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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  کار و انديشهايران، عليه اف
، فاسدترين حزب تاريخ معاصر ايران، »حزب توده«در اين ميان . کنند مبارزه مي

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

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

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

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

مطالعات و تحقيقات خسرو شاکري، منبع معتبري در تاريخ معاصر ايران است، که 
وارها، جعليات را از زير خر زاده سلطانکوشش فراوان به خرج داده است تا 

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

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

؛ اسناد تاريخي جنبش کارگري سوسيال دموکراسي و کمونيستي ايران هارمچ
سوسيال دموکراسي و /اسناد تاريخي جنبش کارگري«و » .انتشارات مزدک
. انجام گرفته است) ۳(و ) ۲( زاده آوتيس سلطانآثار ) ۲۰(کمونيستي ايران

   )بازنويس:س.س(
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  نگليسنقش امپرياليسم ا
  و

  ۱ماهيت اجتماعي و اقتصادي رژيم پهلوي
  

ها  ها و گاه، کتاب ها و روزنامه در دو سه سال گذشته، مقاالت بسياري در مجله      
. مورد بررسي قرار گرفته است» جديد«وضع ايران   ها اند که در آن به چاپ رسيده

ره ماهيت کودتاي به ويژه دربا -اين اثرها، در بسياري از مسائل  در مجموع، همه
بي مورد نخواهد بود که ما نيز، که از . مشابهي هستند" داراي نظر تقريبا -رضاخان
گان جنبش انقالبي ايران هستيم، نقطه نظر خود را درباره مسائلي که در دو  کوشنده

  .سه سال اخير در صفحات مطبوعات روسيه مطرح شده است، روشن کنيم
که رضاخان بر صحنه ] ۱۳۰۰[۱۹۲۱ي قاجار، يعني تا سال  ايران، تا تغيير سلسله      

هاي  دانند، تغيير راه مي  کشوري بود؟ چنان که همه  گونه وقايع ايران پديدار شد، چه
                                                 

شود که  هيئت تحريريه يادآور مي. شود پ ميجانبه اين موضوع چا زاده براي روشن شدن همه مقاله رفيق سلطان – ۱
به » انگيز تاريخ معاصر ايران مسائل بحث«نقطه نظر مجله روولوتسيوني ووستک در مقاله رفيق جِروني تحت عنوان 

  .هيئت تحريريه) ۱نگاه شود به روولوتسيوني ووستک شماره . (چاپ رسيده است
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المللي، به ويژه کشف راه دريايي به هند، سقوط اقتصاد ايران را، که  تجاري بين
هاي تجاري بين شرق و  هترين را ايران که مهم. زماني بسيار شکوفا بود، باعث شد

کرد، در وضع بسيار سختي قرار گرفت، و پس از اين ضربه  غرب، از آن عبور مي
در  ۱۸۸۰هاي  فقط از سال. مهلک، طي چندين قرن، قادر نشد که قد راست کند

آهن  ي تسخير ماوراي قفقاز و ترکستان توسط روسيه و کشيده شدن خط راه نتيجه
و روسيه به طور کلي ) به ويژه باکو(صاد ماوراي قفقاز تا مرزهاي ايران و رشد اقت

يعني از زماني که روسيه نه تنها تقاضاکننده مقدار زيادي محصوالت کشاورزي 
وضعي به وجود آمد که  -که در عين حال راه ترانزيت ايران به اروپا شد ايران، بل

ر اين موقع بود د. وارد مدار گردش کاال و مدار اقتصاد جهاني شود" ايران تدريجا
مجموع . هاي بزرگي کرد که حجم دادوستد ايران، در مدت کوتاهي جهش

ميليارد قران  ۳۷۰ميليارد روبل يا  ۷۰به " ، تقريبا]۱۲۷۹[۱۹۰۰دادوستد ايران در سال 
دو " سال بعد، مجموع دادوستد ايران به تقريبا ۵، يعني ]۱۲۸۴[۱۹۰۵در سال . رسيد

اين رقم در . ميليارد قران رسيد ۶۸۰ميليارد روبل يا  ۱۳۰برابر افزايش يافت و به 
بدين . ميليارد قران بالغ شد ۱۱۰۰م ميليارد روبل يا  ۲۰۰، به ]۱۲۹۲[ ۱۹۱۳سال 

سال، يعني در مدتي بسيار کوتاه،  ۱۳ترتيب مجموع دادوستد ايران در عرض 
اقتصاد طبيعي ، "اين وضع، تدريجا. افزايش يافت ۱۹۰۰سه برابر ميزان سال " تقريبا

ترين مناطق ايران است، به هم  به ويژه در مناطق شمالي که از غني -را در کشور
رونق اقتصادي " مناطق شمالي ايران به مناسبت دادوستد با روسيه تدريجا. ريخت
هاي صنعتي جديد معمول شد، که پيش از  در بسياري از نواحي شمال کشت. يافت

مزارع بزرگ پنبه به . ميزان بسيار محدود وجود داشت معمول نبود يا به" اين يا اصال
تر، تکثير و  ها سريع از اين. وجود آمد و توليد کرم ابريشم به سرعت رشد کرد

چنان که  -صدور اين کاالها. کاشت درختان ميوه و توليد خشکبار رشد يافت
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گذار به مناطق شمالي ايران، از نقطه نظر . تر شد سال به سال بيش -ام يادآور شده
تر، به خاطر  اين مسئله، بيش. پولي، مقام اول را داشتند -اشکال اقتصاد کااليي

کافي است . گرفت دادوستدي بود که به طور عمده بين روسيه و ايران انجام مي
واردات ايران با روسيه بود، % ۵۵صادرات و % ۶۶، ۱۹۱۳يادآور شويم که در سال 

آشکار است " کامال. گرفت شورها انجام ميصادرات ايران با بقيه ک% ۳۴و فقط 
ها  پولي، باعث ترقي زياد قيمت زمين-که، گسترش سريع و شديد روابط کااليي

يا به  -» تجاري  سرمايه«در حال حاضر ما شاهد سرازير شدن مقدار هنگفتي . شد مي
تجاري   زيرا، سرمايه. ربايي به طرف کشاورزي هستيم -تجاري  ي من سرمايه عقيده

انباشت شده به شکل خالص آن در ايران يا وجود ندارد و يا اگر هم موجود باشد، 
" ربايي، با استفاده از امکانات تقريبا -تجاري  سرمايه. ميزان آن بسيار محدود است

را از زمين به دست » الزم«هاي دهقاني، قادر بود نرخ سود  نامحدود استثمار توده
افراد مورد توجه شاه و مستوفيان و . خريد مين ميآورد، و به اين خاطر، با رغبت ز

در نهايت، دهات بزرگ . کردند هاي آزاد را تصاحب مي از اين قبيل افراد زمين
داران تجاري و  شد، و سرمايه فئودالي گاه به قطعات کوچک تقسيم مي

بدين ترتيب، مالکيت فئودالي زمين که پيش از اين . خريدند خواران آن را مي نزول
ولي . از هم پاشيد، و قطعه قطعه شد" هاي بسياري را در اختيار داشت، تدريجا ينزم

انعکاسي ندارد، گاه، تحت تاثير " دادها، در نظام توليدي تقريبا اين روي  ي همه
پولي، خود فئودال براي بازار و به طور عمده، براي  –انکشاف اقتصاد کااليي 

عالوه بر اين، اگر اين مسئله ). ان ماکو، خ"مثال(کند  صدور محصوالت فعاليت مي
امتيازات فئودالي   ي را نيز در نظر بگيريم که ارباب نوع جديد، خيلي زود همه

گاه واضح خواهد بود که روش کار و  کند، آن دريافت مي» شاهنشاه«پيشين را از 
  .فرمانروايي ارباب جديد با فئودال سابق، هيچ تفاوتي ندارد
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هاي اقتصاد  شود که به جاي شکل شد ميزان دادوستد باعث ميبنابراين، ر      
پولي اقتصاد معمول شود، در حالي که ماهيت  –هاي کااليي  طبيعي، شکل

زيرا، روابط طبقاتي . يابد تغييري نمي" اقتصادي و ماهيت طبقاتي مطلقا –اجتماعي 
استثمار . ين بودها و چه در نزد اربابان جديد همان است که پيش از ا در نزد فئودال

در معرض خطر از " دهقانان شدت بسيار يافته، حتا، دهقان صاحب زمين نيز دائما
در بسياري از موارد، دهقان صاحب زمين به . گيرد دست دادن زمين خود قرار مي

سعي دارند از او » جديد«و يا ارباب » قديم«خاطر حفظ قطعه زمين خود که فئودال 
زمين خود را وقف کند، تا حداقل، حق استفاده از قطعه  شود که بگيرند، مجبور مي

ي امالک موقوفه در اين  تاريخچه. خود حفظ کند  گي اش را در طول زنده زمين
مساحت بسياري از امالک موقوفه در مدتي . دهد بارع شواهد زيادي به دست مي

  .کوتاه چند برابر افزايش يافته است
پولي در ايران به وجود  –يد اقتصاد کااليي هاي جد اين وضعي است که شکل      

نقطه اتکاي . ي قاجار به طور عمده بر اين نوع اربابان متکي بود سلسله. آورده بود
دادند، بدون آن که اصل و  دار تشکيل مي ي قاجار را اشرافيان زمين اصلي سلسله

دال بودند يا نسب اينان در اين امر تاثيري داشته باشد، يعني اين که آيا اينان فئو
  ها اند، يا زمين دولتي دارند که به آن يي که تازه ارباب شده داران تجاري سرمايه

  روحانيت، و به ويژه قشر فوقاني آن، ديگر نقطه اتکاي سلسله. هديه شده است
تاکيد بر روي قشر فوقاني روحانيت از اين نظر الزم است که قشر پايين . قاجار بود
" اکثريت افراد قشر پايين روحانيت کامال. انگيزي دارد ترحم و معاش  گي آن زنده

هاي بزرگ فالحتي  دار، مالک زمين اين قشر مانند اشرافيت زمين. متفاوت است
هاي موقوفه را در دست داشته، در رهبري  ي تمامي زمين است، عالوه بر اين، اداره

  .سياست عاليه مملکت نقش بسيار مهمي دارد
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در . ف ايران، برعکس بسياري از کشورها، راه همواري نبوده استراه انکشا      
مبارزه بين . تمامي طول قرن نوزده، ايران صحنه برخورد منافع روسيه و انگلستان بود

هاي بسيار حادي به خود  روسيه و انگلستان، به ويژه از آغاز قرن بيستم، شکل
در جريان . طقه نفوذ انجاميدبه تقسيم ايران به دو من] ۱۲۸۶[۱۹۰۷گرفت، و در سال 

، هم روسيه و هم انگلستان، مصرانه، طرف ]۱۲۸۵-۱۲۸۸[ ۱۹۰۶-۱۹۰۹انقالب 
روسيه با ورود قشون خود انقالب . قاجار را گرفته، از آن حمايت کردند  سلسله

ايران را خفه کرد، در حالي که انگلستان همان موقع مشغول تصاحب جنوب ايران 
دار شمال، که مالک قسمت  ايران، به ويژه اشرافيت زمينمند  بود؛ طبقات ثروت

به استثناي  –هاي قابل کشت است، به مناسبت موقعيت اقتصادي خود  اعظم زمين
دار از  داري اشرافيت زمين طرف. دار روسيه بود در بست طرف -عده محدودي

تند توانس روسيه به اين خاطر بود که مالکان شمال فقط به کمک بازار روسيه مي
بسته شدن بازار روسيه به روي کاالهاي ايران براي مالکان . آسوده خاطر باشند

درست به اين جهت است که در تمام . گي کامل بود بزرگ به مثابه ورشکسته
. هاي طبقاتي ايران هستيم ، شاهد مبارزه دو گرايش در داخل گروه۱۹جريان قرن 

يعني تجار  -ارکننده و صادرکنندهتجار و  ي مالکان شمال و به همراه آنان، همه
ولي در جنوب که منافع مالکان . دار روسيه بودند تا سقوط تزاريسم طرف  همه -عمده

دار انگلستان  ها با منافع امپرياليسم انگلستان پيوند داشت، اينان طرف محلي و خان
را استفاده زي. تجاري ايران را نيز بايد به چند گروه تقسيم کرد  اما، بورژوازي. بودند

شود که اين سئوال که  و غيرو، باعث آن مي» تجاري  بورژوازي«بدون مورد از واژه 
آيا . ها مبهم باقي بماند تجاري چيست؟ براي خيلي  باالخره مقصود از بورژوازي

القوه صنعتي گراست، يا چيز ديگري  گرا، به تجاري مترقي است يا واپس  بورژوازي
تجاري به   بورژوازي دانند، از نقطه نظر مقوله اقتصادي، يم  طور که همه است؟ همان

که نقش واسطه بين  واسطه در داخل کشور نيست، بل. شود واسطه اتالق مي
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کند، اين موقعيت ويژه  گان داخلي را بازي مي کننده گان خارجي و مصرف توليدکننده
گاه منافع  جي تکيهخار  جا که سرمايه از آن. کند او، ماهيت طبقاتي او را تعيين مي

داران  در واقع مجري منافع سرمايه  است، اين بورژوازي  اقتصادي اين بخش بورژوازي
تجاري کشورهاي مستعمره و نيمه   به اين علت است که بورژوازي. خارجي است

مستعمره، با کمپرادور چيني فرقي ندارد و درست از همين رو، سخن گفتن از 
ماهيت طبقاتي اين . تجاري درست نيست  بورژوازيايران به عنوان   بورژوازي
  .شود، فرق دارد عنوان مي  تحت واژه بورژوازي" چه که معموال ، با آن بورژوازي

يعني عمده فروشاني  -ايران  چه که ذکر شد، طبيعي است که بورژوازي با آن      
 - ادندد که مقادير زيادي کاال صادر کرده، با خارجه معامالت کالن انجام مي

حداقل، اکثريت چنين تجاري در مناطق . دار روسيه بودند شان طرف اکثريت
گان کاالها، هميشه چون  گان و صادرکننده ترين واردکننده شمالي، يعني بزرگ
هاي روسي توسط  هاي روسيه بودند، و شرکت ترين شرکت دالالن ساده بزرگ

تجاري   بورژوازي و اما، خرده. کردند اينان بازار ايران را در دست گرفته، اداره مي
کند، با  داخل ايران که با توليدات داخلي کشاورزي يا صنعتي تجارت مي

  بورژوازي درست به خاطر اين تفاوت، خرده. تفاوت دارد" بزرگ کامال  بورژوازي
گرا بوده، فکر  داران خارجي وابسته نيست، انقالبي تجاري ايران که به سرمايه

در . کند تري دنبال مي گيري بيش ر ضد هرگونه امپرياليسمي با پياستقالل ملي را ب
خارجي است، برعکس،   اش متکي به سرمايه يي که تمام منافع  حالي که بورژوازي

داران خارجي تجويز کرده، آماده است که ميهن خود  سياست سازشکاري با سرمايه
وضع ايران تا سال . را به هر بهايي فروخته، با کشورهاي بزرگ خارجي کنار آيد

  .۲، بر اين منوال بود۱۹۱۴
                                                 

اين بورژوازي دالل در حال حاضر نيز گاه با روسيه و گاه . انده استيي محفوظ م اين وضع تا حال نيز، تا اندازه – ۲
   .دهد گيري خود را هم طبق آن تغيير مي کند و جهت با انگلستان تجارت مي
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جنگ اول جهاني و سپس جنگ داخلي در روسيه و بسته شدن مرزهاي       
ديگر قادر   کمپرادور را بسيار تضعيف کرد، زيرا، اين بورژوازي  شمالي، بورژوازي

ريسم افزون بر اين، تزا. نبود که به خارج کاال فرستاده، يا از خارج کاال وارد کند
چيز را با پرداخت اسکناس روسي خريده بود،   جنگيد، همه روسيه که در ايران مي

که صدها شرکت بزرگ  ها و بل در نتيجه، زماني که تزاريسم ساقط شد، ده
. ورشکست شدند، زيرا ميلياردها اسکناس روسي داشتند که هيچ ارزشي نداشت

ن را به خاطر جنگي که در آن دانان، خسارت متحمل شده از سوي ايرا زماني تاريخ
اما، در هر صورت، اين واقعيتي است که . شرکت نداشت حساب خواهند کرد

ترين شرکتهاي تجاري فقط به اين خاطر ورشکست شدند، که کاالهاي  بزرگ
ها و  هايي که صندوق واقعي را با روبل کاغذي روسي مبادله کرده بودند، روبل

  .سقوط تزاريسم ديگر ارزش نداشتها از آن پر بود و پس از  صندوق
کمپرادور ايران، پس از باز شدن مرزهاي روسيه نيز،   ولي موقعيت بورژوازي      
زيرا، ملي شدن صنعت و انحصار تجارت خارجي در شوروي، در . تر نشد سهل

برابر حرص و آز اين بورژوازي و برقراري روابط نوع گذشته با بازار روسيه، سدي 
و، و عدم امکان تجارت آزاد با روسيه چون گذشته، از سوي ديگر؛ بود، از يک س

دردي آن نسبت به  و باالخره تهديد دائمي انقالب از جانب روسيه و احساسات هم
ها باعث شد که بورژوازي تجاري صد و هشتاد  اين  همه -هاي انقالبي در ايران حرکت

دار  طرف يز که پيش از ايندار ن ترين اشرافيان زمين بزرگ. درجه تغيير جهت دهد
روسيه بودند، به مناسبت انحصار تجارت خارجي و ترس از انقالب، از روسيه دور 

ايشان، پس از آن، براي بازسازي موقعيت اقتصادي خود . شده، تغيير جهت دادند
  .شرح خواهيم داد" ما در اين باره بعدا. هاي ديگري را جستند راه

وضع . رضاخان بر صحنه اجتماعي ايران پديدار شد در چنين اوضاعي بود که      
از دست دادن ماوراي قفقاز را از . ايران، از پيش از پيدايش رضاخان متشنج بود
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طرف انگلستان، استوار شدن مجدد قدرت شوراها در باکو، ظهور بحريه سرخ در 
ر ها وضع بسيا اين  همه -سواحل ايران و حرکات انقالبي در تمامي شمال ايران

نامه  به اين مناسبت، اجراي موافقت. متشنجي را در داخل ايران به وجود آورده بود
که بين انگلستان و ايران به امضا رسيده بود، و طبق آن ايران در ] ۱۲۹۸[۱۹۱۹سال 

هاي  خطر دائمي از جانب جنبش. نمود شد، غيرممکن مي واقع مستعمره انگلستان مي
 - گر انگليسي و دهقانان نسبت به رژيم اشغال  ازيبورژو انقالبي، تنفر شديد خرده

  آورد که اشرافيت، و از آن جمله بورژوازي ها، وضعي را به وجود مي اين  ي همه
و اما، . داشت نامه انگليس و ايران باز مي کمپرادور را از امکان اجراي موافقت

بود، و  واقعيت يافته ۱۹۱۹گيري اشرافيت به نفع انگلستان، قبل از سال  جهت
  .تنها مدرک ثبت اين تغيير جهت بود ۱۹۱۹نامه سال  موافقت

جا بايد منصفانه  در اين. به موازات اين جريان، تاکتيک انگلستان نيز تغيير يافت      
اند و روش سياسي خود را با  پذيرفت که طبقات حاکمه انگلستان بسيار زرنگ

ران نيز از خود نرمش بسيار نشان دهند و در جريان اي انگيزي تغيير مي سرعت حيرت
پذير  امکان ۱۹۱۹نامه  ها، چون ديدند که اجراي مستقيم موافقت انگليس. اند داده

ها، به وسيله  انگليس. نيست، مصمم شدند تاکتيک ديگري را پيش گيرند
که در عمل  ، بل"داري از آنان مشهور بود و نه تنها لفظا سيدضياالدين که به طرف

 ۱۹۲۱همکاري نزديک داشت، کودتاي معروف تهران را در آغاز سال نيز با آنان 
ها بر  دار آشکار انگليس ظهور سيدضياالدين، اين طرف. انجام دادند] ۱۳۰۰[

. را، به وحشت انداخت  بورژوازي ، و به ويژه خرده همه" ي سياسي ايران، فورا صحنه
اشاره " را، چنان که قبالزي. العمل بسيار شديد از خود نشان داد بازار تهران عکس

ام، در اين موقع در ايران وضعيت انقالبي بسيار نيرومندي وجود داشت و  کرده
در چنين موقعي . نفرت از سياست اشغالگرانه انگلستان نيز هنوز بسيار شديد بود
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است، که سيدضياالدين آنگلوفيل به همراهي رضاخان کودتا کرده، شعارهاي بسيار 
هاي بزرگ را توقيف کرد، و  او تعداد زيادي از فئودال. کردچپ راديکال مطرح 

  ها هاي معروف را به زندان افکند؛ از آن براي گم کردن پي، چند تن از آنگلوفيل
ام که  من به موقع خود گفته. چپي را منتشر کرد" غرامت خواست و مانيفست نسبتا

در فکر انجام آن " مطلقا براي ايران الزم بود، ولي مولفان آن" اين مانيفست واقعا
سيدضياالدين خيلي زود، به عنوان عامل انگلستان رسوا شد، و انگلستان پس . نبودند

از اندک زمان، به سرعت تغيير جهت داده، کوشش کرد، که به هم قطار 
  .سيدضياالدين يعني رضاخان تکيه کند

ياالدين مجريان اند که رضاخان و سيدض اين واقعيت را درک نکرده  هنوز همه      
" که رضاخان حتما با وجود اين. ها بود کودتايي بودند، که ساخته انگليس

هاي انگلستان است، براي بسياري تا اين  قطار او مجري نقشه دانست، که هم مي
بسياري از رفقا، که تا اين . اواخر، حساب رضاخان از حساب سيدضياالدين جدا بود

عامل " ذعان داشتند که سيدضياالدين واقعانوشتند، ا اواخر در مطبوعات مي
و . گي مبراست ها است، ولي معتقد بودند که رضاخان از هرگونه وابسته انگليس

توان واقعيات  ليکن نمي. کند ها دنبال مي گويا مبارزه شديدي را هم بر ضد انگليس
ز طرا توان پذيرفت که دو گرداننده هم به سختي مي. را از تاريخ به دور افکند

و يکي عامل . ديگر عمل کرده باشند ، به طور مخفيانه از يک۱۹۲۱کودتاي 
انگلستان و ديگري مخالف امپرياليسم انگلستان، يکي خائن و ديگري رهبر ملي 

با تاسف بسيار، واقعيات بعدي نشان داد که سيدضياالدين و . ايران از آب در آيد
رسوا " سيدضياالدين کامالهنگامي که . اند رضاخان در واقع دو روي يک سکه

اندک زماني پس . شده بود، رضاخان براي مشورت به سفارت انگلستان خوانده شد
از اين شور، رضاخان ناگهان سيدضياالدين را توقيف کرد، سپس، به او امکان داد 
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انگلستان هم، از اين زمان، . از ايران خارج شود و خود کابينه دولت را تشکيل داد
هاي  واضح است که امپرياليست" البته کامال. ضاخان را گرفتجانب ر" کامال

 - گان کار کشته کودتاهاي جورا جور دهنده اين کشورگشايان و سازمان –انگليسي 
آنان به سيدضياالدين اعتماد داشتند، . و دربست به رضاخان اعتماد نکردند" کامال

ميت رضاخان، در برابر ها، براي قبول صمي انگليس. دارشان بود زيرا او هميشه طرف
ها شد و به اجراي  رضاخان، بسيار زود متوجه خواست انگليس. او شرايطي نهادند

. شود هاي انگلستان خالصه مي تمامي فعاليت بعدي او در انجام نقشه. آن پرداخت
براي رسيدن به اين هدف، او اعالم داشت، که مخالف امپرياليسم انگلستان و 

دار اتحاد با شوروي و  ها و حتا، طرف فئودال  ي خالف همهمخالف سلسله قاجار و م
ها فقط  اين  ولي همه. دار جمهوري است اصالحات دموکراتيک و، باالخره، طرف

رضاخان در عمل، تمامي جمهوري خواهان را سرکوب و هر نوع . حرف بود
ا هاي چپ ر بست، روزنامه کرد، سنديکاها را مي انديشه آزاد را با زور خفه مي

او از يک سو، . کرد داران اتحاد شوروي را بازداشت مي قدغن و بهترين طرف
داشت که مخالف امپرياليسم انگلستان است و از سوي ديگر، از کوشش  اعالم مي

انگلستان براي دريافت امتيازات جديد و تمديد مدت زمان امتيازات قديم پشتيباني 
  . کرد
اين مطلب را (جنگ او بر عليه شيخ خزعل  ها و اقدام رضاخان عليه فئودال      
در واقع ) کنند تازه پاي ايران با ساز و برگ زياد توصيف مي» کارشناسان»  ي همه

در مملکت » صلح و امنيت«خواست امپرياليسم انگلستان بود که خواستار برقراري 
» صلح و امنيت«خارجي به کشوري که در آن   دانند که سرمايه مي  زيرا همه. بود

کشورهاي مستعمره گوياي اين   ي تاريخ استعمار و همه. رود وجود ندارد، نمي
گذاري  ، فقط در ممالکي سرمايه داري واقعيت است که کشورهاي بزرگ سرمايه
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، يعني در واقع امنيت غارت »امنيت اجتماعي«اند که، به قول آنان در آن  کرده مي
بايست يک  رضاخان مي. شته استداران خارجي وجود دا بوميان از جانب سرمايه

انگلستان   داري بايست به سرمايه او مي. ساخت را در ايران مي» صلح و امنيتي«چنين 
. يي را در ايران به کار اندازد، اطمينان خاطر دهد هاي تازه که مايل بود سرمايه

متمرکز ساختن حکومت، يعني ايجاد حکومت پليس مرکزي، شرط اساسي استقرار 
رضاخان، تمام کساني را که مخالف . بود» شاهنشاهان«در کشور » امنيتصلح و «

ليکن اين . کرد رحمانه و بدون قيد و شرط سرکوب مي اين تمرکز بودند، بي
احساسات وفاداري و تبعيت   يافت که اين يا آن فئودال سرکوبي تا زماني ادامه مي

شيخ خزعل نام برد که اکنون توان از  به عنوان مثال، مي. خود را از او ابراز دارد
ترين مهمانان او  گذاري يکي از گرامي دوست و رفيق رضاخان است و در زمان تاج

دانند، شيخ خزعل به خاطر ابراز وفاداري و تبعيت خود به  مي  چنان که همه. بود
  .گي مجلس نيز انتخاب شده است نماينده

حکومت پليسي، جنگ بر ضد بنابراين، جنگ به خاطر ايجاد دستگاه متمرکز       
که،  بل. هاي اقتصادي فئودالي نبود فئوداليسم و مبارزه براي خاتمه دادن به شکل

صلح «برعکس، کوششي بود براي ايجاد دستگاه مرکزي و حکومت پليسي و ايجاد 
و اين، نه مبارزه . را در کشور تامين کند» امنيت اجتماعي«بايست  که مي» و آرامشي

در . خواست آن چيزي بود که امپرياليسم انگلستان مي" سم، که دقيقابر ضد فئودالي
هاي  انگلستان سرمايه. ها بسيار آسان شد واقع نيز با تمرکز حکومت، امور انگليس

هنگفتي را در جنوب ايران به کار انداخت، و در شمال ايران نيز در صدد چنين 
شده، آن چنان که بايد و شايد، هاي به کار انداخته  هنگامي که سرمايه. اقدامي بود

ها  شد، هنگامي که دولت از حفظ منافع عادي انگليس توسط کسي محافظت نمي
» طبيعي«برداري  عاجز بود و خطر شورش عشاير وضع بسيار نامساعدي را براي بهره
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آورد، انگلستان مجبور بود قواي نظامي مجهزي را در جنوب  از ايران به وجود مي
ولي هنگامي که حکومت مرکزي پليسي، به هزينه خود و بدون آن . دايران نگاه دار

را تامين کند، » صلح و آرامش«که انگلستان متحمل مخارجي شود، قادر است 
  ديگر انگلستان چه احتياج به چنين کاري دارد؟

اش به اندازه کافي تثبيت شده  کرد، که موقعيت رضاخان، چون احساس مي      
خواهي را برداشت، و بر ضد آزادي خواهان اعالم جنگ است، نقاب جمهوري 

گي انقالبيون  افکند، بدون دادگاه و رسيده کرد؛ بسياري از رفقاي ما را به زندان مي
کند، و در عين حال، موقعيت شخصي خود را تحکيم و به  را تيرباران مي

يي،  روشن است که پس از چنين دگرگوني. شود ترين مالک ايران تبديل مي بزرگ
وجو  گاه خود را نزد اشرافيت مالک زمين و قشر فوقاني روحانيت جست او تکيه

ترين عناصر کشور  کند، و مرتجع او انتخابات قالبي برگزار مي. يابد کرده، آن را مي
فرستد، تا بدين  را که مورد احتياج او و امپرياليسم انگلستان هستند به مجلس مي

گاه  کمپرادور نيز به اين تکيه  بورژوازي. ستقر سازدهاي قدرت خود را م وسيله پايه
  .شوند اينان با هم نقطه اتکاي مطمئني براي انگلستان مي  پيوندند و همه مي

. هاي امپرياليسم انگلستان از آب در آمد رضاخان يک مجري عالي نقشه      
ر سال د -روزنامه اتحاديه اسالم –هاي تهران  تصادفي نيست که يکي از روزنامه

نامه انگلستان و ايران از همان روز الغاي آن  نوشت که اجراي موافقت] ۱۳۰۳[۱۹۲۴
هاي بعدي رضاخان  تمام فعاليت -چنان که خواهيم ديد –در حقيقت هم . آغاز شد

  .نامه انگليس و ايران بوده است متوجه عملي کردن موافقت
ن مدح و ثنا از اين آن چه که گذشت بعضي از رفقا را از گفت  ولي همه      

من مجبورم توجه . شان باز نداشته است انقالبي در جزوات و مقاالت» قهرمان«
ها جلب کنم، زيرا بدون آن، عمق اختالفات ما  گان را به بعضي از نقل قول خواننده
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رفيق ميرزا روتشتاين در " با اين مدافعان رضاخان قابل درک نخواهد بود، مثال
: نويسد يش تحت عنوان مسائل ايران معاصر منتشر شد، مييي که چندي پ مجموعه

ولي در اين مسئله عامل ديگري نيز موثر و دخيل است، و آن شخصيت و فعاليت «
رضاخان است که در برخورد نخستين، پيدايش و ارتقاء اين مرد قوي، که از 

او که  .يي اتفاقي به نظر رسد استعدادي استثنايي برخوردار است، ممکن است مسئله
فرزند يک خانواده فقير و دهقاني و داراي تحصيالت بسيار ابتدايي است، مدت 

ها از ميان  ايراني خدمت کرد، و به کمک انگليس -زيادي در بريگاد قزاق روسي
اما اين که او توانسته است نه تنها خود . افراد و افسران جزء قزاق ارتقاء يافته است

تري دست يابد، دليل بر استعداد  که به مرتبه عالي بل يي باال حفظ کند، را در مرتبه
حقانيت «آن چه که گفته شد، دليلي بر   همه. ي قوي اوست استثنايي و اراده

دهد اين است که ارتقاء او  مي» حقانيت تاريخي«آن چه که به او . او نيست» تاريخي
ي اعتماد  نتيجهکه، در عين حال  ي استعداد و خودخواهي او نبوده، بل تنها نتيجه

در اين . اند مردم است که به طور غريزي سازنده تاريخ جديد خود را در او ديده
  »۳.اند افتخار، هم او و هم مردم ايران سهيم

" کند، ولي من بايد اکيدا دانم ميرزا از کدام مردم ايران صحبت مي من نمي      
ي جز اشرافيت مالک گويد، کسان که ميرزا از آنان سخن مي» مردمي«بگويم که 

زيرا، مردم ايران . کنند، نيستند زمين که فقط در جهت منافع انگلستان فعاليت مي
خواهيم ديد، اين مردم " چنان که بعدا. جنگيدند اسلحه به دست عليه رضاخان مي

که ميرزا از آنان سخن » مردمي«آن . اند گاه رضاخان را قهرمان خود ندانسته هيچ
م رضاخان را جلو انداخته و از او چون مردمک چشم حفاظت ه" گويد، واقعا مي
رفت،  کنند، زيرا او نظامي را که اگر نه امروز، ولي فردا و براي هميشه از بين مي مي

                                                 
 )روسي( ۹۰ص  ۱۹۲۷مسائل ايران معاصر چاپ  – ۳
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هاي جالب پيدا شده  تعداد زيادي تئوري] تکيه در اصل. [از مرگ نجات داده است
شناساند،  افعان ايران ميو مد» مردم«و سپر بالي » قهرمان ملي«است که رضاخان را 

براي توجيه بقاي او نيز، چنان . که شکست نخورده و پا برجاست» قهرماني«سپر و 
شود و، البته،  ساخته مي» قهرمان«يي که براي اين  هاي نظري که بايد و شايد، پايه

» ايراندوست«، "مثال. شوند پردازاني نيز پيدا مي براي اين هدف عالي نظريه
نظر خودم را " من قبال«: دي پيش تئوري فئوداليسم ذيل را آوردچن] اوستروف[

ي کودتاي اخير بر ضد سلسله قاجار به مثابه بحران سازمان فئودالي رژيم  درباره
  داد، و افتادن قدرت به دست سرمايه قاجار، که با اقتصاد جديد ايران وفق نمي

ام که اين  اطر نشان ساختهمن خ. ام ارائه داده) داران تجاري و تجار زمين(تجاري 
داري  مظهر آن زمين(کودتا به معناي دور کردن بخش دست راستي رژيم فئودالي 

و .) دهد، است داري روحانيت که موقوفات اساسي آن را تشکيل مي ها و زمين خان
جدا کردن مرز . زمان قشرهاي دموکرات و راديکال از قدرت است مجزا شدن هم

