-۱۹به سال       
ور به انگلستان جا به منظور صد به کمک مالکان ارضي تمام غالت را يک

در . تومان افزايش قيمت يافت ۳۰۰تومان تا  ۵-۲گندم خرواري . خريداري کردند
مناطق (گي جان سپردند، و کسي زنده نماند  از گرسنه" تماما] اهالي[برخي مناطق 

، لکن دولت هيچ اقدامي براي کمک به )مراغه، سراب و فارس به ويژه لطمه ديدند
  .اهالي ننمود

اقعه براي دور شدن اقشار زيادي از مردم از حزب اعتداليون کافي بود، و اين و      
  .کاري در ايران از اين باند نفرت دارد اکنون هر انسان درست

نيز قدرت را در دست داشت، و در چشم مردم بيش از يک  حزب دموکرات      
ت جناح چپ اين حزب در تبريز قدرت را به دس. بار به منافع آنان پشت کرد

. ها به پيش برد يي را عليه شاه و انگليسي گرفت و براي مدت زيادي مبارزه فعاالنه
اند و بدين دليل خرده بورژوازي با اشتياق  لکن شعارهاي آن بسيار مبهم و ناروشن

اين واقعيت را اين امر توضيح . آورد روي مي سوسيال دموکراتتري به حزب  بيش
و به هر حال اين برنامه . تر است ها روشن دموکرات دهد که برنامه اقتصادي سوسيال مي

  .تري است هاي بيش حاوي وعده
، که وضع در روسيه شوروي کمي ]۱۲۹۸[۱۹۱۹ها، از  سوسيال دموکرات      

از احزاب بورژوازي دنباله " تثبيت شد، با پيشنهاد برنامه اصالحات نيم بند مداوما
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هاي چپ به چشم  و قاطعيت گروه کنند، و در ميان آنان تمايز روشن روي مي
هاي  در مشهد، اينان در تماس کامل با سازمان" يي از شهرها مثال در پاره. خورد مي

  .کنند کمونيستي ما کار مي
ترين حزب، همان حزب  داده ترين و سازمان ترين، محکم سان، کوشنده بدين      

بوبيت کالني وي در ميان کارگران و دهقانان از مح. کمونيست ايران است
  ي ها و اهداف آنان در همه توان گفت بلشويک به جرئت مي. برخوردار است

در دست [در کشوري که در آن تمرکز اراضي . اند اکناف کشور شناخته شده
يي به خود گرفته است، در کشوري که در آن  ابعاد رسواکننده] داران زمين
از يک ميليون، صاحب  ملک با جمعيتي بيش ۲۰۰۰داران بزرگ بيش از  زمين

تنها شعارهاي طبيعي و ) ي بلژيک و هلند روي هم يعني با مساحتي به اندازه(هستند 
 ده بيش از نيمي از ايران در دست. تواند شعارهاي انقالب ارضي باشند مردمي مي

  .مالک ارضي است
اي دهقاني ه تواند نه تنها توده يي قاطعانه به خاطر زمين است که مي تنها مبارزه      

گران را که   چنين اکثريت خرده کسبه و صنعت که هم و کارگري را جلب کند، بل
کنند و اميدوارند که به برکت مبارزه براي  باري را سر مي رقت  گي اکنون زنده

آورد  يي را پيش مي اين اوضاع و احوال آن وضعيت  ي همه. زمين، به چيزي برسند
 .به انقالب اجتماعي بدل گردد" بايد اجباراضعف بورژوازي ] توجه به[که با 

  زاده سلطان.آ
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  پيکاري براي نفت ايران
  

ي مبارزه عظيمي که اکنون بين  که درباره ۶۳در گذشته اين فرصت را داشتيم      
براي تصاحب نفتي دنيا در حال گسترش است،   داري هاي بزرگ سرمايه قدرت

هاي  آميز تراست ليم تنها بر روي رقابت تصادمدر اين مقاله ماي. سخن بگوييم
  .و آمريکايي بر سر نفت ايران تامل کنيم  انگليسي

توجه " ي نفت تدريجا اهميت روزافزون ايران به مثابه کشور توليدکننده      
استخراج نفت ] ۱۲۹۵[۱۹۱۶تا سال . دارد سالطين نفت دنيا را به خود معطوف مي

يي افزايش  هاي بعد استخراج نفت تا اندازه بود و در سالناچيز ] ايران[جا  در اين
 ۱۹۲۰در سال . ميليون بشکه در سال تثبيت شد ۷يافت و در حدود شش و نيم تا 

ميليون  ۱۰۸نزديک به (تن  ۱۸۰۰يعني . ميليون بشکه استخراج شد ۱۲] ۱۲۹۹[
ن ترتيب بدي. نبود% ۲۰تر از  افزايش استخراج کم] ۱۳۰۰[۱۹۲۱اما در سال ). پوت

نفت دنيا حائز شد، و در استخراج نفت   ايران در اين زمان مقام پنجم را در صنعت
وجه پتانسيل ايران را  ها به هيچ ليکن اين داده. روماني و گاليسي را پشت سر گذارد
                                                 

 .۱۹۲۱در نشريه نادرودنايا خوزيستوا، آوريل » مبارزه به خاطر منابع نفتي دنيا«نگاه کنيد به مقاله ما  – ۶۳
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منابع ايران بنابر ارقام گزارش شده ) استثنايي(ثروت سرشار . سازد منعکس نمي
بيني کنيم که در  دهد که پيش س به ما امکان آن را ميانگلي_ کمپاني نفت ايران

هاي کافي و سازمان متناظر حمل و نقل، منابع نفت ايران  صورت وجود پااليشگاه
تر از نتايج صنايع نفت اياالت متحده نخواهد  تواند نتايجي به دست دهد که کم مي
منابع همدان، در اگر . گيرد مناطق نفت خيز ايران مساحت عظيمي را در بر مي. بود

شمال غربي ايران، که اهميت زيادي ندارند، را در نظر نگيريم، منابع نفت در دو 
  :اند ناحيه قرار گرفته

منابع . در شمال و در جنوب غربي؛ و هر دو به شکل خطوط بسيار طوالني      
تا  اين منابع از استان خراسان شروع شده،. کيلومتر امتداد دارند ۶۰۰شمالي به طول 

اين منطقه . هاي استرآباد، مازندران، گيالن و تا آذربايجان ادامه دارند در استان
منابع منطقه ). منطقه جزاير تچلکي(باکو، تچلکي،_ي منطقه قفقاز است دنباله

النهرين در قصرشيرين در نزديکي مرز ترکيه، يعني جنوب  جنوبي ايران با منابع بين
. درعباس و قشم بر سر راه آتموزد مرتبط استشرقي کرکوک در ساحل دجله تا بن

انگليس حق انحصاري _ شرکت نفت ايران. کيلومتر است ۱۳۰۰طول اين منطقه 
زماني به منظور حفظ برتري دريايي . استفاده در اين منطقه ايران را داراست

الطارق  هاي شناور زغال سنگ را از جبل ايستگاه  هاي انگليسي خويش، امپرياليست
افزوده   ها هاي نفتي نيز بر آن هاي اخير ايستگاه در سال. کته برقرار کرده بودندتا کل

انحصار منابع نفتي جنوب غربي ايران، دنباله نقشه وسيع توسعه قدرت . شده است
  .دريايي بريتانياي کبير است

لکن هيچ نيرويي چون اياالت متحده آمريکا که به هنگام جنگ و پس از آن       
هاي انگلستان از خود واکنش  دريايي عظيمي بدل گشت، در برابر نقشهبه قدرت 

اگر چه تَب کشتي سازي در حال حاضر نسبت به سال . دهد دردناک نشان نمي
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اياالت متحده آمريکا پس از   به مقدار زيادي کاهش يافته است، با اين همه ۱۹۱۹
اي در دست ساختمان در ه ارقام زير که تعداد کشتي. انگلستان مقام اول را داراست

دهد، از ترقي  را نشان مي ۲۱و  ۲۰، ۱۹۱۹سه ماهه اول و سه ماهه ماقبل آخر 
  :کند سازي در اين دو کشور حکايت مي کشتي

  
  انگلستان  اياالت متحده آمريکا    
تعداد   ماه  سال

  ها کشتي
تعداد   تن

  ها کشتي
  تن

۱۹۱۹  
  

  ۲۲۵۴۸۴۵  ۶۵۷  ۴۱۸۵۵۲۳  ۱۱۵۵  مارس ۳۱
  ۲۸۲۶۷۷۳  ۷۸۱  ۲۴۷۰۷۴۸  ۷۶۷  سپتامبر۳۰

۱۹۲۰  
  

  ۳۳۹۴۴۲۵  ۸۶۳  ۳۵۷۵۲۹۸  ۵۳۵  مارس۳۱
  ۳۷۳۱۰۹۸  ۹۶۱  ۱۷۷۲۱۹۳  ۳۱۲  سپتامبر۳۰

۱۹۲۱  
  

  ۳۷۹۸۵۹۳  ۸۸۴  ۱۱۰۲۶۷۲  ۱۷۴  مارس۳۱
  ۳۲۸۲۹۳۲  ۷۰۰  ۴۳۳۹۶۹  ۶۹  سپتامبر۳۰

  
 هاي نيروي دريايي سازي در اياالت متحده، تعداد کشتي با وجود کاهش کشتي      

 پر واضح است که به غير از نيروي. د برابر دوران پيش از جنگ استآمريکا چن
وجود  در حال رشداند" دريايي تقاضاي عظيم نيز براي نفت از طرف صنايعي که دائما

کند،  هاي نفت آمريکا را ارضاء نمي ها به هيچ وجه سلطان اين  ولي همه. دارد
ها در سر  ه ايشان از مدتيي ک هاي بلند پروازانه در مقايسه با نقشه" مخصوصا
  .اند پرورانده

هاي آمريکايي که در کنسرن راکفلر تجمع  حتا تا پيش از جنگ، تراست      
و در اين . شدند، کوشش داشتند که بازار جهاني نفت را در انحصار خود در آورند
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هاي نفتي  کشوري که سلطان. مسير ايشان به طور عمده با انگلستان در تصادم بودند
  .هاي گستاخانه را در سر داشتند نيز همان نقشه آن

ها را تحت  تصادفي نيست که آمريکاييان در جِنووا با توجهي خاص انگليسي      
  .نظر داشتند تا مبادا اينان انحصار منابع نفتي روسيه را تحت اختيار خود در آورند

کردند و به هاي آمريکايي بوي خوش نفت ايران را حس  در هر حال، تراست      
در دوران اخير به طور کلي در آمريکا نفت . سوي آن دست دراز کردند
انکشاف شديد اين رشته صنعتي از روي مقدار . رفت پرسودترين اشتغال به شما مي

ژورنال «ارقام . به کار گرفته شده در تاسيسات نفتي هويداست  عظيم سرمايه
  :دهد را نشان مي] نفتيبه سوي تاسيسات   سرمايه[اين يورش » دوکومرس

  
  ميانگين ماهانه  سال  

  )دالر/۰۰۰(
  ميانگين برحسب شرکت

  )دالر/۰۰۰(
۱  ۱۹۱۴  ۷۶۴۷  ۴۹۷  
۲  ۱۹۱۵  ۶۷۱۱  ۴۱۰  
۳  ۱۹۱۶  ۳۴۹۷۸  ۱۷۴۸  
۴  ۱۹۱۷  ۷۰۱۸  ۱۶۴۱  
۵  ۱۹۱۸  ۸۷۳  ۵۲۵  
۶  ۱۹۱۹  ۳۱۵۵۰۰  ۲۳۲۴  
۷  ۱۹۲۰  ۲۳۲۲۳۴  ۱۶۲۷  
۸  ۱۹۲۱  ۱۲۴۱۲۵  ۱۴۶۲  

    
" عمدتا ۱۹۲۱جديد به تاسيسات نفتي را در   يورش سرمايهکاهش زياد در اين     

بحران اقتصادي، بحران نفتي که چندي ديرتر از صنايع ديگر بروز کرد، توضيح 
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داران آمريکايي با مسئله  دهند که سرمايه در هر صورت اين ارقام نشان مي. دهد مي
مقايسه . دندشان در ساير کشورها برخورد کر تر از همکارن نفت به مراتب جدي