ترين معرف  کننده داري فئودالي، مشخص اري و زمينداري تج مشخص بين زمين
  ».۴رژيم پهلوي است

روشن است که به وقايع " براي هر مارکسيست مطلعي اين موضوع کامال      
دار و فئودال  در واقع، بين تاجر زمين. اجتماعي بايد از مقطع طبقاتي نگاه کرد

که در آغاز گفتم به خاطر گونه  دار چه فرقي وجود دارد؟ هر دوي اينان همان زمين
گان مواد اوليه براي  دهنده پولي، به تدارک-کاربست شديد اقتصادي کااليي

اند، اگر بين اينان تفاوتي هم باشد، اين تفاوت به نفع  بازارهاي خارجي تبديل شده
" من قبال. داري تجاري را ثابت کنند اند نقش مترقي زمين کساني نيست که مايل

کمپرادور که نقش واسطه را بين توليدکننده خارجي و   ه بورژوازيام ک اشاره کرده

                                                 
 )روسي( ۳۶-۳۵مسائل ايران معاصر ص  - ۴
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اين . کند، از نفوذ بزرگي در ايران برخوردار بوده است کننده داخلي ايفا مي مصرف
ها  توان ده مي. کافي در بر دارد" موقعيت او به مثابه واسطه، براي او سودهاي نسبتا

واسطه، در مدتي کوتاه،  شرکت بزرگ را نام برد که به خاطر داشتن نقش
در حالي که بسيار مشکل است که حتا چند . اند هاي بزرگي به هم زده ثروت

خود را فقط از طريق   هاي بزرگ برشمرد، که سرمايه شرکت تجاري را با سرمايه
اگر هم چنين . تجارت داخل کشور و با توليدات داخلي به دست آورده باشند

هايي است که از رباخواري به دست  ها سرمايه اين هايي وجود داشته باشد، سرمايه
چنان که  -  داري رباخوار و تاجر در اوضاع ماقبل سرمايه. آمده و نه از تجارت

دو دوقلو هستند، و بنابراين جاي تعجب نيست که گاه اين دو  -گويد مارکس مي
  .چهره در يک شخص جمع باشند

  درصد نوسان دارد، انباشتن، سرمايه ۴۸تا  ۲۴در وضع ايران که نرخ ربح بين       
اما بس دشوار به توان از طريق تجارت در داخل، و آن هم با . کار مشکلي نيست

در هر . يي انباشت که بشود با آن ملکي پر درآمد خريد توليدات داخلي، سرمايه
  .گاني ندارد يي خاصيت همه صورت، چنين پديده

و . گيرد نزولي انجام مي  مده، انباشت سرمايهسان، در کشاورزي به طور ع بدين      
نزولي قادر است نقش   شود که آيا در اوضاع ايران سرمايه اما اين پرسش مطرح مي

کشورهاي اروپاي غربي ايفا کرده   ي يي را داشته باشد که در همه مترقي و انقالبي
دهد، او  به نظر ما، مارکس در اين باره توضيح کامل مي. است؟ به نظر ما، نه

به آن ميزان نقش   داري هاي توليد ماقبل سرمايه رباخوار در تمامي شيوه«: گويد مي
هاي قوي و  انقالبي دارد که اشکال مالکيت را، که نظام سياسي کشور بر پايه

در اشکال . برد کند، و از بين مي استوار است، منهدم مي  ها تجديد توليد مداوم آن
مدت زمان زيادي ادامه يابد، و چيزي جز زوال  آسيايي، رباخوار ممکن است
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جا و موقعي  فقط در مکان و زمان، مقصود آن. اقتصادي و فساد سياسي به بار نياورد
داري موجود است، رباخوار يکي از عواملي  که شرايط ديگر شيوه توليد سرمايه
گان کوچک از يک سو، و  ها و توليدکننده است که با ورشکست کردن فئودال

از سوي ديگر و شيوه جديد   به سرمايه  ها تمرکز ساختن شرايط کار و تبديل آنم
  ».۵کند توليد را ايجاد مي

ترين کشور شرقي  داري تجاري نمونه بنابراين، سخن گفتن از نقش مترقي زمين      
ربايي در ايران   کرد سرمايه هاي عمل روش. چون ايران، دست کم درست نيست

دنيايي که در آن . که در دنياي قديم، يعني در رم و يونان بود همان است" تقريبا
  .رفت يي عادي به شمار مي افتادن امالک به دست رباخواران پديده

داري تجاري در واقع  شود که زمين باالخره، خود ايراندوست خاطر نشان مي      
ا از فئودال هاي استثمار دهقان ر روش  ي چيزي را تغيير نداده، و ارباب جديد همه

پس از اين، صحبت از مرز مشخص و يا جناح چپ و راست در . سابق گرفته است
فئوداليسم ديگر چه معني دارد؟ روشن است که ماهيت طبقاتي در هر حال به قوه 

سان است که شما چه نامي روي خود بگذاريد،  براي دهقان يک. ماند خود باقي مي
ا همان روش ارباب سابق او را استثمار ي او سواريد و ب در حالي که بر گرده

  .کنيد مي
قشرهاي اجتماعي مختلف را به حرکت در آورده " اگر کودتاي رضاخان، واقعا      

، مارکس در اين "مثال. شد اين حرکت را مترقي دانست بود، آن وقت به درستي مي
  ي مهدر تاريخ انباشت آغازين، ه«شود که  متذکر مي  سرمايهباره در جلد اول 

دار در حال شکل گرفتن  سرمايه  هايي که به نوعي براي ارتقاي طبقه دگرگوني
اند، داراي اهميت به سزايي هستند، ولي به ويژه آن لحظاتي  نقش اهرم را ايفا کرده

                                                 
 به زبان روسي ۱۹۰۹چاپ  ۱۳۴صنعتي  ۲جلد سوم قمت   سرمايه – ۵
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هاي بزرگ انساني به  اند که در آن لحظات ناگهان توده نقش مهمي را ايفا کرده
چون پرولتارهاي آزاد از هرگونه  ه شده، همزور از وسايل امرار معاش خود کند

  ».۶شدند گي، به بازار کار ريخته مي وابسته
به معني واقعي   اين که من کمي جلوتر تذکر دادم که در ايران انباشته سرمايه      

تا  ۱۹۰۰از سال . به اين دليل است) چيزي که ما بايد نشان دهيم(آن وجود ندارد 
 ۵۰۰سال، موازنه تجارت خارجي ايران قريب  ۲۰مان ، يعني در مدت ز۱۹۲۰سال 

سان،  بدين. شود ميليارد قران مي ۵/۲ميليون روبل کسري داشت، مبلغي که بيش از 
تر  ميليون روبل بوده است، زيرا ايران هميشه کم ۲۵کسري ساليانه اين کشور برابر 

 تر از ميزان صادرات، انواع محصوالت کرده است و بيش جنس صادر مي
آشکار است که شرايط انباشت آغازين " کامال. کرده است يي وارد مي کارخانه
خدمت کند، با وجود چنين   داري که سپس بايد به انکشاف اقتصاد سرمايه  سرمايه

توانست  بنابراين، کودتاي رضاخان نمي. توانست در ايران به وجود آيد وضعي نمي
اين کودتا، برعکس، . ه مشترکي باشددر ايران داراي وج  داري با انکشاف سرمايه

اين   ي ارتجاع و اشرافيت مالک زمين را از مرگ کامل نجات داد، زيرا، همه
هاي مردم آماده  ترين حمله توده سيستم در زمان سلسله قاجار در اثر کوچک

اين سيستم، پايه و اتکايي براي انکشاف خود نداشت، زيرا   ي همه. فروپاشي بود
  چنان که همه. لياقت دفاع از منافع اشرافيت مالک زمين را نداشت ي قاجار سلسله

هاي مشهور پاريس چون  و ديدار از محل» سفر به خارج«دانند پادشاهان قاجار  مي
  .دادند گي به کارهاي کشور ترجيح مي مون مارت را به رسيده

هاي  نقشه  اکنون، بايد به طور خالصه ثابت کنيم که رضاشاه مجري ساده همه      
نامه  ، موافقت۱۹۱۹پيش از اين گفتم که در سال، . امپرياليسم انگلستان است

                                                 
 )به زبان روسي( ۶۷۷جلد يکم ص   سرمايه – ۶
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به منظور «: نامه چنين بود اصول اين موافقت. معروف انگلستان و ايران به امضا رسيد
تر انگلستان و ايران و کمک به ترقي و تعالي ايران، انگلستان متعهد  نزديکي بيش

متخصص در اختيار ايران گذارده و براي . حترم شماردتماميت ايران را م: ميشود
ارتش که موظف است نظم را حفظ کند، افسر و اسلحه فرستاده، در ساختن راه 

امپرياليسم » .هاي ارتباطي با دولت ايران همکاري کامل کند آهن و ديگر راه
  .هايي داشت انگلستان، در آن زمان، چنين خواست

ها را  اين برنامه  ي توان گفت که رضاخان همه مي در حال حاضر، به جرئت      
قدر محق بود، وقتي که در سال  روزنامه اتحاديه اسالم چه. انجام داده است" دقيقا
ايران ] دولت[درست از روز الغاي قرارداد انگليس و ايران، «: اعالم داشت ۱۹۲۴

آن  ۴جراي بند راه آهن سراسري ايران، ا. را آغاز کرده است] قرارداد[اجراي آن 
نامه است که از ساختن راه آهن طي همکاري کامل انگلستان با دولت  موافقت

فوريه  ۲۴طبق طرح راه آهن سراسري، که مجلس آن را در . گويد ايران سخن مي
و خليج فارس را ] خرمشهر[به تصويب رساند، راه آهن سراسري بايد محمره  ۱۹۲۷

گي ساختن راه آهن نيز   گونه چه. ر وصل کنداز طريق تهران و بندرگز به درياي خز
 ۱۵۰کيلومتر و هزينه ساختن آن،  ۱۰۴۰طول آن . بيني شده بود در طرح پيش

تر، بايد کارخانه  براي تهيه آهن ريخته سنگين. ميليون روبل برآورد شده بود
. در کشور ساخته شود -که دولت هم اجازه ايجاد آن را داده است -گري ريخته

برآورد شده، که ) ميليون روبل ۸(ميليون تومان  ۵/۴ختن اين کارخانه هزينه سا
، عوايد  بانک انگليس. آن را تامين خواهد کرد  در ايران سرمايه  بانک انگليس

من بايد . حاصله از انحصار قند را به عنوان تضمين وام خود دريافت خواهد نمود
انگلستان هميشه سعي داشته  توجه خواننده را در ضمن به اين مطلب جلب کنم، که

است، انحصار قند را در ايران در دست گيرد، و ماليات غيرمستقيم بر قند را افزايش 
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براي اجراي . کند زيرا قند تنها کاالهايي است که انگلستان به ايران صادر نمي. دهد
 ۱۲ قران به ۶ها موفق شدند ماليات غيرمستقيم بر قند را از  پروژه ياد شده، انگليسي

قران، يعني دو برابر، افزايش دهند، و از اين راه به بانک انگليس امکان دادند که 
سان، انحصار قند، که عايدي آن  بدين. برده را از نظر مالي تامين کند موسسات نام

بانک . افتد ها مي کنند، به دست انگليس هاي بانک انگليس جمع آوري مي را گيشه
% ۱۶تا  ۱۲پردازد، در حالي که خود  ربح مي% ۳تا  ۲انگليس در ازاي اين درآمد 

ميليون  ۱۵۰در هيچ جاي طرح قانون، اين مسئله روشن نشده است که . گيرد مي
 ۵۰تا  ۴۰تامين شده است، به ويژه که تمامي بودجه دولت بيش از   گونه روبل چه

شن کند رو بر هر آدم با سوادي که منطق مسائل را درک مي. ميليون روبل نيست
در ضمن، در برنامه . است که ساختمان راه آهن با دادن امتيازات جديد مرتبط است

دولت ايران، هم اکنون . دولت درباره اين امتيازات جديد سخن رفته است
نامه واگذاري مناطق نفت خيز جنوب غربي را با شرکت نفت انگليس و  موافقت

امتياز . شد به امضاء رسانده است النهرين مرتبط خواهد با گروه بين" ايران که بعدا
تصميم گرفته شده " در اين باره نيز تقريبا. ديگري مربوط به نفت خيز شمال است

بحث فقط بر سر اين است که آيا بايد آن را به شرکت نفت انگليس و ايران . است
ده دا» استاندارد اويل«رسد که امتياز به  ؛ چنين به نظر مي»استاندارد اويل«داد يا به 

خواهد شد، و اين شرکت امتياز را با شرکت نفت انگليس و ايران تقسيم خواهد 
، با دادن امتيازات جديد به "ساختن راه آهن، منحصرا  بنابراين، سرمايه. کرد

شود، در عين اين که، کشيدن اين راه آهن  هاي انگليسي در ايران تامين مي امپرياليست
بايد در  زيرا طبق طرح موجود، اين راه آهن. تالجيشي اس داراي اهميت سوق" عمدتا

اين . حال حاضر به شبکه راه آهن عراق و در آينده به شبکه راه آهن هند متصل شود
لرد کرزون در زمان . مطلب، يکي از آرزوهاي ديرينه و مورد توجه انگلستان بود

   .خودش چنين خواب و خيالي را داشت
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. کند انگلستان در جهت ديگري نيز فعاليت مي. مطلب نيست  ي ولي اين همه      
هاي انقالبي در  انقالب چين، خيزش. ساختن راه آهن، البته محتاج به زمان است

ها را مجبور ساخته که در فکر از بين بردن  آذربايجان، گيالن و خراسان، انگليس
فوذ ها در هر حرکت انقالبي ن انگليسي. سريع نفوذ روسيه شوروي در ايران باشند

ها،  جا، يعني در روسيه شوروي، ايراندوست در حالي که در اين. بينند روسيه را مي
اند، در  ها و شرکاء، آوازه مدح و ثناي سلطان جديد ايران را سر داده ايرانسکي

ي از بين بردن نفوذ مسکوي سرخ را  ايران رضاشاه به کمک انگلستان نقشه
. کرد ر نو حرکت انقالبي را سرکوب مييي، ه رضاشاه با بي رحمي ويژه. کشد مي

تر هم ادامه يابد، ساختن تعداد زيادي  ها براي آن که اين سرکوبي بيش انگليس
گروه از اين  ۸دولت از هم اکنون، ساختمان . کنند هاي شوسه را طراحي مي راه
ن النهرين را از طريق تهرا هاي بين ها بايد، راه اين راه. ها را تصويب کرده است راه

هاي ديگري نيز در نظر گرفته شده است که بايد به شبکه  راه. به تبريز وصل کند
شود که طي آن به توان براي  اوضاع و احوالي ايجاد مي. هندوستان وصل شود

النهرين،  و کمک به دولت، در هر آن از هند و بين» بلشويکي«سرکوبي حرکات 
  .راسان و ديگر نقاط فرستادها هزار گروه مسلح را با ماشين به تبريز، خ ده

کند، تا،  و باالخره، انگلستان در قزوين و ديگر نقاط انبارهاي بنزين ايجاد مي      
و دولت رضاشاه . هاي هوايي داشته باشد در صورت لزوم، به تواند در آينده پايگاه

  .کند ها حمايت مي اقدامات خود از اين نقشه  با همه
شود که  نشينند؛ چنين معلوم مي رضاشاه خاموش نميبا اين وصف، مدافعان       

] روتشتاين[رفيق ميرزا . ۷دهنده انقالب کشاورزي آتي است رضاشاه سازمان

                                                 
بگذرد يا نه مورد بررسي قرار   داري در مقاله حاضر من اين مسئله را که آيا ايران بايد از دوره، انکشاف سرمايه –۷

 .دهم نمي
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اجتماعي از -گي سياسي مانده هنوز خيلي مانده است که عوامل عقب«: نويسد مي
ا ولي اين کار ت. اين کار تنها با ايجاد اقتصاد جديد انجام خواهد شد. بين برود

توان از پيدايش يک سازمان حکومتي جديد و مدرن  بدانجا پيش رفته، که مي
 - گي سازمان سياسي يي که ماهيت آن در يک پارچه سخن گفت، سازمان حکومتي

هاي حکومت که تحت نفوذ دولت مرکزي قرار دارند، تجلي  قسمت  اداري همه
للي داراي اهميت الم اين دست آورد بسيار مهمي است که از لحاظ بين. کند مي

  »  ۸.بسياري است
به عقيده ميرزا، پايه الزم براي انکشاف اقتصادي و اجتماعي ايران و پيدايش       

يک  و گشايش راه انقالب کشاورزي، از طريق ايجاد حکومت مرکزي و  بورژوازي
بنابر اين عقيده، پس از آن که زورگويي پليس، ساختمان . آيد پارچه به وجود مي

رفت و آمد  ها و امکان الجيشي، ساختمان انبارهاي بنزين توسط انگليسي اي سوقه راه
هاي جديد و تهديد هرگونه جنبش انقالبي توسط  ها بر روي جاده پوش ها و زره تانک
آن وقت است  ها تحقق يابد، آن وقت است که اقتصاد جديد ايجاد شده است و اين

زي را آغاز کند، اگر چه در چنين وقتي که دهقان امکان خواهد داشت انقالب کشاور
ي ميرزا چنين بر  نوشته از. او را با تمام امکانات تکنيک مدرن سرکوب خواهند کرد

ي انقالب  دهنده سازد، سازمان آيد که رضاشاهي که حکومت پليس جديد را مي مي
ست ولي اين اقتصاد ايران ني: خواهيم ما از رفيق ميرزا پوزش مي. کشاورزي آتي است

که، اين رفيق ميرزا است که زياده از حد پيش رفته و  رفته است، بل که زياد پيش
ي انقالب کشاورزي آتي جا  دهنده حکومت پليسي رضاشاه را به عنوان سازمان

  .زند مي
اين _ توانستيم از ايراندوست نيز نقل قوق بياوريم که رضاخان  ما مي      

ترين مالک  مند شده که بزرگ قدر ثروت آن -ي انقالب کشاورزي دهنده سازمان
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البته، براي ايراندوست، رضاخان فقط مالک نيست، زيرا او قطعاتي را . ايران است
هاي معدني است، و  نيز در نزديکي تهران خريداري کرده است که داراي آب

بنابر گفته ايراندوست، ساختن . برداري تجاري کند رضاشاه مصمم است از آن بهره
هاي درماني در اين امالک  هاي آب معدني و سالن ها، همراه با حمام گاه استراحت

او شاه جديد ايران را آميزش دو شخصيت باال، يعني نماينده . بيني شده است پيش
تواند چنين عقايدي را ابراز  تنها کسي مي. ۹داند مي -مالک و تاجر -تجاري  سرمايه

دانند هر  مي  چنان که همه. ع باشدکند که از اوضاع ايران و تاريخ آن بي اطال
. گي ندارد شد و اين مسئله تازه پادشاه ايران از سنين جواني مشغول تجارت مي

او . کرد ، آخرين پايدشاه با هر کااليي از قبيل کاه، عليق و غالت تجارت مي"مثال
 داشت و منتظر زد، گندم را در انبارهاي خود نگاه مي اغلب دست به احتکار نيز مي

به . اندوخت او حتا در زمان قحطي از اين راه ثروت مي. شد ها مي افزايش قيمت
در ضمن، او قيمت . ناميدند مي» تاجر مرداد بزرگ«همين مناسبت او را در ايران 

. کرد شناخت و در بازار ارز خريد و فروش مي ارزهاي خارجي را نيز به خوبي مي
ن را نکته مثبتي به حساب آورد؟ چرا، در اين صورت، بايد تاجر بودن رضاخا
به آن " هاي تئوريکي است که من قبال واضح است که اين نيز يکي ديگر از آن پايه

ي جديد داراي  اشاره کردم، زيرا، به طور واضح، الزم است که کودتاي سلسله
  . هاي بورژوايي باشد پايه
اين مطلب را . ستي جديد هم تغيير نکرده ا ي اجتماعي اين سلسله ولي پايه      

خواهم بگويم که  من نمي«: نويسد او مي. کند خود ايراندوست به خواننده ثابت مي
اند،  ها را از بين برده از بين برده شده است يا اين که فئودال" اين نظام فئودالي کامال

به [جا  جا و آن ها بخشي از حقوق خود را در اين ي گذار کنوني فئودال نه، در دوره
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حقوق خود را   و در بعضي از اياالت چون بلوچستان، همه] س.آ. جا ن در همهنظر م
اند قسمتي از  ها، به قيمت تبعيت از حکومت مرکزي توانسته اند، فئودال حفظ کرده

هاي  آيند و ماموريت ها به خدمت دولت در مي خان. حقوق خود را حفظ کنند
توان  جا مي جا و آن ملکت، اينکنند و در جبهه آرام م اداري و نظامي دريافت مي

نفوذ متقابل و جوش خوردن دستگاه دولتي را با سازمان فئودالي سابق مشاهد 
  » .۱۰کرد
شد، نه تنها از  بدين ترتيب، آن فئوداليسمي که بر ضد آن اين جنگ انجام مي      

جا هم که  آن. که، در بلوچستان به طور کامل محفوظ مانده است بين نرفته، بل
هاي مختلف دولتي  ها با اوضاع ساخته و مقام وداليسم از بين برداشته شده، فئودالفئ

ايراندوست فکر " آيا واقعا. اند دريافت کرده، با دستگاه دولتي جوش خورده
کرد که رضاخان براي آن پيدا شده بود که نظام فئودالي را از ريشه برافکند؟  مي

روشن بود " کامال] ۱۳۰۳[۱۹۲۴سال  براي يک مارکسيست کم و بيش مطلع، هم از
  .رود که رضاخان به کدام سوي پيش مي

نظامي وجود دارد؟ نظامي   گونه ها، در ايران چه اين  ي ولي با وجود همه      
گان مجلس را که  بورژوايي يا نوعي نظام گذرا؟ براي وضوح، من ترکيب نماينده

در . آورم جا مي د، در اينان تحت فشار دستگاه رضاخاني انتخاب شده" منحصرا
گي  به تازه  نماينده ۱۵از اينان فقط تنها . وجود دارد  نماينده ۸۶مجلس ششم 
نفر،  ۲۹مالکان بزرگ : اند از آشنايان قديمي  اند، بقيه آنان همه انتخاب شده

 ۱۲نفر، ديوان ساالران باال رتبه از قبيل حکام و ماموران دولت و غيره  ۱۴روحانيون 
 ۹نفر،  ۵هاي آزاد  گان حرفه نفر، نماينده ۲گان بورژوازي و تجار فقط  مايندهنفر، ن

دار آلمان، زماني  باشند که زماني طرف مانده، سياست مداران چاپلوسي مي نفر باقي
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. اند دار انگلستان اند، و در حال حاضر طرف دار انگلستان و يا روسيه بوده طرف
. فروشند تري بدهد مي هر کس که پول بيشاينان، افرادي هستند که خود را به 
در تمام کشورهاي مستعمره و نيمه مستعمره . ايران از اين بابت يک استثناء نيست

اند به تعداد کافي يافت   اين نوع اشخاص که توسط عمال امپرياليسم فاسد شده
دار پر و پا قرص انگلستان   تن طرف ۳۸نفري که من نام بردم،  ۷۱شوند؛ از  مي
داران او امکان  توانند، از تهراني که تا بدين اندازه به طرف ها نمي انگليس. دندبو

ولي حتا اين مجلس دم بريده هم باعث جلب رضايت . داده است، ناراضي باشند
او مصمم است که شوراي حکومتي ايجاد . نيست -» قهرمان ملي«اين _ رضاشاه 

  .استکند و اين مسئله جزو برنامه دولت قرار گرفته 
هاي  ها و امپرياليست دار، به فئودال به اشرافيت زمين" بنابراين، رضاشاه کامال      

انگلستان، و قبل از هر چيز به سيستم مالي انگلستان متکي است، که در موقع الزم به 
حال مايلم چند کلمه هم در باره سومين نقطه اتکاي رضاشاه . آيد کمک او مي

اين که . ، يعني ارتش، بگويم)دار و امپرياليسم انگلستان عالوه بر اشرافيت زمين(
رضاشاه ارتش ملي را تشکيل داده است، حقيقتي است، ولي او اين ارتش را 

ايران و  ۱۹۱۹من يکي از بندهاي قرارداد . خواست ساخت، چون انگلستان چنين مي
مطرح و انگلستان را که در آن انگليس ايجاد ارتش را به عنوان يک مسئله حتمي 

. کرد و آن را براي حفظ نظم در مملکت مجهز و مسلح کند، يادآور شدم تعهد مي
. ها را، به بهترين وجهي اجرا کرد هم، اين خواست اصلي انگليس" رضاخان واقعا

. ارتش ايران، به ارتش خود اعتقاد چنداني ندارد» قهرمان«ولي اين ايجادکننده و 
، در برابر مجمع ]۱۳۰۵[۱۹۲۶در تابستان سال اش به خراسان  او، پيش از مسافرت

اند که در دنيا  افسران ما درک نکرده  ي همه«: افسران در تهران سخن راند و گفت
افسران ما که اين مسئله . مبارزه است_ ها و کشورهاي ديگر بلشويک_ بين دو نيرو 
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نيمي از " قريبات. پيوندند ها، يعني به دشمنان ما مي اند، اغلب به بلشويک درک نکرده
که اينان را در دست خود نگاه داريم به کادر  اند، براي اين سربازان ما بلشويک

. افسري قوي احتياج است که بايد مدرسه نظام را براي تعليم آنان تاسيس کرد
  ».گذرد افسران ما بايد بدانند که در دنيا چه مي

توان به  ابد که تنها ميي داران تئوريسين خود بهتر در مي رضاخان از طرف      
چيز رو به راه نيست، زيرا   يابد که در ارتش او همه او بهتر در مي. افسران متکي بود

رحمانه استثمار  سربازان او همان دهقاناني هستند که سيستم دولتي او آنان را بي
داند و جريان حوادث قشر افسران را تنها نقطه  اين مسائل را مي  ي او، همه. کند مي

  .سازد، نقطه اتکايي که او مايل است در آينده به آن تکيه کند اتکاي او مي
اين ارتش به هيچ وجه، براي مبارزه با امپرياليسم . و اما يک چيز حتمي است      

. هاي داخلي به وجود آمده است ايجاد نشده، اين ارتش براي مبارزه با بلشويک
با ] پاستووخوف[ايرانسکي . نيست واضح  ولي اين حقيقت روشن، هنوز براي همه

بر ضد " اقدامات رژيم رضاخان، يا مستقيما  همه«: نويسد که صراحت کامل مي
امپرياليسم انگلستان بوده، يا، هدف تقويت مقاومت ايران را در برابر نيروهاي 

  ».۱۱کرد کنند، دنبال مي يي که استقالل ايران را تهديد مي خارجي
مگر نه اين که، شخص رضاشاه . مويد چنين تاکيدي نيستند ها، حداقل واقعيت      
با وجود اين، گويا او ارتش را بر ضد . ها دشمنان او هستند گويد که بلشويک مي

هاي دفاع از سلسله  اين تاکيد نيز، يکي ديگر از تئوري. کند ها ايجاد مي انگليس
  .توان به گونه ديگري توجيه کرد اين تئوري را نمي. جديد است

ها نبوده، هرگز  گاه در فکر جنگ با انگليس من ثابت کردم که رضاشاه هيچ      
هاي ما هستند که چنين  »تئوريسين«اين . چنين فکري از مغز او نگذشته است
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شود اين است که او نه  چه که به او مربوط مي آن. دهند افکاري را به او نسبت مي
در حالي که انگلستان . ا خواهد جنگيده خواهد بجنگد و نه هيچ وقت با انگليس مي

دهد و در نظر دارد کارخانه بسازد، جنگ با  مي  براي ساختن راه آهن سرمايه
: نويسد انگلستان چه معني دارد؟ ايرانسکي از اين هم پا فراتر گذارده و مي

يي عليه  ها متکي شوند، و هر مبارزه توانند تنها به فئودال داران خارجي مي سرمايه«
ها منتهي  قالب که به کمک امپرياليسم خارجي انجام گيرد، به حکومت فئودالان

بنابر اين گفته، اگر رضاخان به کمک انگلستان با انقالب به مبارزه » ۱۲.شود مي
يي عليه  آيا چنين مبارزه. ها خواهد بود برخيزد، نتيجه اين کار حکومت فئودال

ت؟ آيا جز اين است که انقالب از جانب رضاخان يک واقعيت بارز نيس
به خاطر مبارزه عليه انقالب و " هاي انگلستان، ايجاد ارتش ملي را دقيقا امپرياليست
رحمي غيرقابل توصيفي هر جنبش   خواستند؟ رضاشاه که با بي ها مي بلشويک

تواند نسبت به عالقه، و در موقع الزم، به حمايت  کند، مي انقالبي را سرکوب مي
از گفته ايرانسکي چنين نتيجه . رين ترديدي به خود راه ندهدت انگلستان کوچک

انگلستان تنها «: نويسد شود که فئوداليسم در ايران هنوز موجود است، زيرا او مي مي
يا . با او موافقيم" در اين باره ما کامال» .تواند بر روي فئوداليسم تکيه کند مي

، يا فئوداليسم وجود داشت و فئوداليسم قبل از پيدايش رضاخان نيز وجود نداشت
و در فکر . وجود هم دارد، زيرا رضاخان چيزي را در اين زمينه تغيير نداده است

  .تغيير دادن آن هم نيست
خريدن چنين . تر است براي رضاشاه خودپرست، شخص او از ملت ايران مهم      

اره نوشته لنين در اين ب. هاي کارکشته کار دشواري نيست فردي براي امپرياليست
ترين  طلبانه خود، به راحتي، حتا شريف مالي در تمايل توسعه  سرمايه«است که 
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ها  چرا بايد فکر کرد که انگليس» ۱۳.کند خوار مي ماموران را خريده، رشوه
کنم که  تاکيد مي" اند، چنين کاري را با رضاخان انجام دهند؟ من مصرا توانسته نمي

اش را  آهنگي فعليت سياست هم" و کال" ش، کامالا رضاخان در تمام دوره فعاليت
مبارزه عليه انقالب، به وجود آوردن ارتش براي . ها دنبال کرده است با انگليس

ها، کشيدن راه آهن  استقرار نظم در کشور، دادن امتيازات جديد به انگليس
 - کند هاي شوسه که ايران را به عراق و هند وصل مي سراسري ايران، ساختن راه

  .هاي بزرگ امپرياليسم انگلستان است ها تحقق نقشه اين  ي همه
  ي همه. هاي تجددطلبانه رضاخان يي نيز درباره فعاليت و حال چند کلمه      

برده، پيش از هر چيز از رضاخان به عنوان تمرکزدهنده حکومت،  هاي نام تئوريسين
قهرمان «براي اين کننده ايران و آورنده تجدد و برخي خواص ديگر که  صنعتي

گي فعاليت تمرکزدهنده او را ما   گونه چه. کنند شمارند، تعريف مي بر مي» ملي
ي فعاليت او در زمينه صنعتي ساختن و تجدد ايران، ايراندوست  اما در باره. ديديم

هاي  در دو سال گذشته، تمايل بسيار به، به کار بردن ماشين«: نويسد چنين مي
شود، و در ضمن، اين  تکنيک کشاورزي مشاهده مي کشاورزي و باال بردن

هاي  دولت، قانون معافيت ورود ماشين. که فراگير است يي جداگانه نبوده بل پديده
. کشاورزي را از پرداخت عوارض گمرکي براي مدت ده سال تصويب کرده است

 ،]۱۳۰۳[۱۹۲۴دولت، از آغاز سال . شود هاي صنعتي نيز مي اين قانون شامل ماشين
ايراندوست، بدين ترتيب، » .۱۴کند و غيره در تهران نمايشگاه کشاورزي برپا مي

به نظر ما در کشوري . رساند تئوري خود را درباره صنعتي شدن ايران به اثبات مي
ها در دست اربابان است، ايجاد نمايشگاه  کشاورزي که بخش اعظم زمين
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ست که خود رضاخان نيز کشاورزي به طور عمده در جهت منافع همان اربابي ا
چون عالي و غير  نماياندن نمايشگاه کشاورزي چيز هم. مبين تمايالت اوست

اين نيز بار ديگر . يي، چيزي که تنها رضاشاه آن را ممکن ساخته است، نيست مترقبه
طور که   همان. است» قهرمان ملي«اين » تئوريک«کوشش در جهت توجيه 

نوشته است، هر نماينده قاجار نيز ) النهرين بين( اميتايمز مسوپوتي انگليسي  روزنامه
  .توانست اين را برپا سازد رسيد، مي اش مي اگر عقل

داران رضاشاه يک  طرف  ي يابد؟ همه انکشاف مي  داري آيا در ايران سرمايه      
ولي آيا . آغاز شده است  داري گويند بلي، در ايران انکشاف سرمايه صدا مي

دانيم سلب مالکيت ابزار توليد  ما مي. چنين تاکيدي وجود دارد؟ نه هايي براي داده
ايجاد بازار ملي که . است  داري از مالکان کوچک نخستين شرط انکشاف سرمايه

شرط سوم اين است . بدون آن هيچ صنعتي امکان انکشاف ندارد، شرط دوم است
ر کاالهاي هاي صنعتي نوپا، از طريق سيستم حمايت گمرکي در براب که بخش

به زور به وجود آوردن «چه را که مارکس  خارجي حفاظت شود، يعني آن
اين شرايط در ايران موجود است؟ آيا   آيا همه. ناميد، انجام شود  مي» دار کارخانه

  سرمايه" ايران دوره انباشت آغازين را پشت سر گذاشته است؟ آيا در ايران اصال
کنم که در ايران، حتا بازار داخلي  من تاکيد مي. نهانباشته شده وجود دارد؟ البته که 