آهنگ رشد ناوگان نفت آمريکا با ديگر کشورها موضوع باال را بر ما ثابت 
  :کند مي

  
    کش تعداد نفت  آغاز سال  
  نيازجهاني  سايرکشورها  آمريکا  
۱  ۱۹۱۳  ۵۲  ۲۸۲  ۲۱۵۷  
۲  ۱۹۱۴  ۵۴  ۲۹۰  ۲۲۱۵  
۳  ۱۹۱۵  ۹۲  ۲۸۳  ۲۵۳۸  
۴  ۱۹۱۶  ۱۲۴  ۲۸۴  ۲۸۴۵  
۵  ۱۹۱۷  ۱۵۲  ۳۰۱  ۳۲۳۰  
۶  ۱۹۱۸  ۱۸۴  ۴۲۹  ۴۷۰۰  
۷  ۱۹۱۹  ۲۴۲  ۴۰۲  ۴۱۹۵  
۸  ۱۹۲۰  ۲۹۸  ۳۶۷  ۵۲۱۶  
۹  ۱۹۲۱  ۴۰۲  ۵۱۲  ۷۵۵۵  

  
گردد آمريکاي شمالي که در جهت تامين سيادت  سان آشکار مي بدين      
ي صنايع  شناسان درباره هاي زمين بيني المللي در حرکت است آمريکا از پيش بين

طر که اين کشور مايل است که نفتي خود بسيار مضطرب است، به ويژه به اين خا
اش مقام اول را در جهان دارا باشد و اين خود به شدت به امر  کش ناوگان نفت

) ۱۹۲۰نوامبر  ۲۷(اياالت متحده آمريکا به موقع خود . ذخاير نفتي وي مربوط است
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النهرين به وسيله انگلستان و فرانسه اعتراض نمود و کاربست  عليه تسخير نفت بين
اکنو از هراس . را خواستار شد، اگر چه بدون موفقيت» درهاي باز« اصل سياست

النهرين تکرار گردد،  ي نفت ايران نيز همان جريان نفت بين که مبادا درباره اين
باالخره پس از . تري به اين موضوع پرداخته است اياالت متحده با انرژي بيش

گونه  ، بدون هيچ۱۹۲۱نوامبر  ۲۲سال مذاکره، مجلس در جلسه سري  يک" تقريبا
آذربايجان، گيالن، (بحثي، قرار واگذاري امتياز استخراج نفت مناطق شمالي ايران 

. به تصويب رساند» ستاندارد اويل«را به شرکت ) استرآباد، مازندران و خراسان
از منافع ناخالص استخراج % ۱۰بر اساس اين قرارداد . سال بود ۵۰مدت اين قرارداد 

شايد اين امتياز براي ايران پر سودتر از امتياز انگلستان که . گرفت مي به ايران تعلق
مطبوعات تنها يک . کند، باشد درآمد خالص را دريافت مي% ۱۶از آن دولت تنها 

از يک هفته قبل در اين باره . روز پس از تصويب مجلس از اين امر مطلع گرديدند
خرسندي مطبوعات ايران . شد، ولي خبر دقيقي در دست نبود هايي مي صحبت
دار دولت به تمجيد از اين قرارداد عاقالنه  نه تنها مطبوعات طرف. ناپذير بود اجتناب

که تمامي اهالي کشور اين امتياز را تجديد حيات اقتصادي ايران  پرداختند، بل
  .داشتند محسوب مي

حت تهديد تقسيم ها سال ايران ت قابل فهم بود؛ مدت ده" البته اين امر نيز کامال      
برد، پس از انقالب اکتبر، اين  خاک خود بين انگلستان و روسيه تزاري به سر مي

ها با وجود اين هنوز نااميد نشده  يي کاهش يافت، ليکن انگليسي تهديد تا اندازه
کند که در  طرفي را پيدا مي هاي دراز ايران کشور بي باالخره پس از سال. بودند

که ايران  قضيه نبود بل  ي و اين همه. کند را دنبال مي» قتصاديا«ايران تنها مقاصد 
و آمريکايي   داران انگليسي يي بين سرمايه اميدوار بود که بدين وسيله رقابت جدي

درست است که . نگريستند بقيه ايران نيز با همين نظر بدين مسئله مي. به وجود آورد
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نظري و حسن نيت آمريکاييان  يي ب شک خود را درباره ۶۴برخي از جرايد پايتخت
ي شادي عمومي  ها جز صداهاي نارسايي در ميان هلهله ابراز داشتند، ليکن اين

  .نبودند
به اعطاي اين امتياز اعتراض کرد و اعالم " سفارت انگلستان در ايران فورا      

در مالکيت خوشتاريا، تبعه روسيه تزاري " داشت که حق امتياز اين منطقه که قبال
جريان امر بدين . بود، مدتي است که به کمپاني ايران و انگليس انتقال يافته است

 ۱۹۰۲و مظفرالدين شاه در ] ۱۲۷۳[۱۸۹۵مطابق فرمان ناصرالدين شاه در . قرار است
دوالب _کالرش داغ، تالش_برداري نفت در حدود تنکابن و کجور حق بهره

مالک (ساالر  به سپه) در آذربايجان(و قسمتي از آستارا ) استرآباد_منطقه مازندران(
  .، با حق واگذاري خارجيان، هديه شد)بزرگ ايران

ها را در مقابل وجه ناچيزي به  ساالر، حقوق ناشي از اين فرمان ، سپه۱۹۱۶در       
برداري از نفت در  ساالر حق بهره افزون بر اين سپه. امتيازگر خوشتاريا واگذار کرد

پس از . و مازندران و گيالن را نيز به او واگذار ساخت امالک خود در استرآباد
وجوي خريدار  انقالب اکتبر خوشتاريا به مدت مديدي در هلند و فرانسه در جست

سرانجام از روي نااميدي امتياز . ليکن موفقيتي به دست نياورد. براي اين امتياز بود
. ان و انگليس فروختخود را به بهاي يک هزار پوند استرلينگ به کمپاني نفت اير

. خواست با هزار پوند مالک تمام نفت ايران گردد بدين ترتيب انگلستان مي
نوع وعده   داران آمريکايي در ازاي اعطاي اين امتياز به دولت ايران همه سرمايه

آمريکاييان از پرداخت رشوه نيز . گذاشتند دادند و حتا وام در اختيار وي مي مي
که اين امتياز به تصويب نرسيده  دولت ايران ضمن اشاره به اين البته. دريغ نورزيدند

هيچ امتيازي به خارجيان، مادامي که به تصويب ] ايران[و بنا بر قوانين اساسي 

                                                 
 ناشر.ناداس، از نشريات حزب کمونيست ايران، در جلد سوم حقيقتنگاه کنيد به مقاله  – ۶۴
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در [ها  يابد، قاطعانه از شناختن حقانيت انگليسي مجلس نرسيده، جنبه قانوني نمي
جا خاتمه يافته  جريان در همين رسد که چنين به نظر مي. سر باز زد] امتياز خوشتاريا

نه تنها . سرد شد آمريکاييان نيز دل) بازي پاک(» غرضي بي«به زودي ايران از . باشد
که با تلخي اطالع يافت که  گونه وامي دريافت نکرده است، بل ايران تا به حال هيچ

وذ بين خود اند ايران را به مناطق نف ها به توافق رسيده آمريکاييان رفيقانه با انگليسي
گردد، ولي اين  برداري از نفت محدود مي به بهره" و اين تقسيم عجالتا. تقسيم کنند

خود نشان بسيار بدي است، چون همواره تقسيم اقتصادي قبل از تقسيم سياسي 
با . داران آمريکايي راه فرار ديگري وجود نداشت براي سرمايه. گيرد صورت مي

وسياليستي روسيه شوروي، قرارداد منعقد سازند، و با جمهوري س" آنان بايستي فورا
يا . از راه کشور روسيه شوروي وسايل توليد را براي استخراج نفت به ايران برسانند

که با انگلستان براي استفاده از راه خليج فارس، که در حقيقت در دست  اين
  .بريتانياي کبير است، به توافق برسند

" و اما اگر آمريکا حقيقتا. ين راه اخير را برگزيده استتا کنون اياالت متحده ا      
مند شمال ايران داشته  برداري از نفت اراضي ثروت يي در زمينه بهره مقاصد جدي

هاي ارزان حمل و نقل بين جنوب و  باشد، راه خليج فارس، به مناسبت عدم راه
هوري دير يا زود آمريکا مجبور خواهد شد جم. شمال ايران، نامناسب است

 ۶۵سوسياليستي روسيه شوروي را براي به دست آوردن امکان استفاده از بندر باتوم
در غير اين صورت، اياالت متحده بايد نخست اقدام به احداث . مخاطب قرار دهد

آهن بين خليج فارس و درياي خزر بنمايد و سپس خواهد توانست به  خط راه
  .برداري از نفت به پردازد بهره

                                                 
اشاره زودگذر نويسنده مقاله به يک چنين مسئله مهمي را بايد به آن علت دانست که بررسي اين جنبه مورد نظر  – ۶۵

 .يي است بر آن است که اين مسئله نيازمند بررسي ويژه] مجله[هيئت تحريريه . وي نبوده است
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آيا . آهن، به غير از مخارج بسيار، وقت زياد نيز الزم است احداث خط راه براي      
توانند اين چنين مدت زيادي در انتظار بنشينند؟ اين امر را  سالطين نفت آمريکا مي

  .آينده بسيار نزديک نشان خواهد داد
در هر صورت محافل دموکراتيک و ليبرال ايران نسبت به روسيه نو، چشم اميد       
روسيه چه خواهد گفت؟ آيا روسيه نسبت به امر تقسيم جديد ايران . يادي دارندز

معتقد است که " تفاوت خواهد ماند؟ ايران انقالبي عميقا بين انگلستان و آمريکا بي
اش نيز پر وزن  روسيه شوروي در اين زمينه اتخاذ موضع خواهد کرد و موضع

  )ف.د: ترجمه از روسي:زاده سلطان.آ. (خواهد بود
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  ۶۶خطوط انکشاف ايران
  

کنوني طي انکشاف خويش بيش از پيش ماهيتي انحصاري به   داري سرمايه      
چنان  رفته ابعاد آن پيش  داري در کشورهاي سرمايه  تمرکز سرمايه. گيرد خود مي

در دست يک يا چند   هاي صنعت کل رشته" عظيمي اختيار کرده است که غالبا
  .گروه صنعتي منحصر شده است

   داري درون هر يک از کشورهاي سرمايه  به موازات اين تمرکز و تجمع سرمايه      
اين . المللي هستيم ما شاهد انکشاف کنسرن، کارتل، و سنديکاهاي عظيم بين

اند،  هاي صنعتي که مواضع خود را در کشورهاي خويش مستحکم ساخته غول
تقسيم . بردار احتراز جويند اي خود نيز از رقابت خرجکوشند در فراي مرزه مي

هاي اين يا آن رشته صنعت اکنون  ترين کنسرن بازارهاي جهان در ميان بزرگ
  .يي عادي گشته است ديگر پديده

يي نيست که بتواند  آميز بازارهاي جهان شيوه ليکن تقسيم دوستانه و مسالمت      
دار را از ميان بر  گان سرمايه توليدکننده بين آميز  براي مدت زيادي مبارزه رقابت

  .دارد

                                                 
 ».گردد براي بحث درج مي«زاده  مقاله سلطانگردد که  الملل کمونيست متذکر مي هيئت تحريريه مجله بين – ۶۶
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توزيع و کمبود موادخام مکرر در مکرر تقسيم و  هاي بازارهاي  محدوديت      
اين وضع باز . ي کشورهاي مستعمره کنوني را سبب خواهد گشت تقطيع زورمندانه

انکشاف  يابد که به سبب نابرابري هم بيش از پيش در اثر اين واقعيت تشديد مي
گيري  و نيروهاي اقتصادي هر يک از کشورهاي در حال پيش  ، صنعت داري سرمايه

مدرن خود را محروم از بازار توزيع و   داري رو، سرمايه و تاختن به سوي مقام پيش
  .يابد منابع مواد خام مي

 به سرعت  داري هاي سرمايه آميز غول در نتيجه، آرامش موقتي در مبارزه رقابت      
اش تقطيع و تقسيم  جاي خود را به خصومت علني خواهد داد، و جنگ را که هدف

و   نوي در جهان است، به دنبال خواهد آورد، و به هنگام ضرورت سالطين صنعت
بورژوازي را به   ها به منظور تامين مقاصد خويش، کل ماشين عظيم جامعه بانک

زندان، تعبيد، و تيرباران و پليس، ارتش، مطبوعات، رشوه، : آورند حرکت در مي
  .هاي خودي و خارجي ياري کنند  هر آن چه که آنان را در غارت کشورها و خلق

ي  تاج و تخت جامعه کل قدرت حکومتي با خدمت دفاع از منافع اين اربابان بي      
  .انطباق يافته است  داري سرمايه

  
  اثرات انقالب روسيه بر ايران

يي که   افتاده پيش گفته شد، حيات مستقل آن کشورهاي عقبچه در  به دليل آن      
  .گردد اند، بيش از پيش دشوار مي افتاده گر ني هنوز در چنگال اين يا آن چپاول

استقالل صوري وي به طور رسمي وسيله مبارزه . ايران يک چنين کشوري است
انقالب اکتبر بدين . شد گران امپرياليست بريتانيا و روسيه تزاري تعيين مي بين چپاول

دعاوي که   اتحاد جماهير شوروي سوسياليستي از همه. بازي منحوس خاتمه داد
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ليکن در عين حال فشار از . گشت در گذشت گي و خواري ايران را موجب مي برده
  .جانب امپرياليسم بريتانيا به مقدار زيادي تشديد شد

ترين  ت وي در سر راه بزرگتراژدي خلق ايران از جمله در اين است که مملک      
بيش از يک سده است که بريتانيا هشيارانه از . مستعمره انگلستان، بريتانيا، قرار دارد

. بريتانيا حفاظت کرده است] امپراتوري[هاي هادي بر اين جواهر تاج  تمام راه
قرار دارد و ] پذيري ضربه[از راه ايران در معرض خطر   هندوستان بيش از همه

استثمار و غارت اين سرزمين سيصد ميليوني ديري نخواهد پاييد مگر از  "نتيجتا
ولي هراس اساسي بريتانيا از آن نيست که هندوستان . طريق ايران مستحکم گردد
" تواند مادامي که هندوستان تماما که از اين است که نمي مورد حمله قرار گيرد، بل

عليه اتحاد جماهير شوروي  جوانب  از خطر محروس نيست، در جنگي که از همه
  .بيند، مطمئن گردد سوسياليستي تدارک مي

ليکن اگر ايران نيز به امتدادي از هندوستان، يعني مستعمره بريتانيا، بدل گردد،       
و اين امر اکنون از هر زمان ديگر ضرور تر . هندوستان از خطر دور خواهد ماند

سوختي که به عينت از طرف . استاست، زيرا ايران نيز منبع سرشاري از نفت 
  . شود برداري مي هاي بريتانيايي بهره سرمايه

روسيه، کل ايران را اشغال ) سلطنت مستبده(بريتانيا پس از سقوط اتوکراسي       
قرارداد . کرد، به اين اميد که سرانجام اين کشور را به سود خود مستحکم سازد

تاييد " قق ايران به بريتانيايي را رسمابايستي الحاق متح انگليس مي_ايران ۱۹۱۹
لکن رشد و استحکام اتحاد شوروي و انکشاف نيرومند جنبش انقالبي ملي . کرد مي

" در ايران، بريتانيا را وادار ساخت از مقاصد خويش داير بر الحاق فوري ايران موقتا
ف به يي براي تحقق همين هد هاي تازه دست بر دارد و وي را مجبور نمود که راه

اقتصادي ناممکن بود، زيرا روابط بسيار " اما الحاق سريع نيز به دليل صرفا. جويد
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کاري به سرعت مضمحل  داد اين هم نزديک اقتصادي ايران با روسيه اجازه نمي
سده گذشته  ۸۰هاي  با روسيه طي ساليان درازي، از آغاز سال  اين رابطه . گردد

بسط خطوط راه . مدار بازار جهاني کشانده بودايران را به " ، تدريجا]سده نوزده[
" آهن از سمت روسيه به مرزهاي ايران باز هم اين فرايند را تشديد کرد، و طبيعتا

اوضاع و احوال مساعدي را براي صادرات موادخام صنعتي و محصوالت کشاورزي 
يي  ماليات بازرگاني با سرعت. آورد ايران به بازارهاي وسيع روسيه فراهم مي

) دالل(آور رشد يافت و به موازات آن بر تعداد و نفوذ بورژوازي کمپرادور  سرسام
  .ايران افزوده گشت

تا انقالب اکتبر بورژوازي کمپرادور در شمال و مرکز ايران و مالکين اراضي       
يافتند، و در واقع امر عمال  بزرگ کشاورزي به سوي روسيه تزاري جهت مي

  .روسي بودند  سرمايه
روسي و انحصار تجارت خارجي اتحاد جماهير   داري ليکن انهدام سرمايه      

شوروي سوسياليستي، و عدم امکان استقرار مجدد روابط گذشته با روسيه به طرز 
  .شمرد گيري سياسي اين طبقات را الزم مي ناپذيري تغييري در جهت اجتناب

  
  مناسبات ايران و انگليس

و انگليس کوششي بود از جانب طبقات حاکم در ايران ايران  ۱۹۱۹قرارداد       
" رسما" و اگر اينان موقتا. براي اين که خود را به آغوش امپرياليسم بريتانيا بسپارند

از اين قرارداد در گذشتند، به اين سبب بود که از اين هراس داشتند که موج انقالب 
  .ادامه يافت ۱۹۲۱تا سال اين امر . آنان را از نفوذ در اداره حکومت محروم سازد

تواند ايران را به ضرب زور عريان به چنگ  بريتانيا که معتقد شده بود ديگر نمي      
النهرين و مصر، نامزدهاي  هاي بين آورد، تصميم بر آن گرفت که براساس نمونه
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خود را براي اداره مملکت به ميدان بفرستد و از طريق ايشان، آهسته ولي با جديت، 
  .طلبانه خويش را مستحکم سازد موضع سيادت] و[گي  هسرکرد

بايستي اين وظيفه را براي  مي ۲۵/۲/۱۹۲۱در  ۶۷کودتاي سيدضياءالدين      
ولي به زودي با عريان شدن ماهيت انگلوفيلي . امپرياليسم بريتانيا به انجام برساند

ر وي محول يي که ب سيدضياءالدين، وي ديگر قادر نبود وظيفه) هوادار انگليس(
شده بود انجام دهد و بريتانيا تصميم گرفت رضاخان، رقيب وي، را که تا آن زمان 

  .ناشناخته مانده بود، جانشين او سازد
رضاخان اين وظيفه را يافت که جنبش انقالبي در حال رشد را درهم کوبد و       

ي قرارداد نفوذ اقتصادي سياسي بريتانيا را در ايران مستحکم کند؛ يعن" تدريجا
ولي رضاخان اين وظيفه را از دو طريق . به مورد اجرا گذارد" را عمال ۱۹۱۹
، )National Army(از يک سو با ايجاد يک ارتش کشوري : توانست انجام دهد مي

و از سوي ديگر با اظهار مداوم دوستي با اتحاد جماهير شوروي سوسياليستي که به 
  .نماياند ه ميخوا ها خود را جمهوري منظور آن سال

خواهي حرف  و جمهوري] با اتحاد شوروي[اما سخنان وي داير بر دوستي       
اين بازي دوسره . و در واقع نفوذ بريتانيا افزايش يافت. يي بيش نبود توخالي

)Double Game ( که رضاخان با حمايت بريتانيا تمام  ۱۹۲۵زيرکانه تا پايان
خواهي را از چهره بر گرفت و بر  اب جمهوريمراکز انقالبي را سرکوب نمود و نق

  .تخت شاه شاهان صعود کرد، ادامه يافت
  

  بريتانيا و مالکين ارضي
                                                 

ها به احتمال بسيار  اين. ذکر شده است ۲۵/۱۱/۱۹۲۱آمده است و تاريخ آن » انقالب سيدضياء»  در متن انگليسي – ۶۷
 .قوي اشتباهات ترجمه است و نه از اصل مقاله



۱۹۶ 

بريتانيا تحت فشار . طلبيد مي" منافع اقتصادي بريتانيا آرام ساختن کشور را مصرا      
گر را  گر خود را از ايران خارج ساخت، چون نقش آرامش ها، ارتش اشغال توده
آميز اين وظيفه  به منظور تامين موفقيت. ايست ارتش کشوري رضاخان ايفا کندب مي

هاي مختلف کشور و مطيع ساختن  هاي انقالبي در بخش و سرکوب سريع خيزش
  در همه" زدند، تقريبا هاي سرکش که از شناسايي دولت رضاخان سر باز مي  فئودال

ومت پليسي متمرکز نقاط حکام نظامي جانشين حکام کشوري شدند و يک حک
توانست بدين دستگاه پليسي  سلسله رضاخان حتا يک روز هم نمي. ايجاد گشت

  .متمرکز دوام آرد
گي حاکم در اقتصاد ملي  مانده تنها به شکرانه اوضاع و احوال ويژه و عقب      

هاي بريتانيا همراه با رضاخان، توانستند چنان نتايج  کشور ما بود که امپرياليست
در . دار بزرگ است ميهن ما کشور اشراف بزرگ زمين. را کسب کنند» انيدرخش«

بسياري از واليات، از جمله در شيراز، اصفهان، گيالن و برخي ديگر، چهل تا هفتاد 
روي هم . هاي زير کشت در دست چند دوجين مالک قرار دارد درصد از زمين

اي قابل استفاده در دست ه زمين]بازنويس.منظور سه پنجم است" احتماال[ ۵/۳رفته 
  .سه هزار مالک قرار دارد

زيرا اينان . ها خواهد شد هر انقالبي در درجه نخست ناگزير متوجه اين انگل      
بيش از هرکس ديگري طالب يک دولت مقتدر هستند که بتواند از آنان در مقابل 

 تواند به مثابه سلطنت مي  اين وظيفه را بهتر از همه. دهقانان و انقالب حمايت کند
سلسله قاجار براي اين منظور بسيار . اند، ايفا کند شکل حکومتي که بدان خو گرفته

ضعيف و سالخورده بود، و لذا تصميم ايشان بر آن شد که به همراه بريتانيا از رضاخان 
  .در مقابل سلسله قاجار حمايت کنند

هاي ارتجاع  سب نقشهلذا آرايش طبقاتي ايران معاصر به بهترين شکلي منا      
داران بزرگ، اربابان واقعي کشور  حاکمه اصلي زمين  طبقه. رضاخاني است-بريتانيا
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دار بزرگي بدل گشت و بدين  خود رضاخان طي مدت کوتاهي به زمين. هستند
نقش بورژوازي صنعتي ناچيز . ۶۸گرديد  ترين طبقه ترتيب حافظ اصلي اين ارتجاعي

خارجي   داري در سرمايه" هايش صرفا ريشه  که همه است و بورژوازي کمپرادور،
مستقر است مانند روحانيون، همواره ابزاري در دست ارتجاع امپرياليستي بوده 

کل اين اراذل، و رضاخان در راس آنان، . چنان نيز باقي خواهد ماند است، و هم
بريتانيا   هآماده خيانت به هر قيمتي به منافع کشور، آن نيروي داخلي است که سرماي

، ساخته انتخابات قالبي، »ملي«سازد؛ در حالي که مجلس  خود را بر آن استوار مي
  .اراده متمرکز اين اراذل است) سمبل(نماد 

  
  رضاخان و بريتانيا

خويش جهت بريتانيا را اختيار کرد و ) career(رضاخان از همان آغاز کارير       
گاه  خدمتي وي هيچ ممنون سازد؛ ولي خوشطرق کوشيد تا اربابان خود را   به همه

آهن  راه. آهن روشن شده است، آشکار نگرديد با اين روشني که در امر ساختمان راه
به تصويب مجلس رسيد، قرار است  ۱۹۲۷فوريه  ۲۴سراسري ايران که طرح آن در 

  :خوانيم در اين قانون مي. با درياي خزر متصل سازد] خرمشهر[خليج فارس و محمره 
آهن بين بندر  دهد به ساختمان راه ملي به دولت اجازه مي] شوراي[مجلس -      

  محمره و بندر گز از طريق همدان و تهران اقدام کند؛
آهن را به يک شرکت ساختماني کشوري يا  دولت مجاز است ساختمان راه -      

دارد  جويي به سود کشور؛ دولت اجازه خارجي واگذار کند، با رعايت اصل صرفه
هنگامي که تامين مواد ساختماني الزم در داخل کشور ميسر نباشد، اين مصالح را 

  از خارج وارد سازد؛

                                                 
 مترجم» .حافظ اصلي سلسله نوين گرديد«: آمده است  در متن انگليسي – ۶۸
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آهن که از  آهن مذکور بايد وسيله طرح يک متخصص راه ساختمان راه -      
  طرف مجلس استخدام خواهد شد، انجام پذيرد؛

ر به ساختمان يک کارخانه ميليون تومان از بودجه انحصار قند و شک ۲/۴۱ -      
در چهار سال اول، هر سال يک : آهن اختصاص خواهد يافت، به ترتيب زير  ذوب

  ميليون تومان؛ و در سال پنجم نيم ميليون تومان؛
  .ي وزارت امور اجتماعي و وزارت دارايي خواهد بود اجراي اين قانون به عهده -      
بانک [ز طريق بانک انگليس در ايرانآهن قرار است ا بودجه ساختمان ذوب      

تامين گردد، که براي تضمين آن درآمدهاي انحصار قند و شکر را ] شاهنشاهي
  .دريافت خواهد کرد