زيرا در کشوري که دهقان به انواع مختلف به . نيز به معناي واقعي آن وجود ندارد
زمين وابسته است، در کشوري که هنوز روابط سرواژ و حتا بيکاري و در مورد 

نده عروسي حق شب اول براي ارباب وجود دارد، در کشوري که دهقان توليدکن
مستقل نيست و اقتصاد طبيعي در بسياري از مناطق از بين نرفته، در چنين کشوري، 

هاي خارجي  درست است که گاه وام. تواند وجود داشته باشد بازار داخلي نمي
کسي به " بايد گفت که عجالتا" تواند نقش انباشت بدوي را ايفا کند، ولي، اوال مي
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تر  دريافت کرده است بيش" هايي که ايران قبال ، وام"دهد، و ثانيا ايران وام نمي
ميليارد قران دارد و  ۱۳ايران بدهکاري بزرگي قريب . اند ماهيت مصرفي داشته
. پردازد، و اين مبلغ براي ايران بسيار سنگين است ها را مي ساالنه ربح اين بدهي

ر حال ايران، د. هاي ايران به خرج خريد کاالهاي مصرفي رسيده است وام  ي همه
به ايران براي آن . تواند از طريق فروش منابع کشور وام دريافت کند حاضر، تنها مي

وام داده خواهد شد که آن را به مستعمره اين و يا آن کشور امپرياليستي تبديل 
پولي سلب مالکيت از _ اگر هم، تحت تاثير انکشاف اقتصاد کاالهايي . کنند
يعني هنگامي که  -وران وجود داشته است ههاي دهقاني و مستمند شدن پيش زمين

گرفتند و کاالهاي خارجي  اربابان در بسياري از نقاط، زمين را به زور از دهقانان مي
اين افراد آزاد آماده براي کار به صنايع  -کرد وران کوچک را ورشکست مي پيشه

ا شدند و به باکو، ترکستان و بنادر درياي خزر و رودخانه ولگ ملي جلب نمي
کرد،  مستمندي تنها مهاجرت کارگران را به خارج تشديد مي. کردند مهاجرت مي

که، به  زيرا اين مستمندي به مناسبت انکشاف صنايع ملي به وجود نيامده، بل
به اين دليل است، که در . مناسبت ورود کاالهاي ارزان خارجي ايجاد شده بود

موجود نيست، و اگر سياست   ريدا ايران هنوز شرايط مساعد براي انکشاف سرمايه
کنوني رضاشاه در آينده ادامه يابد و ايران به انگلستان فروخته شود، البته انگلستان 

برداري از امتيازات خود  در تمام کشور راه آهن خواهد ساخت و براي بهره
هايي به وجود خواهد  جا کارگاه جا و آن جات تاسيس خواهد کرد، و اين کارخانه

در اين صورت، ايران ديگر کشور مستقل نخواهد بود و به زائده هند و ولي . آمد
در ايران   داري هاي ديگري براي انکشاف سرمايه راه. النهرين تبديل خواهد شد بين

در اين راه انکشاف گام " شک نيست که ايران اشرافيت فئودالي، دقيقا. وجود ندارد
ن اشرافيت فئودالي، سال به سال، اي. بر خواهد داشت، زيرا انتخاب ديگري ندارد



۳۰ 

. سازد انگلستان، مانند مصر، آماده مي» خودمختار«ايران را براي تبديل به مستعمره 
اظهار خرسندي   داري هاي مدافع رضاشاه که از انکشاف سرمايه تئوريسين  ي همه
  .شوند کنند، در واقع، از تبديل شدن ايران به مستعمره انگلستان در شادي مي مي

يک توصيف ديگر نيز از کودتاي رضاخان وجود دارد، و آن توصيف رفيق       
رضاخان در مبارزه با مالکيت فئودالي زمين و « : نويسد او مي. راسکولنيکوف است
. هاي اقتصادي اين نوع مالکيت به مسند قدرت رسيده است متزلزل کردن پايه

در اوضاع يک کشور . دسياست اصالحي در ايران بدون ضعف و خدشه ادامه دار
رفت اقتصادي  پدرشاهي اين اصالحات مترقي به معناي گام بزرگي در جهت پيش

  ».۱۵ايران و تبديل آن از کشوري نيمه فئودالي به نيمه بورژوايي است
از نيمه فئودالي «معني تبديل شدن . دهد چيزي به دست نمي" اين تعريف تقريبا      

است، نيمه ديگر آن چيست؟ » نيمه فئودالي«ايران  چيست؟ اگر» به نيمه بورژوايي
در اين فرمول، دقت وجود ندارد، . واضح است که جواب نيمه بورژوايي است

ايرانسکي، ايراندوست، (دار رضاشاه  مولفان طرف  ولي، با وجود اين، همه
مگر نه اين . کنند جا آن را نقل مي بدون تعمق و بي) گورکوکرياژين و ديگران

توان تحت چنين فرمولي در آورد، با چنين فرمولي،  ، هر کشوري را مياست که
توان کشوري نيمه سوسياليستي ناميد، زيرا عناصر سوسياليسم در آن  انگلستان را مي

يي ارائه  هاي نيمه کاره مارکسيست نبايد چنين فرمول. به اندازه کافي موجود است
نزولي با سيستم اقتصادي فئودالي -ريتجا  به نظر من، در ايران پيوند سرمايه. دهد

  .اين آن چيزي است که در ايران موجود است. وجود دارد
کنند که  هاي سلسله جديد ايران، در تمام نوشتجات خود تکرار مي تئوريسين      
تجاري در کشاورزي   سرمايه] م. نفوذ[تبديل «ايم  چه در ايران ما با آن مواجه آن
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ها  ولي ما مارکسيست. دانند گي روندي مترقي مي را همه ]نفوذ[اين تبديل » .است
تجاري به جاي صنعت به کشاورزي روي آورد، اين پس   دانيم که اگر سرمايه مي

شرايط انکشاف صنعت در ايران موجود . رفتن است، اين گامي به عقب است
ري تجاري انباشت شده مانند زمان امپراتو  نيست، و دليل آن اين است که سرمايه
آيا در آن زمان چه چيزي وجود . آورد رم، اکنون نيز به کشاورزي روي مي

يي سخن  داشت؟ ترقي يا پس روي؟ هنگامي که مارکس از نقش مترقي سرمايه
يي را مد نظر دارد که براي  آورد، او سرمايه گويد که به کشاورزي روي مي مي

اي جديد و غيره در ه هاي کار بر روي زمين، به کار بردن ماشين بهبود شيوه
و در نتيجه در ده طبقه کشاورزان مستقل و پرولتارياي . افتد کشاورزي به کار مي

هايي که در کشاورزي به  ماشين. کنند واقعي، يعني کارگران کشاورزي ظهور مي
آيا جريانات . ۱۶آورد شود، زمينه استفاده از کار دهقان را به وجود مي کار گرفته مي
پيوندد؟ آيا در ايران طبقه کشاورزان مستقل وجود  رتيب به وقوع ميايران، به اين ت

نويسد اگر يک ارباب ايراني از خارج  چنان که ايراندوست مي. دارند؟ البته که نه
کشي وارد کرده، آن را با موفقيت به کار انداخته باشد، او از اين  ماشين جوجه

  .شود دار مبدل نمي طريق به يک کشاورز سرمايه
که در ايران انکشاف  هاي ما، به خاطر تمايل شديدشان به اثبات اين تئوريسين      

. زنند تواند ادامه يابد، به هر نوع زرنگي دست مي آغاز شده است و مي  داري سرمايه
خواهد ثابت کند که در  ها، تئوري بازار ايرانسکي است که مي يکي از اين زرنگي

آيا بازار کوچک بازار است؟ . ه وسيع ولي کوچکايران بازار وجود دارد، بازاري ن
بازار   داري در انکشاف سرمايه. دانيم بازار وسيع مي" ها بازار را دقيقا ما مارکسيست

کوچک هيچ نقشي را دارا نيست، زيرا بازار کوچک در تمام طول تاريخ وجود 
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ي وقتي ول. چنين بازاري حتا امروز ميان مردم بدوي نيز موجود است. داشته است
داند که اين به معناي از بين رفتن  کس مي  است، همه) کشوري(سخن از بازار ملي 

بازار ملي به معناي تبديل شدن قسمتي از محصوالت . هاي اقتصاد طبيعي است شکل
شود، و دهقان پس از فروش آن،  کشاورزي به کاال است که به بازار ارائه مي

هاي اقتصاد طبيعي  ولي هنگامي که شکل. خرد جا محصوالت، صنعتي را مي همان
هنوز از بين نرفته، " به کلي از بين نرفته است، هنگامي که سرواژ در کل و کامال

حتا اين اواخر هم، بازار ملي در ايران وجود . تواند وجود داشته باشد بازار ملي نمي
ز بين ، ا۱۷نزد مارکس. نداشته است، ولي بازار هميشه در ايران وجود داشته است

گان کوچک از  سو، سلب مالکيت توليدکننده هاي اقتصاد طبيعي از يک رفتن شکل
در هر کشوري   داري ابزار توليدشان، از سوي ديگر، شرط اساسي انکشاف سرمايه

هاي  به رغم کوشش. اند  داري ها شرايط اساسي ايجاد صنعت سرمايه اين. است
  .تايرانسکي ايران از اين شرايط بسيار دور اس

حال که ما با توجيه . اکنون چند کلمه نيز در باره وضع انقالبي در ايران      
روبرو هستيم، واضح است، » قهرمان ملي«تئوريک و پايه تراشي تئوريک براي اين 

. بايست اعالم داشت که در ايران موقعيت انقالبي وجود ندارد که از همان آغاز مي
" نويسد که وضع انقالبي اصال ، ايرانسکي مي"ثالم. شود در واقع نيز چنين اعالم مي

گران در باره گيالن  يکي از پژوهش«: نويسد او در مقاله خود مي. در ايران نيست
در حال حاضر، سازمان : که با وضع آن نيز به خوبي آشناست، امسال نوشته است

تر از  تر مهم تر و مبرم در شهرها بر اساس وظايف واقعي... دادن نيروهاي خود 
تواند  فقط پس از اين کار است که بخشي از اين نيروها مي. انقالب دهقاني است

هاي  متوجه ده کرده، مسئله دهقاني را براي بحث در برابر سازمان" خود را کامال

                                                 
 به زبان روسي  ۷۰۹-۷۰۸جلد اول صص   نگاه شود به سرمايه - ۱۷
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ديده است،  دهقان در گيالن کنوني فقط ستم. معيني از نيروهاي شهري قرار دهد
کند که هر فردي که پاي به  سکي تاکيد مي، بدين ترتيب، ايران۱۸انقالبي نيست

مالک   زمين بخت برگشته ايران بگذارد، معتقد خواهد شد که بورژوازي تجاري
المللي، فقط براي مبارزه با  هاي موجود در روابط بين زمين، به مناسبت واقعيت

امپرياليسم آماده است، و بخش بزرگي از بورژوازي تجاري به طور کلي هيچ نوع 
شد، در گيالن قيام  در زماني که اين مقاله نوشته مي» .خواهد يي را نمي همبارز
يک مسئله » گر پژوهش«اين آقاي . آويختند گان را تيرباران کرده، به دار مي کننده

، »اهميت بي«او متوجه اين مسئله . ، يعني قيام گيالن را ناديده گرفته است»کوچک«
زرگ شهر رشت نشده است و افرادي را که به انقالبي در ميدان ب ۲۰يعني تيرباران 
و اما ايراندوست، هر جنبش . رفتند نديده است شان به سوي مرگ مي خاطر عقيده

  .داند هاي خارجي مي انقالبي را از پيش ساخته و پرداخته دست
ها به اميد  بعدها، يعني در زمان تناسب جديد نيروها، اين جنبش«: نويسد او مي      

هاي برکنار  هاي رقيب خود، حاضر خواهند شد که فئودال ن موفقيتمتزلزل کرد
ها در اکناف و اطراف  شده از قدرت را برافروزند، و آن وقت، رهبري اين جنبش

ي  از گفته» ۱۹.خواهند افتاد  ها ها و متحدين امپرياليست آن به دست فئودال
تحدين امپرياليست آنان ها و م شود که انقالبيون، فئودال ايراندوست چنين نتيجه مي

ي اقدامات  افروزند، و به اين مناسبت، هر جنبش چپي از قبل نتيجه را بر مي
خواهند به  اين آقايان که مي. شود اعالم مي) پرووکاسيون(امپرياليستي و تحريک 

سلسله پهلوي . اند روي در غلتيده هر قيمتي از رضاشاه دفاع کنند، به راستي به زياده
  .آرامد آسوده بي" تواند کامال ين مدافعاني در اتحاد جماهير شوروي ميبا داشتن چن

                                                 
   ۷۹-۷۸مسائل ايران معاصر صص  - ۱۸
 ۶۰جا ص همان – ۱۹
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دانيم که در گيالن، خراسان و  هاي تئوريک، ما مي اين بندبازي  با وجود همه      
کنند، و به رغم  هاي پيوسته، ادامه دارد، مردم مرگ را استقبال مي آذربايجان قيام

تاهي هفت قيام در ارتش و ميان دهقانان هاي تئوريک، در مدت کو سرايي اين ياوه
در : تر از رضاشاه بود، که باز هم به توان نوشت بايد رضاشاه پرست. روي داده است

تر ارتش او  ايران موقعيت انقالبي نيست، زيرا خود رضاشاه گفته است که بيش
داران رضاشاه در اين مورد زياده از حد سنگ به سينه  طرف. بلشويک هستند

  .ندکوب مي
  چه ديديم، اربابان فئودال، بورژوازي تجاري کمپرادور و سرمايه بنابر آن      

  .دهند گاه رضاشاه را تشکيل مي نزولي تکيه_ تجاري 
گاه واقعي قدرت رضاخان و مجري واقعي سياست انگلستان در  ها تکيه اين      
فع انگلستان وجود گيري به ن براي سلسله پهلوي، راه ديگري به جز جهت. اند ايران

  يي است که بدون کمک سرمايه ندارد، زيرا ماهيت طبقاتي سلطنت او به گونه
  .تواند وجود داشته باشد خارجي نمي

گي ندارند، يعني  داران خارجي بسته وران، بورژوازي تجاري، که به سرمايه پيشه      
و باالخره  ۲۰ندآي تجاري، دهقانان که در حال حاضر به حرکت مي  بورژوازي خرده

ترين طبقات ايران هستند که بايد و  کارگران که هنوز تعدادشان قليل است، انقالبي
تنها اتحاد اين طبقات و اين نيروها در ايران قادر . قادرند انقالب ايران را پيش برند

است مبارزه واقعي انقالبي را عليه امپرياليسم سازمان داده و انقالب را پيش برد، 
فقط با مبارزه انقالبي . يي انقالبي است ي ضد امپرياليستي، مبارزه مبارزه زيرا هر

                                                 
مجلهخ  -کنيم در اين باره ما مطالعه مقاله آندره چِروني را که شامل واقعيات بسياري است به خواننده توصيه مي – ۲۰

 Question“: ترجمه فرانسه اين مقاله در کتاب زير آمده است[ ۱۹۲۷فوريه  ۵به تاريخ  ۴ بلشويک شماره
Litigeuse De L’histoire Contemporaine De L’IRAN” Le Mouvement Communiste 

En IRAN, Florence, 1979, pp 585-606.][ 
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حداقل من در تاريخ سراغ ندارم . توان موفقيت عليه امپرياليسم را به دست آورد مي
هاي سفيد بر تاج و  که بدون مبارزه انقالبي عليه امپرياليسم، به توان با دستکش

انقالب چين گوياي آن است که پيروزي . دتخت نشست و با امپرياليسم مبارزه کر
  )زاده آوتيس سلطان.(۲۱پذير نيست گي تحقق به ساده

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
زاده  آثار آوتيس سلطان) ۲۰(نيستي ايرانسوسيال دموکراسي و کمو/اسناد تاريخي جنبش کارگري«برگرفته از  – ۲۱
 ]بازنويس)[۳(
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مسائل انکشاف اقتصادي و انقالب کشاورزي 
  ايران

  
ما، در بخش مربوط به بررسي تئوريک وضع ايران، هنوز داراي نقطه نظري که       

يستيم، اگر چه در مقايسه با دو سال پيش به آن واقع شده باشد ن  مورد قبول همه
نظرات تئوريکي که تا اين اواخر، با مهارت زياد از طرف . ايم تر شده خيلي نزديک

شد، بيش  هاي دروغين ساخته و پرداخته مي و مارکسيست  شناسان بورژوازي شرق
درک . بيخورد تا به درد مارکسيسم انقال به درد امپرياليسم و منشويسم مي  از همه

علمي که بر پايه ماترياليسم و ديالکتيک استوار باشد، وسيله تئوريک بسيار 
ها و  ولي، ليبرال. نيرومندي براي شناخت و بازسازي عملي دنياي کهنه است

آليسم سازش داده، از  ها سعي دارند که ديالکتيک مارکسيستي را با ايده منشويک
  .ه گيرندآن براي توجيه وضع موجود در ايران بهر

مستقل است که " هاي دروغين تاکيد دارند که ايران کشوري کامال مارکسيست      
به عقيده . رود پيش مي  داري هاي سريع در راه صنعتي شدن و انکشاف سرمايه با گام
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گر و مبارز  ي دولت مرکزي، اصالح آنان، رضاشاه قهرمان ملي، به وجود آورنده
  .سم انگلستان استعليه نظم فئودالي و امپريالي

تواند از طريق  در توليد کشاورزي مي  داري به عقيده آنان، انکشاف سرمايه      
کن کردن روابط قرون  اصالحات، و بدون انقالب بورژوادموکراتيک و بدون ريشه

وسطايي حاکم بر کشاورزي، يعني به شيوه پروسي انجام گيرد، در حالي که به 
و کمپرادور به سلطه امپرياليسم   داري قبل نظام سرمايهموازات آن، ارباب دوران ما

  .خاتمه خواهند داد
شناسان، تا اين اواخر،  هاي مربوط به ايران و در محافل شرق اين نظريه در رساله      

اين نظريه بر تعداد زيادي آثار شبه علمي متکي است، و کادرهاي جوان . حاکم بود
هاي شبه »مرواريد«هنوز هم به طور عمده اين  ما، به مناسبت نبودن آثار ديگري،

، يعني پس از ]۱۳۰۶[، ۱۹۲۷از همان آغاز سال . کنند مارکسيستي را مطالعه مي
رهبران اين جريان، . ، مبارزه با اين جريان آغاز شد۲۲اظهار نظر علني بسياري از رفقا

کنگره  از سوي ديگر، تصميمات کمينترن و. از مواضع خود دست کشيدند" تدريجا
هاي  ئولوگ اگر ايده. دوم حزب کمونيست ايران نقطه عطفي درباره اين مسئله است

منشويکي هنوز از نفوذ ناچيزي برخوردارند، از اين رو است که _اين نظريه ليبرال
  .متاسفانه، به علل مختلف، در صحنه کتاب و تحريرات هنوز برتري با آنان است

هاي   هاي منشويک به ژنرال ان گفت که اين ليبرالتو با وجود اين به يقين مي      
  .بدون ارتش شبيه هستند

نقص عمده نظريه آنان در اين است که با ديالکتيک مارکس هيچ وجه       
 )Evolutionists(رسد که آنان تکامل گراياني چنين به نظر مي. مشترکي ندارد

                                                 
المللي کمونيست پديد آمد، و  در چارچوب بين ۱۹۲۷هايي است که از آغاز سال  اشاره نويسنده به امکان – ۲۲

هاي خود را از نو  دهي کنگره دوم حزب فعاليت هاي ايراني که به کنار زده شده بودند، توانستند با سازمان کمونيست
 )ويراستار.(غاز کنندآ
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آنان طبيعت ارتجاعي . زنند هستند که آروزهاي خود را به عنوان واقعيت جا مي
بورژوا در ده را به حساب _امپرياليسم انگلستان و شرايط فئودالرژيم جديد، فشار 

نياورده، به جاي بحث درباره بازسازي کامل سامان اجتماع، درباره صنعتي شدن و 
دورنماي انقالب کشاورزي . کنند سرايي مي ياوه  داري انکشاف سريع سرمايه

ترتيب ناپديد شده، جاي آن را دور نماي اصالحي  بورژوادموکراتيک، بدين
  .گيرد مي] م.رفرم[

در نهايت، مسئله انکشاف اقتصادي ايران به نقش امپرياليسم انگلستان و       
تر  اين مسئله را دقيق. دورنماي انقالب بورژوادموکراتيک در ايران وابسته است

يي استوار و از  ر ايران بر چه پايهمورد مطالعه قرار دهيم و به بينيم قدرت بريتانيا د
  يک کشور مستقل است؟" آيا ايران واقعا. چه نفوذي برخوردار است

پيش از هر چيز، بايد يادآور شد که مراکز کليدي که اقتصاد يک کشور را       
موسسات بزرگ حمل و نقل دشت . در دست انگلستان است  کند، همه کنترل مي

يي است، و تاسيسات شرکت نفت انگليس و  کام يافتهي استح کارون، که چون قلعه
ج فارس يکه در چند نقطه در امتداد خل ييهوا يها گاهيايران در آن قرار دارد، پا

رسد،  هاي آهني که از طرف پاکستان و عراق به مرزهاي ايران مي وجود دارند، راه
، بانک راني منظم بر روي رودخانه کارون و خليج فارس و نيز تنها خط کشتي

در تمام ايران داراي شعب است و غيرو " که تقريبا] بانک شاهنشاهي ايران[انگليس 
  .اند از آن جمله

ميليون روبل طال در ايران  ۴۲۰در مجموع، امپرياليسم انگلستان بيش از       
و کمي . س.ش.ج.گذاري ا برابر سرمايه ۲۰" گذاري کرده است که تقريبا سرمايه
هاي آلماني، بلژيکي، آمريکايي و  گذاري بر مجموع سرمايهبرا ۴۰تر از  بيش

توان گفت که امروزه در ايران هيچ کشوري به اندازه  به جرئت مي. ديگران است
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نيز امروزه در ايران از نفوذ . س.ش.ج.ا. انگلستان در دستگاه دولتي ايران نفوذ ندارد
بسياري از مواد اوليه کافي است يادآور شويم که . اقتصادي بزرگي برخوردار است

صادر . س.ش.ج.به ا" منحصرا" چون پنبه، پشم، چرم دباغي نشده و غيرو تقريبا
آيند نيست و دولت ايران  ولي اين مطلب براي هيئت حاکمه ايران خوش. شود مي
ها بازارهاي ديگري را براي صدور کاالهاي خود يافته، به بازار  کوشد که راه مي

رواندوز _ تبريز_ بغداد_ هايفا  ن مورد، اميدهاي زيادي به راهدر اي. جهاني راه يابد
در اين اواخر، مطبوعات ايران آشکارا در اين باره قلم فرسايي . بسته شده است

هاي تجاري آن در مطبوعات ايران  گي مقاالتي که عليه شوروي و نماينده. کنند مي
، رژيم جديد جهت درست در همين زمان. شود هر روز بيش از پيش است چاپ مي

الجيشي هستند؛  سازد که داراي اهميت سوق يي مي هاي شوسه منافع انگلستان راه
ها از ايران دفاع  در برابر بلشويک«دهد که بايد  ارتش صد هزار نفري سازمان مي

کند؛ ارتش را به سرعت مجهز  ؛ راه آهن سرتاسري کشور را احداث مي»کند
خرد؛ ساختمان اسکله بندر پهلوي را  فت اسلحه ميسازد؛ از خارج به مبالغ هنگ مي

هاي کوچک و زير دريايي و غيرو سوار  توان کشتي دهد که در آن مي ادامه مي
  .کرد
. کننده در دست امپرياليسم انگلستان است ها نقش هدايت در تمامي اين فعاليت      

  آيا با اين تفاصيل، تاکيد بر روي استقالل ايران مسخره نيست؟
تواند، با رژيم فعلي و با حضور و فشار امپرياليسم  راستي هم، آيا ايران مي      

صنعتي بدل شود، يا راه مستعمره شدن   داري انگلستان، به يک واحد مستقل سرمايه
را در پيش خواهد داشت؟ آيا ايران قادر خواهد بود بدون انقالب کشاورزي 

دهد، يعني راه پروسي انکشاف  داري انکشاف اقتصاد خود را به شيوه سرمايه
  بورژوازيي را در پيش گيرد؟
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اين امر را . کند جلوه مي  گونه به بينيم اين راه پروسي انکشاف در عمل چه      
  :توان بهتر از طريقي ديگر از روي آمار واردات ماشين و آالت و ابزار دريافت مي

  
  واردات ماشين و آالت و ابزار

  )ميليون قران: واحد(
درصد نسبت   کل واردات  الس

  به کشور
کل واردات 
براي شرکت 

  نفت

واردات براي راه 
آهن و کارخانجات 

  ايران
۲۶/۱۹۲۵  ۱۴.۷  ۱.۸  ۹.۵  ۵.۲  
۲۷/۱۹۲۶  ۲۴  ۳  ۱۹.۶  ۴.۴  
۲۸/۱۹۲۷  ۴۲.۲  ۵  ۳۴.۵  ۷.۷  
۲۹/۱۹۲۸  ۲۳.۵  ۲.۹  ۱۴.۶  ۸.۹  
۳۰/۱۹۲۹  ۴۶  ۵.۱  ۲۹.۴  ۱۶.۶  

  
براي ساختمان راه آهن، ماشين، و براي ساختمان  ايران عالوه بر ابزار و آالت،      

هاي کند الک  انکشاف صنايع با گام. کند هاي برق، تجهيزات وارد مي ايستگاه
، صنايع ايران در حال حاضر داراي ۲۳بنابر آمار رفيق سنجابي. رود پشتي پيش مي

  :مقدار نيروي مکانيکي زيراند
  

  محرکه  مقدارقدرت  محرکه تعدادقوه  هاي صنعتي  بخش
  اسب بخار:واحد 

کارخانجات  ارزش
 قيمت بادرنظرگرفتن

                                                 
هاي  مجبور به ترک ايران شد و بعدها در تصفيه ۱۹۲۸يا  ۱۹۲۷هاي ايراني بود که در سال  سنجابي از کمونيست – ۲۳

 ويراستار. زاده و ديگران دچار آمد استاليني به همان سرنوشت سلطان
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وآالت  ماشين
  ميليون قران:واحد

  ۳۴۷۳۳۰۰  ۱۲۹۷  ۴۶  کني پاک پنبه کارخانجات
  ــــــ  ۲۴۲  ۸  کني برنج پاک

  ۳۰۰۰۰۰۰  ــــــ  ــــــ  توليد ابريشم
  ــــــ  ۲۲۵  ۵  نخ ريسي

  ــــــ  ۶۶  ۳  چوب بري
  ــــــ  ــــــ  ۷  تنباکو
  ــــــ  ۱۰۷۰  ۲۸  هاي برق ايستگاه

  ۳۶۰۰۰۰۰  ۱۱۵  ۴  پارچه بافي
  ۲۰۰۰۰۰۰  ۶۵  ۲  کبريت سازي

  
چه که در حال حاضر  هاي جدول باال ممکن است کامل نباشد، ولي از آن داده      

بدين ترتيب، ). به استثناي صنايع نفت(در تمام کشور وجود دارد زياد دور نيست 
اسب بخار  ۳۰۸۰هاي مکانيکي کشور فقط  اشينقدرت کلي آالت و ابزار و م

برابر رقم  ۴و  ۳حتا اگر فرض کنيم که قوه محرکه مکانيکي اقتصاد کشور . است
در عين حال بايد در نظر داشت که بعضي . باال باشد، باز هم اين مقدار ناچيز است

ر از نيمي ت اند، و کم سال است که مورد استفاده قرار داشته ۲۵تا  ۲۰از اين موتورها 
  .کنند از موتورها با سوخت مايع کار مي

کنند از  هزار کارگر کار مي ۳۵تا  ۳۰شرکت نفت انگليس و ايران، که در آن       
به ايران بوده  ۱۹۲۵-۱۹۳۰هاي  ها در سال ماشين% ۷۱ي  لحاظ قيمت، واردکننده

ين حال رساند، ولي در ع کمک مي  داري يي به انکشاف سرمايه است، تا اندازه



۴۲ 

اين وضع صحت کامل تزهاي . کند اسارت سياسي و اقتصادي کشور را شديدتر مي
را درباره جنبش انقالبي در کشورهاي مستعمره ] ۱۹۲۸هيژوئ[کنگره ششم کمينترن

به کشورهاي مستعمره، انکشاف   صدور سرمايه«. دهد و نيمه مستعمره نشان مي
صادر   آن بخشي از سرمايه. کند مي را در اين کشورها تسريع  داري روابط سرمايه

يي باعث تسريع  شود، تا اندازه هاي توليدي از آن استفاده مي شده که در بخش
ولي اين تسريع انکشاف صنعتي در جهت استقالل کشور . شود انکشاف صنعتي مي
  گي اقتصاد کشور مستعمره به سرمايه که باعث تقويت وابسته مستعمره نبوده، بل

هاي صادر شده در  سرمايه  همه" تقريبا. شود ي امپرياليستي ميمالي کشورها
کشورهاي مستعمره براي به دست آوردن و استخراج مواد اوليه و يا تغيير و تبديل 

هاي ارتباطي از قبيل راه  ها براي توسعه راه از اين سرمايه. رود ابتدايي آن به کار مي
شود، و اين به نوبه خود  ه ميسازي، ساختمان بندر و غيرو استفاد آهن، کشتي

استخراج و حمل مواد اوليه را آسان، مستعمره را باز هم بيش از پيش به متروپل 
داران  گذاري در کشاورزي که بسيار مورد عالقه سرمايه نوع سرمايه. کند وابسته مي

است که با هدف توليد ) التيفونديا(گذاري در مزارع بزرگ  است، سرمايه
انتقال بخش . گيرد ارزان و انحصار منابع بزرگ اوليه انجام ميمحصوالت غذايي 

گان مستعمره به متروپل، به  اعظم ارزش اضافي حاصل از استثمار نيروي کار برده
رفت اقتصاد مستعمرات و انکشاف نيروهاي توليدي را کند  ميزان زيادي پيش

  ».شود کرده، مانع آزادي اقتصادي و سياسي مستعمرات مي
امپرياليسم انگلستان تعدادي از . ر ايران وضع درست به همين منوال استد      

برداري از نفت را در  هاي ترابري، سيستم توسعه يافته بانکي و انحصار بهره شرکت
امپرياليسم انگلستان که از امتياز نفت . مساحت بسيار بزرگي به دست گرفته است

که هر وزير و  ه تنها هر حاکم، بلقادر است که ن" برد، کامال صد ميليون سود مي
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سر و صداي دولت ايران، درباره اين که دولت   با وجود همه .حتا شاه را نيز بخرد
گي  دهد، وابسته براي بهبود وضع تجارت خارجي، آن را در انحصار خود قرار مي

نمايان " استعماري ايران به امپرياليسم انگلستان در ترازنامه تجارت خارجي کامال
  .تاس

داور وزير عدليه، بدون اشاره به اين مسئله که به احتمال قوي کاستن از ميزان       
شود، در نطق خود در دفاع از قانون انحصار  واردات باعث تقليل ميزان صادرات مي

تجارت خارجي در مجلس گفت که هدف از اين قانون کاستن از ميزان واردات 
  .است
  :دهد ان چه نشان ميبه ببينيم آمار گمرک اير      

  
  تجارت خارجي ايران

  )ميليون قران: واحد(
صادرات به   واردات  ها سال

  استثناي نفت
اضافي صادرات 

  +بر واردات
کسري صادرات 
  -نسبت به واردات

۲۱/۱۹۲۰  ۴۸۳.۳  ۳۷۱.۲  ۱۱۲.۱-  
۲۲/۱۹۲۱  ۶۰۹.۷  ۵۰۲  ۱۰۷.۷-  
۲۳/۱۹۲۲  ۶۱۹.۲  ۷۳۳.۹  ۱۱۴.۷+  
۲۴/۱۹۲۳  ۶۸۱.۳  ۷۶۸.۴  ۸۷+  
۲۵/۱۹۲۴  ۷۷۱.۴  ۱۰۰۰.۱  ۲۸۸.۷+  
۲۶/۱۹۲۵  ۸۸۱  ۱۰۵۹.۳  ۱۷۷.۷+  
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۲۷/۱۹۲۶  ۷۸۷.۳  ۱۱۰۴.۱  ۳۱۶.۸+  
۲۸/۱۹۲۷  ۷۰۷.۴  ۱۰۶۰.۴  ۳۵۲+  
۲۹/۱۹۲۸  ۸۱۹.۸  ۱۵۱۲.۶  ۶۹۷.۷+  
۳۰/۱۹۲۹  ۹۱۹.۹  ۱۵۷۴.۸  ۶۵۴.۴+  
۳۱/۱۹۳۰  ۴۶۸  ۸۳۱  ۳۶۲+  

  
ه است، بنابر آمار اين جدول که در تنها مدرک آماري کشور به چاپ رسيد      

بايست انجام اصالح  ايران داراي ترازنامه تجارت خارجي بسيار مثبت است که مي
ولي آمار مربوط به صادرات را بايد تصحيح نمود، زيرا . نظام پولي را فراهم آورد

ماند، در اين آمار به  شود و پول آن نيز در خارج مي نفت که از خارج کنترل مي
نفت را، که پس از صدور، به شکل مزد و اگر آن بخش از . حساب آمده است

گردد، از کل صادرات نفت  هاي بختياري به ايران باز مي درآمد دولت و منافع خان
 يصادرات نفت برا% ۴۰تا  ۳۵فقط  ۳۰/۱۹۲۹شود که در سال  جدا کنيم، معلوم مي