در صدد بوده است کنترل انحصار " جا بايد يادآور شد که بريتانيا مداوما در اين      
زيرا اين . يش دهدقند و شکر را در ايران در دست گيرد، و ماليات بر آن را افزا

بريتانيا موفق شده . کند آن متاعي است که بريتانيا به ايران صادر نمي] قند و شکر[
است ماليات بر قند و شکر را دو برابر کند و بدين وسيله امر تامين بودجه اين اقدام 

بدين ترتيب، انحصار . ميسر ساخته است  را براي باند انگليسي] آهن ساختمان ذوب[
افتد که با کمک بانک انگليس در ايران درآمد آن  کر به دست بريتانيا ميقند و ش

اين وجوه در حال حاضر در بانک باقي خواهند ماند و در . را دريافت خواهد کرد
درصد بهره خواهد داد، در حالي که خود بانک اين وجوه را در  ۳تا  ۲ازاي آن 

  . درصد بهره به قرض خواهد داد ۱۶تا  ۱۲مقابل 
  
  آهن فت و راهن

ميليون ليره مخارج ساختمان  ۱۵۰رود که  در اليحه هيچ سخني از اين نمي      
در حالي که بودجه کل کشور از چهار و نيم تا . آهن از کجا تامين خواهد شد راه
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کند ولي کل قضيه بر هر فرد با سوادي روشن است،  پنج ميليون پوند تجاوز نمي
دولت ايران از پيش . تيازات جديد مربوط استآهن به اعطاي ام ساختمان راه

خيز جنوب غربي  قراردادي با شرکت نفت ايران و انگليس براي انتقال مناطق نفت
در ] نفتي بريتانيا[به امضاء رسانده است، که بعدها به گروه ] شرکت[بدان 
 خيز شمالي مربوط است؛ دومين قرارداد به مناطق نفت. النهرين ملحق خواهد شد بين

تنها مسئله عبارت است از . در اين مورد نيز تکليف مسئله از پيش روشن شده است
  .اين که امتياز را به شرکت نفت ايران و انگليس يا استاندارد اويل بسپارند

اين امتياز به استاندارد اويل سپرده خواهد شد که در آن با شرکت نفت " ظاهرا      
آهن  به عبارت ديگر، تامين بودجه راه. بود سهيم خواهد" ايران و انگليس مشترکا

هاي بريتانيا در  مربوط است به اعطاي امتيازات جديدي به امپرياليست" منحصرا
الجيشي دارد، زيرا موافق اين طرح،  اهميت سوق" آهن عمدتا ايران، و احداث راه

 آهن عراق متصل گردد، و سپس با سيستم راه" آهن فورا قرار است اين خطوط راه
اين آرزوي ديرينه پنهاني بريتانيا . آهن هندوستان اتصال خواهد يافت با سيستم راه

  .است
آهن  از اتصال راه. ها ديد در عصر خود درباره اين طرح خواب ۶۹کرزن] لرد[      

يي حاصل ايران خواهد  ايران به هندوستان در درجه نخست چه سود اقتصادي
االنکشاف، ذخاير موادخام و  وه بر منابع سريعهندوستان عال. گشت؟ به نظر ما هيچ

توان داشت که  ترين ترديدي نمي عظيمي را داراست، و کوچک) برنج(موادغذايي 
از ) متاع(آهن براي ايران، فراي افزايش خواسته  خطوط مطروحه جنوبي راه

تواند به طور جدي بر روي  ايران نمي. يي در بر نخواهد داشت هندوستان، ثمره

                                                 
مداران معروف بيست و پنج  ، از سياست)Lord George Nathaniel Curzon( لرد جرج ناتانيل کرزن- ۹۶

 )بازنويس(.بود قرن بيستم بريتانيا سال نخست
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و پوست عمل نيامده از شمال  ۷۰برنج، خشکبار، پنبه، ابريشم، چرم مراکشيصدور 
به جنوب، و از طريق خليج فارس به بازار جهاني، يا از طريق دزدآب 

  .به بازار هندوستان حساب کند] مترجم:زاهدان[
الجيشي در بر نداشت، و اگر هم  سوق" اهميت صرفا" آهن واقعا اگر اين راه      

گاه  نبودند، آن  هاي انگليسي بان ايران، به همت رضاخان، امپرياليستاکنون اربا
نظر  يافت، زيرا از نقطه روشن است که مسئله به طرز ديگري فيصله مي" کامال

انکشاف نيروهاي مولده ايران، افزايش توليدات کشاورزي آن، تقويت اقتصاد وي 
رکزي، خطوط اتصالي چنان مناطق م در شمال غربي، شمال و شمال شرقي، يا هم

از . يافت بين تهران و مشهد، و خط ارتباطي بين تهران و آستارا اهميت عظيمي مي
هاي صادراتي و  مطالعه تطبيقي حمل و نقل کاالها از گمرکات در زمينه متاع

هاي شمالي، شمال شرقي و شمال غربي، طرق  شود که راه وارداتي چنين نتيجه مي
هاي جنوبي،  ؛ راه)يابد ناي ترياک که به بوشهر راه ميبه استث(اند صادرات ايران

  .دهند طرق واردات ايران را تشکيل مي" جنوب شرقي و جنوب غربي عمدتا
تواند به درستي و  نمي] ايران[اگر اين موضع غيرقابل بحث باشد که اقتصاد ملي       

تزارهاي از طريق کش] يعني[سالمت ساخته شود، مگر از طريق انکشاف کشاورزي، 
بافي، و  قالي  پنبه و برنج، انکشاف توليد کرم ابريشم، و صنعت) پالنتاسيون(صنعتي 

داري؛ اگر اين  از راه حفاظت از بازار فروش محصوالت صنعتي و کشاورزي و دام
توانند براساس  نيز غيرقابل ترديد باشد که در يک اقتصاد منظم، واردات تنها مي

آهني  توان ترديد داشت که نخستين خطوط راه ه نميگا صادرات استوار شوند، آن
گان را به بازارهاي فروش  بايد مناطق توليدکننده بايستي ساخته شوند مي که مي

ليکن اگر امروز ايران به رغم منافع حياتي خود تصميم بر . محصوالت مرتبط سازند

                                                 
 مترجم.آمده است» زعفران«در متن آلماني به جاي اين لغت  – ۷۰
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سازد،  آهن با درياي مازندران متصل گيرد که خليج فارس را وسيله راه آن مي
گردد که اين نقشه به تحريک بريتانيا عنوان گشته است، که طي  آشکار مي" کامال

النهرين و هندوستان را در سر  ساليان دراز آرزوي اتصال مصر، فلسطين، بين
يابي به همين مقصود، دولت ايران تحت  در نتيجه، به منظور دست. پرورانده است

ن سراسري ايران، اين برنامه را دارد که با آه رهبري رضاخان، افزون بر احداث راه
. ۱: اند از کاري بريتانيا يک رشته خطوط ديگري را احداث کند که عبارت هم

خط اصلي (، مشهد، شاهرود ]مترجم:زاهدان[دزدآب . ۲خانقين، همدان، تهران؛ 
دزدآب، کرمان، شيراز، بهبهان، منجن، . ۴تهران، شاهرود؛ . ۳؛ )ايران-هدوستان
بنابراين، اين . تبريز، تهران. ۷موصل، رواندوز، تبريز؛ . ۶محمره، بصره؛ . ۵؛ محمره

الجيشي نيز  چنين برد عظيم سوق شان، هم خطوط عالوه بر اهميت سياسي و اقتصادي
آهن به  خط راه. ۱: خواهند داشت، چه بريتانيا امکانات زير را کسب خواهد کرد

هاي بسيار دور از  ف آرايي نيرو از فاصلهبسيج و ص. ۲؛ )۷۱بغداد-هايفه(هندوستان 
موقعيت مناسب براي اقدامات جنگي عليه شوروي در . ۳مرزهاي هندوستان؛ 

خط (تبديل ايران و عراق به يک منطقه نظامي واحد . ۴مرزهاي قفقاز و ترکستان؛ 
  ).۷۲جبهه ميدان عمليات هندوستان

آهن از خليج فارس  ردد که خط راهها اين واقعيت نيز افزوده گ اين  اگر بر همه      
ضروري " خيز شمالي مطلقا گان امتياز در مناطق نفت به درياي خزر براي جوينده
که بدون چنين  سهم عمده را خواهد داشت، و اين" است، که در آن بريتانيا قطعا

هاي عظيمي را براي  خيز شمالي دشواري برداري از مناطق نفت آهني بهره راه

                                                 
 مترجم. بغداد آمده است-هايفه-در متن آلماني فوآد – ۷۱
. منتشره از طرف اداره هيئت ارتش سرخ ۱۱۸-۲۰، صفحات ۱۹۲۷، آوريل »بولتن اطالعاتي«به  نگاه کنيد – ۷۲

 زاده سلطان
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متياز ايجاد خواهد کرد، خواست دولت رضاخان داير بر تامين امتنان گان ا دارنده
  .قابل فهم خواهد بود" اش بريتانيا کامال ارباب

  
  هاي تازه براي ارتش مکانيزه راه
. بريتانيا در زمينه ديگري نيز دست اندر کار است. داستان نيست  ي و اين همه      

هشت رشته ] ساختمان. [ا نيز ريخته استها ر راه وي برنامه ساختمان يک سلسله شاه
قرار است اين جادها از . ها تا کنون به تصويب دولت رسيده است راه از اين شاه

النهرين را از طريق تهران به تبريز متصل سازند، و از سوي  هاي بين يک سو راه
. هاي هندوستان را فراهم آورد بايست اتصال با سيستم راه ديگر، يک رشته راه مي

  :ها بسيار زياد است اهميت اين شبکه راه
آهن طرح شده را تا حد زيادي تسهيل خواهد کرد،  اين امر ساختمان راه. ۱      

و شاخه بغداد از  -بندرگز-تهران-هاي محمره در کار گذاردن ريل" مخصوصا(
هاي اتصالي و تقاطعي ايجاد خواهد  يي از راه اين امر شبکه. ۲؛ )همدان-خانقين
اين . ۳زمينه انکشاف وسيع حمل و نقل موتوري را فراهم خواهد آورد؛  کرد و

ديگر بازار داخلي  چنين از طريق متصل ساختن اياالت دور دست با يک اقدام هم
اين نيز بخشي از مسئله حمل و نقل شمال ايران از طريق . ۴ايجاد خواهد کرد؛ 

ين امکان را به دست اتحاد جماهير شوروي سوسياليستي را حل خواهد کرد؛ و ا
. ۵خواهد داد که محصوالت شمال به بازارهاي داخلي و بنادر مديترانه برسد؛ 

فراهم خواهد ] در ايران[آميز بريتانيا را  ي موفقيت شرايط توسعه] چنين اقدامي[
آهن هندوستان و عراق به سمت شوروي  ها که امتداد خطوط راه اين راه. ۶. آورد

الجيشي نيز  هاي سوق از و ترکستان خواهند بود، چون جادهدر مرزهاي ماوراء قفق
  .حائز اهميت خواهند بود



۲۰۳ 

اند که طي آن در هر لحظه هزاران  بدين ترتيب، آن اوضاع و احوالي ايجاد شده      
النهرين به کمک  توانند با وسايل نقليه موتوري از هندوستان و بين تن مسلح مي

را در تبريز، خراسان و ساير نقاط سرکوب » اه حمله بلشويک«دولت بشتابند تا 
  .کنند
و باالخره بريتانيا دست اندر کار ايجاد انبارهاي بنزين در قزوين و ساير نقاط       

اين   و همه. است تا در هر لحظه ضروري در آينده پايگاه هوايي آماده داشته باشد
سازد که بريتانيا  مي اين امر آشکار. اقدامات با پشتيباني دولت رضاخان روبروست

  .بيند براي چه اين تدارکات را در ايران مي
  

  هاي جنگي  طرح
» امنيت«به مالحظه مسائل " به موازات اين، متخصصين مطبوعات بريتانيا اخيرا      

اين مسئله نخست به هنگام کارزار ضد شوروي که . اند مرزهاي هندوستان پرداخته
در بهار ]  ) Neville Chamberlain(چمبرلن نويل[چمبرلن » يادداشت اخطاريه«

فرمانده نيروهاي . همراه بود، در صفحات مطبوعات محافظه کار اشتهار يافت ۱۹۲۷
اظهارات مشهور خود را داير بر خطراتي ] نيز[بريتانيا در هندوستان در آن هنگام 

. کند، عنوان ساخت گان تهديد مي همسايه» جانب«که به ظاهر هندوستان را از 
ساخت تا نيروهاي  آشکار بود که فرماندهي نظامي بريتانيا زمينه را آماده مي" کامال

امروز يک ارگان وابسته به . نظامي زيادي را از متروپل به هندوستان منتقل سازد
دارد که هم اکنون تبادل  ، اظهار مي»ديلي تلگراف«وزارت خارجه بريتانيا، يعني 
ه کردن ارتش مرزي و افزايش تعداد نيروهاي مسلح نظر پر حرارتي در باره مکانيز

مسئوالن [بريتانيا در شمال هندوستان بين کابينه در لندن و دولت هندوستان 
کند، به اندازه  مقاصدي که کابينه محافظه کار دنبال مي. در جريان است] استعماري
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لح هاي بريتانيا درصدداند نيروهاي مس امپرياليست: کافي ساده و روشن است
هاي ضد شوروي به  را براي تحقق نقشه  ها هندوستان را در دست خود گيرند و آن

  .کار بندند
لذا بريتانيا با کمک رضاخان در جهت تدارک تدريجي ايران براي جنگ آتي       

هاي سياسي و  ليکن نقشه. در تقال است  عليه اتحاد جماهير شوروي سوسياليستي
را بهبود ] ايران[تواند وضع نابسامان اقتصاد کشور  ميستراتژيک جانفشان بريتانيا ن

  .بخشد
دانند، ماهيت کشاورزي ايران وي را به کشور  گان مي که همه چنان      
هرچه ايران . ي موادخام براي مراکز صنعتي اروپا بدل ساخته است کننده تامين
ا با تر به ميدان اقتصاد جهاني کشانده شد، با همان سرعت نيز خود ر بيش

گي خويش را به  هاي بازار جهاني انطباق داد و به همان نسبت هم وابسته خواست
اش يا با اقتصاد جهاني اين اثر را  رشد مناسبات. داران خارجي احساس کرد سرمايه

يي ارتقا دهد، و در برخي از  در بر داشت که ارزش زمين را به مقدار قابل مالحظه
به دست سرمايه " هاي بزرگ را که تدريجا نشين فئودال) Feodal states(اياالت 

که در آستانه پيدايش ) صراف(گر  تنخواه. افتادند، مضمحل سازد تجاري مالي مي
رفت تا نظام کهن فئودالي را از هم به  کرد و مي نقش مترقي ايفا مي  داري سرمايه

. رده استکه مارکس به درستي اشاره ک چنان پاشاند، در اوضاع و احوال آسيايي هم
هاي  در همه شيوه. ((به تحکيم نظام فئودالي گرايش داشت] ۷۳؟[برعکس پيشانسر 
گر تنها هنگامي اثر انقالبي دارد که اشکال مالکيت  داري تنخواه توليد ماقبل سرمايه

را که بر اساس حکم و تجديد توليد مستمر آن در همان شکل سازماندهي سياسي 

                                                 
کلمات مشکوک با اين عالمت . گرفت اف قرائت برخي کلمات به سختي صورت مي دي به دليل کيفيت بد پي – ۷۳
 بازنويس. اند مشخص شده] ؟[
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تواند به  گر مي تنخواه ۷۴در اشکال آسيايي. سازد استوار است، مختل و منحل مي
که چيزي جز ويراني اقتصادي و فساد سياسي را موجب  مدت زيادي بدون آن

جا و تنها زماني که ساير شرايط شيوه توليد  گر نخست آن تنخواه. گردد، دوام آورد
رده پا از گان خ اند، از طريق ويراني فئوداالن و توليدکننده داري پديد آمده سرمايه

يک سو، و وسيله تمرکز اوضاع و احوال کار نزد سرمايه از سوي ديگر، به مثابه 
  )  آلماني ۱۲۶دوم چاپ ششم ص  جلدسوم بخش سرمايه(.))شود وسيله ايجاد شيوه توليدي نو ظاهر مي

وارترين کشور  دار در نمونه ي نقش مترقي تجار زمين در نتيجه، سخن درباره      
گويند،  در مسئله خاور مي» نظران صاحب«که برخي  ران، چنانشرقي چون اي

همان " گر در ايران تقريبا هاي عمل سرمايه تنخواه شيوه. کم نادرست است دست
جا که انتقال مالکيت زمين به  است که در جهان باستان، رم و يونان، متداول بود، آن

  .رفت يي عادي به شمار مي گران پديده تنخواه
گر به کشاورزي چيست؟ بدين پرسش، مارکس  علت انتقال سرمايه تنخواهلکن       

به طور کلي، بايد اعتراف داشت : ((دهد اين پاسخ را که به نظر ما جامع است مي
تر انکشاف يافته، کشاورزي از  داري کم که در يک شيوه توليد ماقبل سرمايه

انيسم در کار شرکت جا طبيعت چون ماشين و ارگ صنعت مولدتر است، زيرا در آن
با نيروهاي انساني " دارد، در حالي که در صنعت نيروهاي طبيعي را بايد تقريبا تماما

  .))جانشين ساخت
اندازه ارزان دهقاني و امکان استثمار بي حد و  به برکت نيروي کار انساني بي      

اما . يابد اش را به کشاورزي از صنعت پر سودتر مي گر انتقال سرمايه حساب، تنخواه

                                                 
قول مورد استناد سلطانزاده به هيچ وجه از فئوداليسم در آسيا سخن خواننده توجه دارد که مارکس در اين نقل - ۷۴

تفسير رفيق سلطانزاده بر . کند ياد مي» اشکال آسيايي«و «  داري هاي ماقبل سرمايه شيوه«که از  گويد، بل نمي
يافت  اين نقل مارکس در متن انگليسي. قبول بدون بحث تفکر حاکم در کمينترن بوده است" ظاهرا» فئوداليسم«

 مترجم. شود نمي
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هاي  تجاري هنگامي که به کشاورزي پا گذاشت به همان شيوه -سرمايه مالي
به احيا و تقويت اوضاع و احوال " استثماري فئودالي متوسل گشت و بعضا

  .در دهات پرداخت] سرواژ[گري  خدمت
  

  وران ويراني دهقانان و پيشه
طلوبي بر صنايع روستايي و خارجي به ويژه اثر نام  داري اقدامات عمال سرمايه      

واردات کاالهاي ارزان قيمت از خارج، ايشان را بيش از پيش . وري دارد کار پيشه
محنت بار و نيمه   گي سازد که لنگان لنگان به زنده کشاند و مجبور مي به ويراني مي

شود که ايشان  وضع ابتدايي صنايع ملي مانع از آن مي. دهند يي ادامه مي گرسنه
سازد نان خود را  کار خود را در داخل کشور به کار بندند و آنان را وادار مينيروي 

داري و  انکشاف عناصر سرمايه. در فراي مرزهاي سرزمين بومي خويش به جويند
داري بايد وضع وخيم  تبديل ايران به زائده مستعمراتي اين يا آن قدرت سرمايه

  .تر سازد دت خرابکش را به ش گران زحمت وران و صنعت کنوني پيشه
ترين  داران، بزرگ نظام اقتصادي موجود در ايران و سيادت و دولت شاه و زمين      

طبقه اساسي مولد در ايران هنوز . سد راه انکشاف نيروهاي مولده کشوراند
ي [ها ور که بر اساس کارشان انگل گر و پيشه کارگران صنعت" اند و بعضا دهقانان
شاه، مالکين ارضي گوناگون، تجار و دالالن، و : کنند زيست مي] اجتماعي

شمار  هاي بي بايد تغذيه گروه يي که مي اما طبقه. روحانيون در همه سطوح و غيره
يي که هرگز  کشانه دستي و اوضاع و احوال ستم ها را تامين سازد، در تنگ انگل

ف مبادالت ورود ايران به بازار جهاني انکشا. زييند شبيه آن ديده نشده است، مي
هاي دهقاني را به  پولي، استثمار توده -تجارت خارجي و پيدايش مناسبات کااليي

داران بزرگ و کوچک، سلب مالکيت  از يکسو، زمين. حد اعال تشديد کرده است
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اند؛ از  از دهقانان و تصاحب اراضي اشتراکي را به وسايل مختلف ممکن آغاز کرده
لفظ فارسي در [داران  ملک -داران پولي، زمين سوي ديگر نياز روزافزون به صنايع

هاي بيش از  را به سوي تحميل ماليات و خراج] مترجم.زاده متن فرنگي از سلطان
عمال دولت شاه در اين امر، همانند ساير امور، . پيش بر اقتصاد دهقاني رانده است

ز دهقانان به بخشي ا. اند دار و مطالبات ايشان حمايت کرده هاي زمين]بارون[از خان 
اوقاف [اند بخشي از زمين خود را به مسجد  اميد حفظ حيات خويش، مجبور گشته

دار يا  هديه کنند تا از اين طريق به توانند خود را از چنگال تجاوز زمين] مذهبي
. فرسا، نجات بخشند هاي بيش از حد سنگين و طاقت ارباب و از پرداخت ماليات

مالک اوقاف مذهبي را که ابعادشان در حال گسترش به ويژه توسعه ا] پديده[اين 
کننده،  عدم بازار داخلي و مراکز صنعتي مصرف. است، تشويق کرده است

گران و بورژوازي دالل که  داران، تنخواه گي شديد به زمين کشاورزي را در وابسته
مکند، قرار  چون زالو آخرين قطره خون دهقانان از پيش ويران شده را مي هم
  .هدد مي

  
  راه به سوي سوسياليسم

ي  مندانه هاي سخاوت ، عالرغم رژيم سبع رضاخان، و به رغم کمک"نتيجتا      
کش عليه  دستان بريتانيايي وي در سرکوب جنبش انقالبي، شورش مردم زحمت هم

يکي پس از ديگري در نقاط گوناگون ] سلطنتي[آشام سلسله جديد  رژيم خون
ي در پي شورش در آذربايجان، گيالن، خراسان، اين امر پيدايش پ. کنند سربلند مي

کش شهر و  هاي زحمت رساند که روحيه انقالبي به قلب توده را کرارا به اثبات مي
روستا راه يافته است، و اين که دهقانان که تا چندي پيش در کاري آرام ايستاده 

 - ارتجاع انگلستانترين را در مبارزه عليه نظام موجود و عليه  بودند، شرکت فعال
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اما اين ارتجاع که دست خود را در سرکوب جنبش ملي . کنند رضاخان آغاز مي
يي  ها با سقاوت ناشنيده همه اين جنبش. شناسد مستحکم ساخته است، رحمي نمي

گان و رهبران دستگير شده آنان در مالء عام  کننده شوند و شرکت سرکوب مي
جا که نيروهاي رضاخان قادر نبودند  آن )گيالن(گردند  شکنجه و تيرباران مي

بريتانيا با کاميون و هواپيما و غيره به ] نظامي[شورش را ريشه کن سازند، فنون 
توان به ضرب هواپيما و  اما معضالت اقتصادي را نمي). خراسان(دادشان رسيد 

اش  خواهند؛ کشور به انکشاف نيروهاي مولده دهقانان زمين مي. تيرباران حل کرد
کشور . شود ضرورت ايجاد يک بازار ملي و صنايع ملي احساس مي. يازمند استن

تواند خوراک اهالي خود را تامين سازد، حتا در محدوده سهميه محنت باري  نمي
در نتيجه، هزاران نفر . کنند را سر مي  گي کش ايران با آن زنده هاي زحمت که توده

لنهرين، قسطنطنيه، باکو، ترکستان و ا گويند و در بين هاي خويش را ترک مي خانه
رحمانه نه  از طريق لشکرکشي تنبيهي و تنبيه بي. روند وجوي کار مي غيره به جست

  . توان صنعتي به پا کرد و نه وضع اقتصادي را بهبود بخشيد مي
يا از طريق انکشاف : توان ايجاد کرد را در ايران از دو طريق مي  لکن صنعت      

، يا وسيله سازماندهي با برنامه و کل  داري اديات خصوصي سرمايهبخشيدن به اقتص
راه نخست براي ايران نتايج وخيم بيش از حد معمول در . اقتصادي کشور  گي زنده

تواند  انباشته در داخل، ايران نمي  بر خواهد داشت، زيرا که به علت عدم سرمايه
وز دوران انباشت آغازين سرمايه ايران هن. صنايع معمول را با منابع خويش به پا کند

به عالوه عدم اوضاع و احوال عمومي انکشاف . را پشت سر نگذاشته است
  که ديديم، در حال حاضر سرمايه گرايد که، چنان به اين وضع مي  داري سرمايه

،  گر و به سوي کشاورزي، و نه صنعت انباشته در دست بورژوازي بازرگان و تنخواه
هاي استثمار به انگل جديدي بر  ترين شيوه که با توسل به کهنسرازير خواهد شد، 
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را   درست است که انباشت آغازين سرمايه. روي بدن دهقانان بدل خواهد گشت
توان با ورود سرمايه خارجي جبران کرد، ولي اين امر براي ايران به معني حراج  مي