ب تصحيح شود، ين ترتيبد يچنان چه آمار رسم. ران منبع درآمد بوده استيا
 ۲۷/۱۹۲۶، ۵۶برابر  ۲۶/۱۹۲۵، ۸۶برابر  ۲۵/۱۹۲۴، ۱۵۴برابر  ۲۳/۱۹۲۵ کسري سال

، از برکت ۲۹/۱۹۲۸در سال . ميليون قران خواهد بود ۱۰۸برابر  ۲۸/۱۹۲۷، ۱۸برابر 
 ۳، ۳۰/۱۹۲۹ميليون و در سال  ۶۶افزايش صدور نفت، ترازنامه تجارت خارجي 

، ترازنامه، ۳۱/۱۹۳۰ت سال ماه نخس ۷دهد، ولي براي  ميليون قران اضافي نشان مي
که بخشي از اين کسري را  با در نظر گرفتن اين. ميليون قران کسري دارد ۱۲۷

هاي کوچک  گذاري واردات شرکت نفت انگليس و ايران و بخشي را نيز سرمايه
توان گفت که اگر  کنند، بدون اغراق مي هاي تجاري خارجي جبران مي شرکت

هاي خارجي نداشته، ترازنامه  ه مثبتي در پرداختترازنام ۳۰/۱۹۲۹ايران تا سال 
ي دوره قاجار نيز  عين همين مطلب، درباره. پرداختي ايران منفي هم نبوده است
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که نفت نقش مهمي نداشت، ايران داراي  در آن زمان، با وجود آن. صادق است
، ]۱۲۹۹[۱۹۲۰تا سال ] ۱۲۸۰[۱۹۰۱از سال " تقريبا. ي پرداختي مثبت بود ترازنامه

رسيد، ولي در همين  ميليارد قران مي ۵/۲کسري ترازنامه تجارت خارجي ايران به 
ميليون پوند در صنايع نفت، تاسيسات تجاري و حمل و نقل  ۴۲مدت انگلستان 

 ۴۶۳گذاري روسيه تزاري تا پيش از جنگ  ميزان سرمايه. گذاري کرد سرمايه
گذاري ادارات  ميزان سرمايه(د ميليون روبل در راه آهن، بانک و موسسات ديگر بو

کشورهاي  يها يگذار مجموعه سرمايه.) هزار پوند است ۲۲۳۰ران يدر ا يشورو
چه _ ها گذاري مجموع اين سرمايه. ديگر در ايران بيش از يک ميليون پوند است

در زمان قاجاريان و چه بعد از آن، تمام کسري تجارت خارجي ايران را جبران 
هاي گاه به گاهي قاجاريان را،  ها دريافت وام گذاري اين سرمايه که به چنان. کند مي

شد، و مخارج ارتش کشورهاي در حال جنگ  ميليون پوند بالغ مي ۱۰که مبلغ آن به 
بود که  يعني آلمان، انگلستان و روسيه را در ايران اضافه کنيم، جاي شگفتي نخواهد

که روسيه شوروي از  پس از آن. باشدقران ايران ثبات خود را تا اين اواخر حفظ کرده 
نظر کرد، تنها پرداخت قرض انگلستان  دريافت قروض ايران به روسيه تزاريسم صرف

هزار پوند بود،  ۱۰۰پرداخت ساالنه بابت اين قرض که کمي بيش از . باقي ماند
ش ، اين پرس"طبيعتا. توانست تاثير زيادي بر روي موازنه پرداختي ايران داشته باشد نمي

کشوري که داراي  آيد که چه عواملي باعث شده است که سيستم پولي پيش مي
موازنه پرداختي مثبت بوده، در کوتاه مدت چنان متزلزل شود، که در حال حاضر در 

  .ما سعي خواهيم کرد اين مسئله را توضيح دهيم. باري قرار گيرد  چنين وضع فالکت
از انقالب روي  ۲۴تاثير کودتاي ماه اکتبر تحت» ليبرال«در زماني که بورژوازي       

گرداند و به نيروي ضد انقالب تبديل شد، طبقات حاکمه کشور در مبارزه بر ضد 

                                                 
 .است ۱۹۲۵مقصود سرنگوني سلسله قاجار در اکتبر  – ۲۴
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به اين دليل، . اند انقالب مردمي، اميد خود را به کمک امپرياليسم انگلستان بسته
دن در به هم خور. اند استراتژيکي در درجه اول اهميت قرار گرفته_ مسائل جنگي

موازنه پرداختي ايران، عالوه بر ساختمان راه آهن، که بسيار گران تمام شده، و 
يي قابل ترديد است، پس انداز هر   سودمندي اقتصادي آن حتا پس از اتمام، مسئله

تمايل به . ساله درآمد دولت ايران از نفت در خارج نيز نقش مهمي داشته است
داشت  لحه به خارج، دولت را وا ميمسلح ساختن يک ارتش بزرگ، سفارشات اس

  .هاي خارجي نگاه دارد که پس اندازي ارزي در بانک
 ۱۹۱۸، دولت ايران، از سال ۱۹۳۱نوامبر  ۵  ، به تاريختايمزبنا به نوشته روزنامه       

] اما. [، هشت ميليون پوند از شرکت نفت انگليس و ايران دريافت کرد۱۹۲۸تا 
در . ميليون پوند سود سهام پرداخت ۵۰، بيش از سال ۱۵خود کمپاني در عرض 

 ۱۹۲۹، سود خالص براي سال ۱۹۳۰ژوئن  ۲۰داران به تاريخ  مجمع عمومي سهام
آن به پرداخت سود % ۲۰هزار پوند تعيين گرديد، که  ۲۰۷ميليون و  ۵، ]۱۳۰۸[

بنابر . هزار پوند بود ۸۳۲سهم دولت ايران در همان سال . سهام اختصاص داده شد
، ۱۹۳۰مارس  ۲۰مان، دولت ايران تا تاريخ  مار وابسته تجارتي انگلستان لينکآ

بدين ترتيب، با در نظر گرفتن سود . هزار پوند داشت ۱۹۲۶اندازي به مبلغ  پس
هزار پوند  ۷۵۸ميليون  ۲انداز دولت ايران در خارج برابر  ، کل پس۱۹۲۰سهام سال 
گردش، البته اثر بزرگي روي موازنه خارج کردن چنين مبلغ زيادي از . بوده است

پرداختي داشته است، به ويژه که در همين مدت، مصارف ارزي ايران براي خريد 
دولت . ماشين آالت و لوازم براي راه آهن و ديگر وسايل نقليه افزايش يافته بود

اش متوجه ايجاد و تسليح ارتشي بزرگ بود، به اين مسئله  ايران که تمام حواس
يي که توسط کميسيون  کار ايجاد و تسليح ارتش از روي نقشه. اشتتوجهي ند

گيرد، و شخص رضاشاه بر آن نظارت  نظامي انگليس و ايران تهيه شده انجام مي
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تنزل قيمت نقره در بازار جهاني نيز در وخيم شدن وضع مالي دولت ايران . کند مي
علل اقتصادي مهم  البته تنزل قيمت نقره اگر همراه با. نقش مهمي داشته است

چنان که تنزل قيمت نقره در ثبات روپي نقره . ديگري نبود، تاثير زيادي نداشت
  .هند و عراق تزلزلي ايجاد نکرد

ي پرداختي ايران، در  به موازات پس انداز پول در خارج، يعني وخامت موازنه      
ميليون  ۶۰۰که  مان را اگر اين فرضيه لينک. داخل ايران نيز تغييرات مهمي رخ داد

ميليون اسکناس در  ۲۰۰قران نقره در ايران در گردش است به پذيريم و به آن 
ميليون  ۸۰۰، قريب ۱۹۳۰شود که در سال  افزاييم، چنين نتيجه مي گردش را نيز بي

هاي ارتباطي و سياست بانک  به مناسبت نبودن راه. قران در ايران در گردش بود
کرد،  ه ميزان گردش پول هر ناحيه را تعيين مي، ک)بانک انگليس(شاهنشاهي 

ها زياد نيست، و با احتياج گردش کاال در ايران وفق  سرعت چرخش اين پول
هاي ارتباطي به ميزان زيادي بهبودي يافت و جا به جا  ولي پس از آن که راه. داشت

تر و بانک شاهنشاهي گردش اسکناس  شدن پول از يک منطقه به منطقه ديگر سريع
ها سرازير  هاي اندوخته به طرف شعبات بانک را در تمام کشور آزاد کرد و قران

اين وضع، به مناسبت بحران . برابر افزايش يافت ۳تا  ۲شد، سرعت گردش قران 
را ) ها ترقي قيمت(يي تورم پول  اقتصادي و کاهش چرخش کاالها، پيدايش گونه

ن قدرت خريد قران در بازار از سوي ديگر، به مناسبت باال بود. سبب شده است
به داخل افزايش  ۲۵داخلي و سقوط قيمت نقره در بازار جهاني، ورود پول نقره

  .گي گردش پول در کشور را شدت بخشيد يافت، امري که به نوبه خود در هم ريخته
از سوي . کرد بانک انگليس در تمامي اين جريان نقش بسيار منفي ايفا مي      

ن ورود نقره به کشور و معافي آن از پرداخت هر نوع عوارض دولت با آزاد کرد

                                                 
 .)قران برابر يک پوند بود ۵۵تا قبل از جنگ (پول قران نقره است در ايران واحد  – ۲۵
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 ۱۱۵، بيش از ۱۹۲۹تا سال  ۱۹۲۶در نتيجه، از سال . بخشيد اين جريان را شدت مي
بدون شک، بانک انگليس در اين جريان سود . ميليون قران نقره وارد کشور شد

ر ايران در ازاي خريد و د بانک نقره را در لندن به قيمت ارزان مي: برد بسيار مي
  .پرداخت قران مي ۵۰تا  ۴۸قران،  ۶۱يک پوند به جاي قيمت واقعي 

وضع ايران به مناسبت بحران اقتصاد جهاني که به صدور تعداد زيادي از کاالها       
هاي جهاني  افزون بر اين، قيمت. تر شد چون قالي، ترياک و غيرو ضربه زد، وخيم

ها کوشش  امپرياليست. شد ورزي تعيين نميافتاده کشا به نفع کشورهاي عقب
با (ي کارگر متروپل  داشتند که تمامي بار بحران جهاني را نه تنها به دوش طبقه

که  بل) کاهش مزد، افزايش ساعات کار به بهبود تکنيکي همراه با بيکاري و غيرو
. افتاده کشاورزي، مستعمره و نيمه مستعمره بگذارند به دوش کشورهاي عقب

از اين  ۱۹۳۰هاي جهاني کاالهاي صنعتي و کشاورزي در اواخر سال  قيمت شاخص
  :قرار بود

  
  هاي جهاني کاالهاي صنعتي و کشاورزي قيمت

  )۱۹۱۳= ۱۰۰سال (
  ۱۹۳۰  ۱۹۲۹  گروه کاالها

  ۱۲۳  ۱۳۸.۳  هاي عمده قيمت عمومي شاخص
  ۱۱۴.۱  ۱۳۳.۲  کشاورزي مواداوليه قيمت شاخص
  ۱۱۶.۳  ۱۳۱.۸  صنعتي  مواداوليه گروه قيمت شاخص
  ۱۴۸.۳  ۱۵۷.۳  گروه کاالهاي آماده قيمت شاخص
  ۱۳۷.۱  ۱۳۹.۶  گروه وسايل توليدي قيمت شاخص
  ۱۵۶.۵  ۱۷۰.۳  مصرفي کاالهاي گروه قيمت شاخص
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شاخص قيمت  ۱۹۳۰چنان که از جدول باال پيداست، در حالي که در پاييز سال       
بود، شاخص قيمت گروه  ۱۱۶.۳ه صنعتي و مواد اولي ۱۱۴.۱مواد اوليه کشاورزي 

 ۱۵۶.۵و  ۱۳۷.۴کرد، به ترتيب  وسايل توليدي و کاالهاي مصرفي که ايران وارد مي
  .بود

 ۹۳۳کيلوگرم برنج را با  ۱۰۳۸توانست  ، دهقان ايراني مي۱۹۱۳در سال       
 ۳۳۸، همان مقدار برنج برابر ۱۹۳۰کيلوگرم شکر معامله کند، ولي در سال 

تر  کم% ۶/۲۱تر آهن شيرواني و  کم% ۳/۵۶تر شکر،  کم% ۷/۶۳م، يعني کيلوگر
  . پارچه چيت بود

بدين سان، ايران به عنوان يک کشور کشاورزي فاقد صنايع داخلي از دو سوي       
نخست، به عنوان صادرکننده به مناسبت سقوط شديد قيمت کاالهاي : ديد ضرر مي

ن واردکننده، به مناسبت باال بودن سطح قيمت صادراتي ايران، و دو ديگر، به عنوا
تر شده، ارزش قران را بيش  اين وضع به مناسبت بحران ارز عميق. کاالهاي وارداتي
  .آورد از پيش پايين مي

در چنين وضعي، استقرار انحصار تجارت خارجي نه به خاطر مالحظات اقتصادي،       
مالي انگلستان، که   را سرمايه سياسي است و آن-که به خاطر مالحظات نظامي بل

  .کند گردش پول و موازنه پرداختي ايران را تحت کنترل دارد، ديکته مي
هاي  توانست وضع داخلي خود را بهبودي بخشد که نقشه ايران به شرطي مي      

نظامي خود را کنار گذارده، از ايفاي نقش حق ناشناساسه پيشقراول امپرياليسم 
ولي دولت ايران منافع . خودداري کند. ش.س.ج.نده عليه اانگلستان در جنگ آي

هاي انگليسي کرده است،  الجيشي امپرياليست سوق_ کشور را تابع منافع نظامي 
هايي که سعي دارند نفوذ شوروي را در ايران به کلي از بين برده، يا آن  امپرياليست

خارجي نقش بسيار مهمي مسئله نفت در استقرار انحصار تجارت . را به حداقل برسانند
شود که دولت ايران در نظر دارد انحصار محصوالت نفتي را در  چنين گفته مي. دارد
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اين مسئله، بدون شک، به مناسبت فشار شرکت نفت انگليس . دست خود بگيرد
اش به نيروي بحريه انگلستان تعلق دارد، جلوگيري از ورود  است که نصف سهام

که داراي  ايران نه تنها داراي اهميت اقتصادي، بل نفت شوروي به مناطق شمالي
در جنگ آينده بر ضد شوروي، انگلستان براي تدارک و . نظامي نيز هست اهميت

هاي موتوريزه و هواپيماها بايد در شمال ايران انبارهاي  تحويل سوخت به قسمت
نفت و بنزيني را که در حال حاضر در دست ادارات تجاري شوروي است، در 

ي اقتصادي اين مسئله نيز براي شرکت نفت  از ديگر سو، جنبه. تيار داشته باشداخ
تر  کننده تر و تعيين انگليس و ايران، که نفوذش در امور ايران سال به سال بيش

با خريدن افراد و رشوه دادن در تمام دستگاه حکومتي ايران نفوذ بسيار  -شود،  مي
ميليون قران نفت در ايران  ۵۰نه قريب ، ساال.س.ش.ج.ا .بي تفاوت نيست -دارد
تصرف بازار نفت در شمال ايران به انگلستان امکان خواهد داد که براي . فروشد مي

پرداخت مزد کارگران از درآمد محلي به قران استفاده کند و بدين ترتيب شرکت 
نياز  ينفت انگليس و ايران را از وارد کردن پوند انگليسي به ايران براي اين هزينه ب

شود، ولي خاطر  تر شدن موازنه پرداختي ايران مي اگر چه اين کار باعث وخيم. کند
  .آقايان وزرا از اين بابت نگران نيست

آيا ايران، با نظام کنوني که بر روي کار دهقاني استوار است و در واقع در       
ه به آن دچار بست اقتصادي، ک تواند از بن کند، مي اربابي عمل مي_وضعيت فئودالي

  است، نجات يابد يا نه؟
ادعا دارند، بحراني که ايران  ۲۶آيا چنان که سردمداران حکومت سلسله پهلوي      

اين بحران داراي سرشت . به آن دچار است، بحراني موقتي و گذرا است؟ البته نه
                                                 

در ضمن . سرنگون شد، گرفت ۱۹۲۵يي که جاي سلسله قاجاريان را که با کودتاي اکتبر  سلسله پهلوي، سلسله – ۲۶
، رضاخان که تا آن زمان در راس جنبش جمهموري خواهي قرار داشت به پادشاهي انتخاب ۱۹۲۵در دسامبر سال 

 .شد
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بازسازي اقتصاد ملي . ژرف گوهرين است که در بطن نظام امروزي ايران قرار دارد
بست اقتصادي کنوني است، با نظام  و باال بردن بازده کار که تنها راه خروج از بن

اربابي در ده، -وجود روابط فئودالي. اقتصادي کنوني عملي نيست-اجتماعي
هاي سنگين، رشوه خواري و  استفاده غير توليدي از منابع کشور، ماليات

ت امپرياليسم خودفروشي مقامات کشوري و کنترل روزافزون کشور به دس
  .کند تر مي انگلستان، موانع اصلي انکشاف اقتصادي کشور بوده، بحران را سنگين

ي سنگين  نه تنها بار سنگين ماليات بر دوش دهقان ايراني است، که اجاره      
ها به پول و يا به جنس  زمين، آب حشم، دانه و ابزار توليد و انواع و اقسام پرداخت

افزودن سود زياد بر کاالهاي وارداتي صنعتي و کاهش . داردنيز بر دوش او قرار 
. کند يي زخيم مي زمان قيمت محصوالت دهقانان، وضع دهقانان را تا باال درجه هم

دستي، محصول خود را پيش فروش کنند و نتوانند  دهقانان مجبورند به مناسبت تهي
امکانات مادي و شرايط دهقانان ايراني از . ها بمانند منتظر باال رفتن فصلي قيمت

ها و  ماليات. اند حقوقي الزم براي بهبود وضع اقتصادي خود محروم-اجتماعي
ايران از . آورند هاي مردم ايران فشار مي عوارض گمرکي چون بار سنگيني بر توده

  ترين صنايع داخلي انباشت سرمايه طريق اجراي سياست مالياتي، براي ايجاد مهم
بخشد، چنان که مارکس  را با نظام حمايت گمرکي قوت مي کند، و اين سياست مي
دهنده و  هاي تشکيل سياست حمايت گمرکي که خود يکي از قسمت«: گويد مي

کرد سلب مالکيت را که توسط نظام  ناپذير سيستم مالياتي است، عمل جدايي
  .۲۷کند گيرد، تشديد مي مالياتي انجام مي

کننده اقتصاد  ه بودجه ايران فقط منعکسبايد اين نکته را يادآور شد ک      
يي که توسط دولت در دهات  هاي جنسي پولي نيست، زيرا ماليات-يي مبادله

                                                 
 ۶۰۷صفحه . جلد يکم) روسي(  سرمايه – ۲۷
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ها در  شود نيز جزو بودجه است؛ پيش از اين، مقدار اين ماليات آوري مي جمع
هاي  هاي اخير ماليات شد، ولي در سال به کميت جنسي آورده مي" بودجه عينا

در ضمن، اين محصوالت مالياتي را دولت . دهند پولي نشان مي جنسي را به شکل
خواري در  رساند، دستگاهي که دزدي و رشوه يي به فروش مي توسط دستگاه ويژه

  . تري دارد آن از ساير ادارات سلطنت پهلوي رواج بيش
  در حالي که ماليات. ي ماهيت سلطنت پهلوي است بودجه ايران بهترين نشانه      
ميليون  ۱۰۲يابد، ماليات غيرمستقيم از  م يا ثابت مانده يا بسيار کم افزايش ميمستقي

افزايش يافته % ۸۰رسيده يعني  ۳۰/۱۹۲۹ميليون در سال  ۲۸۷به  ۲۳/۱۹۲۲در سال 
  .است
  بر چاي، قند، تنباکو و محصوالت مورد احتياج و مصرف مردم بيش از همه      

گمرکي بر ورود قند، نسبت به قبل از جنگ،  عوارض" مثال. ماليات بسته شده است
دهقان ايراني که نيازهايش در هر حال بسيار . بار افزايش يافته است ۳۵بيش از 

اين مسئله، بي . تر کاهش دهد ناچيز است، مجبور است مصرف خود را باز هم بيش
 ،۱۴/۱۹۱۳واردات قند به ايران در سال : گذارد درنگ بر روي ورود قند تاثير مي

تر از ميزان پيش از  کم% ۳۰تن، يعني  ۹۰۵۰۰، ۳۰/۱۹۲۹تن و در سال  ۱۲۹۷۸۴
  .جنگ بود

کش  هاي زحمت در حالي که بخش اعظم درآمد دولت، به طور عمده از توده      
  .کنند ها چيزي از دولت دريافت نمي شود، اين توده شهر و ده گرفته مي

چ تغييري در اين زمينه به وجود هي" نيز تقريبا ۳۲/۱۹۳۱طرح بودجه سال       
هاي مستقيم و  ميليون آن را ماليات ۶۶ميليون قران درآمد،  ۳۲۰۶از : نياورده است

ميليون قران که از انحصار  ۶۰. دهد هاي غيرمستقيم تشکيل مي ميليون را ماليات ۲۰۹
ميليون  ۳۲۱۹اما از . جا محسوب نشده است رسد در اين چاي به دست دولت مي
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ها  ميليون قران به وزارت جنگ، پليس و هزينه زندان ۱۷۰۷هزينه کل، قران 
ميليون قران براي آموزش و تعليمات در نظر  ۱۸۱اختصاص داده شده، و فقط 

ها و دربار  خانه باقي مانده بودجه، صرف تامين مخارج بقيه وزارت. گرفته شده است
  .شود مي

ستان، به جاي تاسيس کارخانجاتي که رژيم پهلوي، تحت فشار امپرياليسم انگل      
مورد نياز مبرم مملکت است تا، کاالهاي مصرفي مردم را توليد کند، راه آهن 

. سازد که در جهت تامين منافع امپرياليسم انگلستان قرار دارد يي را مي الجيشي سوق
هاي  سال اخير به کمک ماليات ۴-۵ميليون روبل طال، که طي  ۴۰تا حال، قريب 

فقط " عجالتا. ده استيآهن رس تقيم اخذ شده است، به مصرف ساختمان راهغيرمس
. ميليون روبل ديگر الزم است ۲۳۰آهن ساخته شده است، و براي اتمام آن  راه ۴/۱

رسد که پس از اتمام فقط ضرر  هايي مي بدين ترتيب مبالغ زيادي به مصرف پروژه
  .خواهند داد

بودجه خود را صرف % ۵۰قير و گرسنه بيش از ها، اين کشور ف عالوه بر اين      
قسمت اعظم بقيه بودجه نيز . کند که به نفع انگلستان است يي مي اهداف نظامي

  .شود صرف پرداخت حقوق کارمندان و دستگاه بوروکراسي مي
کشان  اين دستگاه بوروکراسي، که سنگيني بار مالياتي آن بر دوش زحمت      

مند است، در  امين منافع سه هزار ارباب و ثروتاست، در حقيقت در خدمت ت
  .برند اند در فقر به سر مي خواران حالي که توده ميليوني دهقانان که اسير اين آدم

توان به پنج دسته تقسيم  هاي استثمار شده دهات ايران را از نظر اقتصادي مي توده      
  :کرد
اورزي چيزي ندارند، و به دهقانان فاقد زمين که جز حشم و ابزار کش. ۱      

کنند، و در ازاي زمين و بذر  مي  گي مناسبت، به طور دائم روي زمين ارباب زنده
  .دهند قسمتي از محصول خود را به ارباب مي
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اند و  دهقانان فاقد زميني که داراي کشت و زرع، خانه و آب براي آبياري. ۲      
  .دهند فقط در ازاي زمين به ارباب سهم مي

ها و آب را که مال  ها، تاکستان دهقاناني که مالک زمين نيستند، ولي باغ. ۳      
کنند، و يک سوم درآمد خود  کار مي  ها ارباب است، در واقع در اختيار دارند با آن

  .پردازند را به ارباب مي
دهقاناني که مالک قطعات کوچک زمين در اطراف ده هستند، حشم، باغ، و . ۴      

اينان و . کنند شان روي زميني است که از ارباب اجاره مي ولي خانه آب دارند
اين دسته از دهقانان که . نامند دهقاناني را که از خود خانه دارند، خرده مالک مي

پردازند و  به دولت مي" مالک تام الحق هستند، ماليات و عوارض ديگر را مستقيما
  .يي به ارباب ندارند گي وابسته

 ۴/۱کنند و  اناني که هيچ چيز از خود ندارند، روي زمين ارباب کار ميدهق. ۵      
کنند، و آنان را چهار  محصول را پس از برداشت هزينه ارباب، دريافت مي ۵/۱از 

  .تعداد اينان کم است. نامند يک دار مي
اکثريت دهقانان ايران جزو گروه يک و دو هستند که آنان را رعيت و       
به ارباب " کند و معموال مي  گي رعيت هميشه در ده ارباب زنده. نامند دار مي اجاره

در صورتي که دهقان فرار . مقروض است، از اين رو، او به زمين ارباب وابسته است
سيستم قرض و مساعده به . گرداند کند، ارباب او را تعقيب کرده، به ده باز مي
  .کند رعيت، در واقع رعيت را به يک بنده تبديل مي

در عمل به استثناي خرده مالکان که کمي بيش از مايحتاج خود دارند، بين       
هاي ديگر مرز بارز و مشخصي وجود ندارد و اما خرده مالکان درصد ناچيزي  گروه

بدين ترتيب، حتا اگر فرض شود که ايران . دهند از کل توده دهقان را تشکيل مي
يي فقط  ر روستا متداول کند، چنين توسعهداران را د تواند، سبک پروسي سرمايه مي
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با اسارت و از بين بردن و محو قسمت بزرگي از دهقانان فقير در دهات و کارگران 
يعني کساني که از سحر تا به سحر براي کارفرما در ازاي مزدي، که  –در شهرها 

 به. پذير است امکان -کنند دهد، کار مي حتا حداقل مايحتاج آنان را کفايت نمي
  گونه انديشيد و سبک پروسي انکشاف بورژوايي را چه بينيم لنين در اين باره چه مي

  .کرد توصيف مي
برنامه کشاورزي سوسيال دموکراسي در نخستين انقالب «لنين در اثر خود       
هاي فئودالي به »التي فونديا«کند که  ، خاطر نشان ميروسيه ۱۹۰۵-۱۹۰۷هاي  سال

. اند گاه فئودالي در روسيه، مسئله مرکزي مبارزه ترين تکيه کمترين و مح عنوان عالي
ناپذيري مطلق به اين قضاياي  داران با اجتناب انکشاف اقتصاد کااليي و سرمايه

از اين رو، در مقابل روسيه فقط يک راه وجود دارد و . فئوداليسم خاتمه خواهد داد
. به دو شکل صورت پذيردتواند  اين انکشاف مي. آن راه انکشاف بورژوايي است

تواند هم از طريق دگرگوني تدريجي اقتصاد فئودالي، يعني به  بقاياي فئوداليسم مي
ها، يعني به طريق  ، و هم از طريق از بين بردن التيفوني)رفرم(طريق اصالحي 

تواند در اوضاع و احوالي انجام پذيرد  انکشاف بورژوايي مي. انقالبي انجام پذيرد
ن اقتصاد بزرگ فئودالي قرار داشته باشد، يعني از طريق بورژوايي که در راس آ

برداري  هاي بورژوايي بهره شدن تدريجي امالک بزرگ فئودالي و جانشيني روش
تواند در شرايطي  اين انکشاف هم چنين مي. هاي فئودالي از زمين به جاي روش

فوندي را  ئده التيانجام شود که در راس آن اقتصاد کوچک دهقاني قرار داشته، زا
به شکل انقالبي از بدنه اجتماع دور کرده، سپس خود، بدون آن، در راه کشاورزي 

  .دارانه گام نهد سرمايه
ما به اين دو راه ممکن و عيني انکشاف بورژوايي، به ترتيب سبک پروسي و       

ته تبديل در نوع اول، اقتصاد فئودالي اربابي آهسته آهس. نهيم سبک امريکايي نام مي
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ها سال  شده، دهقانان را به ده) م.مالک پروسي(به اقتصاد بورژوايي، يونکري 
کند، در حالي که اقليت کوچکي از  گي و سلب مالکيت زجرآور محکوم مي بنده

  .شوند آنان به دهقانان بزرگ تبديل مي
کرده، در نوع دوم، اقتصاد فئودالي وجود ندارد يا انقالب آن را ضبط و تقسيم       

در نوع دوم، اکثريت با دهقانان است که يگانه عامل کشاورزي شده، . برد از بين مي
  .شوند دار تبديل مي به کشاورزان سرمايه

ها، اربابان و  ي دهقان بر روي زمين فئودال دارانه به اسارت و استثمار سرمايه      
وع دوم، گذار دهقان در ن. دهد يونکرها، اساس تکامل تدريجي نوع اول را تشکيل مي

  » ۲۸دهد پدرشاهي و تبديل شدن او به کشاورز بورژوايي زمينه اصلي را تشکيل مي
دارانه کشاورزي را از نقطه نظر عيني  انکشاف سرمايه" بدين ترتيب، لنين واقعا      

هاي ما  اپورتونيست. داند هم به سبک پروسي و هم به سبک امريکايي ممکن مي
ولي نخست بايد در نظر داشت که ايران، . اين مسئله استفاده کنند هم سعي دارند از

 ۱۹۳۰هم موفقيت سال  ۱۹۰۵-۱۹۰۷هاي  پروس و روسيه نيست، و موفقيت سال
هر چند هم (روسيه خود کشوري امپرياليستي بود  ۱۹۰۵-۱۹۰۷در آن زمان . نيست

هاي متمادي  ، در حالي که سال)هاي ما آن را به حساب نياورند که اپورتونيست
است که شمشير امپرياليسم انگلستان بر سر ايران آويخته است، که به همراه عناصر 

در قرن افول . ترين مانع انکشاف صنعتي کشور است ارتجاعي کشور، بزرگ
هاي امپرياليستي، راه نشو و نماي آهسته بر اوضاع و  و کشورگشايي  داري سرمايه

  .بر ايران بسته است -سبک پروسيآن هم به  -احوال انکشاف بورژوايي
از همين رو، او فقط . نيست، او يک انقالبي است) ابژکتيويست(گرا  لنين عيني      
ها بر پايه  لنين با بررسي پديده. دهد هاي ممکن عيني انکشاف را نشان نمي راه

                                                 
 ۴۴۳-۴۴۴، صص ۱۹۲۵، ۹جلد ) روسي(لنين آثار  – ۲۸
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 هاي در زمان و مکان، جوانب پديده  ي ماترياليسم ديالکتيک و با در نظر گرفتن همه
هاي اجتماعي  سامان  ي در جهت تغيير عملي دنياي کهنه و بازسازي انقالبي همه

دو خط مشي در برنامه کشاورزي در «در کتاب ياد شده، در فصل . کوشد مي
پين، خاطر نشان  ، لنين، پس از بررسي برنامه و قوانين کشاورزي استولي»انقالب

يي  علمي بدون شک، برنامه -قتصادياز نقطه نظر ا ۲۹پين ي استولي کند که برنامه مي
بود، اين تحول را به جلو   داري در جهت تحول سرمايه«زيرا اين برنامه . مترقي است

سلب مالکيت از دهقانان و فروپاشي همبا، و به وجود آمدن بورژوازي . راند مي
  ».کند روستايي را تسريع مي

ها بايد از  ه سوسيال دموکراتآيا اين به آن معنا است ک«افزايد  لنين سپس مي      
تنها ممکن است يک مارکسيسم عاميانه به يک چنين . آن حمايت کنند؟ البته که نه

ها، با مدح  يي که پلخانف و منشويک داوري دست زند، آن نوع مارکسيسم عاميانه
اش با  پردازي درباره اين که بايد از بورژوازي در مبارزه و فرياد و فراخوان و سخن

اين (انکشاف نيروهاي توليدي   به نام. کنند کهنه حمايت کرد، پخش مينظام 
، ما بايد از تحول بورژوايي نوع دهقاني و نه از )ترين معيار ترقي اجتماعي عالي

تر اسارت و  نوع اول به معناي حفظ هرچه بيش. تحول بورژوايي اربابي دفاع کنيم
ترين انکشاف نيروهاي  ستهو آه) شود که به نوع بورژوايي تبديل مي(سرواژ 

و فقر و زجر و   داري و انکشاف آهسته سرمايه يتوليد يتوليدي و انکشاف نيروها
نوع دوم، به معناي . هاي وسيع دهقاني و در نتيجه پرولتاريا است استثمار و ستم توده

جا که به طور کلي در  تا آن(تر نيروهاي توليدي و وضع بهتر  انکشاف سريع
. هاي دهقاني است توده  گي زنده) کااليي چنين چيزي ممکن است چارچوب توليد

ها  آن چنان که اپورتونيست_ تاکتيک سوسيال دموکراسي را در انقالب بورژوايي

                                                 
 .۴۴۷جا، ص لنين، کليات، همان – ۲۹
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که آن را وظيفه  کند، بل وظيفه حمايت از بورژوازي ليبرال تعيين نمي -کنند فکر مي
  .)  س.آتاکيد از (» .۳۰نمايد حمايت از توده مبارز دهقاني مي

يي  هاي به ظاهر مترقي که با وجود قدم شود؟ اين چه گفته شد چه نتيجه مي از آن      
ها و برخي  مانند تمرکز حکومت، ساختمان راه -دارد که رژيم جديد در ايران بر مي

فئودالي _ ي ارتجاعي ماهيت سياست دولت در مجموع برنامه -اصالحات و غيرو
تر اسارت و سرواژي است  راه به معناي حفظ هر چه بيشدر نتيجه اين . اربابي است

که در حال تبديل به شيوه  بورژوايي است و به شدت مانع انکشاف نيروهاي توليدي 
  . کند را کند مي  داري شده، انکشاف بازار داخلي را فلج ساخته و انکشاف سرمايه

ارائه شده است، در سينين  به بينيم کنگره ششم که تزهاي آن توسط رفيق گويي      
  گويد؟ اين باره چه مي

ارزش اصالحات ارضي که براي رژيم استعماري بي  هاي بي هدف کوشش«      
دار کشاورزي و در بعضي  ضرر است، تبديل کردن ارباب نيمه فئودال به سرمايه

  .است) دهقان بورژوا(موارد، به وجود آوردن قشر کوچک کوالک 
تر اکثريت دهقانان و در نتيجه فلج  عمل باعث فقر بيش اين نوع اصالحات، در      

هاي ضد  ترين نيروهاي اجتماعي جنبش مهم. شود کردن انکشاف بازار داخلي مي
به اين دليل، . يابد  استعماري بر اساس اين فرآيندهاي متضاد اقتصادي انکشاف مي
حل : م انگلستانما تاکيد بر اين مسئله را، که در ايران با وجود کنترل امپرياليس

" تواند به شکل پروسي انجام پذيرد، يک نظريه کامال مسئله کشاورزي مي
  .دانيم اپورتونيستي مي

در حقيقت ] انقالب مشروطه[۱۹۰۷-۱۹۱۱هاي  بورژوا دموکراتيک سال انقالب       
مجلس که در نتيجه مبارزه انقالبي تشکيل شد، خيلي زود . به شکست انجاميد

                                                 
 جا همان – ۳۰
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بورژوا دموکراتيک  مسئله اساسي هر انقالب . هاي فئودال شد اربابمجري و مدافع 
فئودالي است، در انقالب ايران  -که مسئله زمين و از بين بردن اسارت روابط اربابي

. سال مبارزه، چيزي به دست نياورد ۴دهقان ايراني، پس از قريب . حل نشد
ن بردن بيکاري و بهبودي ي از بي ي مجلس درباره هاي شديدالحن دو دوره نامه قطع

  .بورژوا دموکراتيک کامل نشد بنابراين انقالب . وضع دهقانان روي کاغذ باقي ماند
ايران، دخالت امپرياليسم انگلستان و روسيه  نخستين علت شکست انقالب       

زده از وسعت انقالب، اتکاء کردند،  است، که به قشر باالي اربابي فئودالي وحشت
وارد عمل شدند و با توسل به زور، نظم را در کشور برقرار  انقالب آشکارا عليه 

نسبت ] ۱۳۰۶[۱۹۲۷انگلستان، همين روش دفاع از منافع خود را در سال . (کردند
ها هزار سرباز انگليسي را براي کمک به ارتجاع و  چين پيش گرفت و ده به انقالب 

  .)مبارزه با انقالب، به چين فرستاد
بورژوا  ي کارگر ايران، يعني تنها نيرويي که قادر بود انقالب  ضعف طبقه      

دموکراتيک را رهبري کند، آن را به سرانجام رساند، دومين علت شکست انقالب 
هاي  رهبري انقالب از همان آغاز در دست احزاب و گروه. ايران است

از ميان  هايي افتاد که به دست ليبرال" بورژوايي قرار گرفت و سپس تدريجا خرده
تمامي . دانند مي  نتايج اين مسئله را همه. اربابي برخاسته بودند_قشر فئودالي

هاي  آوردهاي انقالب را يکي پس از ديگري از بين بردند و بقاياي آزادي دست
  .مشروطه را نيز رژيم پهلوي از ميان برداشت

کند و راه را  بنابراين، نخستين انقالب نتوانست هيچ کدام از تضادها را حل      
يي که از انقالب باقي مانده،  تنها خاطره. دارانه بگشايد براي انکشاف سرمايه

ي دار و  دست چين شده» گان مردم نماينده«کاريکاتور مجلس است، که در آن 
دسته درباري از طريق انتخابات قالبي، با راي فرمايشي خود مشغول خدمت به 
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ما به اين پرسش، که آيا ايران رژيم  .تان هستندو امپرياليسم انگلس» وطن«، »مردم«
را در پيش دارد يا نه، جواب منفي   داري فعلي امکان انکشاف و رسيدن به سرمايه

انکشاف ] حد[يعني در حقيقت نظارت انگلستان، چنان » کمک«. دهيم مي
. دکند که براي استعمار و منافع انگلستان بدون ضرر باش دارانه را تعيين مي سرمايه

) ناسالم(بدون ضرر نيز بسيار کند و به شکل راشيتيک   داري ولي حتا اين سرمايه
بايد آشکارا و واضح اعالم کرد که انکشاف اقتصادي ايران در . يابد انکشاف مي

اربابي و سياست استعماري امپرياليسم انگلستان انجام _اوضاع و احوال فئودالي
که تحت رژيم جديد و بدون  درباره اينهوده  وگوهاي بي بايد به گفت. شود مي
و بدون مبارزه )  يدار حتا در چارچوب نظام سرمايه( يروابط کشاورز ير اساسييتغ

تواند به سرعت انکشاف يابد، خاتمه  قاطعانه با امپرياليسم انگلستان، صنايع ملي مي
  .داد

قاياي قرون وسطايي ب  ي اربابي و همه_فقط با از بين بردن قاطعانه روابط فئودالي      
دارانه کشور مدد  توان بازار داخلي را، که به انکشاف سريع سرمايه است که مي

  .رساند، آفريد مي
. دارانه را فهميد باالخره، بايد اين قوانين ساده مارکسيستي انکشاف سرمايه      

آيا هنوز هم اين مسئله روشن نيست که تا دهقان از سرواژ، اسارت و زورگويي 
  شود؟ دارانه با موانع بسيار بزرگي روبرو مي اد نباشد، انکشاف سرمايهآز

هاي سوسياليستي  واضح است که در حال حاضر، يعني در عصر انقالب      
بورژوا دموکراتيک براي  ، به سرانجام رساندن انقالب .س.ش.ج.وجود ا

رولتارياي وظيفه پ) به شکل مترقي آمريکايي" حتما(  داري انکشاف بعدي سرمايه
بورژوا  وظيفه پرولتارياي ايران آن است که پس از انقالب . ايران نيست

سوسياليستي و براي راه انکشاف غير   براي گذار به انقالب دموکراتيک مبارزه را
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،  هاي پرولتاريايي در عصر امپرياليسم و انقالب. آغازد بي درنگ بي ۳۱داريانه سرمايه
. ي کارگر پيروز شود تواند بدون رهبري طبقه يکي نميبورژوا دموکرات هيچ انقالب 

  .ي کارگر ايران از لحاظ کمي محدود و بدون تجربه است ولي طبقه
تن از  ۴۰۰۰۰اند که  کارگر مشغول ۱۵۰۰۰۰در صنايع و حمل و نقل ايران،       

چنان که کارگران صنايع کوچک دستي . کنند آنان در صنايع نفت جنوب کار مي
. توان دو برابر عدد ذکر شده دانست ه حساب آوريم، تعداد کارگران را ميرا نيز ب

دارانه ايران  ها را بياغازيم و براي انکشاف غير سرمايه ما بايد تشکل و تعليم اين توده
البته اين وظيفه ساده . به نشينيم  داري سرمايه» رسيدن«ما نبايد به انتظار . به رزميم

بورژواي  ايران بايد بدانند که آنان نه تنها ارباب و کارگران و دهقانان . نيست
که نفت منبع تغذيه  حتا فقط به خاطر اين(که، امپرياليسم انگلستان را  ايراني، بل

  داري انگلستان با ارباب ما قبل سرمايه. در مقابل خود خواهند يافت) بحريه آن است
يي  بارزه، و مبارزهبورژوادموکراتيک ايران به م متحد شده و عليه انقالب 
اين خاطر را نبايد به هيچ وجه کم اهميت و کوچک . سرسختانه، بر خواهد خاست

  .دانست
ي کارگر ايران، تحت رهبري حزب کمونيست، نه تنها بايد کار عظيم  طبقه      

که بايد در عين حال براي جلب دهقانان  تعليم و سازماندهي خود را از پيش برد، بل
. در اين راه، کار سنگيني در پيش است. و رهبري آنان نيز به رزمد به سوي انقالب

اند  هاي ارتجاع انگلستان و شاه را، که مايل حزب کمونيست ايران بايد نه تنها نقشه
  الجيشي براي حمله به شوروي، اين وطن همه از ايران به عنوان منطقه سوق

                                                 
چه  اين مفهوم با آن. شويم آشنا مي» دارانه راه انکشاف غير سرمايه«ها ما براي نخستين بار با مفهوم  در اين سال – ۳۱

ها  يک تفاوت مهم در اين است که در نخستين اين. پردازان شورويست مطرح شد تفاوت دارد ي مکتببعدها از سو
ي  چون دارودسته» بورژوازي ملي«و در دومين، زير هدايت . جامعه تحت رهبري حزب و نيروهاي پرولتري است

 )ويراستار.(پهلوي و چانکايچک
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ي کارگر و دهقان را نيز  بقهکه بايد ط کشان استفاده کنند، عقيم گذارد، بل زحمت
  )زاده سلطان.آ. (۳۲براي انقالب مردمي پيروزمندانه متشکل و آماده کند

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
زاده  آثار آوتيس سلطان) ۲۰(ال دموکراسي و کمونيستي ايرانسوسي/اسناد تاريخي جنبش کارگري: برگرفته از – ۳۲
 بازنويس). ۳(
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   داري هاي انقالبي در کشورهاي سرمايه جنبش
  ۱۹۲۹ :مسکو، ايران، زاده سلطان

  
   وضع اقتصادي ايران کنوني. ۱

در . لومتر مربع مساحت داردکي ۱۶۴۰۰۰۰سرزمين امروزي ايران در حدود       
ولي مقامات دولتي ايران آن . مورد جمعيت ايران اطالعات دقيقي در دست نيست

  .کنند ميليون نفر تخمين مي ۱۸را در حدود 
به علت هجوم اقوام مختلف، . جمعيت ايران از نظر ترکيب يکنواخت نيست      

ها، و غيره که  ها، ترک لاعراب، مغو: اند طوايف متفاوتي در ايران سکونت داشته
عالوه بر آن در . برند تا به حال هم به صورت چادرنشيني به سر مي  ها بقايايي از آن
ها،  کنند از قبيل کردها، ارامنه، يهودي مي  گي هاي مختلفي زنده ايران مليت

  .ها و غيره گرجي
ف راه هاي تجاري در دنيا به خصوص کش طور که روشن است تغيير راه همان      

دريايي به هند سبب سقوط جدي اقتصاد ايران که زماني رونق زيادي داشت، 
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از ايران گذشته و شرق را به غرب " هاي ترانزيتي که قبال ترين راه بزرگ. گرديد
که  کردند، قطع گرديد و اين کشور را دچار وضع مشکلي نمود، چنان مربوط مي

. ي محکم راست کند ير اين ضربهتوانست کمر خود را از ز طي قرون متمادي نمي
پس از تصرف ماوراء قفقاز و ترکستان از طرف روسيه تزاري و ادامه خطوط آهن 

اقتصادي ماوراء قفقاز و   گي تا سرحدات ايران از يک طرف انکشاف زنده
 ۸۰هاي  ، از يک طرف ديگر از سال"صنايع باکو، و صنايع روسيه عموما" مخصوصا

بعد شرايط جلب ايران به مدار اقتصاد جهاني فراهم  به]) نوزده[سده گذشته(
که ضمنا به عنوان  گرديد، نه تنها طالب جدي محصوالت کشاورزي ايران بود، بل

  .راه ترانزيتي وسيله نزديکي و آمد و شد ايران با کشورهاي اروپايي را فراهم آورد
يافته و در سال تبادل کاال ايران با کشورهاي خارجي به طور مداوم افزايش       

واردات (ميليون قران رسيد،  ۱۱۰۳به  ۱۹۱۳ميليون قران و در سال  ۳۷۵به  ۱۹۰۰
اين مبلغ باز هم زيادتر  ۱۹۲۷-۲۸هاي ، در سال)ميليون قران ۴۵۷و صادرات  ۶۴۶

اگر از ). ۱۰۶۱و صادرات  ۸۰۷واردات (ميليون قران رسيد  ۱۸۶۸شده و تقريبا به 
شود که  انگليس در ايران کسر شود، ديده مي اين مبلغ صادرات نفت شرکت

نقش عمده را در تجارت خارجي . تجاوز نکرده است ۱۹۱۳صادرات ايران از سال 
  . ايران شوروي و هند و انگليس به عهده دارند

تاثير . رشد تبادل کاال سبب به هم خوردن تدريجي اقتصاد طبيعي کشور گرديد      
د بوده است که به خاطر نضج تجارت با آن بخصوص در نواحي شمالي مشهو

وجود نداشتند، يا خيلي " روسيه باعث کشت محصوالت جديدي گرديد که قبال
چنين تربيت درختان ميوه و  کشت پنبه و پرورش کرم ابريشم و هم. محدود بودند

تري توسعه يافته و صدور اين کاالها به سرعت  خشک کردن ميوه با سرعت بيش
  .تر گرديد سال به سال افزون
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پولي هميشه در مقام _ نواحي شمالي در تبديل اقتصاد خود به صورت کااليي       
در اين . اول قرار داشته است، و اين به خاطر رشد روابط تجارتي ايران با روسيه بود

درصد  ۵۵درصد از صادرات و  ۶۶، ۱۹۱۳مورد کافي است يادآوري شود که در 
در حالي که صادرات ايران به کشورهاي ديگر بيش از . واردات ايران را روسيه بود

  .داد درصد را تشکيل نمي ۳۴
توانست  پولي با توسعه سريع خود نمي_ که معلوم است روابط کااليي  چنان      

سرمايه به صورت تجاري آن و يا حق تقريبا نامحدود . ها نگردد سبب افزايش قيمت
به همين . اکثر را از زمين تحصيل کنداستثمار دهقانان امکان پيدا کرد سود حد

  .شوند دار با اشتياق خريداري مي ها از طرف سرمايه دليل هم زمين
هاي آزاد از طرف نزديکان شاه و جمع  سودمندي زمين سبب گرديد که زمين      

در نتيجه امالک بزرگ فئودالي در بعضي جاها به . گان ماليات تصرف شوند کننده
مالکيت . شوند دار خريداري مي و به وسيله تاجران سرمايهقطعات کوچک تقسيم 

. رود کرد حاال به تدريج تحليل مي فضاي بزرگي را اشغال مي" فئودالي نيز که قبال
  .گونه تغييرات انعکاسي در طرز توليد نداشته است ولي در هر حال اين

در بازار شروع پولي خود _ ها تحت تاثير رشد اقتصاد کااليي  برخي از فئودال      
که مالکين از  با توجه به اين" ضمنا. در قسمت صادرات" کند، مخصوصا به کار مي

ها داشتند دريافت  فئودال" نوع جديد به زودي از شاهنشاه تمام اختياراتي را که قبال
  .شود اندازه مشکل مي کنند، تشخيص روبط مالکيت جديد بي مي

به اندازه کشور هلند و بلژيک   ها ي از آنبعض. هاست ترين مالک ايران کشور بزرگ
سه هزار مالک و " هاي قابل کشت متعلق به تقريبا درصد زمين ۹۲. زمين دارند

در عوض . ها در دست دولت است چهار درصد زمين. باشد فئودال و روحانيون مي
باشند که از آن دونيم  هايي مي درصد زمين ۴ها دهقان ايراني تنها صاحب  ميليون
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موافق يک قاعده عمومي  .د و يک و نيم درصد در مالکيت دسته جمعي استدرص
درصد محصول را  ۴۰دار است و از بابت زمين و آب در حدود  زارع ايراني اجاره

اگر زارع بي چيز باشد و براي شخم زدن زمين از گاو . دهد به مالک تحويل مي
به عالوه . رسد صد ميدر ۶۰ارباب استفاده کند، در اين صورت سهم مالکانه تا 

" اين ضمنا. (دهقان ده درصد محصول را به عنوان ماليات بايد به دولت به پردازد
در نتيجه از دست ): کند عالوه بر انواع ماليات غيرمستقيمي است که زارع تاديه مي

و اگر به موارد باال هداياي . شود درصد محصول گرفته مي ۷۰تا  ۵۰" دهقانان عمال
ارباب خود در اعياد بزرگ و بيگاري ساليانه او هم اضافه گردد، وضع دهقانان به 

  .توان مجسم ساخت فالکت بار دهقانان ايران را مي
اش  يي را از دست اراده ارباب براي دهقان قانون است و گرنه زمين اجاره      
  .لذا دهقان مجبور است دندان روي جگر گذاشته و اطاعت کند. گيرد مي

برد کسي  که دهقان ايراني پيوسته در حال احتياج به سر مي ترتيب از اينبدين       
  .برند مالکين از اين فقر و احتياج حداکثر استفاده را مي. نبايد تعجب کند

ارباب با . در همه جا پيش خريد محصول دهقان رايج است" در ايران تقريبا      
درصد قيمت خود پيش  ۶۰_۵۰استفاده از وضع فالکت بار دهقان محصول او را به 

بخصوص در نواحي شمالي که محصوالت کشاورزي » معامله«اين . کند خريد مي
شود، متداول است، مانند مازندران که صدي هشتاد  ايران براي صنايع فراهم مي

گونه قانوني  گردد، و هيچ اش به وسيله مالکين پيش خريد مي محصول پنبه دهقانان
  .روشي نيستهم براي چنين خريد و ف

ده در دوران فئوداليسم اروپايي زماني به بن بست رسيد و خود قدرت خروج از       
رشد صنايع در شهرها سبب ايجاد نيروي انقالبي گرديد که قادر . آن را نداشت

يي را نه تنها براي انکشاف  هاي تازه بودند رژيم فئودالي را از هم پاشيده و راه
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صنعت شرايط فني و علمي را براي ازدياد . باز نمايندکه کشاورزي هم  صنايع بل
دهي کشاورزي فراهم ساخت و با به کار بردن ماشين و کودشيميايي موجب  بهره

در نتيجه توليد عظيم کاپيتاليستي به توليد انفرادي دهقانان . انقالب در روستا گرديد
اع شاه و انگليس دار و ارتج ها در دست اشراف زمين پيشي گرفته و مادام که زمين

  .باشد، اميدي هم به در آمدن از اين بن بست موجود نيست
انگيزي  ها، صنعت در ايران وضع اسف گرانه امپرياليست به علت سياست غارت      

اندازه کند  بافي بي يي پارچه بافي و تا اندازه رشد آن غير از صنايع فرش. را دارد
  .دستي دارند هاي ديگر صنايع هم وضع نيمه رشته. است
اضافه جمعيت دهات که به طور مصنوعي به ميل شاه و مالکين پيدا شده است،       

آورد که صنايع ايران با رشد ضعيف خود قادر به  تعداد کثيري بيکار به وجود مي
به آن جهت هم هزاران کارگر ايراني به خارج از کشور . جذب آن نيست

کساني که هم توانسته در . روند يافتن کار مي ترکستان، قفقاز و استانبول به دنبال
در کشور . کنند مي  گي خود ايران کار پيدا کنند در حال نيمه گرسنه زنده

گي به ميل کارفرما  مدت کار بسته. شاهنشاهي پهلوي قانون کار عمال وجود ندارد
رسد، در مورد بهداشت کار نيز صحبت  ساعت در روز مي ۱۴تا " دارد و بعضا

هاي متمدن نيز کارگران وضع خوبي  در شرکت نفت انگليسي. خواهد بود زيادي
. کنند جا در حدود سي هزار نفر از جمله چند هزار ک هندي کار مي در اين. ندارد

. روبل نيست ۲۰_۱۶اندازه پايين و ماهيانه بيش از  دستمزد کارگران ايراني بي
کنند، اما در  مي  گي زندههاي بي در و پنجره  اکثريت عظيم کارگران در آلونک

  .ميليون روبل طال سود خالص دارد ۷۰مقابل آن، شرکت ساليانه 
نفرت کارگران از کارفرما . محيط در مناطق جنوب هميشه حالت انفجاري دارد      

يي سبب تشنج جدي  ترين حادثه کوچک" و عمال آن به قدري زياد است که بعضا
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که در حدود ده هزار نفر کارگر در آبادان  ۱۹۲۹در تظاهرات ماه مه . گردد مي
که زره  جمع شده بودند کار به جايي کشيد که نه تنها واحدهاي نظامي ايران بل

  .فرا خوانده شدند) نفتي(هم از بصره به موسسات   هاي انگليسي پوش
  
گي پيدايش   گونه هاي انقالبي و چه عصر توفان. ۲

  سلسله رضاخان پهلوي
که با رقبت و بدون خونريزي از تاج و تخت خود به نفع سلسله  سلسله قاجار      

که نسبت  نظر از آن دار، صرف پهلوي در گذشت، به طور عمده به اشراف زمين
کشي دولتي،  هاي پيش به صاحبان زمين» دار تجاري سرمايه«فئودال داشته باشند يا 

  .کرد تکيه مي
ر فوقاني آن بود که عالوه بر پايگاه ديگر قاجار روحانيون و بخصوص قش      
. دار امالک بزرگي را در اختيار داشتند هاي موقوفي، نيز همانند اشراف زمين زمين

  .سياست رهبري کننده مملکت در دست آنان بود
در هر حال انکشاف ايران برخالف کشورهاي ديگر راه زياد همواري را در       

ول قرن نوزدهم مبارزه حادي در بين به علت تصادم منافع در ط. مقابل خود نداشت
انگليس و روسيه وجود داشت که در اوايل قرن بيستم منجر به تقسيم ايران به مناطق 

پشتيباني  ۱۹۰۶_۹هم روسيه و هم انگليس در طي انقالبات ) . ۱۹۰۷(نفوذ گرديد 
کرد قسمت  در آن زمان انگليس سعي مي. آورند قاطعي از سلسله قاجار به عمل مي

روسيه هم با اعزام نيروهاي نظامي خود انقالب ايران . ب ايران را تصرف نمايدجنو
دار که  در نواحي شمالي طبقات ثروتمند و بخصوص اشراف زمين. را خفه نمود

هاي حاصلخيز را در دست داشتند بر اساس وضع اقتصادي خود  قسمت اعظم زمين
زيرا . وسيه در ايران بودنددار سياست ر ، به استثناي اقليت ناچيزي، طرف"تماما
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بسته شدن بازارهاي روسيه به . بدون بازارهاي روسيه آنان امکان حيات نداشتند
به همين دليل هم طي . گي کامل آنان بود روي مالکين شمال به معني ورشکسته

مالکين شمال به . در بين طبقات ثروتمند شمال و جنوب مبارزه بر قرار بود ۱۹قرن 
گان يعني به اصطالح کمپرادورها و تاجرين  گان و واردکننده ههمراه صادرکنند

بزرگ پشتيبان سياست روسيه، و مالکين و روساي اياالت جنوب به علت داشتن 
  . دار سياست آن دولت بودند ها طرف منافع مشترک با انگليس

جهاني و بعد جنگ داخلي روسيه و بسته شدن سرحدات شمال، ] اول[جنگ       
بعد از (بازشدن سرحدات روسيه . نمود کمپرادور را بي اندازه ضعيف مي بورژوازي

ملي شدن صنايع در . وضع بورژوازي کمپرادور را بهتر نکرد) خاتمه جنگ داخلي
شوروي و انحصار تجارت خارجي به وسيله آن دولت، ارتباط موسسات 

روسيه و  عدم امکان تجارت آزاد با. کاپيتاليستي را از دست کمپرادورها گرفت
هاي انقالبي  باالخره تهديد دائمي نفوذ انقالب و پشتيباني شوروي از جنبش

دار بزرگ  اشراف زمين. موجب تغيير جدي سمت بورژوازي ايران گرديد
به اين . جهت خود را عوض نمودند. دار روسيه  بودند طرف" شمالي هم که قبال

کرد در  پراتوري انگليس ميکه ايران را به کلي وابسته ام ۱۹۱۹ترتيب قرارداد 
  .مند در ايران بود گيري جديد طبقات ثروت واقع نشانه سمت

اعالميه . يي رشد کردند کننده  حوادث با سرعتي گيج ۱۹۱۷از اکتبر       
حکومت جمهوري شوروي مبني بر اصل عدم مداخله در امور داخلي ايران، لغو 

اري با ايران بسته شده بودند، تخليه قراردادها و امتيازاتي که به وسيله روسيه تز
براي انگليس يعني پايان يافتن کامل نفوذ روسيه  _نيروهاي روس از خاک ايران

کرد  ها را مجبور مي ميانه بود، نفوذي که در صد سال اخير انگليسي_در خاور
  . حساب آن را داشته باشند" که دائما



۷۰ 

يجاد مانع در قفقاز و ترکستان در برابر ها به منظور ا دنبال ارتش روسيه، انگليسي      
ليکن . روي به سوي شمال ايران نمودند هاي شوروي به شرق، شروع به پيش روس

ها را نقش بر آب  تعويض پيروزمندانه ارتش سرخ به زودي آرزوهاي انگليسي
باکو و ترکستان را تخليه و به قلب ايران عقب نشيني   گران انگليسي ساخت؛ اشغال

  .کردند
از ماوراء قفقاز، بر قراري حکومت شوروي در   هاي انگليسي فرار امپرياليست      

در " آذربايجان، و وجود نيروي دريايي سرخ در سواحل ايران و درياي خزر تقريبا
تمام نواحي شمال موجب جنبش انقالبي گرديد، که در نتيجه وضع کامال متشنجي 

  .در داخل ايران ايجاد کرد
و دهقانان از   بورژوازي هاي انقالبي، نفرت عميق خرده ئمي جنبشخطر دا      

گر انگليس، به اشراف ايراني و بورژوازي کمپرادور امکان نداد که  رژيم اشغال
تغيير  ۱۹۱۹ليکن قبل از قرارداد . را به مرحله اجرا در بياورند ۱۹۱۹قرارداد 

اد اخير فقط نقش سمت به طرف انگليس ديگر عملي بود انجام يافته و قرارد
  . مدرکي را داشت که چنين تغيير جهت را تثبيت نمايد

تاکتيک خود را  ۱۹۱۹انگلستان با مشاهده عدم امکان اجرا شدن قرارداد       
نتيجه . تغيير و در صدد پيدا کردن راه حل ديگري جهت نيل به مقصد در آمد

هران بود که به در ت] ۱۳۰۰[۱۹۲۱سياست جديد انگلستان کودتاي اوايل سال 
دار  پيدايش سيدضياء به عنوان طرف. وسيله سيدضياء ءالدين انجام گرفت

را   بورژوازي و به خصوص خرده  بايست همه شناخته شده انگليس در صحنه مي
اندازه شديدي در برابر آن داشت زيرا در  العمل بي بازار تهران عکس. به ترساند

گرانه  نيرومند و نفرت ازسياست اشغالآن زمان وضع انقالبي در ايران خيلي 
  .انگليس بسيار عميق بود



۷۱ 

چند ماه قبل از کودتا کميسيون نظامي انگليس و ايران به رياست ژنرال ديکسن       
اين کميسيون نقشه مسلح کردن ايران و دفاع آن را . کار خود را خاتمه داد  انگليسي

تصميم گرفته شد که با تخليه کرد،  در برابر بلشويسم خارجي و داخلي تهيه مي
براي اجراي آن ديکسن رضاخان . ايران از نيروهاي انگليس ارتش ملي ايجاد شود

  .شناخت به عنوان وزير جنگ در نظر گرفت از همدان مي" را که شخصا
. رضاخان به وسيله انگليس سازمان داده شد-که کودتاي سيدضياء واقعيت اين      

تا به امروز هم عده زيادي به رضاخان با . روشن نيست "يي کامال هنوز براي عده
توانست نداند که  در هر حال رضاخان نمي. کنند تا سيدضياء چشم ديگري نگاه مي

بعضي از رفقا در مقاالتي که . هاست هاي انگليسي همکار او مجري سر سپرده نقشه
س ولي رضاخان شود سيدضياء را عامل واقعي انگلي ها منتشر مي در روزنامه" اخيرا

و ليکن واقعيت تاريخي . کنند گناهي معرفي مي را برعکس مانند کبوتر پاک و بي
طراز  شود باور داشت که از دو رهبر  هم مي  گونه چه. توان ناديده انگاشت را نمي

يکي عامل انگليس و ديگري دشمن آن، يکي خائن و ديگري  ۱۹۲۱کودتاي 
. ديگر نداشته بوده باشند ه ارتباطي هم با يکگون ايران باشد و هيچ» پيشواي ملي«

که وقايع بعدي نشان دادند سيدضياء و رضاخان دو روي يک  متاسفانه، چنان
اند منتها موقعي که ماهيت سيدضياء  به عنوان عامل انگليس به طور نهايي فاش  سکه

  .گرديد، سفارت انگليس در تهران، رضاخان را جهت اجراي سياست او تعيين نمود
هاي انقالبي در گيالن و  رضاخان قبل از هر چيز شروع به سرکوب جنبش      

اين اقدامات در جاي اول مورد تاييد جدي و پشتيباني . خراسان و آذربايجان نمود
با احساس قدرت خود قباي ] ۱۳۰۴[۱۹۲۵حتا موقعي که در سال . انگليس بود
ري خواهي و از جمله هاي جمهو خواهي را کند و در تهران سازمان جمهوري

ترين  اتحاديه کارگران را متالشي کرد و به وسيله استانداران خود مرتجع
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دار را به مجلس موسسان اعزام نمود و نامزدي  گان روحانيون و اشراف زمين نماينده
» دهاء«جديد ايران در برابر » رجال«يي از  خود را براي شاهي مطرح ساخت عده

هاي خود کلمات متناسبي را که  ر مقاالت و سخنرانيرضاخان حيرت زده شده و د
  .يافتند مبارزه با امپرياليسم انگليس را تحسين کند، نمي» قهرمان«بتواند اين 

رضاخان شاه شد و اولين قدمي که بعد از شاهي برداشت انتخابات قالبي براي       
  .بودداران وفادار انگليس  مجلس شورا و سپردن امور دولتي به دست طرف

يي  هاي تازه تر هرگونه انقالبي در کشور خفه و جنبش او با خشونت باز هم بيش      
در گيالن و خراسان و آذربايجان رخ داده بود با  ۱۹۲۶_۲۷هاي  را که در سال

گي و دادگاه  هاي مردم را بدون رسيده توده. يي سرکوب نمود سابقه شدت بي
بيست نفر . خصوصي داشت ن گيالن شقاوت بهدر اعدام انقالبيو. نمود تيرباران مي

  .در رشت و در انظار عمومي اعدام کرد] ۱۳۰۶[۱۹۲۷از آنان را در اکتبر 
. شد هاي داخلي محود نمي در هر حال، وظيفه رضاخان به سرکوبي بلشويک      

هاي خارجي آماده  براي مبارزه با بلشويک) در کنار انگلستان(الزم بود کشور را 
بايستي همان  لذا مي. ن مسئله اصلي کميسيون نظامي ايران و انگليس بوداي. سازد

ارتش ملي ايران که در پشت «نويسد  طوري که ژنرال ديکسن در گزارش خود مي
ايجاد گردد، ايالت خلع سالح شوند و » سر خود ذخيره بزرگي را داشته باشد

مکن است به وسيله و اال اين ايالت م. دستگاه دولتي با مرکزيتي به وجود آيد
برعليه دولت تهران معدوم شوند و آن وقت مقابله ) بخوانيد شوروي(کشور همسايه 

  .شماري مشکل خواهد بود بي» اشرار مسلح«با چنين 
به اين ترتيب مبارزه در راه مرکزيت مملکت نه برعليه فئوداليسم و نه به منظور       

س برعليه ايالت و براي ايجاد يک که برعک خاتمه دادن اشکال کهنه اقتصادي بل
امنيت «و به اصطالح » صلح و آرامش«گرفت که  دولت مرکزي پليسي انجام مي



۷۳ 

هم فقط همين الزم ] ي[انگليس] ي[ها براي امپرياليست. را بر قرار سازد» عمومي
  .بود و نه مبارزه با فئوداليسم

. تر ساخت قع خيلي آسانها را در وا گونه مرکزيت کار انگليسي بعدها نيز اين      
را در جنوب کشور در برابر   هاي انگليسي دولت مرکزي قادر نبود سرمايه" قبال

  هاي ايالت حفظ نمايد و لذا دولت انگليسي تهديدات دائمي از طرف جنبش
داري نمايد تا به  هميشه مجبور بود يک ارتش تمام عياري را در جنوب ايران نگه

و ليکن مرکزيت در ارتش ايران کار انگليس را . ثمار کندتواند مردم ايران را است
خيلي آسان نمود، زيرا از اين به بعد حفظ منافع آن کشور را در ايران، حکومت 

بعد طولي نکشيد که رضاخان با . جديدي به سرپرستي  رضاخان به عهده گرفت
. ادمحکم خويش، به انقالبيون اعالم جنگ د» به اندازه کافي«احساس موقعيت 

گي و محاکمه تيرباران نمود و  يي از رفقاي ما را زنداني کرد و بدون رسيده عده
  .تر ساخت وضع شخصي خود را نيز محکم

رضاخان از طريق تصرف دارايي دولتي و خصوصي به زودي تبديل به       
» تغيير و تبديلي«طبيعي است که بعد از چنين . ترين مالک کشور گرديد بزرگ

دار و قشر روحانيون  گاه خود را تنها در بين اشراف زمين وانست تکيهت رضاخان مي
پيوندد و آن  به اين تکيه گاه بورژوازي کمپرادور هم مي. وجو و پيدا کند جست

  .ها گاه مطمئن انگليسي شوند به تکيه وقت همه به اتفاق هم تبديل مي
دار، روحانيون، و  زمينگاه رضاخان را نيز نظير سلسله قاجار اشراف  لذا تکيه      