، خواهد  انگليسي داران داران خارجي و در رديف اول، سرمايه کشور نزد سرمايه
  .بود

تواند رشد منافع اقتصادي را بدون مبارزه مجاز شمارد، به ويژه در  بريتانيا نمي      
قدرت ديگري؛ زيرا در نظام جهاني مستعمرات بريتانيا، ايران    قلمرو ورود سرمايه

براي اين کشور بيش از آن مهم است که به آساني سيادت آن را به ديگري تسليم 
  .سازد
تواند راه  در ايران تحت نظام کنوني تنها مي  داري در نتيجه، انکشاف سرمايه      

نظام امپراتوري بريتانيا را اختيار ] چارچوب[ي استعماري در  تبديل ايران به زائده
آهن، جاده و اعطاي امتيازات و  احداث راه(تمام اقدامات استعماري رضاخان . کند
پيدايش . گردد هاي بريتانيا اجرا مي تامين منافع سرمايهو تماما در جهت " کال) غيره

تواند اين فرايند  هاي کوچک در يکي دو منطقه کشور نمي ها و کارخانه کارگاه
اگر بر اين نيز اين واقعت افزوده شود که هم اکنون ديگر تمام . اساسي را تغيير دهد

و غيره در دست ها، نفت، تلگراف  نقاط استراتژيک اقتصاد ايران، چون بانک
آشکار " دهد کامال جهتي که رضاخان به انکشاف  کشور مي. بريتانيا قرار دارند

  .گردد مي
  

  شورش کارگران 
تواند  يعني ايران بايد و مي: تواند برگزيند اما راه ديگري نيز هست که ايران مي      

ور تاسيس بدين منظ. احتراز جويد  داري از راه فوالعاده دردناک انکشاف سرمايه
ور در شهرها، و  گر و پيشه هاي تعاوني صنعتي در ميان کارگران صنعت شرکت
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بايست يکي از شعارهاي اساسي  هاي تعاوني کشاورزي در روستاها مي شرکت
بايست، به موازات اين، از همه طريق ممکن  حزب مي. حزب کمونيست ايران باشد

اند تا بتواند اتحاد بين صنايع مدد برس) تعاون(به سازماندهي و انکشاف همکاري 
کش ايران را  گان زحمت کننده سوسياليستي کشور پرولتارياي پيروزمند و مصرف

  .تسهيل سازد و تا حد ممکن از دالالن زائد احتراز کنند
رفته است که ايران  تنها با حمايت پرولتارياي پيروزمند کشورهاي صنعتي پيش      

ترجمه از : زاده سلطان.آ.(۷۵اه سوسياليسم گام گذاردخواهد توانست با استواري به ر
  )شين.ميم:از  متون آلماني و انگليسي

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
؛ اسناد تاريخي جنبش کارگري سوسيال دموکراسي و کمونيستي ايران جلد چهارم؛ آثار سلطانزاده :بر گرفته از - ۷۵

 بازنويس. انتشارات مزدک



۲۱۱ 

  
  
  
  
  
  

  هاي اوليه کوشش
  هاي کارگري در ايران براي تشکيل اتحاديه

 
، يعني از ۱۹۰۶ها در ايران، از سال  هاي اوليه براي تشکيل اتحاديه کوشش      

هاي تهران، که زير  خانه در آن موقع کارگران چاپ. شدي انقالب اول، آغاز  مرحله
" بعدا  ولي. هاي خود را تشکيل دادند ها قرار داشتند، اتحاديه نفوذ شديد دمکرات

که حزب دمکرات تغيير ماهيت داد و  و هنگامي  -موقعي که ارتجاع تسلط يافت
شاه  هاي وزرات، مدافع جدي تاج و تخت اش پس از رسيدن به پست پيشوايان

اين وضع . برسد، منحل شد گيري  که به موفقيت چشم اين اتحاديه بدون اين -شدند
سراسر نواحي " سابقه، تقريبا بي  سالي که قحطي. ، ادامه يافت]۱۲۹۷[١٩١٨تا سال 

شدند و  گي تلف مي شمال ايران را فرا گرفته بود و صدها و هزاران نفر از گرسنه
کشان را به مرگ از  هاي وسيع کارگران و زحمت ودهگراني دايم التزايد خواربار، ت

هاي تهران پيش قدم  خانه اين بار نيز کارگران چاپ. کرد گي تهديد مي گرسنه
آنان بعد از چند اعتصاب، دولت . هاي صنفي خود را تشکيل دادند شدند و اتحاديه

نظيم ها ت ي قرارداد دسته جمعي را که توسط خود آن را وادار ساختند که اليحه
. کرد، تصديق نمايد شده بود و روابط متقابل کارگران و کارفرمايان را معين مي
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در اين قرارداد، هشت . تا حدي وضع اقتصادي خود را بهبود بخشيدند" ضمنا
ها  کاري، بهبود شرايط بهداشتي در متبعه ساعت کار روزانه، سيستم پرداخت اضافه

ي  ها، روحيه خانه گ کارگران چاپبزر" اين موفقيت نسبتا. و غيره مقرر شد
ها نيز به تدريج دست  العاده باال برد، به طوري که آن ها را فوق کارگران ديگر رشته

  .هاي خود زدند به تشکيل اتحاديه
  :هاي صنفي تهران به شرح زيربود ، وضع اتحاديه١٩٢٣ي سال  تا اول ژانويه      

  
  نفر  ۲۰۰  چيان تهران گرافتل.۲  نفر١٨٠  ها چاپخانه کارگران اتحاديه.۱
  نفر ۲۰۰۰  ايران تمام چيان تلگراف.۴  نفر ۳۵۰  بزازها ي  اتحاديه.۳
  نفر  ۳۰۰  کفاشان.۶  نفر ٣٠٠  ي نانواها اتحاديه. ۵
  نفر ۲۰۰۰  خياطان. ۸  نفر ۲۵۰  ها خانه تجارت کارمندان  تحاديها.۷
  نفر  ۱۵۰  يراق بافان.۱۰  نفر ٩٠  رسانان ي نامه اتحاديه. ۹
  ۴۶۵۰  جمع  ۱۱۷۰  معج

  نفر ۵۸۲۰: جمع کل
  

براي رهبري عمومي و امور تعليماتي و هم چنين براي  ]۱۲۹۹[١٩٢٠در سال       
هاي تهران تشکيل شد که در آن از هر  هاي تازه، شوراي اتحاديه تشکيل اتحاديه

 ١٩٢٢بدين ترتيب در اوايل سال . ي منتخب شرکت دارند اتحاديه سه نفر نماينده
درصد تعداد کل  ٢٠هزار عضو که  ١٠هاي مذکور با قريب  ، تمام اتحاديه]۱۳۰۱[

  .ها ملحق شدند دهند، به شوراي اتحاديه کارگران تهران را تشکيل مي
به زودي شهرهاي اياالت نيز از تهران سرمشق گرفتند و در اين شهرها به       

هزار  ٢٠حدود " مجموعااکنون در ايران . هايي تشکيل شد استثناي تبريز، اتحاديه
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هاي ايران با اين که  اتحاديه. هستند هاي صنفي  نفر کارگر و کارمند عضو اتحاديه
، به چند اعتصاب ]۱۳۰۰[١٩٢١ي آخر سال  اند، طي شش ماهه تازه تشکيل شده

گيري  هاي صنفي رفته رفته نقش چشم بدين ترتيب، اتحاديه. آميز دست زدند موفقيت
ها يک دفتر مرکزي نيز دارند، که در  اتحاديه. کنند ران بازي ميي سياسي اي در صحنه

هاي سرخ انترناسيونال مسکو  ، تأسيس شده و جزء اتحاديه]۱۳۰۱[١٩٢٢نوامبر 
  .باشد مي

هاي  براي ترسيم دورنماي آتي جنبش کارگري در ايران و نشان دادن آن رشته      
آيند، جدول زير را  در مي ها شان به عضويت اتحاديه يي که کارگران توليدي

ها و مؤسسات تبريز و تعداد کارگران  البته در اين جدول فقط کارگاه. آوريم مي
براي ساير   ي مشخصي ، نشان داده شده، ولي نمونه]۱۳۰۱[١٩٢٢ها در اوايل سال  آن

  :شهرهاي ايران نيز هست
  

  تعداد کارگران  تعداد کارگاه يا مؤسسه  نوع توليد
 ۲۶۲۵ ۱۷۵ فرش بافي

 ۱۵۰ ١ نخ ريسي

 ٢٠٠ ٢ )فاستوني(گي بافنده

 ١٠٠ ١٠ )عبا(گي بافنده

 Ulep( ۲۰ ۱۰۰(گي بافنده

 ١٨٠ ٣٠ )شال(گي بافنده

 ۵۰ ١٠ بدلي ظروف پيني

 ١٢٠ ٨ خانه چاپ

 ۳۵ ٧ باسمه
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 ٣٠٠ ٣٠ دخانيات

 ۵۰ ۵ پاپيروس سازي

 ۵۰ ۵ آجر پزي

 ٣٠ ٣ سازي باروت

 ١٠٠ ٢٠ دوشاب

 ٢٠٠ ۴۰ رزي رنگ

 ۶۰ ١٠ پزي صابون

 ۵۰ ۵۰ پزي گدازي و گچ آهن

 ۴۴۰۰ ۴۲۶ جمع

  
  :هاي زير را افزود به اين فهرست بايد کارگاه      

  
تعدادکارگاه   نوع توليد

  يا مؤسسه
  تعدادکارگران

گري،  گري، ريخته گري نظير آهن هاي کوچک صنعت کارگاه
  ۴۶۸۰  ۱۰۹۰  چلنگري، جوراب بافي، نانوايي و غيره

دباغي و سرآجي، سلماني و مواد : وري هاي پيشه ساير کارگاه
 غذايي 

۴۷۰ ۱۹۴۲  

  ۳۸۶۵ ۱۸۶۵ هاي معامالتي مؤسسات بازرگاني و بنگاه
   ۵۵۲۵ ها، باربرها و غيره  تراش ها، سقاها، سنگ تعداد مفتي

   ۵۳۰ در ادارات و مؤسسات دولتي
   ٢٠٠٠ ها و غيره  ها، باغبان ها، ارابه چي کارگران ساير حرف، دالل
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، نفر است و اگر ۲۲۹۴۲بدين ترتيب، تعداد افراد مزدبگير در تبريز برابر با       
کاران منازل و بيکاران را که تعدادشان در ايام اخير به علت بحران اقتصادي  خدمت

هزار نفر  ٣٠افزايش يافته، بر اين رقم عالوه کنيم، آن وقت رقم کل به حدود 
  .خواهد رسيد

" بزرگ ايران، مثال  تبريز از بسياري لحاظ يک نمونه کامل براي ساير شهرهاي      
. اصفهان، شيراز، کرمان، يزد، تا حدي رشت، مشهد، قزوين و غيره به شمار مي رود

جا تعداد  ي تهران بايد خاطر نشان کرد، که طبق آخرين آمار در اين اما درباره
  .هزار نفر است ۵۰مزدبگير 

. وحشتناک است" ها و مؤسسات واقعا کشي و استثمار در اين کارگاه هبهر      
همين سبب، هر  ي مدت کار روزانه وجود ندارد و به  هيچ قانوني درباره" تقريبا

به خصوص صاحبان . کند اش خواست با کارگران رفتار مي هر طور دل  کارفرمايي
ساعت کار روزانه  ۱۲تا  ۱۱ها،  در اين کارگاه. کنند هاي کوچک بيداد مي کارگاه

بافي، که کارفرمايان  هاي قالي استثمار در کارگاه. شود يک امر عادي محسوب مي
مدت . آورند، وحشتناک است به معناي واقعي کلمه عرق زنان و کودکان را در مي

خردساالن درست " ضمنا. ساعت است ١٢الي  ١٠ها از  کار روزانه در اين کارگاه
وابسته به " کنند و پذيرش يا اخراج کارگران مطلقا ساالن کار مي بزرگ ي  به اندازه

االجراي دولت در مورد  ي الزم نامه براي نمونه، تصويب. رأي مدير کارگاه است
به اين . کنيم جا نقل مي بافي کرمان را در اين هاي قالي مقررات کار در کارگاه

  :مناسبت تلگرام زير از کرمان به تهران فرستاده شد
بافي مطابق  هاي قالي ، ما صاحبان کارگاه]۱۳۰۰آذر۱۹[١٩٢١دسامبر سال  ١٠«      

ها، اعم  ها، کارگاه ي کارخانه دستور دولت، در حضور والي، تعهد زير را در کليه
  :گيريم که به کارفرمايان ايراني متعلق باشند يا اتباع خارجي، به عهده مي از اين
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جباري متوسل نشويم و شرايط استخدام را بر اساس هيچ عنوان به کار ا  به. ۱      
  توافق طرفين منعقد کنيم؛