ها سال  دهد، يعني همات طبقاتي که در طي ده بورژوازي کمپرادور تشکيل مي
که رضاخان روح  به همين دليل هم اين. ها بود خارجي متکي به آن  داري سرمايه

. استعماري انگليس در ايران و مجري واقعي آن است، کسي را نبايد متعجب سازد
گليس در ايران با موافقت کامل شاه کابينه را در تهران جهت نيست که سفارت ان بي
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را هم نظير » پدران ملت«از افراد سر سپرده لندن تشکيل و براي اختفاء آن برخي از 
کند، کساني که  الممالک ليبرال بدون کاراکتر و پرنسيپ را با ان وارد مي مستوفي

تر در فکر تحقق آن  کمدهند در باره ليبراليسم وراجي کنند و  تر ترجيح مي بيش
  . بوده باشند

  
هاي انگليسي در ايران و  سياست امپرياليست. ۳

  تدارک جنگ عليه اتحاد شوروي
هاي امپرياليستي در تسلط به کشورهايي که هنوز مستعمره  هاي حکومت شيوه      

آهن  اختيارات مهمي از قبيل نفت و راه" عبارت از اين است که قبال" نيستند معموال
غيره دريافت و از طريق استقراض و نظاير آن کشور مقروض را به اسارت مالي و  و

در اين مورد انگلستان در طول قرن نوزده  با تمام قوا در . اقتصادي خود در آورند
تواند بگويد تنها کشوري است  آن دولت مي" معاال. ايران دست به کار بوده است

گر  هاي اشغال يي است که امپرياليست فادهاين ا(منافع حياتي در ايران دارد «که 
انگليس   سرمايه» .)برند براي مخفي ساختن مقاصد اصلي استعمار خود به کار مي

هاي آن کشور به کمک وزرا  امپرياليست. دهد مبلغ گزافي را در ايران تشکيل مي
  .اند وطن فروش شاه و از راه پول و تهديد سرنوشت مملکت را در دست گرفته

بانک «يکي از امتيازات عمده انگليس که وسيله اسارت اقتصادي ايران است       
اين بانک که در تمام شهرهاي بزرگ شعبه . است» بانک امپراتوري«يا » شاهنشاهي

گي مالي ايران را  دارد با تمرکز اعتبارات و معامالت اسکناس در دست خود وابسته
برده عالرغم عنوان پر سر و صداي  امبانک ن. گرداند تر مي به انگليس باز هم بيش

است که   داران انگليسي به طور ساده متعلق به جمعيت سهام» بانک امپراتوري«خود 
اصلي آن چهار ميليون   سرمايه. به وجود آمده است ۱۸۹۹ژانويه  ۳۰بر اساس امتياز 
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 در. باشد مي ۱۹۴۹ليره سترلينگ و با حقوق استثنايي براي چاپ اسکناس تا سال 
عين حال اين بانک واسطه مستقيم قراردادهاي استقراضي ايران و انگليس نيز 

آوري حقوق گمرکي نواحي جنوب هم در دست بانک مزبور  کنترل جمع. هست
در هر حال . رسد برده به صرف تاديه قروض ايران به انگليس مي زيرا مبالغ نام. است

هر لحظه و در هر بخش کشور  در. شود جا ختم نمي فعاليت بانک شاهنشاهي به اين
تواند قيمت ارزهاي مختلف را باال و پايين ببرد، به طوري که بيش از يک مرتبه  مي

و لذا اين . گي کامل نموده است عده کثيري از تجار ايراني را دچار ورشکسته
بانک در دست انگليس تبديل شده است به وسيله نيرومندي براي دخالت در 

با تقليل و يا ازدياد خودسرانه ارزش تومان، پيروي از ارزش  .سياست اقتصاد ايران
،  اعتبار دادن به محافل تجارتي وابسته به آن دولت و بايکوت کردن  ليره انگليسي

تجارتي دارند و باالخره پرداخت هزينه انتخاباتي   ي کساني که با شوروي رابطه
بزار مهمي است جهت برده ا دوستان انگلستان به مجلس شوراي ملي، بانک نام

  .اعمال نفوذ انگليس در ايران
بانک «وزارت دارايي روسيه تزاري در زمان خود به منظور رقابت با انگلستان       

يي را به نفع امپرياليسم روسيه  را ايجاد نمود که سياست مشابه» استقراضي ايران
بر فشار مالي خارجي که ايران بتواند مقاومت خود را در برا براي اين. کرد دنبال مي

  .زياد کند حکومت شوروي اين بانک را به دولت ايران واگذار نمود
خارجي را نداشت حتا مدت   و ليکن رضاخان خيال مقاومت در برابر سرمايه      

کرد که وظيفه بانک  شايد فکر مي. زيادي در ايجاد بانک ملي ايران مردد بود
دهد؛ به هر حال باالخره تحت فشار محافل  يبهتر انجام م  دولتي را بانک انگليسي

و اما حق چاپ . ناچيزي مجبور به ايجاد آن گرديد  تجارتي، رضاخان با سرمايه
  .چنان در دست بانک انگليس باقي ماند اسکناس هم
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اين . ترين موفقيت ديپلماسي انگليس در ايران امتياز نفت جنوب است بزرگ      
اخل دولت با پليس مخصوص و حق استثمار شرکت در واقع دولتي است در د

  .کارگران به ميل خود
جا متمرکز شده  در حوالي ميدان نفتون که به طور عمده استخراج نفت در آن      

هايي براي سکونت کارگران و کارمندان خارجي وجود  است شهرها و اردوگاه
 ۱۹۱۲ل در سا. گردند قسمت اعظم کارگران متخصص از هند استخدام مي. دارد

استخراج نفت سال . تا محل تصفيه کشيده شد  ميل انگليسي ۱۴۵لوله نفتي به طول 
  .يابد به سال با سرعت باورنکردني افزايش مي

شناسان آمريکايي منابع نفت ايران از لحاظ ذخيره  مطابق نظر جمعيت زمين      
ز آمريکا و کند، مقدار استخراجي فعلي آن بعد ا جاي دوم را در دنيا اشغال مي

  .مکزيک و شوروي در مقام چهارم قرار دارد
] ۱۲۹۱-۹۲[ ۱۹۱۲-۱۳هاي  در سال. رود استخراج با سرعت زيادي باال مي      

] ۱۳۰۶-۰۷[۱۹۲۷-۲۸هاي  کرد ولي در سال هزار تن تجاوز نمي ۸۱مقدار آن از 
  .به شش ميليون رسيد" تقريبا

و در واقع . دولت انگليس قرار داردشرکت نفت انگليس و ايران تحت کنترل       
هاي انگليس به منظور حفظ برتري  امپرياليست. يک موسسه نيمه دولتي است

هاي شناور زغال سنگ در طول راه دريايي  زنجيري از ايستگاه" دريايي خود قبال
هاي نفتي  ها، ايستگاه حاال به اين ايستگاه. کلکته به وجود آورده بودند-الطارق جبل
هاي جنگي و تجارتي و هواپيمايي اهميت  نفت براي کشتي. اند اضافه کرده را نيز

به همين دليل هم انگلستان با تمام قوا سعي دارد مقدار . بزرگي پيدا کرده است
" استخراج نفت و تصفيه آن را افزايش دهد که در صورت جنگ بتواند مستقال

  .نيروي عظيم دريايي و هوايي خود را تامين نمايد
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گردد که  هاي نفتي انگلستان بررسي شود معلوم مي اگر به دقت موقعيت ايستگاه      
در نقاط مختلف جهان استراتژي ديگري را هم   ها اين دولت عالوه بر استقرار آن

-الطارق ها در اطراف ترعه پاناما، در طول خط جبل اين ايستگاه. نمايد تعقيب مي
درازاي خط سوئز عدن سوکوترا کويت و در " مالت، اطراف ترعه سوئز، و عموما

اند که در صورت رقابت انگليس و آمريکا اهميت بخصوص  بحرين گسترده شده
  .خواهد داشت

توانستند چنان نقشه عظيمي را تهيه  ها به ندرت مي اگر نفت ايران نبود انگليسي      
  .ندک به اين جهت هم ايران در سياست انگليس نقش بزرگي را بازي مي. کنند
ايران براي امپرياليسم انگليس در درجه اول اهميت استراتژي براي " قبال      

ي اخير اهميت ايران را براي  ولي نفت در دو دهه. پوشاندن هندوستان داشت
استحصال نفت ايران تبديل . اندازه باال برده است انگلستان از نظر اقتصادي بي

جنگي انگليس، و به اين دليل هم شود به يکي از عوامل قدرت اقتصادي و  مي
  .هاي اخير زيادتر گشته است فعاليت امپرياليسم انگليس در سال

از طرف . وسيله اتصال مصر از راه فلسطين و عراق به هندوستان ايران است      
در تعقيب . ديگر ايران بهترين سرپلي است براي جنگ آينده انگليس با شوروي

شود و  تابع لندن است تشکيل مي" ي که مستقيماچنين هدفي در هند ارتش جديد
  .نقش تعيين کننده را بايد بازي کند

. هاي انگليس است در دست امپرياليست" بدين ترتيب اقتصاد کشور تماما      
زيرا رضاخان در . دولت مزبور براي استحکام موقعيت خود در ايران نگراني ندارند

. سياست استعماري انگليس در ايران استاتحاد با مالکين و روحانيون تکيه به 
برده نيز با صداقت و صميميت به آنان  نام. اند ها رضاخان را سر کار آورده انگليسي

هاي انقالبي  خصوص براي سرکوبي جنبش هرگاه الزم باشد و به. کند خدمت مي
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گونه کمکي  ها از هيچ کارگران و دهقانان و نجات سلطنت رضاخان انگليسي
هواپيما و زره  - ترين مدت گويي از زمين روييده باشد در کوتاه -دارندمضايقه ن

شتابند؛ امري که  پوش و کاميون به کمک قواي دولتي براي سرکوبي شورشيان مي
. شويد گويند دست دست را مي مي. هاي اخير خراسان مشاهده گرديد در جنبش

ير نيز با تمام قوا رضاخان مجري سياست استعماري انگليس در ايران است دولت اخ
با . ها به دوش مردم ايران است اين  و سنگيني همه. کند از شاه جديد پشتيباني مي

توانند تاييد کنند که گويا رضاخان بر  گران بي وجودان مي فقط سياست  اين همه
  .کند عليه امپرياليسم انگليس مبارزه مي

کشور فقير و نيمه . ارنددر هر حال در برابر رضاخان مسايل بزرگي قرار د      
گرسنه به حساب سخاوت رضاخان بايد در راه حفظ منافع انگلستان صدها ميليون 

] ۱۳۰۰-۰۵[۱۹۲۱-۲۶بعد از سرکار آمدن رضاخان . صرف آبادکردن ارتش بکند
 ۴۰که ساليانه  يعني اين. ايران در حدود يک ميليون قران، خرج ارتش کرده است

  .رسد گي به جنگ مي مادهدرصد بودجه کشور به مصرف آ
عالوه بر آن حکومت رضاخان تصميم گرفته است مبلغي هم براي روز مبادا       

هاي  به اين منظور عوايد شرکت نفت ايران و انگليس از بودجه سال. ذخيره کند
اين مبلغ  ۱۹۳۰مارس  ۲۰شود تا  حذف و در لندن ذخيره مي] ۰۷-۱۳۰۵[۲۸-۱۹۲۶

  .ن برسدميليون قرا ۱۳۵بايد به 
و لذا عالوه بر . احتياج ايران نظامي و پليسي به پول، خارج از اندازه است      
: آيند گردد انواع انحصارات نيز به وجود مي که فشار مالياتي الينقطع زياد مي اين

ها براي آن است که ايران  و تمام اين. انحصار قند و چاي، ترياک و توتون و غيره
  .است» مخفي«" اين مسئله عميقا" بر عليه کي؟ فعال. دارتش بزرگي آماده ساز
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  سلسه جديد در ايران »تعليم يافته«حکومت مطلقه و . ۴
يي از اشخاص ساده لوح در شوروي و در  نيز ذکر گرديد عده" چنان که قبال      

در اين مورد . خارج از آن نزديک است رضاخان را رفرميست کبيري قلمداد کنند
" مثال. باشند آميزي مي در تحير مسرت  هاي انگليسي ران روزنامهبخصوص خبرنگا

)The near east and india) ( ايران «: نويسد ، مي)۱۹۲۹ژانويه  ۹، ۲۰نمره
خواهند راه ملل اروپاي غربي را در پيش گيرند  براي کشورهاي مسلماني که نمي

امواج غيرقابل پس زدن   گونه داند چه زيرا او مي. يي باشد تواند نمونه آموزنده مي
ها  و اما به طوري که معلوم است انگليسي» .بيني و ساکت سازد ارتجاع را پيش

ي او از قبيل به سر گذاشتن اجباري کاله  الخلقه هاي ناقص رضاخان را به خاطر رفرم
در واقع . کنند گيري و آرام ساختن امواج ارتجاع تحسين نمي پهلوي و يا پيش

هاي انقالبي  براي آن است که رضاخان نه تنها بر عليه جنبشبرعکس اين تحسين 
  . کند رحمي تمام مبارزه مي هم با بي»  افکار انقالبي«که هرگونه  علني بل

] ۱۲۸۵- ۸۸)[۱۹۰۶-۹(هاي آخر سلطنت قاجاريه شعار انقالب ايران در سال      
ون کم و بيش درباره آزادي بيان و قلم و سازمان و غيره که به قيمت خ

 ]۱۳۰۰[۱۹۲۱در سال . گرديد کشان ايران تحصيل شده بودند مراعات مي زحمت
در تهران حتا داراي ارگان سياسي علني بود و اتحاديه  حزب کمونيست ايران

کارگران چه در تهران و چه در اياالت فعاليت علني، کلوپ و نشريات مرتب 
وضع خود را کمي  که دست نشانده انگليس و ليکن به محض اين. خود را داشت

 از اين سرنوشت حتا. هاي انقالبي را از بين برد تثبيت نمود تمام سازمان
مانند . نصيب نماندند هاي بورژوازي که اندکي رنگ چپ داشتند بي سازمان

در دست اربابان " تماما  ها گان که رهبري آن اتحاد ايرانيان جوان، اتحاد راننده
  .ها بود ماشين
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هايي که کم و بيش محتواي چپ داشتند ديگر احتياجي به  ماندرباره ساز      
او . جا خودسري شاه جديد مرزي براي خود قائل نيست در اين. توضيح ندارد

» کسي که با من نيست مخالف من است و لذا بايد نابود گردد«دار اصل  طرف
در نتيجه هر آن چيزي که در مملکت مترقي بود به شديدترين نحوي . باشد مي

  .گرفت تحت تعقيب قرار مي
تواند  صحبت جدي نمي، حزب کمونيست در مورد احزاب سياسي ايران غير از      

هاي سياسي در دوره مبارزات انتخاباتي به وجود  بندي اغلب دسته. در بين باشد
ها مدتي به عمر خود ادامه و عناويني هم روي خود  اين دسته" بعضا. آيند آمده و مي

با اين حال در . اند لي در هر حال هيچ وقت شبيه احزاب اروپايي نبودهنهادند، و مي
  :اند صحنه سياست ايران احزاب زير پيدا شده

و غيره؛ ولي اينان بدون » ايران نو«ها، ايرانيان جوان  ها، سوسياليست دموکرات      
آن  معهذا چنين امري مانع. اند که اثري از خود به جا گذارند، از بين رفته اين
تا همين . باشد که يک نفر ايراني متود را دموکرات، سوسياليست و غيره بداند نمي

دانند چنين  مي  اواخر حتا در مجلس فراکسيوني به اسم ترقي بود در حالي که همه
گي به رهبري  اکثر اين به اصطالح احزاب بسته. حزبي هرگز وجود خارجي نداشت

» احزاب«داشت اين  کمي تاخير روا مي  ها اگر دولت در انحالل آن. خود داشتند
  .رفتند خود به خود به علت خارج شدن رهبران از صحنه سياست از بين مي

و يا » شاهنشاه«ترين حزب ايران هميشه حزب درباري يعني حزب نزديکان  قوي      
تيمورتاش وزير " فعال» حزب«در راس اين . باشد ليسان شاه مي تر حزب کاسه دقيق
انتخاب . حکومت هم در واقع در دست اين دزدان سرگردنه است. قرار دارد دربار

ليسان به  کاسه» حزب«استانداران، وزرا، سفرا و حتا وکالي مجلس به وسيله اين 
عمال پليس مخفي هم چه در ايران و چه در خارج از آن زير نظر . آيد عمل مي
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در " ي مهم سياسي، قبالها تمام بازداشت. باشد همين دسته دزدان سرگردنه مي
  .گردد محافل گرم اين اشخاص و به رياست وزير دربار تصويب مي

جاي ] ايران[مند، حزب کمونيست  در مقابل تمام اين احزاب طبقات ثروت      
اين حزب در آتش جنگ داخلي متولد و از روزهاي اول موجوديت . گرفته است

] ۱۲۹۹-۱۳۰۰)[۱۹۲۰-۲۱(انقالبي  هاي با جديت تمام در جنگ] ۱۹۲۰مه [خود نيز 
هاي متعددي  يورش]۱۳۰۶[۱۹۲۷تا ) ۱۹۲۰سال(از زمان کنگره اول . شرکت نمود

  .را از سر گذرانده است
را به کلي ] ايران[کرد که حزب کمونيست  يک وقت رضاخان تصور مي      

حزب کنگره دوم خود را  ۱۹۲۷و ليکن در اواخر سال . کن ساخته است رسشه
اکنون با . داد و به کمک کمينترن شروع به سازمان دادن صفوف خود نمودتشکيل 

تر وجود ندارد و آن هم  توان گفت که در تمام ايران يک حزب بيش جرئت مي
عالرغم تمام تالش حکومت رضاشاه حزب . حزب کمونيست ايران است

ي ايران هاي کارگران نفوذ زياد داشته و در واقع حزب پرولتاريا کمونيست در توده
تر از طرف پليس مورد تعقيب و  گيرد، بيش هر قدر حزب کمونيستي نيرو مي. است

  .گردد تضييق واقع مي
سابقه مطبوعات در ايران حزب کمونيست مجبور شده  گرد بي به علت پي" اخيرا      

مجله . را در اروپاي مرکزي به چاپ برساند» ستاره سرخ«است ارگان مرکزي خود 
. کش ايران دارد هاي زحمت نفوذ و محبوبيت زيادي در بين توده »ستاره سرخ«

يي را هم که به  ها که آن حکومت رضاخان نه فقط مطبوعات کمونيستي و ليبرال بل
کردند، ممنوع  شاهنشاه را تمجيد مي» داهيانه«هاي  تر از حد الزم رفرم ندرت و يا کم

  .ساخته است
بدين جهت در حال حاضر فکر آزاد . قرار استبه عالوه، سانسور شديدي نيز بر      

در عوض اعمالي از قبيل تعقيب و . امکان انعکاس در مطبوعات ايران را ندارد
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هاي سفيد که از شوروي به  روس. اندازه شايع شده است جاسوسي و گزارش، بي
  .اند اند با رغبت فراوان با اين کارها مشغول ايران فرار کرده

شد، به اندازه کافي به  به وسيله مستشاران سوئدي اداره مي" قبال پليس ايران که      
هاي مختلف خود  پرووکاسيون با شکل. فوت و فن پليس اروپايي آشنايي دارد

هاي  در تهران پسر بچه. گردد براي جاسوسي حتا از کودکان استفاده مي. رايج است
را که بر عليه شاه و  هايي يي هستند که به وسيله استراق سمع صحبت تعليم يافته
دهند و در ازاي آن تشويق  شود به پليس خبر مي گان حکومت مي گرداننده

و عمال او بدگويي کرده باشند، » شاهنشاه«و کساني هم که پشت سر . شوند مي
اين . گردند ها مي سپار زندان گي به مدت نامعلومي ره بدون محاکمه و رسيده

  .شوند ز زندان خالص مياشخاص خود به وسيله پول و رشوه ا
که به مراتب بدتر  وضع زندانيان سياسي نه تنها بهتر از زندانيان عادي نيست بل      

. گونه دادرسي رسمي و علني وجود ندارد براي زندانيان سياسي هيچ. از آن است
دهند تا رفقاي خويش را  آنان را پي در پي مورد بازجويي و ضرب و شتم قرار مي

اين کارها به دنبال گزارش بي پايه و داليل غيرکافي اتهام   و همه .معرفي کنند
  .گيرد صورت مي

هاي يک نفر روس  در تهران شوفري را به علت آن که گويا با صحبت" اخيرا      
گي در شوروي و اعتصاب کارگران باکو مخالفت کرده بود،  سفيد مبني بر گرسنه

دو ماه، زندان و آزار بدني آزاد  به عنوان جاسوس شوروي بازداشت و بعد از
  .سازند مي

در واقع حق دارد به گويد که   انگليسي Near Eastبدين ترتيب روزنامه       
که ايران براي کشورهاي  اندازه خوشوقت هستند از اين استعمارگران انگليسي بي

  .باشد خواهند راه ملل غربي را بروند، آموزگار معقولي مي شرقي که مي
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در هر حال حکومت استبدادي تعليم يافته ايران براي انگلستان ارزش بزرگ       
ديگري هم دارد، آن هم اعدام انقالبيون خطرناک و دشمنان جدي سلسله جديد 

و اگر . ناپذيرهاست  اين کار البته به منظور ترساندن تسليم. در مالء عام است
ا به طور ساده مسموم و يا در بازداشت شده در بين مردم محبوبيت داشته باشد، او ر

  .آويزند زندان به دار مي
نظمي در ارتش و يا تشنج در بين مردم قربانيان  پليس به علت ترس از بي" بعضا      

خواه  چند نفر از سرلشکرهاي جمهوري. برد خود را به وسيله قاتلين مزدور از بين مي
  .اند بدان وسيله کشته شده

و به دستور او در حدود هزار نفر از انقالبيون ايران در  رضاخانبعد از شاهي       
شماري نيز هم  تعداد بي. اند اند يا تيرباران گشته شهرها و دهات به دار زده شده

در ميدان اصلي شهر تهران . هاي اين مستبد آسيايي زمين گيرند اکنون در زندان
  .ها در مالء عام وجود دارد جاي مخصوصي براي اعدام

ها  گيرد اروپايي هاي سياسي ايران صورت مي از اعمال وحشتناکي که در زندان      
هاي ايران از  اغلب زندان. جا خبري نيست از بهداشت در هيچ. خبر زيادي ندارند

فقط در شهرهاي بزرگ آن هم به طور ناچيز . کمک پزشکي محروم هستند
  .زند سر مي  ياري به زندان پزشک

سه نفر زنداني را جا  -هاي کوچکي دو ليس تهران در سلولبخش پ  در زندان      
هاي يک نفري باز هم  سلول. خوابند هاي سنگي مي دهند که روي کف مي

. متر است سانتي ۲۵يک متر در يک متر و   ها عرض و طول آن. تر هستند وحشتناک
اين وسايل . آيد آب باال مي  ها از کف آن. اند ها خيلي مرطوب و کثيف اين سلول

اند از تخت چوبي که پر از ساس است، کوزه سفالي براي آب، و  ها عبارت سلول
ها و تميز  ، زندانيان مجاز به کشتن ساس پتوي نازک دولتي مطابق قاعده زندان
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در . کند روز ادامه پيدا مي ۳۰-۲۵ها  بازپرسي .نيستند  ها کردن لباس خود از آن
دفاع، تهديد دائم و رفتار خشن حکومت خودسر ايران، عدم کامل حقوق و 

هاي خود  که متهمين را در سلول عالوه بر اين. ها يک پديده عادي است بازپرسي
سيلي، . شوند شکنجه مي" دهند، ضمن بازرسي هم مرتبا مورد ضرب و شتم قرار مي

اکثر . سازد ضرب تپانچه و سرنيزه ديگر در ايران کسي را متعجب نمي
هاي معلول و دست و  با صورت ۱۹۲۵شده در سپتامبر خواهان بازداشت  جمهوري

  .ها خارج شدند پاي شکسته از زندان
الملل کارگران، رفيق حجازي دچار  نماينده کنگره چهارم اتحاديه بين      

هاي عادي  در طي چند ماه عالوه بر شيوه. ي باز هم شديدتري گرديد شکنجه
خواستند تا رفقاي خود  و از وي مي به سر او کاله يخي پوشانده] ؟[آسايي  شکنجه

. ساخت تر خشمگين مي امتناع او از اين کار، پليس رضاشاه را بيش. را لو به دهد
رفيق حجازي به اين سان در زير شکنجه جالدان خود، قهرمانانه جان سپرد، بدون 

  .که نام کسي از رفقاي خود را بر زبان بياورد اين
بقه، کميته مرکزي حزب کمونيست ايران شروع به سا در اين شرايط سنگين بي      

که به موقع به تواند به  نمود، تا اين» کمک سرخ«تاسيس پنهاني بخش ايراني 
هاي  چنين به خانواده برند و هم هاي اين جبار جديد به سر مي رفقايي که در زندان

  .کمک برساند  ها آن
. شود ها هم، ديگر جا پيدا نمي گونه زندان در کشور رضاخان پهلوي حتا در اين      

دو ميليون قران به تصويب رساند تا ] ۱۳۰۸[۱۹۲۹به اين دليل مجلس در سال 
  .هاي جديدي ساخته شوند زندان

  شاه جديد در تثبيت سلسله خود از صرف پول براي ايجاد پليس و زندان      
در حدود  داري پليس براي نگه] ۱۳۰۶-۰۷[۱۹۲۷-۲۸هاي  در سال -مضايقه ندارد
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در صورتي که بودجه . ميليون قران خرج شده است ۱۰۷ميليون و ارتش  ۱۸
ها براي  در همان سال. ميليون قران نبود ۹اش بيش از  فرهنگ مردم ايران همه

ميليون قران خرج شده بود در حالي که براي بهداشت  ۵بهداشت شاه و جانشين او 
  .تمام مردم ايران دو ميليون قران

رحمانه و بربريت او در مجازات،  گذاري پهلوي، عالرغم خشونت بي از تاج بعد     
  .سالي نگذشته است که بر عليه اين مستبد جديد جنبشي رخ ندهد

که قساوت آسيايي توانسته  تواند خوشحال باشد، از اين امروزه سلسله پهلوي مي      
. ا سرکوب نمايدکشان گيالن، خراسان و تبريز ر هاي انقالبي زحمت است جنبش

توانند با اين خيال راحت به  امروزه رضاخان و اطرافيان فئودال و مالک او مي
  .اند اند که نيروهاي انقالبي مملکت را به اختفاي عميق فرو برده خواب

يي که پيش از اين ظالم و جبار آسيايي مقتدر بودند معهذا  و ليکن پادشاهان      
: زاده سلطان. (رضاخان هم جان به در نخواهد برد. گريزند نتوانستند از روز انتقام، به
   )س-ي:ترجمه از متن روسي از
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  جنبش کارگري و دهقاني در خاور
        
هاي جنبش کارگري و  گي در اين پژوهش وظيفه ما جز اين نيست که به ويژه      

  بين همه  ي منظور تامين رابطه، به  با اين همه. ارضي خاور زمين در جزء به پردازيم
بخش، ناگزير بايد حتا به کوتاهي به روي سرشت  هاي جنبش رهايي )فرم(ريخت

  .شان درنگ ورزيم مبارزه کارگران در راه رهايي اقتصادي و سياسي
اش، جنبشي  ، که موافق محتواي دقيق]خالفت اسالمي[» تجديد حيات«جنبش       

قشرهاي ] پس از جنگ اول[از انقالب جهاني يي  ارتجاعي است، و در مرحله
گرفت، در مبارزه بر  فئودالي و روحانيت جنبش اسالمي را در بر مي بااليي اشرافيت 

نمود، اما  اروپايي بسيار نيرومند، تنها چون نيرويي کمکي مي  داري ضد سرمايه
 هاي کارگري خود آن پرچمي هستند که ايمان به هاي دهگاني، و اعتصاب خيزش

ي  هاي جامعه کنند و پايه آفرينند و تقويت مي پيروزي پرولتارياي جهاني را مي
  .ريزند کمونيستي آينده در خاورميانه را مي

کوشيد کشورهاي داراي  اروپايي، براي تحقق ارزش اضافي، مي  سرمايه      
شاند، مناسبات فئودالي و پدرساالنه را به ميدان مبادالت کااليي و اقتصاد کااليي بک

گان موادخام بدل  کرد آنان را به خريداران فرآوردهاي صنعتي و فروشنده تالش مي
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يابي به  گي از اقتصاد دهگاني، دست هاي توليد خانه با قطع يک به يک شاخه. سازد
گي ثانوي، که در گذشته طي زمان آزاد  سان، توليد خانه اين هدف ميسر افتاد، بدين

گرانه الزم براي ارضاي  شد و کار صنعت حقق ميفارغ از کارهاي کشاورزي مت
هاي صنايع بومي و  فرآورده. به انحطاط گراييد  نيازهاي خود دهگانان، همه

گرانه جاي خود را به کاالهاي ارزان بهاي وارداتي ساخت کارخانه سپردند  صنعت
هاي ماشيني و  و دهگان به کشاورز صرف، يعني به خريدار مداوم فرآورده

  .، بدل شد داري هاي خويش براي کشورهاي سرمايه ننده فرآوردهک تامين
در چنين اوضاع و احوالي صدها هزار مالک کشاورزي خصوصي، که       

درآمدي ثانوي نيز داشتند، به ويراني کشانده شدند، و به دور از امکان رهايي خود 
ه دنبال به کنان ترک گفته؛ ب از چنگ رباخواران روستايي، زادگاه خود را لعنت
آورند، يا در بهترين حالت به  چنگ آوردن لقمه ناني به خارج از کشور روي مي

سان بود که  بدين. شدند داران يا همان رباخواران مي نشينان فاقد زمين زمين اجاره
  .گان جنبش دهگاني در خاور زمين پديد آمد کوشنده

هاي انباشته خود به  هجهاني با صدور سرماي  داري از سوي ديگر، سرمايه      
مانده خاور زمين، و ايجاد کارخانجات و پرولتارياي  هاي عقب سرزمين
بخش ملي را تقويت کرده، اما در  هاي جنبش رهايي جا، پايه ناپذير در آن اجتناب

جنگ . عين حال مبارزه طبقاتي بين بورژوازي و پرولتارياي بومي را تشديد بخشيد
مانده وابسته به آن، اين تضاد را صد  ورهاي عقبجهاني و صنعتانيدن سريع کش

در زير ما، ارزيابي کوتاهي از وضع . ها را به تنش افراطي رساند چندان کرده، آن
  .کشورهاي مختلف را به دست خواهيم داد

. ، جنبش کارگري نيز رشد يافت داري راه با انکشاف سرمايه در هندوستان، هم      
دارد و هنوز به  هاي نخستين خود را بر مي هنوز گام اين درست است که اين جنبش
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مطابق آمار منتشره . تجربه عظيم مبارزاتي پرولتارياي اروپاي غربي دست نيافته است
هاي  گرانه و صنعتي در شاخه ، جمعيت شاغل در توليد صنعت]۱۲۹۰[۱۹۱۱در 

  :شد گوناگون به شرح زير تقسيم مي
  

  ان صنايع مدرنکارگر  کارگران صنايع دستي  توليد 
  ۵۵۸۰۰۰  ۴۴۴۹۰۰۰  پارچه بافي

  ۱۴۰۰۰  ۲۹۵۰۰۰  پوست و چرم
  ۷۱۰۰۰  ۷۳۷۰۰۰  فلزات
  ۲۹۰۰۰  ۱۷۳۱۰۰۰  چوب

  ۴۹۰۰۰  ۱۱۵۹۰۰۰  کاري سراميک و کاشي
  ۴۶۰۰۰  ۶۳۰۰۰۰  شيميايي

  ۷۴۰۰۰  ۲۱۳۴۰۰۰  مواد غذايي
  ۲۲۰۰۰  ۹۶۲۰۰۰  ساختمان

  ۴۶۰۰۰  ۸۲۳۰۰۰  کاالهاي لوکس
  ــــــــــ  ۷۹۶۰۰۰  گري کار و رفته
  ۱۶۰۰۰  ۵۰۰۰۰  ديگر صنايع

  ۹۲۵۰۰۰  ۱۳۷۶۶۰۰۰  جمع
  

ديگر صنايع، مقام اول را داراست،   ي يي در مقايسه با همه صنعت نساجي پنبه      
اين امر را بايد تا . هاي به طور کلي کيفيت بااليي را دارند کارهاي دستي هندي

به ] در هندوستان[اکنونماشيني ت_حدي ناشي از اين دانست که حرفه نساجي
توليد . توليد صنعتي البسه نيز داراي وجه تمايزي هنري است. سختي جا افتاده است
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اشياي فلزي و در درجه اول اشياء فلزي کوفته از تمايزي بسيار هنرمندانه برخوردار 
  .است
ه طي ده سال اخير هندوستان به کلي دگرسان شد. ها بسيار تاخير دارند اين داده      
چنان تند بوده است که هندوستان، پس از ژاپن،  آهنگ انکشاف صنعتي آن. است

در حال حاضر، در مراکز بزرگ، تعداد . ترين کشور خاور زمين است صنعتي
به ] هاي مختلف در رشته[شود، رقمي که  کارگران صنعتي به پنج ميليون نزديک مي

  :شود شرح زير تقسيم مي
ريسي در جنوب و مرکز هندوستان  يسي، نساجي و نخر در کارخانجات پنبه      

  .کنند بيش از ده هزار تن کار مي
اش  کند که تعداد کارگران بنا بر اهميت، دومين مقام را توليد چاي اشغال مي      

تا  ۱۵جا کشتزارهاي چاي وجود دارند که بين  در اين. شود هزار تَن بالغ مي ۷۰۰به 
در صنعت کفش که مراکزش در کلکته است، . نندک هزار کارگر استخدام مي ۲۰

آهن، که در مالکيت صرف  در موسسات راه. کنند هزار تن کار مي ۳۰۰بيش از 
هزار کارگر  ۱۰۰داران بريتانيايي قرار دارند، در حدود  دولت بريتانيا و سرمايه

در . اند هزار تن به کار مشغول ۲۰۰هاي آن بيش از  وجود دارد، و در کارگاه
 ۵۰۰داران بومي و خارجي تعلق دارند، در حدود  سنگ که به سرمايه هاي زغال نکا

در صنعت چاپ، در کاغذسازي، فوالد و آهن کوفته، در . کنند هزار تن کار مي
هزار کارگر  ۲۵کنند، و در صنايع نظامي دولت  هزار تن کار مي ۵۰حدود 
  .اند مشغول

 ]۱۲۶۰[ ۱۸۸۱که به سال » جات هندوستانقانون کارخان«مدت کار، بنا بر پايه       
در آن تجديد نظر شد و فقط در کارخانجات داراي  ]۱۲۹۰[۱۹۱۱برقرار و در سال 

موافق اين قانون، روزانه کار . کارگر معتبر است، تنظيم شده است ۵۰تر از  بيش
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 ۱۴تا  ۹کودکان بين . دوازده ساعت براي مردان و يازده ساعت براي زنان است
به سود کارفرما تنظيم " امر دستمزد نيز صرفا. کنند زي شش ساعت کار ميسال رو

 ۱۲او در برابر . از اين رو، وضع کارگر هندي به راستي دهشتناک است. شده است
بسياري . کند در ماه دريافت مي) طال(روبل  ۲۰تا  ۱۶ساعت کار شاق روزانه، بين 

بيش از يک پاره لباس مندرسي اند نه کاله، البسه آنان  از آنان نه صاحب کفش
با توجه به بهاي گزاف تمام کاالها، وضع . خورند نيست و جز برنج چيزي نمي

  .کارگران به مراتب بدتر از پيش از جنگ است
 ۶۱به طور متوسط بهاي نان ] ۱۳۰۱[تاکنون  ]۱۲۹۷[۱۹۱۸سان، از سال  بدين      

 ۷۵يي از مناطق اين افزايش به  در پاره. درصد افزايش يافته است ۵۹درصد و برنج 
  .درصد رسيده است

در حالي که کارمندان عالي رتبه . وضع کارمندان موسسات صنعتي بهتر نيست      
دارند؛ حقوق کارمندان دون پايه به  هزار روپي در سال حقوق دريافت مي ۸۰تا 

عالي اما هندوستان به رغم فقرش، به کارمندان . رسد هزار روپي مي ۱۲سختي به 
پس شگفت . پردازد اند، حقوق گزاف مي از انگليسيان" ي خود، که انحصارا رتبه

دهي فعاالنه  ها پيش به سازمان هاي کارگري گشنه از سال انگيز نيست که توده 
نخستين . دارانه اقدام کرده باشند هاي کارگري بر ضد استثمار سرمايه اتحاديه
در شهر مدرس در ميان کارگران  ]۱۲۹۴[۱۹۱۵هاي کارگري هند به سال  اتحاديه

اما به . آهن و چاپ گي، راه تراموا به وجود آمدند، و سپس در ميان کارگران بافنده
هاي ديگر، چون نساجان بمبئي، کارگران صنعتي،  زودي يک سلسله اتحاديه

متحد کارگران مدرس و   کارمندان پست در تمام شهرها، بار اندازان بنادر، جامعه
معلمان،   آهن مرکزي، اتحاديه آهن بمبئي و راه کارگران راه  ئي، اتحاديهبمب

  .بناها به وجود آمدند  ها، و اتحاديه کارگران سلماني
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. گي روز به روز افزايش يافتند هاي کارگري در سايه تهديد گرسنه اعتصاب      
اعتصاب رخ دادند که يک  ۲۰۰، بيش از ]۱۲۹۹[۱۹۲۰طي شش ماه اول سال 

هاي  با توجه به ضعف اتحاديه. شرکت جستند  ها ميليون و نيم کارگر در آن
واره به  شدند، اما هم ها هميشه در اهداف خود موفق نمي کارگري اين اعتصاب

پس از  ]۱۲۹۹[۱۹۲۰کارگران نساجي در سال . يافتند هاي نسبي دست مي موفقيت
ي کار ده ساعته  روزانههزار تن در آن شرکت داشتند،  ۲۰۰يک ماه اعتصاب، که 

درصد را کسب کردند، اگر چه مطابق  ۴۰تا  ۲۰را همراه با افزايش دستمزد معادل 
  .درصد افزايش يافته بود ۸۰تا   گي آمار رسمي هزينه زنده

هاي کارگري  ، نخستين کنگره اتحاديه]۱۲۹۹آبان۹[۱۹۲۰اکتبر  ۳۱سرانجام در       
اين کنگره سازماني . شهر کلکته برگزار شد در  اتحاديه ۴۰هندوستان، با شرکت 

دائمي پديد آورد که تحت رهبري مرکزي مستقر در بمبئي با شصت کارمند قرار 
  .داشت

رفت و در اين  به همراه انکشاف جنبش کارگري، جنبش دهگاني نيز پيش مي      
اضي قسمت اعظم ار] در اين زمان. [به سراسر هند گسترش يافته است" اواخر تقريبا

اين اراضي را به . ترين مالکان يا به خود دولت تعلق داشت کشاورزي به بزرگ
اجاره زمين آن چنان باال بود . شد قطعات کوچک به روستانشينان اجاره داده مي

توانستند معاش بخور و  که اجاره نشينان کوچک، با محصولي خوب، به سختي مي
شد، امري  هايي که محصول بد مي سالدر . نميري را براي خانواده خود تامين کنند

کنند، که در هندوستان عادي است، دهقانان براي اين که بتوانند سال بعد هم کشت 
شدند و تا آخر عمر  سان دهقانان به رباخواران وابسته مي بدين. ناچار از استقراض بودند
ر شود که اگر دهگان را ميس. امر نيست  ي اما اين همه .کردند فقط براي او کار مي

چيزي را از چنگال رباخوار نجات دهد، بايد آن را به مثابه ماليات به صندوق دستگاه 
  .اداري بريتانيا به پردازد
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. گيرد شود که کل ثمره کار دهگان را در بر مي بار مالياتي گاه چنان سنگين مي      
ا در برابر مقدار دانستند که زمين خود ر تر مي آباد مناسب زماني دهگانان دهلي و اهللا

بر همين زمينه نظام مالياتي . ماليات تحميلي به کرايه بدهند يا آن را گرو بگذارند
  شود و هم مستقر مي" آيد، و در روستاي هندي قويا است که رباخواري پديد مي

ها به منظور تسريع اين  انگليسي. گسترد چون سرطان سازمان اجتماعي خود را مي
  هاي حقوقي از جامعه کردند که بر خالف تمام ادراک فرآيند، قانوني وضع

روستايي بود؛ قانون سلب مالکيت اجباري از صاحبان اراضي، در صورت عدم 
  .پرداخت ماليات

دار در هندوستان را به زيان حق  سان، انگلستان، نخست اشرافيت زمين بدين      
ز دهقانان در برابر کهن مالکيت جمعي روستايي به وجود آورد تا بعد بتواند ا

را به » هاي به ناحق غصب شده زمين«گان ايشان دفاع کند، و  کننده تعقيب
  .داران انگليسي واگذار کند سرمايه

سان بود که در مدت کوتاهي در هندوستان مالکيت بزرگ ارضي پديد  بدين      
پاي  ان خردهنشين هاي پرولتريزه و اجاره يي به توده آمد و دهقانان در اراضي گسترده

  .کوتاه مدت بدل شدند
دارانه انگليسيان، بيان خود را در  هاي ويژه استعمار سرمايه دست آخر شيوه      

انگليسيان نخستين فاتحان هند بودند که نسبت به . وضعيت مهم ديگري نيز يافت
اعراب، افغانان، . اعتنا ماندند موسسات فرهنگي جماعتي با ماهيت اقتصادي بي

هاي آبي دست  هاي عظيم ساختمان راه پس از فتح هند، به اجراي طرح مغوالن
آنان در سراسر کشور جاده کشيدند، بر روي . ها حمايت کردند زدند و از آن

گذار سلسله مغوالن در  پايه. ها پل بستند، و به احداث چاه دست زدند رودخانه
ها و اموال  دهياري، امنيت جا هندوستان، تيمور لنگ به امر کشت زمين، آب
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گاه  هاي بدوي هندوستان، فاتحان افغان، يا مغول، که گه راج. مسافران پرداخت
نشان حاکميت خود را در بناهاي   گرفتند، با اين همه نسبت به افراد سخت مي

خورند  انگيز، به جاي گذاشتند که هنوز در هر قدم اين سرزمين به چشم مي اعجاب
. هايي از نژادي بسيار بزرگ ساخته شده باشند انسانرسند که به دست  و به نظر مي

در هندوستان حکومت  ]۱۲۶۴[۱۸۸۵شرکت هند شرقي که تا سال (شرکت هندي 
حتا يک چشمه، يک چاه نَکَند، يک آبراه يا يک پل براي استفاده هنديان ) راند مي

اري ي در ايالت مدرس انسان در مقابل وسايل آب: گويد جيمز ويلسون مي. نساخت
خورند، انگشت به دهان  عظيم کهن، که آثارشان هنوز در عصر ما به چشم مي

  ها کردند که آب آن هايي ايجاد مي سدهايي که بسته شده بودند، درياچه. ماند مي
 ۳۰هاي بزرگ بين  بر رودخانه. شد کيلومتري منتقل مي ۱۰۰يا  ۹۰ها تا  توسط آبره

شدند، در  ها سرازير مي که از کوهستانآب باراني . سد بسته شده بودند ۴۰تا 
شدند که بدين منظور تعبيه شده بودند و محيط دايره چند  هاي مجزا جمع مي گودال

 ]۱۱۲۹[۱۷۵۰اين بناهاي عظيم پيش از . کيلومتراند ۴۰تا  ۸تا از آنان هنوز بين 
در عصر جنگ بين شرکت هند شرقي و پادشاهان مغول و . ميالدي به اتمام رسيدند

ايد افزود که طي تمام دوران حکومت ما در هندوستان، اين بناها به ويراني عظيم ب
نيازي به حفظ شادابي   انگليسي  سرمايه: و اين امر البته قابل فهم است» .در غلتيدند

برعکس نياز داشت که آن را ويران . هندي و حمايت اقتصادي از آن نداشت  جامعه
 ها ميليون. به اين هدف هم دست يافت. گرداند اش محروم کند و از نيروي توليدي

ها دهگان ويران شده  و ميليون. هکتار اراضي کشاورزي به چنگ مالکان فربه افتادند
گي  جستند و يا قرباني مرگ و گرسنه هاي غيرخودي مي بهروزي خود را در زمين

  .شدند مي
ي ادامه حيات جنبش دهگاني در پس زمين و جنبش کارگري در درجه اول برا      

و صاحبان ) داران بزرگ زمين(هاي ارضي  اندازي به جيب بارون جسماني دست
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امتيازات صنعتي در هندوستان و در عين حال به معني حرکت بر ضد اقتدار بريتانيا 
  .آيند در هندوستان به شمار مي

در جا نيز  درست است که در اين. در چين مسئله ارضي به شدت هندوستان نبود      
. ايم اين اواخر شاهد تمرکز اراضي در دست مالکان و رباخواران روستايي بوده

دهند که در  درصد اهالي روستاها را کارگران روزمزد تشکيل مي ۱۵نزديک به 
گي اراضي  ويژه. کنند وضعيت بسيار سختي براي همين صاحبان اراضي کار مي

  .که در سراسر کشور سلطه دارديي  پاي قطعه قطعه چين عبارت است از اقتصاد خرده
جنگ جهاني . در زمينه جنبش کارگري، چين تا حدي به پيش رفته است      

افزايش داد و اکنون ديگر تحريم کاالهاي ژاپني، که به " صنعتانيدن چين را قويا
ترين  بيش. گي صنعتي به ژاپن انجاميده بود، پايان يافته است رهايي چين از وابسته

يي از انکشاف سريع را  آن صنعت نساجي بود که اکنون دورهرفت از  پيش
کارخانه نساجي پنبه وجود دارد که به  ۳۲در شانگهاي به تنهايي . گذراند مي

شود و  بالغ مي ۱۲۰۰گي به  هاي ريسنده تعدا چرخ. ها تعلق دارد خارجيان و چيني
کارگران نساجي ي کار براي  ساعت روزانه. رسد هزار مي ۹۰تعداد کارگران آن به 

سنت در  ۷۵ساعت، ميانگين دستمزد کارگر ماهر  ۵/۱۳گان  براي بافنده. است ۱۲
. سنت است ۴۰سنت و براي کارگران غيرماهر  ۵۰روز براي مردان، براي زنان 

  .کنند سنت دريافت مي ۲۰کودکان دستمزدي برابر 
ه کار براي زنان جا روزان در اين. وضعيت کار در موسسات چاپ کمي بهتر است      

دستمزد . شود اضافه کار نيز به طور مجزا پرداخت مي. ساعت است ۹و کودکان 
دالر براي کارگران بسيار ماهر و بين  ۵۰تا  ۲۰خانه در شانگهاي ماهانه  کارگران چاپ

  .دالر براي شاگردان کارگر است ۱۰دالر براي کارگران عادي، و  ۳۰تا  ۱۰
. شاهد افزايش بهاي کاالهاي مصرفي بود ]۱۲۹۸-۱۲۹۹[۱۹۱۹-۱۹۲۰هاي  سال      

از همين رو وضع مادي کارگران چيني . افزايش يافت" بهاي مواد غذايي قويا
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هايي صورت گرفت و گرايش به سوي سازماندهي  اعتصاب. تر شد وخيم
  .تر شد، و اين امر خود جنبش اعتصابي را تشديد کرد هاي کارگري بيش اتحاديه

تواند رويدادهاي مربوط به يک اعتصاب مهم با  تقويم صنعتي چين مياکنون       
اداره «متعلق به ) زغال سنگ(چي  هزار نفر کارگران معدن ۲۰شرکت بيش از 

شان،  تانگ: اين اعتصاب به شهرها نيز گسترش يافت. را ثبت کند» يالنگهاي  کوه
ارگران ک. وضع جدي تلقي شد. ماکي ياکو، ليک شيکه، و چادوکوچ وانگ

 ۵۰تر از  خواستار افزايش دستمزد به مقدار صد در صد براي کساني شدند که کم
سنت در روز دريافت  ۵۰براي کساني که بيش از . داشتند سنت در روز دريافت مي

در . کارفرما اين خواست را نپذيرفت. داشتند، ده درصد اضافه حقوق خواستند مي
هايي اکنون  اين چنين اعتصاب. ر شدندمحل ورودي کارخانه ماموران پليس مستق

هاي زغال سنگ، در خيلي  در چين نادر نيستند، در هنگ کنگ، شانگهاي، در کان
در اين دو سه سال گذشته، جنبش کارگري به سراسر چين غربي . دهند روي مي

  .بسط يافته است و نه تنها کارگران ماهر، که غير ماهر را نيز در بر گرفته است
کنند، بل بيش از  ين دوران اخير، کارگران به مبارزه اقتصادي بسنده نميدر ا      

اما اين مبارزه در دوران نخستين انکشاف . شوند پيش به نبرد سياسي کشيده مي
در همين زمينه، اقدام . کند خود، در درجه اول در پي جنبش رهايي ملي حرکت مي

و طي  ]۱۲۹۹[۱۹۲۰ر ماه مه جويي به همراه کارگران د هاي ليبرال دانش سازمان
  .اند هاي ضد ژاپني، بيش و پس از اين دوران، به ويژه حائز اهميت نمايش  همه
چه که پيرامون ايران و ترکيه گفتني است اين است که جنبش کارگري در  آن      

  .تر است اين کشورها هنوز از هندوستان و چين ضعيف
در ايران دو سوم اراضي قابل کشت . متفاوت است" وضع جنبش ارضي کامال      

هاي دهقاني در وضعيت بسيار دشوار قرار دارند  توده. در دست مالکان ارضي است
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ها و اخاذي  ماليات. چيزي نداد" به اينان تقريبا ]۱۲۸۶-۱۲۹۰[۱۹۰۷-۱۹۱۱انقالب 
  گران انگليسي اگر به خاطر هراس از تهديد دائمي ستم. چنان گذشته ادامه دارند هم
  .هاي دهگاني تاکنون سراسر کشور را فرا گرفته بود ود، جنبشنب

تهديد دائمي دول . هاي دهگاني ترکيه نيز در همين وضع قرار دارند توده      
متحدان جنگ جهاني ] (فرانسه، بريتانيا، روسيه، آمريکا:آنتانت يا متفقين[آنتانت

گان، دهگانان  يه به بردهبر تقسيم و تقليل مردم ترک) اول در برابر آلمان و ترکيه
تاکنون دولت . ترکيه را به دامن رباخواران و مالکان بومي خودکامه رانده است

کمال نه تنها چيزي به دهگانان نداده است، که برعکس جنگ را به مدد دهگانان 
  هاي انگليسي ادامه داده، از بودجه رفع قحطي براي مبارزه بر ضد امپرياليست

هاي زير ستم در ترکيه  مادامي که تهديد از خارج رفع نشود، توده. کنند استفاده مي
  .۳۳توانند به رهايي کامل دست يابند و ايران نمي

  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
اسناد تاريخي جنبش کارگري، سوسيال دموکراسي و : منبع/ خسرو شاکري: ترجمه از برگردان فرانسه - ۳۳

کار و و سود ، بها، مزدهاي  زاده کتاب سلطان .زاده جلد دوم کمونيستي ايران، آثار آوتيس سلطان
   .را ترجمه کرد مانيفست حزب کمونيستاثر مارکس و نيز  سرمايه
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  جنبش ملي در خاور
  

هاي بورژوايي بودند که براي  جديد، انقالب  داري در کشورهاي سرمايه      
اين عمل دهقانان را به شهروند نخستين بار سامان کهنه فئودالي را خرد کردند و با 

گي شخصي، ماليات  ها با رهايي دهقانان از وابسته اين انقالب. آزاد بدل ساختند
يي از تخيالت، و هم چنين با تبديل ايشان به مالک آزاد زمين،  جنسي، و مجموعه

  .بورژوا قرار داد  آنان را تحت سلطه مستقيم نهادهاي حکومتي، قضايي و اداري جامعه
  گي در زنده  داري با نابودي روابط فئودالي، راه براي دخالت نيروهاي سرمايه      

از اصناف که تنها اجتماع کارگراني که فعاليت . ي روستايي هموار شد جامعه
ورانه متکي بر تقسيم کار، توليد  مشابهي داشتند، و از مانوفاکتو، که کارگاه پيشه

اش را به  يابي دارانه؛ به کارخانه رسيد که دست توليد سرمايه. دارانه داشت سرمايه
هاي نساجي، مکانيکي و ماشين بخار، ابزارهاي  نخ تابي و شغل. ماشين ميسر ساخت

دست   داري هاي جديد سرمايه يابي به سالح با دست. صنعتي شدند  انکشاف سرمايه
  .به تغيير بنيادي در روابط اجتماعي اقتصاد روستايي زد

وري دهقاني کهنه را که در خانه وجود داشت،  ، کارخانه جديد، پيشهدر آغاز      
به . ريسي و نساجي دستي توسط ماشين از بين رفتند طي چند سال، نخ. از بين برد
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اين گونه، خانواده روستايي فعاليت مکمل روزهاي زمستاني و همراه با آن سود 
مالک روستايي شد، زيرا  دهقان بيش از پيش مبدل به. حاصل از آن را از دست داد

  .داد وري را نمي ي فعايت پيشه دارانه به او اجازه صنعت سرمايه
توليد روستايي به . به موازات اين فرآيند، بقاياي اقتصاد طبيعي بسته نابود شد      

دهقان مجبور به فروش متناوب حاصل کار . توليد فرآورده براي بازار مبدل شد
ل حاصله اجناس مورد نياز خود را که به توسط صنعت خود شد، تا بتواند با پو

  .شد، تهيه کند دارانه توليد مي سرمايه
ي تحرک  ي جديد آغازيده بود، پس از چند دهه تحولي که با پيدايش کارخانه      

مبتکر وسايل ارتباطي جديدي نظير خط آهن و ماشين   داري سرمايه. نوي يافت
با . فتح بازارهاي جهاني ميسر آمد  ها و به وسيله آنهاي بسيار شد  بخار با توانايي

هاي اقتصاد روستايي و دامپروري نقاط ديگر  حمل و نقل ارزان قيمت، فرآورده
  .هاي اروپا گرديد ي ملت جهان عنصر اصلي تغذيه

هاي وسيع  خيز آمريکا و روسيه، چراگاه هاي دست نخورده و حاصل زمين      
هاي تمام شدني موادخام ايران، ترکيه، هند و  ي، ذخيرهاستراليا و آفريقاي جنوب

شان را به ديگر  هاي اروپايي امکان انتقال قسمتي از توليد روستايي مصر به خلق
شان را در برابر محصوالت  نقاط جهان و مبادله کاالهاي آماده شده به وسيله صنايع

  .پا فراهم آورد اين کشورهاي مستعمره تازه
اما . يم نيروهاي مولده محصول کار را به مقياس شگفتي باال بردافزايش عظ      

آفريدند جز براي عده بسيار معدودي   هاي مردم مي ثروت روزافزوني که توده
دار  حق مالکيت خصوصي بر وسايل توليد به يک مشت سرمايه. موجب امتياز نشد

افزايش بود، تر رو به  امکان تملک سهم بزرگي از اين ثروت را، که هر چه بيش
و . آمد ي طوالني کار، به دست مي ارزش اضافي، يعني استثمار، با روزانه. داد مي
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ها و شرکت آنان را  دستمزد نازل، تغذيه، وضع بد مسکوني کارگر، آموزش توده
سان، استثمار  بدين. کرد در فرهنگ معنوي ملت به طور غيرقابل حلي محدود مي

ي فرهنگي متوقف کرده، مانعي در برابر دخالت  معهمسير تعليم ملت را به مثابه جا
چه که در مورد کارگر گفته شد،  آن. شد ي ملي فرهنگي مي کارگر در جامعه

آنان . کشد، نيز صادق است رنج مي  داري درباره دهقاني که زير يوغ تجارت سرمايه
ار کنند، شب هنگام پس از کار سخت روزانه، خواست از خردسالي تا پيري کار مي

يک لحظه   گي کار روزانه براي ادامه زنده. يافتن آرامش در مسکني انساني هستند
  .دهد نمي  ها استراحت يا آزادي به آن

کند و با  دار به اين بسنده نکرده، به استثمار خلق خويش کفايت نمي سرمايه      
پنهان ترين نقاط  دست يازيدن به سرکوب خشن و اسارت، دام خود را در دور فتاده

با در . برد هاي مستعمرات را به غارت مي هاي برده گسترد و آخرين دارايي جهان مي
دست داشتن ذخيره عظيم وسايل مادي، بورژوازي اروپا پايه استواري نيز براي 

  .سازد فرهنگ معنوي خود مهيا مي
 بدون استثمار شديد، گاه خونين ايران، ترکيه، هند، چين، الجزاير، تونس و      

گران ميليونر لندن، پاريس، برلن، نيويورک و  ي ديگر، غارت تعداد کثيري مستعمره
هاي جهان  مندترين پايتخت توانستند با اين آسايش در حوالي ثروت غيره هرگز نمي
سان، کار صدها ميليون انسان، آسايش فرهنگي مشتي  بدين. مستقر شوند

در اين دوران چنين است قانون  .آورد ي ما را به وجود مي  جوي سياره استفاده
  .اساسي عصر اقتصاد بورژوايي

کند، با  پايان گير مي هاي تضادهاي بي واره در چنبره که هم  داري اما سرمايه      
ي انباشته  آسايي از سرمايه انگيز، مقدار غول استثمار مستعمرات به صورتي شگفت

  داري ي سرمايه ، طبقه ها دن آنشده را به اين کشورها صادر کرده، از طريق صنعتاني
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گيري تاريخ،  را به وجود آورده است، که هم اکنون به موجب منطق غيرقابل پيش
اينان مورد حمايت . کند تقاضاي استقالل کامل خود را از متروپل عنوان مي

وراني هستند که براي درهم شکستن يوغ سنگين استثمار  دهقانان، کارگران و پيشه
  .کنند زم راسخ از مبارزه براي آزادي ملي دفاع ميدو جانبه با ع

در بعضي از کشورها چون . سان نيست برد و عمق اين جنبش در تمام نقاط يک      
گي و نبود بورژوازي صنعتي، شعارهاي انقالب ملي بسيار  ايران به خاطر عقب افتاده

صنعتي مدرن   ها در صورتي که در کشورهايي که در آن. قاعده هستند مبهم و بي
گرفته ظاهر  ريخت" کامال  داران به مثابه يک طبقه پيشاپيش جهشي برداشته، سرمايه

ها،  عالرغم اين اختالف. تر است رحمانه تر و بي و مبارزه متشکل) هند(شوند  مي
هاي ملي در تمام کشورهاي مستعمره و نيمه مستعمره نفرتي عميق نسبت به  جنبش

  .شوند ميامپرياليسم جهاني متشخص 
هاي  ها پيش توسط استثمار سياسي و اقتصادي حکومت سرکوبي که از قرن      

ديده شرق را در يک سرنوشت مشترک  هاي ستم معمول بود، خلق  داري سرمايه
. کشاند جهاني مي  را به طرف مبارزه عظيم بر ضد سلطه سرمايه  ها متحد کرده، آن

ي مبارزه  نه، يک حلقه از زنجير يگانهرو، جنبش ملي در هر کشور جداگا از اين
آساي براي آزادي صدها ميليون انساني است که زير فشار غارتي مداوم رنج  غول
  .ي کالسيک اين مبارزه، هند است نمونه. کشند مي

ي پيش، جنبش ملي در اين کشور،  سده] ۱۸۹۰[ ۹۰و ] ۱۸۸۰[ ۸۰هاي  در سال      
يعني به آن . به مفهوم پيشين واژه داشت تربيتي و پرورشي" يک خصوصيت کامال

يي که مترادف اين مفهوم را  واژه. شد گونه که در اواخر قرن نوزدهم فهميده مي
. شد است که در زبان روسي هم همين گونه مفهوم مي» گرايي غرب«رساند  مي
نسل . العملي شديد در مقابل آداب و رسوم هندوان بود ، عکس»گرايي غرب«



۱۰۱ 

هاي براهمه و در ميان تقدس کهن و آيين اسرارآميز بزرگ شده  خانهجواني که در 
امري . يي فعال و سپس کامل افکند بود، در وهله اول خود را به دامن خدانشناسي

. افکند که براي اشخاص مذهبي از کفر به مراتب بدتر بود، در بي اعتنايي کامل مي
ها، با اشتياق مفرطي  اجتماع تحصيل کرده. فلسفه رسمي آنان خردگرايي شد

را بيان » ارزد ، به يک فصل کتاب داروين هم نمي۳۴تمام وادا«جمالتي نظير 
معلومات . تا حد عشق رسيد  ميل به فرهنگ و شعر و ادبيات انگليسي. کرد مي

آموزگاران جوان هندي که تحصيل در . بود  مترادف با دانستن زبان انگليسي
نده بودند، سعي داشتند حتا در دبستان نيز به زبان را به اتمام رسا  مدرسه انگليسي

  .ورزيد امري که خود دولت هم روي آن اصراري نمي. تدريس کنند  انگليسي
البته آنان جزئيات بسياري . بنابراين رژيم انگليس بسيار محبوب اين محافل بود      

بودند،  کردند و خواستار تغيير و تحول از حکومت انگليس در هند را محکوم مي
و  ۱۸۵۷هاي ترسناک خيزش سپاهيان در سال  صحنه. رويي گونه ترش اما بدون هيچ
هاي  از زماني که قدرت از دست شرکت. طلبي هنوز فراموش نشده بود جنبش صلح

آمد که ريشه  خصوصي به دست سلطنت انگليس در آمد، اين چنين به نظر مي
  .رضايتي برانداخته شده بود

. يي به خود گرفت ي اخير جنبش همانند روسيه، خصلت توده در چند دهه      
کردند و آنان را از طريق دست  دماغيون هندي نظر رنسانس را براي توده تبليغ مي

، بر ضد  هاي گوناگون تروريستي، به تحريم کاالهاي انگليسي زدن به کنش
تري  وسيع سان، زمينه براي جنبش بدين. خواندند حکومت مستعمراتي و غيره فرا مي

هاي عظيم مردم است،  هاي ژرف، که اکنون در بر گيرنده توده مملو از انديشه
داران  کل اشرافيت با تمامي نيرو به پشتيباني از سرمايه. جنگ فرا رسيد. آماده شد

                                                 
 )مترجم(چهار کتاب مقدس هندوان، حاوي پيام الهي  – ۳۴
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خود را   شان بيش از همه هاي قشرهاي بااليي مسلمانان با کوشش. پرداخت  انگليسي
گان  زاده ترين شاه نظام حيدرآباد، يکي از بزرگ. در اين مورد متمايز کردند

هندوي، از اخالف يک خاندان شهير مسلمان، مبلغ شش ميليون روپيه به انگلستان 
ها  مندانه به انگليسي و بدون قيد و شرط، سخاوت" گان عموما زاده شاه. پرداخت

خود نشين که داراي ارتشي خصوصي بودند، ارتش  شاهزاده ۲۷. کردند خدمت مي
ها مهاراجه و راجه و وليعهد وارد  ده. را در اختيار مقامات نظامي انگليس قرار دادند

مسلمان که داراي نفوذي فراوان و ] اسماعيليه[آقاخان رهبر فرقه . ارتش شدند
ي  مهاراجه. صاحب عنوان حضرت واال بود، به عنوان سرباز وارد پياده نظام شد

نيم ميليون ) از هندوان(ي کشمير  وپيه و مهاراجهپنج ميليون ر] از هندوان[ميسور 
  .روپيه ارسال داشتند

پرستي هم تاحدي در  ها، وطن مندانه انگليس هاي سخاوت به سبب وعده      
  .قشرهايي از دماغيون هندي نفوذ کرد

نسبت به امپرياليسم انگليس، فرآيند ديگري هم » ابراز عشق«اما به موازات اين       
داري را  يافت، در اين هنگام حکومت انگليس توطئه دامنه نگ رشد ميدر زمان ج

. هاي بومي در آن شرکت داشتند، کشف کرد که قشرهاي عظيم مردم و ارتش
يي که  چنين برنامه هم. تعداد زيادي کارگاه ساخت و بمب و انبار اسلحه پيدا شد

تروريستي و غيره  هاي نظامي و اعمال ها و ايجاد يک سري طغيان شامل انهدام پل
گران را تنبيه کرد؛  رحمي و شدت توطئه دولت با بي" طبيعتا. بود، به دست آمد

  )۱۹۲۰اول سپتامبر : نگاه کنيد به پکن تايمز(.تعداد زيادي بالفاصله اعدام شدند
نتايج پيروزمندانه جنگ نه تنها . در اوضاع و احوال بهبودي حاصل نشد      

ها در مبارزه با آلمان کمک عظيمي  را که به انگليسيانتظارات بورژوازي هند 
کرده بود، برباد داد، که آنان را با سياستي روبرو ساخت که به وضوح ضد مسلمان 
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تمامي کشورهاي مسلمان " شرمانه تقريبا بوده، عليه سنت خالفت و براي، تقسيم بي
هند و کنگره  ي مسلمانان جامعه ]۱۲۹۵[۱۹۱۶تا سال . کرد بين متفقين روبرو مي

  .دشمني وجود داشت  ها ملي هند نشست مشترکي نداشتند و اغلب بين آن
در . کنند متحدانه با هم عمل مي" در سه چهار ساله اخير اين دو تشکل کامال      

هاي مصوبه اين دوره خواست استقالل و خودمختاري مالي و اقتصادي  نامه تمام قطع
  .۳۵با رنگ قرمز نوشته شده است

اما وقتي که بعد از چندين سال انتظار و تبليغ به هند خودمختاري داده شد، آن       
چون  هم خودمختاري محدودي در زمينه انجام امور جزيي ايالتي، قدرت واقعي هم

هاي با  ناسيوناليست. اش باقي ماند گذشته در دست متروپل و کارمندان و حاکمان
توانست  يي مي  چنين بازيچه. تزوير برخاستنددروغ و   عزم و اراده بر ضد اين همه

آساي  هاي دوران پيش را ارضا کند، اما اکنون پس از رشد غول خودخواهي هندي
داران آزادي و استقالل  داران هندي، فقط طرف صنعت و در تقويت سرمايه

  .انجاميد گر انگليس مي بر ضد حکومت ستم  ها تحريک شده، به تقويت عميق آن
] ها توسط انگليس[هاي انقالبي تحت تاثير استهزاي آشکار خلق هند،  يشگرا      

ها با امتناع از  اين گرايش. يافت هاي مردم گسترش مي تر ميان توده هر روز بيش
، ]۱۲۹۸[۱۹۱۹هندو  نامه مشهور کنگره پان همکاري با حکومت انگليس در قطع

هاي اعطايي  ها و نشان نواندر ابتدا آنان فقط عدم پذيرش ع. خود را نمايان ساخت
. کردند حکومت را در نظر داشتند و مردم را از دادن هرگونه قرض به دولت منع مي

  :اما بعدها جنبش مجبور به گسترش خويش شده، برنامه زير تدوين شد
هاي ملي براي تمام  منع شرکت قضات در محاکم حکومتي و پيروي از دادگاه      