ي  شرايط قرارداد پس از حاکم شرع بايستي توسط مدير کارخانه در شعبه. ۲      
  جا نيز تصديق شود؛ وزارت فوايد عامه به ثبت برسد و در آن

اند، ملغي  عقد شدهمن) اول حمل(مارس امسال ١٣هايي که تا  ي کنترات کليه. ۳      
هايي که بعد از اين تاريخ منعقد شده، بايستي مطابق  شوند و کنترات محسوب مي

  ي فوايد عامه تسليم شوند؛ بند دو اين تعهدنامه براي ثبت به اداره
مدت کار تمام کارگران و افرادي که در توليد شاغل هستند، و در تمام . ۴      

  شود؛ ساعت تعيين مي ٨فصول سال، 
سال و  ٨تر از  شان کم کنند، نبايد سن هايي که در توليد کار مي پسر بچه. ۵      

  سال باشد؛ ١٠تر از  ها کم دختر بچه
گان نظارت صحي اين  کار بايد در حد امکان خود موافق دستورات نماينده. ۶      

  کار را انجام دهند؛
ي پاداش کارگران به طور  همارس سال آينده، که مسأل ١٣از اين تاريخ تا . ۷      

نهايي مورد تجديدنظر قرار خواهد گرفت، ميزان پاداش کارگران پنج درصد 
  يابد؛ افزايش مي

  ها بايد روزهاي جمعه و اعياد تعطيل شوند؛ کارگاه. ۸      
  هاي زنان و مردان بايد از هم جدا شوند؛ کارگاه. ۹      
مقررات مذکور بوده و در صورت تخلف باف موظف به اجراي  جمعيت قالي. ۱۰      

ي  ها به عهده تفتيش و نظارت بهداشت بر کارگاه. به بازخواست جلب خواهد شد
  ».شود الملک محول مي دکتر احياء

متن کامل اين سند را آوريم، تا نشان دهيم که کارگر ايراني و " ما تعمدا      
از قرارداد پيداست، که . ندکن گي و کار مي ي او در چه شرايط دوزخي زنده عائله
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ترين شرايط  المدت معمول است، نه تنها ابتدايي در کرمان نه تنها کار طويل
بهداشتي و تعطيل در هفته وجود نداشت و نه تنها استثمار کودکان شش ساله رواج 

يعني کارگر در واقع به صورت سرف و . هم مرسوم بود که کار اجباري  داشت، بل
ي حکومت تهران  تنها خود واقعيت مداخله" اصوال. آمد در مي ي ارباب خود برده

فرسا  دهد، که وضع کارگران کرمان تا چه حد شاق و توان در اين کار نشان مي
بايد متذکر شد، که اين استثمار وحشيانه تنها منحصر به کرمان نبوده . بوده است
جا و هر جا  و همه ، فارس)اراک(که در خراسان، آذربايجان، سلطان آباد  است، بل
به  بافي هاي قالي در کارگاه. بافي داير است، چنين استثماري وجود دارد که قالي

شود و تا  کار از طلوع آفتاب شروع مي. کنند طور کلي زنان و کودکان کار مي
سال به باال به کار  ۶کودکان خردسال از . ادامه دارد) ساعت ۱۴تا  ۱۳(غروب 

. گيرند شاهي در روز مزد مي ۲۵تا  ٢سال، از  ١٢ ۶ن از دخترا. شوند پذيرفته مي
سال به باال اگر بتوانند مستقل کار کنند و ديگران را تعليم دهند، از ۱۴دختران از 

و . خوراک معمول آنان فقط نان و آب است. گيرند شاهي در روز مزد مي ٣٠تا  ۱۵
سرعت برق افزايش اگر گراني يا قحطي شروع شود، مرگ و مير در ميان آنان با 

هاي نفيس و زيبايي که در ايران و  ي توليد آن قالي چنين است نحوه. يابد مي
  .بورژواهاست هاي  ها و سالن خارجه زينت بخش بهترين کاخ

براي نجات هزار  هاي ايران، ميدان فعاليت مساعدي  سان، در مقابل اتحاديه بدين      
گي اقتصادي و  باال بردن سطح زندهکارگر زن و مرد از استثمار دهشتناک و 

البته اگر زمام حکومت در دست خود کارگران . شود فرهنگي آنان گشوده مي
 که ولي منافع نه تنها کارگران، بل. شد به اين هدف نائل آمد تر مي بود، آسان مي

کن شود و در  کند که قبل از هر چيز بقاياي فئوداليسم ريشه دهقانان نيز حکم مي
توان و بايد اين  جود با استفاده از پشتيباني عناصر بورژوا دمکرات کشور، ميشرايط مو

  .کار را انجام داد
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زيرا . هاي خود را مستحکم و نيرومند سازيم هم زمان با اين کار ما بايد سازمان      
ي مبارز به خاطر  گي طبقه در جريان پيکار تا آخرين دقيقه، تشکل و يک پارچه

  .۷۶آيد براي تمام روند آتي انقالب در مي  رت عامل قاطعيآزادي خود به صو
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
، مندرج ١٩٢٢، ژوئيه سال ٣١مسکو : گي ايران ي زنده ي جوانب عمده زاده درباره سلطان.ي آ بخشي از نوشته - ۷۶
 ، جلد چهارم، انتشارات مزدک»تاريخي جنبش کارگري، سوسيال دمکراسي و کمونيستي ايراناسناد «
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 جنبش سنديكايى در ايران
  

كن  يي چون ايران كه در آن فئوداليسم هنوز ريشه افتاده در كشورهاى عقب      
نگشته است، در كشورى كه قشر ارتجاعى مالكين ارضى به حمايت روحانيون 

دار و رباخوار درنده بر اعماق  ند، در كشورى كه سرمايهكن نادان سيادت مى
" سنديكايى مطمئنا  مناسبات اقتصادى سايه افكنده است، در چنين كشورى جنبش

دارى  چه در ساير كشورهاى سرمايه برابر آن_ ى انكشاف  توانست به درجه نمى
انى سو و ناد از جانب ديگر، حالت ابتدايى صنايع از يك. برسد_ حاكم است 
داد كه در قلمرو سنديكايى  از سوى ديگر، اجازه نمى  كش هاى زحمت سياسى توده

  .كار فعالى انجام پذيرد
، در ۱۹۰۶دهى سنديكايى در ايران به سال  ها براى سازمان نخستين كوشش      

هاى تهران  خانه ، هنگامى كه كارگران چاپ)مشروطه  جنبش(زمان نخستين انقالب 
ى خود را ايجاد كردند، انجام  ند حزب دمكرات نخستين اتحاديهتحت نفوذ نيروم

كرد و حزب دمكرات  بعدها هنگامى كه ارتجاع در سركوب بيداد مى. گرفت
انحطاط يافت، هنگامى كه رهبران آن با تحصيل مقام وزارت به محافظين با وفاى 

سب كرده يى ك كه نتايج جدى تاج و تخت ايران بدل گشتند، اين سنديكا بدون آن
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، هنگامى كه سراسر شمال ۱۹۱۸اين وضع بدون تغيير تا سال . باشد، منحل گشت
ايران را قحطى شديدى فرا گرفت و مرگ صدها هزار نفر را موجب گشت و گرانى 

  .كرد، دوام يافت هاى وسيعى را تهديد مى گى روز افزون توده زنده) ى هزينه(
ها، اقدام به سازمان دادن افراد  انهخ در اين هنگام است كه كارگران چاپ      
از اقدام به چند اعتصاب، دولت را مجبور ساختند   اينان پس. ى خود نمودند طبقه

يى كه تنظيم كرده بودند و مناسبات بين كارگران و كارفرما  بر قرارداد دسته جمعى
ايشان هم چنين موفق گشتند بهبودى چند را در . كرد، صحه گذارد را تعيين مى

اين قرارداد، روز هشت ساعت كار، مقررات . شان تحصيل كنند ضع اقتصادىو
كار را معين ساخت و بهبود وضع  استخدام و اخراج كارگران، و نرخ اضافه

  .خانه و غيره را مطالبه كرد بهداشتى كار در چاپ
ى كارگران  ها، روحيه خانه ى كارگران چاپ قابل مالحظه" اين موفقيت نسبتا      

دهى سنديكاهاى خود را آغاز نموده بودند، به مقدار  ديگر را كه سازمان حرف
، كارگران )خبازان(ها  ى كارگران نانوايى اتحاديه. يي ارتقا داد قابل مالحظه

ها،  ى كارگران كفاشى ها و پست و تلگراف و تلفن و باالخره اتحاديه بافى دست
] ۱۲۹۹[۱۹۲۰هاى تهران به سال  شوراى اتحاديه. شدند  از ديگرى تاسيس  يكى پس

دهد و   هاى كارگرى را رهبرى كند، آموزش تشكيل گرديد و وظيفه يافت اتحاديه
اين شورا از سه نماينده از هر اتحاديه تشكيل . هاى جديدى را سازمان دهد اتحاديه

  .شد مى
، ده سنديكا با ده هزار عضو كارگر، يعنى بيست درصد ]۱۳۰۱[۱۹۲۲در آغاز       

به غير از سنديكاى . ز كل كارگران تهران، در شوراى سنديكايى عضويت داشتندا
فوق الذكر، چندين سازمان كارگرى ديگر نيز در شرف تشكيل بود، چون 

  .سنديكاى داروسازان و كارگران تراموا و غيره
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، در  دو سال پيش. زودى از طرف چند شهرستان دنبال شد ى تهران به نمونه      
اين سازمان . تشكيل گرديد» حزب كارگر«يي از كارگران بنام  حاديهتبريز ات

. سازد مى  هاى بسيارى منعكس گى هاى خاور زمين را با برجسته گى بسيارى از ويژه
توانند به عضويت  ى اين حزب كارگرى، تنها كسانى مى نامه با اين همه، موافق نظام

، اين ]۱۳۰۰[۱۹۲۱در اواخر . كنند گى نمى آن در آيند كه از استثمار ديگران زنده
محدود   سازمان در حدود سه هزار عضو داشت، ولى نفوذ آن به حد اعضايش

كاران و  در تبريز هم چون در ساير شهرهاى بزرگ خاور زمين، كاسب. گشت نمى
قانون اسالم، تجارت را . دهند مهمى از جمعيت را تشكيل مى  گران بخش صنعت
هر مومن نيكى با اشتياق به تجارت مشغول . شمرد ىم) وزين(يي محترم  حرفه
هاى آجرين، نوعى سرا، با ورودى و خروجى به همه  در مركز شهر، داالن. شود مى

كاران  يي، كاسب هاى كوچك اجاره جا در مغازه در اين. اند جهات شهر ساخته شده
يي،  ر حرفهه). مملواند(زنند  كوچك مانند قنادان، كفاشان، زرگران و غيره لول مى

بازار تبريز، . كند نام دارد، اشغال مى» بازار«معينى از اين سراى عظيم را كه   بخش
هفده هزار مغازه، انبار و كارگاه و غيره دارد كه از آن، هزار و سيصد به مالكان 

كنند و از منافع تجارى  نوعان خود را به مثابه كارگر استثمار نمى كوچك كه هم
به   اينان با استفاده از موقعيت انحصارى خويش. ند، تعلق داردكن مى  امرار معاش

دهند و برخى اوقات آن را تا حد نرخ  مى  ها را افزايش ى مغازه طور نوبتى كرايه
 از جنگ اول  نتايج چنين روشى به هنگام بحران تجارى پس. برند يي باال مى مسخره

يق تجارت با روسيه زيست از طر" جهانى، بحرانى كه به شمال ايران كه منحصرا
  تر محسوس تر از هر جاى ديگر لطمه وارد ساخت، هر چه بيش كرد، بيش مى
  .گرديد مى

به منظور تشديد تضاد بين مالكين بزرگ و ) حزب كارگر(ى كارگرى  اتحاديه      
شان  ى هاى كوچك بازار، تصميم گرفت اينان را برحسب حرفه صاحبان مغازه
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يى انتخاب نمود كه مسايل  گان حرفه، دفتر عمومى نماينده ى جلسه. متشكل سازد
سان نه تنها رهبرى  بدين. نمود ى تبريز حل مى مهم را در توافق با دفتر اتحاديه

  چنين رهبرى عملى اين سازمان وسيع كه به دور خود بيش كه هم ايدئولوژيك، بل
. است) ارگرىحزب ك(از دوازده هزار عضو گرد آورده است، در دست اتحاديه 

) حزب كارگرى(ترين تصميمات، ممهور به امضاى ارگان اجرايى اتحاديه  مهم
در سال گذشته بنا بر پيشنهاد اتحاديه، در بازار تخفيف بيست درصدى " مثال. است
و از اين جاست خشم صاحبان . ى مغازه از طريق انقالبى تحقق يافت كرايه

بودند كارى كنند، زيرا هر مغازه با تكيه به ولى اينان قادر ن. مستغالت بازار تبريز
ى سابق سر  از هشتاد درصد كرايه  تصميم حزب كارگرى قاطعانه از پرداخت بيش

گى دولت با توجه به محبوبيت عمومى اتحاديه،  ابتدا مخبرالسلطنه به نماينده. باز زد
لى بدان مجدانه به عمل آورد تا اين سازمان را زير نفوذ خود در آورد، و  كوشش

به دنبال ] ۱۳۰۰) [۱۹۲۱(كه در اكتبر سال گذشته  و بهتر از آن اين. موفق نگشت
ضرباتى كه شهردار شهر به يكى از اعضاى اين سازمان وارد ساخته بود، اختالفى 

حزب از استاندار خواست شهردار را بر . بين استاندار و حزب كارگرى رخ داد
... استاندار مقاومت نمود. ى منصوب كندديگرى را به جاى و  كنار سازد و شخص

در ايران بستن بازار از نظر اهميت، . (جريان نزديك بود به بستن بازار كشانده شود
در آخر، استاندار امتيازاتى به سود حزب ). تر از اعتصاب عمومى اقدامى است مهم

  .كارگرى قائل شد و مساله خاتمه يافت
تهران سازمان   هاى كارگرى مطابق همان روش هدر ساير مناطق ايران، اتحادي      

ى كارگران و  اند از اتحاديه ها عبارت نيرومندترين در ميان آن. اند داده شده
تعداد معمولى . اين اتحاديه، پنج هزار عضو دارد. كارمندان شيالت درياى مازندران

ى  تحاديهدر رشت، انزلى و قم و غيره نيز ا. كارگران در حدود نُه هزار نفر است
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در مجموع در ايران، بيست هزار كارگر سازمان داده شده . كارگرى وجود دارد
هاى كارگرى، وضع اقتصادى بسيار سختى  چنين انكشافى براى اتحاديه. وجود دارد

هاى  اتحاديه. دهد اند، توضيح مى را كه كارگران ايرانى با آن دست به گريبان
چندين ] ۱۳۰۰[۱۹۲۱ى دوم سال  نيمه شان، در كارگرى ايران، عالرغم جوانى

از آن جمله بايد اعتصاب خبازان، كارگران . اعتصاب بسيار موفق سازمان دادند
  .ها، پست و تلگراف و تلفن را ياد كرد گى ها، كارگران ريسنده خانه چاپ
ى اين اعتصابات  همه. در انزلى، اعتصاب كارگران بندر سازمان داده شد      

ى   ژانويه(و اما در مورد اعتصاب معلمين . تصادى داشتندماهيتى صرفا اق
ويک روز به طول انجاميد، اين اعتصاب سرانجام  كه بيست]) ۱۳۰۰بهمن[۱۹۲۲

دولتى كه به مدت . سياسى عليه دولت را به خود گرفت" واقعا  شكل يك نمايش
دامه نمايشات به مدت سه روز ا. آنان را متوقف ساخته بودشش ماه پرداخت حقوق 

هيجان . آموزان نيز به تعداد زيادى شركت داشتند  در اين تظاهرات، دانش. يافت
عاقبت دولت شتافت و به معلمين وعده داد . عمومى در تهران به حد اعال رسيده بود

يك تظاهر عظيم، كه در تاريخ . ولى ديگر بسيار دير شده بود. حقوق آنان را بپردازد
ى قوام السلطنه را كه از  آيد، موضع كابينه ه حساب مىبزرگ ب  ايران نخستين نمايش

ى ليبرال  كابينه. قبل متزلزل بود، درهم كوفت و وى را مجبور به استعفا ساخت
مشيرالدوله جاى وى را گرفت و قول داد يك سلسله اصالحات راديكال را متحقق 

  .سازد
ى برخوردارند، مقامات هاى كارگرى در ايران از شخصيت حقوق با اين كه اتحاديه      

) مستشاران(اين مربيان . كنند ها ايجاد مى دولتى موانع بسيار بر سر راه انكشاف آن
از همه در اين مورد سركوب شديد را به مورد اجرا   اروپايى هستند، كه بيش

توانست  ، كه مدير پست و تلگراف است،موليتوريك سوئدى بنام . گذارند مى
كوشيد   ى تلگراف را فراهم آورد و سپس ى كارمندان اداره انحالل موقتى اتحاديه
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. يي طوالنى بود اين مبارزه. يان را نيز مشمول همين سرنوشت سازد چي پست
. يي عليه موليتور منتشر ساختند و بركنارى وى را خواستار شدند يان جزوه چي پست

  .دولت جانب فونكسيونر خود را گرفت. مطرح گرديد  مساله در مجلس
ى  در اين زمان كابينه. هاى كارگرى به كار تهييجى خود ادامه دادند اتحاديه      
هاى كارگرى را  يي شركت كارمندان دولتى در اتحاديه السلطنه طى تصويب نامه قوام

هاى مردم را برانگيخت و به سقوط  نامه خشم و نفرت توده اين تصويب. ممنوع ساخت
  .كابينه منتهى شد

گى  يي را در زنده قابل مالحظه" نسبتا  هاى كارگرى ايفاى نقش ن، اتحاديهسا بدين      
 ۱۹۲۱هاى كارگرى كه در نوامبر  دفتر مركزى اتحاديه. كنند سياسى ايران آغاز مى

دهى كارگران معادن نفت جنوب  گذارى شد، اكنون مشغول سازمان پايه] ۱۳۰۰[
ى  دفتر مركزى وظيفه. هاست رشته چنين كارگران ساير ايران، كارگران روز مزد و هم

يي چون ايران كه  ها در كشور عقب افتاده دهى توده سازمان: سنگينى به عهده دارد
طلبيد كه نسبت  يي را مى دهى ويژه هاى سازمان گى، شيوه ى زنده اوضاع و احوال ويژه

تا  ها سال فعاليت سنديكايى در كشورهاى اروپايى متداول گشت، از ده  چه پس به آن
  . حدى متفاوت است

سنديكايى ايران   الملل سنديكاهاى سرخ، جنبش ما اميدواريم كه با حمايت بين      
ترجمه از : زاده سلطان.آ( .۷۷وظايفى را كه در برابر دارد، با موفقيت به انجام برساند

  .)ک.د: متن فرانسه
  
  

                                                 
، جلد »كارگرى، سوسيال دمكراسى و كمونيستى ايران  اسناد تاريخى جنبش«سلطانزاده، . منتشره در آثار آ - ۷۷

  چهارم، به همت خسرو شاكرى، ترجمه از متن فرانسوى،
 L internationale Syndicale Rouge, Avril-Mai 2291ك. ، د.  
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  ۷۸موقعيت زن ايراني
 

توان از لحاظ استثمار و انقياد زنان در  ايران را ميدر ميان کشورهاي اسالمي،       
تواند تا  ، هر مرد مؤمن مي]اسالم[موافق فرامين پيغمبر . مقام نخست به شمار آورد

  .اختيار کند] صيغه[اش تعدادي زن نامشروع  و بنا بر ميل] عقدي[» چهار زن مشروع«
وان وفادار اسالم از اين قوانين داران توانگر و غيره چون پير گان و زمين زاده شاه      

زاده يا سلطاني  اند مواردي که تعداد زنان شاه اند و نادر نبوده حداکثر استفاده را برده
اما هنگامي که به دنبال انکشاف مناسبات . ، بالغ گشته است۳۰۰،يا حتا ۱۰۰،٢٠٠به

به _ داري و محصوالت کشاورزي در بازار ارزش معيني يافتند و تجمالت  سرمايه
يي از  گله] داري نگه[حاصلي  طلبيد، بي امکانات مالي کالني را مي_ سبک اروپايي 

  .دار ايراني آشکار ساخت زنان خود را بر زمين
، به ويژه براي ]جهاني اول[نتايج بحران اقتصادي گسترش يابنده پس از جنگ       

براي اهالي . ددطبقات متوسط، مانع از آن شد که از حق تعدد زوجات استفاده گر
اين امر به . آيد کش ايران حتا يک زن نيز جزو تجمالت به حساب مي زحمت
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. تر از کشورهاي اروپايي شکوفان نباشد جا انجاميده است که در ايران فحشا کم آن
هاي اروپايي  را از پايتخت] ۱۳۰۱[توان تهران امروزي  در اين رابطه، به سختي مي

  .يابد زمان با اين گسترش مي ار و انقياد زنان، هم، استثم"طبيعتا. عقب دانست
اگر نخواسته باشيم از توانگران سخني به ميان _ در شهرهاي تهران و تبريز       

خوريم که در مقابل پرداخت  الحالي بر مي هاي متوسط با خانواده" غالبا_ آوريم 
کاران يکي  تهيئت خدم. کنند کار استخدام مي دو يا سه خدمت] ريال[چند قران 
. اند شود که نيمي از آنان از زنان تن بالغ مي ۴٠٠داران بزرگ در تهران به  از زمين

کنند و در مقابل  ساعت کار مي١٢در کشتزارهاي برنج، تنباکو و غيره زنان روزانه 
  .دارند بار و ناچيزي دريافت مي آن دستمزد محنت

بنابر مقررات . تر است م وخيمحقوقي موقعيت زن بازه-هاي سياسي در زمينه      
يي که بخواهد او را  تواند در هر لحظه ي شوهر است که مي برده" حاکم، وي تقريبا

شود که زن ايراني  لکن قوانين مقدس اسالم مانع از آن مي. از خانه بيرون راند
اين مخلوق بد بخت ديگر اجازه ندارد . شوهرش را بدون رضايت وي ترک گويد

يده به جهان نظر افکند، زيرا طبق قوانين حاکم وي از اين سن به با صورت ناپوش
تنها . مستوجب جرايم نظميه است] روبند[نپوشيدن نقاب . تواند به عقد در آيد بعد مي

  .شوند در پايتخت است که مقررات در اين رابطه به اشد به مورد اجرا گذاشته نمي
به استثناي پايتخت، . رخوردار نيستدر ايران آموزش زنان نيز از سطحي عالي ب      

گي به  دختران تا سن ده يا يازده ساله. توان يافت به ندرت مدرسه دخترانه خوبي مي
جا به همان سبک مرسوم هزار ساله به  روند و در آن مي] مکتب[مدارس مذهبي 

  .پردازند قرائت و آموختن قرآن مي
تنها . سوادند بي" که هنوز کامال گويند دختران، اين مدارس را زماني ترک مي      

خوب براي دختران " در تهران و دو سه شهر ديگر است که چند دبستان نسبتا
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فرانسوي و آمريکايي که در بسياري از ] مذهبي[هاي مدارس ميسيون. موجود است
کم  در اين مدارس جوانان دست. شوند، به مراتب بهتراند شهرهاي بزرگ يافت مي

. آموزند هاي مختلط مي انسه و انگليسي را با هم در کالسهاي فر دروس زبان
گي که به ايشان تحميل  توانند با برده اند، نمي بسياري از زنان که به اين مدارس رفته

زنان تهران به منظور مجتمع ساختن خود و ساير . شده است، سازگاري داشته باشند
حجاب آنان  راه خروج بياند که در  زنان نا راضي، چندين بار از دولت خواسته

صادره [مرتجع با تکيه به ممنوعيت -الوصف دولت فئودال مع. سنگ اندازي نشود
اين امر هم اکتفا نشده . کنند علماي اسالمي سرسختانه اين تقاضا را رد مي] از جانب

زنان پيشرو " را که غالبا» عالم زنان«محبوب زنان " در پاييز گذشته مجله نسبتا. است
جالب است که در توقيف اين مجله . ساختند، توقيف کرد نظيم و منتشر ميتهران ت

خواهند سوسياليسم را بنا بر اصول قرآن محمدي  اتحاديه اجتماعيون اسالمي که مي
نامه تازهاي به نام  پس از مدتي، زنان بار ديگر هفته. تحقق بخشند، دست داشت

نشريات . بر قرار است" ابينه فعالي نعم ک منتشر ساختند که به شکرانه» لسان زنان«
ها تحت پيگرد دايمي مقامات  ولي همه آن. ۷۹شود ها منتشر مي مشابهي در شهرستان
. گيرد محافل توانگر را در بر مي] زنان متعلق به[اين جنبش . دولتي قرار دارند

  .عناصر پرولتري در حال حاضر در آن شرکتي ندارند
گي را تنها انقالب پرولتري جهاني ميسر  ز هرگونه بردهرهايي نهايي زنان ايران ا      

       )ترجمه ميم شين از آلماني: زاده سلطان.آ( .۸۰خواهد ساخت
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