ستادن اطفال به مدارس حکومتي، ترک دانشگاه و دعاوي و مرافعات، منع فر
                                                 

  :براي صورت جلسات و ريز مصوبات اين کنگره، نگاه کنيد به – ۳۵
Der neue orient, B4, No, 9/10/1919, p:415 , No, 5/6/1920, p:182 
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بايست بر  جويان، تحريم شوراي مقننه جديد که مي هاي دولتي توسط دانش کالج
و در نتيجه، تحريم انتخابات، تولد جنبش . شد طبق قانون جديد تشکيل مي

يعني پشتيباني از صنعت ملي و محلي و تحريم کاالهاي ) Svodeshi(سودوشي 
. و سرانجام به عنوان گل سرسبد، عدم پرداخت ماليات)  انيد انگليسيبخو(خارجي 

در واقع دولت و . اين تصميم کنگره ملي هند، اهميت بسيار زيادي داشت
. را متوقف ساخت  گي توان خود زنده توان تحريم کرد اما نمي اش را مي نهادهاي

و شوراها،  مگر با دست زدن به خودکشي ملي، تحريم محاکم، مدارس، کاالها
تحريم دولت، . ايجاد محاکم و مدارس و شوراهاي بومي را به دنبال خود داشت

مثال ايرلند . مردم هند را به ايجاد دولت خويش يعني يک دولت انقالبي وا داشت
  .هست  به ياد همه)] Sinn Féin :به ايرلندي( شين فنيا [ و جنبش شين فين

هاي ديگري در اين  ، گام]۱۲۹۹[۱۹۲۰سامبر در واقع در کنگره ناگپور، دو د      
نامه قبلي، اعالم داشت که تمام برنامه  کنگره، پس از تاييد قطع. راه برداشته شد

هندو  هاي کميته پان تحريم که شامل عدم پرداخت ماليات هم بود طبق راهنمايي
مقابل (جا بايد لزوم گشايش مدارس ملي مخصوص  در اين. بايست اجرا شود مي
براي به . وري را متذکر شد و تحکيم تشکيالت و احياي پيشه) ارس دولتمد

به . يي از متخصصان تشکيل شد ي ويژه سرانجام رساندن تمام اين اقدامات کميته
هاي اجرايي به خاطر اوضاع موجود به  هاي ملي و کميته اين ترتيب، کنگره

  .هاي رهبري خلق هند تغيير يافتند ارگان
اين . بردند يي به سر مي ناگپور در حالت روحي بسيار آشفته  ان کنگرهگ نماينده      

يابي به  روها به اين مضمون که بايد همراه با دست نامه ميانه مسئله با بيان قطع
اين . روشن شد" خودگرداني در چارچوب امپراتوري انگليس باقي بمانند، مشخصا

ي با امپراتوري انگليس، که که هند هيچ وجه مشترک نامه با تاييد بر اين قطع
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بيان   رئيس کنگره .باره رشد اش به خون هندوان آغشته است، ندارد، يک دست
توانست منتظر  داشت که اوضاع سياسي کنوني غيرقابل تحمل بود، هند ديگر نمي

اگر بالفاصله خودگرداني کامل و يک قانون اساسي مشابه انگليس «: او گفت. بماند
نخواهد توانست در يک چارچوب متشکل باقي بماند و بروز   هبه ما ندهند، کنگر

. گونه که در پنجاب روي داد، حتمي خواهد بود ريزي، همان هرج و مرج و خون
تمام مسئوليت اوضاع موجود فقط به عهده حکومت انگليس است که آتش 

افروزد، درباره مسئله خالفت دروغ گفته،  دشمني را ميان نژادهاي گوناگون مي
  .دهد پرستان ادامه مي ياست رعب و وحشت را بر ضد تمام وطنس

اش پشت پا زده است و اگر در آخرين دقيقه به  انگليس به تمام قول و قرارهاي      
وسيله . اش را براي هميشه با آن قطع خواهد کرد راه راست باز نگردد، هند روابط

بايد تمام کاالهاي . مه زدها لط بايد به جيب انگليسي. مبارزه، تحريم خواهد بود
  .را از بازارهاي هند به دور ريخت  انگليسي

را با   اين حقيقت به خوبي در هند درک شده بود و مردم کاالهاي انگليسي      
نگاه کنيد به (]۱۳۰۰فروردين[۱۹۲۱در مارس . کردند تمام نيروي تحريم مي

Temps ۱۹۲۱/۷/۲۸ ( انگليس که مردم مقدار بسيار زيادي از محصوالت ساخت
کردند، در بنادر کراچي، بمبئي و کلکته انباشته  خودداري مي  ها هند از خريد آن

داران  کارخانه. شد ارزش انبارداري صد ميليون ليره استرلينگ ارزيابي مي. شده بود
لندن داليل کاهش صدور محصوالت . النکاسترشاير، به طور اخص نگران بودند

، سه ]۱۲۹۱[۱۹۱۲در سال . از دولت اين کشور خواستار شدپنبه انگليس به هند را 
يي صادر شده بود،  ي پنبه يارد پارچه) ۳۱۸۹۰۰۰(ميليارد و صد و هشتاد و نه ميليون

، اين رقم به يک ميليارد و چهارصد هفتاد و ]۱۲۹۹[۱۹۲۰در صورتي که در سال 
  .يارد تقليل يافته بود) ۱۴۷۴۰۰۰(چهار ميليون 
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. بردند يون کار خالقي براي تحکيم توليد کاالهاي محلي پيش ميمل" ضمنا      
اش با فرستاده ديلي  هاي دار عدم خشونت در حين صحبت رهبر ملي گاندي طرف

  :، اعالم کرد]۱۲۹۹اسفند  ۲۷[۱۹۲۱مارس  Daily herald (۱۸(هرالد 
خ وري دستي و چر رفت پيشه شان را صرف پيش اش تمام نيروي او و رفقاي«      

گي کرده، تا به اين طريق هند را به کشوري مستقل از لحاظ  گي و دار بافنده ريسنده
اگر ما کارمان را در اين جهت ادامه دهيم، در . سالم تغيير دهند  گي اقتصادي با زنده

الراي  يي بسيار نزديک دولت نخواهد توانست در مقابل افکار عمومي متفق آينده
  ».تاري خواهد رسيدمقاومت کرده، هند به خودمخ

هاي النکاسترشاير و منچستر  زمان با کاهش محسوس درآمد کارخانه دولت هم      
بخشي  ي جان هاي کاريکاتورمآب جديد انگليسيان نفس تازه در جريان اعمال رفرم

  .کشيدند
جا با درخشاني   در همه" ي کنگره ملي تقريبا نامه تحريم انتخابات، طبق قطع      

) Morning post )۱۹۲۱/۱۲/۲۸کار انگليس  حتا روزنامه ماوراء محافظه. فتانجام گر
  .هم به اين مسئله اذعان داشت

که  انتخابات مجلس موسسان جديد نه تنها بدون اخالل بل«: آن روزنامه نوشت      
احساس خصومت نسبت به انگليس . گونه توجه و عالقه مردم برگذار شد بدون هيچ

که نيروي  ناشناخته در هند غلبه دارد، تنها آگاه بودن مردم به اينبا قدرتي تاکنون 
  ».فيزيکي در دست دولت قرار دارد، جلوگير خيزش آشکار آنان شد

اين درصد در . نامعلوم بود" در واقع درصد شرکت در انتخابات کامال      
مثل  در بعضي از مناطق. رسيد هاي متحد به ده و در پنجاب به بيست مي شهرستان

بدين ترتيب بورژوازي بومي که . آباد حتا يک نفر هم به پاي صندوق راي نرفت اهللا
شد توهم  شرکت در چنين موسسات اداري  از جانب اقشار ديگر پشتيباني مي
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هايي، که  مضحکي را از دست داد و مانند قبل به تمرکز تمام قدرت در دست والي
اقتصادي کشور است، رضايت  رفت شان مطابق معمول متوقف کردن پيش هدف
  .نداد
تنها يک مشت . را در نطفه خفه کردند  پرستان اين توطئه جديد انگليسي ميهن      

شوراي فدراسيون ملي «کوچکي از انتخابات دست بردار نبودند، مشتي که به گرد 
هاي ميانه روي هند  اند و خود را تشکل مرکزي گرايش متحد شده» ليبرال هند
آنان در عين اعتقاد به مبارزه . کنند را تقبيح مي» عدم همکاري«ه جنبش معرفي کرد

نهادي در چارچوب قانوني با هر نوع اغتشاش که اقتدار قانوني را به تحليل برد، 
  .ورزند مخالفت مي

در   هاي انگليسي ترين سهامداران شرکت بزرگ» ليبرال«اعضاي اين فدراسيون       
زيرا دولت انگليس . اند استثمار حکومت انگليس ذينفعهند هستند که به شدت در 

  .رساند يي عايدات مي به آنان نيز پاره
  .گيري برخوردار نيست اين دسته کوچک از اهميت سياسي چشم      
به اين ترتيب مبارزه براي رهايي ملي در تمامي هند ابعاد بسيار وسيعي به       

کشوري عقب افتاده، تقسيم شده به  مبارزه در چنين" مسلما. خود گرفته است
هاي کوچک فاسدي،  شاه  ها فرهنگ و در راس آن شمار، با مردمي بي اديان بي

اما . هاي فراوان است که هر يک دشمن ديگري است، مملو از دشواري
اگر انباشتن ايرلند . هاي فراواني هم براي انگلستان وجود خواهد داشت دشواري

آسان " در مجاورت انگليس قرار دارد، نسبتا کوچک از نيروهاي ارتش که
يي ديگر پيش رو قرار  به گونه" است، مسئله براي هند وسيع و دور دست کامال

گرايانه هر چه بودند، توفان برپا کرده است، و  هاي ساده ملي روش. گيرد مي
  .ديگر نخواهند توانست اين توفان را بخوابانند  ها آن
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انگليس را تنها در نظر بگيريد، به : ر حال فروپاشي استامپراتوري انگليس د      
ي  هند سنگ بناي مهمي است که پايه. کشور پادشاهي کوچکي بدل خواهد شد

اگر اين سنگ بنا به لرزش افتد، . امپراتوري انگليس بر روي آن استوار شده است
عماري ترين منافع است ي حياتي مهم گره. کل امپراتوري انگليس فرو خواهد ريخت

انقالبي که از اين نقطه آغاز شود و تغييرات عظيمي در . انگليس در هند قرار دارد
  .تمامي تاريخ انسانيت به وجود خواهد آورد

بخش  ي جان گذراند و رايحه يي را مي يي بحراني امپرياليسم انگليس لحظه      
يي نه فقط در  دهکنن تواند تاثير تعيين وزد، مي انقالب روسيه که بر مامي جهان مي

  .ديده داشته باشد هاي ستم ي تمامي خلق سرنوشت، که آينده
اما اگر اکنون هند قدرت بزرگ استثمارگران انگليس را بسيار نگران کرده       
جنبش ملي در ترکيه اهداف باند سه نفري ورساي را که خواسته بودند . است

قطعه کنند، براي هميشه شرمي وقيحي قطعه  هاي عرب و ترک را با بي سرزمين
ديده  هاي ستم اين اقدام بدون سر و صداي فاتحان در مقابل خلق. نقش بر آب کرد

در راس اين . شرق مسلمان، قدرت عظيمي از مخالفت را نزد ايشان برانگيخت
  .هاي ترک قرار داشتند جنبش، ناسيوناليست

آناتولي «ز حقوق ، در قسطنطنيه موسسه دفاع ا]۱۲۹۸[۱۹۱۹در اواخر سال       
محرک اين  موسسه جوانان ناسيوناليست ترک بودند؛ سليمان . تشکيل شد» شرق

نظيف، و رئوف بي، دفاع از حقوق ترکيه به ويژه آناتولي شرقي را هدف خود قرار 
در عين حال، در آناتولي نظرها به سوي مصطفا کمال، رهبر حزب . دادند

موافق بود، " سليمان نظيف و رئوف بي کامالهاي ترکيه، که با اهداف  ناسيوناليست
مصطفا کمال بازرس کل ارتش سوم ترکيه بود از اين رو در ارزروم . جلب شد

کرابکير کيازيم و علي فواد، . ها بود او در راس جنبش مليت. کرد مي  گي زنده
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گي ارتشي بودند، با وي همکاري  الدين و وصف بي، که همه رئوف رفعت، صالح
  .داشتند

. در شهر ارزروم برگذار شد ]۱۲۹۸تير۳۱[۱۹۱۹ژوئيه  ۲۳ها در  کنگره مليت      
گان تمام مراکز مهم  نماينده. مصطفا کمال پاشا در راس اين کنگره قرارداشت

هاي زير به  نامه قطع] در اين کنگره. [آناتولي شرقي در اين کنگره شرکت داشتند
  :تصويب رسيد

. واس بيتليس و دياربکر جزء امپراتوري عثماني هستندطرابوزان ارزروم، سي. ۱      
  .)رسيد بايست به ارمنستان مي ، اين شهرها مي)Sevres(طبق قرارداد سور(

اما به هيچ وجه . ها و ارامنه تضمين شود حق زيست و امنيت بايد براي يوناني. ۲      
. ني پذيرفتتوان خواست آنان را مبني بر دعوي اين يا آن قطعه خاک عثما نمي

هاي آنتانت به اقداماتي بر ضد تماميت ارضي ترکيه دست زنند، مبارزه با اين  قدرت
ها نه تنها براي دفاع از واليات شرق  فعاليت. عمل از طريقي ضروري خواهد شد

دولت (در صورتي که دولت ترکيه . که براي نقاط ديگر نيز بايد ادامه پيدا کند بل
کشيدن از واليات شرقي امضاء صلح در اين جهت مجبور به دست ) قسطنطنيه

برده  با دولت ترکيه، در واليات نام  ها ها و ارتباط آن بشود، براي حفظ اين سرزمين
از . هاي خارجي را از اين موضوع آگاه خواهد شد دولت موقت اعالم شد، قدرت

  .ها و ارامنه جلوگيري خواهد شد ي يوناني ها به وسيله تصاحب اين سرزمين
از اين رو کنگره بايد از بين اعضايش ارگاني جهت تشکيل دولت موقت       

شخصي که با اين هدف مخالفت ورزد، به مثابه دشمن ميهن افشاء . معرفي کند
  .خواهد شد

که از تمام جريانات اطالع داشت اما به  دولت مرکزي قسطنطنيه با وجود آن      
  .توانست دست زند نمي» اه مليت«هيچ گونه اقدامي بر ضد جنبش 
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هواداران دفاع از حقوق ميهن به تصميمات کنگره ارزروم با توجه خاصي       
هاي شرقي و  رئوف بي حامي ارتباط مداوم بين بخش. دادند حساسيت نشان مي

  .غربي ترکيه بود
باري است که موجب تقسيم  هاي آناتولي جنگ نکبت دليل آغاز جنبش مليت      

ي تکوين يافته طي جنگ  بورژوازي ترک که به مثابه طبقه. شدامپراتوري 
بايست عليه تحريکات متفقين براي تقسيم ترکيه و تسلط  مندتر شده بود، مي قدرت

ي آناتولي با »ها مليت«به اين دليل جنبش . مند آن به پا خيزد هاي ثروت بر استان
افسر ترک که از به عالوه تعداد بسيار . حمايت زيادي در کشور همراه بود

جنبش . هاي جنگي ترکيه يا از جنگ باز گشته بودند، به اين جنبش پيوستند زندان
تصميمي مبتني بر گردهمايي کنگره . با سرعت غيرقابل تصوري گسترش يافت

سپتامبر  ۱۱در . گان تمام شهرهاي ترکيه گرفته شد جديدي متشکل از نماينده
در سيواس تشکيل شد که » ها يتمل«، کنگره جديد ]۱۲۹۸شهريور۱۹[۱۹۱۹
  :هاي زير را صادر کرد نامه قطع
هاي ترکيه در  ، جمعيت سرزمين]۱۲۹۷[۱۹۱۸در زمان عقد صلح در اکتبر . ۱      

  .ها غيرقابل تجاوزاند اکثريت خود از ترکان تشکيل شده، به اين سبب اين سرزمين
به نفع يونانيان و يا " خصوصاي بخشي از سرزمين ترکيه  هر تشبثي براي تجزيه. ۲      

گيرد، روبرو  چنان که در اسميرن صورت مي بايست با مخالفتي جدي، هم ارامنه مي
  .شود
" هاي ترکيه که عمدتا گر مبارزه جدي مليت هاي دو کنگره به راستي نشان نامه قطع      

شوند، بر ضد انگلستان براي حفظ تماميت ارضي  توسط افسران سلطان هدايت مي
  .امپراتوري است

شود، چيزي فراتر از مشروطه سلطنتي  هاي داخلي مربوط مي چه که به رفرم آن      
وران و دهقانان با طيب  بورژوازي، پيشه  با اين وصف خرده. اروپا انجام نگرفته است
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محبوبيت اين مبارزه به دليل مقابله آن با . اند خاطر حمايت خود را اعالم داشته
ورانه در آناتولي بود، دو  اروپا که عامل اصلي نابودي توليد پيشه  داري سرمايه

هاي قهرمان سازش، فريدپاشا، براي بي  از همين رو است که کوشش. شد چندان مي
هايي نظير  اعتبار کردن جنبش ملي در آناتولي پيش چشم مردم، که از طريق نسبت

با پافشاري فريدپاشاه، . دگرفت، ره به جايي نبر تبهکاري و حتا بلشويسم انجام مي
اما هنگامي . سلطان حکم اعدام مصطفا کمال و همکاران نزديک وي را تاييد کرد

ها تمام کشور را به تصرف خود در آوردند، کليه ارتباطات تلگرامي با  که مليت
کابينه فريد پاشا اعتمادي را که داشت، از دست داده، . قسطنطنيه را قطع کردند

  )]۱۲۹۸مهر۹[۱۹۱۹دوم اکتبر .(شد مجبور به استعفا
گان مجبور به فرار  زمان با اين واقعه پارلمان قسطنطنيه منحل شده، نماينده هم      

ها براي دستگيري  اين که فرمانده نظامي پايتخت همراه با انگليسي" شدند، خصوصا
گان فرصت فرار  برخي از نماينده. گان داخل ساختمان شده بودند برخي نماينده

برخي ديگر با تکيه بر مصونيت پارلماني نخواستند که به ساحل آسيايي . يافتند
  .دستگير شده به مالت فرستاده شدند" بسفور بگريزند و فورا

رتبه ترک که از بهار  ، با تعداد زيادي از مقامات عالي]۱۲۹۹[۱۹۲۰آنان تا سال       
لحظه به بعد ديگر پارلماني در از اين . در مالت زنداني بودند، پيوستند ]۱۲۹۸[۱۹۱۹

» مجلس بزرگ ملي«اين اوضاع و احوال موجب تقويت . قسطنطنيه وجود نداشت
  .بود، شد  نماينده ۲۵۰ترکيه آناتولي، که شامل 

شدند، پس از يک سلسله پيروزي  مندتر مي ها آنکارا روز به روز قدرت مليت      
ح با ترکيه بدون تجديدنظر در معاهده بر يونان و ارمنستان، متفقين دريافتند که صل

فرانسه، به ويژه تکيه بسياري بر اين مطلب گذاشت و . غيرممکن بود) Sevres(سور 
  .خواستار دعوت آنکارا به کنفرانس لندن بود



۱۱۲ 

يابي  پارلمان آناتولي پس از بررسي اين مسئله شرايط حداقل زير را براي دست      
  :به صلح مطرح کرد

نامه چنين عنوان شد که مجلس بزرگ با اعتقاد به اين که يک صلح  عدر قط      
پذير نيست و بدون آن ترکيه متحد  پايدار به جز از راه اجراي برنامه زير امکان

  :وجود نخواهد داشت، اعالم داشت
نشين هستند، بايد از  هاي آتي امپراتوري عثماني، که عرب مسئله سرزمين. ۱      

  .راي عمومي حل شودطريق مراجعه به آ
بايد غيرقابل تجاوز و آزاد از ) بسفور و داردانل(ها  قسطنطنيه و تنگه. ۲      

ايم که با  در صورت رعايت اين شرط ما آماده. ها باشند هاي خارجي دخالت
هاي تجاري را منعقد  مند معاهده حق عبور و مرور آزاد کشتي کشورهاي عالقه

  .سازيم
شويم که حقوق  پيمانان آن متعهد مي دول آنتانت و هم ما در مقابل. ۳      

  .هاي ملي را رعايت کنيم اقليت
کنيم که براي ترکيه مسئله اصلي انکشاف قدرت  ما بر اين نکته تکيه مي. ۴      

چنين تکامل دستگاه دولتي است، و به اين خاطر هرگونه  اقتصادي و مالي آن و هم
ايي و فرهنگي را، که موجب عدم انکشاف هاي سياسي، قض محدوديت در زمينه
  .شرايط پرداخت وام ملي بايد با توجه به نکته فوق تعيين شود. کنيم خواهد شد، رد مي

پس از کنفرانس لندن، دولت آنکارا تلگرامي به قسطنطنيه فرستاد که در آن بر       
ترک تکيه رسميت دولت آنکارا به مثابه تنها دولت قانوني ترکيه و نماينده ملت 

  .دانست شده بود و دولت قسطنطنيه را فقط نماينده خود مي
هاي بزرگ در کنفرانس حاضر بود،  مجلس بزرگ آنکارا موافق دعوت قدرت      

بايست  شد، اما اين دعوت مي زيرا اين دعوت موجب قبول حقوق ملي ترکيه مي
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سلطان فرماني مبني بر  به اين منظور، الزم است که. به آنکارا فرستاده شود" مستقيما
شناخت رسمي مجلس آنکارا ارسال دارد، تا از سقوط و ضايعاتي که توسط دولت 

يي  چنين اوضاع غيرعادي قسطنطنيه به کشور وارد آمده بود، جلوگيري شود و هم
براي رسيدن به منظور فوق . هاي خارجي ايجاد کرده بودند، از بين برود که دولت

ناپذير  آنکارا به مثابه تنها قدرت قانوني کشور، اجتناببه رسميت شناختن مجلس 
در صورت رد اين خواست، تاج و تخت سلطان در خطر قرار خواهد گرفت . است

کمي . هاي بسياري بر سر سلطان خواهد آمد دهيم که بدبختي و ما هشدار مي
دورتر دولت آنکارا متعهد شد که ليست مدني و حقوق کارمندان را در اختيار 

اش در  و پس از آن سلطان به آنکارا آمده، تنها مشاورين. لطان قرار دهدس
  .اگر سلطان اين پيشنهاد را رد کند، خلع خواهد شد. قسطنطنيه باقي خواهند ماند

" سلطان چاره ديگري جز قبول پيشنهادات آنکارا نداشت، اما از آنتانت شديدا      
کم هيئتي جداگانه، نماينده دولت  دست آخر، تصميم گرفت که دست. هراسان بود

هاي آناتولي دعوت مستقيم به  هنگامي که مليت. قسطنطنيه، به لندن گسيل نمايد
تمام مطبوعات ترکيه شادي آنان را " کنفرانس لندن را دريافت کردند، تقريبا

با اطمينان از تجديدنظر در معاهده سور سخن گفته، ] مطبوعات. [منعکس ساختند
  .بي به صلح را نزديک ديدنديا امکان دست

هايي پاي فشردند که در  گان ترک کم و بيش بر همان خواست در لندن، نماينده      
  .مجلس بزرگ ملي از آن سخن رفته بود

گان ترک را  هاي نماينده گونه، مطبوعات راست افراطي انگلستان خواست بدين      
ها  وم تاکيد داشتند که اين خواستمطبوعات فرانسه، به عم. گستاخانه ارزيابي کردند

  .پذيرفتني بود" کامال
که افکار «: نوشت ]۷/۱۲/۱۳۹۹[۲۶/۲/۱۹۲۱مورخ ) Temps(ي  روزنامه      

هاي  عمومي فرانسه نظير افکار عمومي ايتاليا يک صدا خواستار بازگشت سرزمين



۱۱۴ 

يي مستقل  هافکار عمومي فرانسه هميشه آرزومند ترکي. ادعايي ترکيه به آنان هستند
اند که نتايج يک صلح عادالنه  ها خوب دريافته فرانسوي. بوده است  گي و قابل زنده

ناپذير  اند که تضمين منافع هيچ کس از راه غارت امکان چيست و مطمئن
  ».ناپذير است امکان

گي آلوده به دروغي از جانب  توان چنين فرمايه روشن است که نمي      
  .مان پاريس را به حساب صداقت آنان گذاشتهاي رسمي حاک روزنامه

براي " در مورد ترکيه مطمئنا  مهر به عدالت از سوي راهزنان فرانسوي  اين همه      
گذاري  سه يا چهار ميليارد طاليي است که آنان در اين سرزمين آسيايي سرمايه

. دهند چون مورد روسيه آن را از دست ترسيدند که هم زيرا ايشان مي. کرده بودند
دهد،  ها امکان استثمار کامل سوريه را مي افزون بر اين، صلح در ترکيه به فرانسوي

از طرف ديگر . هاي سوريه تنفس را بر فرانسويان دشوار کرده است چون شورش
فرانسويان بهتر خواهند توانست اعراب مراکش را که از دو سال پيش طي جنگي و 

  .د، خاموش کنندان شورش با آنان روي در رو ايستاده
شده است، زيرا نسبت ] فرانسويان[بورژوازي ايتاليا نيز اسير همان احساسات نيک       

مملو از بدبيني ) تريپولي و سيران(اش، هاي آفريقايي هاي مداوم مستعمره به شورش
  .است
به هر رو، کنفرانس لندن تصميم گرفت که معاهده سور را عوض کند و تصميم       

ملل پذيرفته خواهد   که اگر ترکيه بر سر اين نکته موافقت کند، در جامعه گرفته شد
  :اين تغييرات به ترکان و يونانيان اطالع داده شد. شد

  .ي قسطنطنيه از ترکيه و اخراج ترکيه از اروپا منتفي است تهيديد به تجزيه. ۱      
به جاي يک راي ها، با حق داوري  نماينده ترکيه رئيس کميسيون تنگه. ۲      

به جاي کاپيتوالسيون موضع ديگري با همکاري ترکيه تعيين خواهد . خواهد بود
  .شد



۱۱۵ 

هزار نفر افزايش  ۴۵هزار نفر و ژاندارمري آن به  ۳۰نيروهاي نظامي ترکيه به . ۳      
  .خواهد يافت

ها، فقط به نواحي مشخصي در داردانل، بسفور و  خلع سالح منطقه تنگه. ۴      
  .هاي مجاور محدود خواهد شد رهجزي
متفقين قسطنطنيه را تخليه کرده، اما ارتش خود را در گالي پولي و چاناک . ۵      

  .ترکيه حق حفظ ارتش در قسطنطنيه را خواهد داشت. نگه خواهند داشت
  .در ناحيه غيرنظامي ترکيه حق آزادانه ارتباط بين آسيا و اروپا را خواهد داشت      
  .نيروهاي دريايي ترکيه بايد افزايش يابند .۶      
وزير دارايي ترکيه بايد رئيس کميسيون مالي باشد و ترکيه حق تغيير بودجه . ۷      

  .خود با تاييد کميسيون مالي را خواهد داشت
  .کردستان به ترکيه الحاق خواهد شد. ۸      
مرزهاي . خواهد شناخت مستقل به رسميت  گي ترکيه حق ارامنه بر يک زنده. ۹      

  .ملل تعيين خواهد شد  ارمنستان توسط جامعه
واليت اسميرن تحت حاکميت ترکيه باقي خواهد ماند، اما فوج نظامي . ۱۰      

ملل تعيين خواهد   يوناني در اسميرن باقي مانده، يک فرماندار مسيحي توسط جامعه
  .خواهد رسانديک مجلس انتخابي و شوراي شهر به فرماندار کمک . شد

پس از آن، بنا بر خواست . اين شرايط به مدت پنج سال معتبر خواهند بود. ۱۱      
ملل مورد بررسي قرار   به وسيله جامعه" هرکدام از طرفين دعوا، مسئله مجددا

  . خواهد گرفت
زماني که اين نکات براي ترکان و يونانيان خوانده شد، يونانيان پاسخي نا       

به باقي ماندن نظاميان يوناني در اسميرن اعتراض " ند و ترکان شديداروشن داد
ولي لويد جورج پاسخ داد که شرايط جديد بايد بدون استثنا و تغيير مورد . کردند



۱۱۶ 

نتايج کنفرانس لندن نه ترکان و نه : ، اين مسئله باقي ماند با اين همه. قبول واقع شود
  .نگ بين دو کشور با شدتي نو از سر گرفته شديک هفته بعد ج. يونانيان را ارضا نکرد

زمان در  هيچ به پايان رسيد، هم" در حالي که کنفرانس لندن با نتايج تقريبا      
اين کنفرانس در . مسکو کنفرانس صلح ديگري بين روسيه و ترکيه در جريان بود

ن دو ، با امضاي قرارداد دوستي و برادري بي]۱۲۹۹اسفند۲۵[۱۹۲۱مارس  ۱۶تاريخ 
بر مبناي اين توافق طرفين متهد شدند که هيچ . ملت روس و ترک پايان پذيرفت

المللي ديگري را که مورد قبول هر يک از دو طرف نيست، به رسميت  قرارداد بين
هاي شرق را به آزادي و استقالل و انتخاب سازمان دولتي  طرفين حق خلق. نشناسند

  .مورد نظر خود را به رسميت شناختند
المللي به وسيله  ها، منشوري بين براي تضمين حمل و نقل تجاري در تنگه      

قسطنطنيه پايتخت ترکيه اعالم شده، . کشورهاي مجاور درياي سياه تهيه خواهد شد
هاي ترکيه به دولت  کليه قراردادهاي قبلي بين روسيه و ترکيه ملغا شده، بدهکاري

  .م يکن اعالم شدها کان ل چنين کاپيتوالسيون روسيه و هم
، به دست ]۱۲۹۱[۱۹۱۲عالوه بر اين، ناسيوناليست چيزي بيش از قبول مرزهاي       

، آردوان و آردگان که اکثريت ارامنه در آن سکني )kars(مناطق قارص . آوردند
  .هاي گاوميش قارص الکساندروپل چنين خط آهن داشتند، به آنان داده شد، هم

پيمان خوبي براي  روسيه، بورژوازي ترک خود را همدر کنفرانس ترکيه و       
  .همکاران اروپايي خود در زمينه تمايالت تصرف جويانه نشان داد

اعتناي اتحاد جمهوري سوسياليستي در قبال ناسيوناليست  طلبانه و بي رفتار آشتي      
جهاني بودند، موجب تقويت   داري آور سرمايه ترک که هميشه مورد استثمار شرم

بخش نيروي  سلطه شده، الهام وجهه اتحاد جماهير شوروي ميان کشورهاي تحت
  .نوي در مبارزه بر ضد راهزنان اروپايي است



۱۱۷ 

گير در مسکو، دول آنتانت بسيار  هاي بسيار چشم در واقعيت، پس از پيروزي      
نتيجه هنگامي که فرانسه به اين . هاي ترک را راضي کنند دشوار به توانند ناسيوناليست

چنين انگليسيان از تنگه دست  خواهند ازمير را رها کنند، هم ها نمي رسيد که يوناني
يابي به صلح با ترکيه  هاي مستقلي در جهت دست بردار نيستند، تصميم گرفت که گام

  .بر دارد
، ]۱۳۰۰[۱۹۲۱نامه بين دو کشور فرانسه و ترکيه در مارس  براساس توافق      

جيک و اورفا  دند که سيليسي را رها ساخته، شهرهاي آنتب، بيلهفرانسويان تعهد کر
  .را به ترکيه واگذارند

ترسد که  سر باز زده است، زيرا مي» نافع«مجلس آناتولي از تاييد اين قرارداد       
بيني است که  قابل پيش. داران فرانسوي گسترده شده باشد دام نوي از جانب سرمايه
  .وادار شود» نشيني عقب«به " برود که آنتانت کامال جايي اين سخت سري تا آن

با وجودي که جنبش ملي ترکيه در زمينه سازمان دوباره رژيم اقتصادي و       
يي در  اجتماعي در داخل کشور عمل مهمي انجام نداده است، اما نمود مهم انقالبي

هاي  ضد گرايشمثال زنده مبارزه قهرمانانه بر . رود تمام شرق مسلمان به شمار مي
هاي تحت سلطه ديگر است که خواهان  بخش خلق ي دول آنتانت، الهام طلبانه سلطه

هاي مداوم در سوريه،  خيزش. اند المللي بين  رها شدن از يوغ منفور سرمايه
النهرين، مصر، تريپولي، الجزيره، مراکش و غيره انعکاس جنبش ملي پيروزمند  بين

که فرانسه و ايتاليا چنين عشقي به ترکان ابراز  جهت نيست بي. در آناتولي است
ندارد، زيرا از ] ترکان[تنها انگلستان دليلي براي دوست داشتن آنان . دارند مي

ي جديد مکه که زير بال  چنين از عدم قبول خليفه بازگشت داردانل هراسيده، هم
لي خواهان حکومت بر جهان اسالم است، بيم دارد و  داران انگليسي سرمايه

زيرا راه . يي نه دور مسئله نزديکي با ترکيه را حل کند انگلستان نيز بايد در آينده
  .حل ديگري در پيش روي او نيست



۱۱۸ 

هاي پيروزمند آن را به مثابه طعمه قابل قسمت  سان، ترکيه که دولت بدين      
هاي  کردند، موفق شده است که فضاهاي سودآور نوي را براي قدرت ارزيابي مي

آدم «اما با اين اختالف که هم چون گذشته اين بار نيز آنان با . پايي فراهم آوردارو
طرف نيستند، بل با کشوري روبرو هستند که بورژوازي بومي آن با تکيه بر » بيمار

حمايت مردم تصميم گرفته است به دفاع قاطعانه از استقالل اقتصادي و سياسي 
  .اني برخيزدجه  داري خود در برابر استثمار سرمايه

هاي غرقابل انتظاري نيز براي متفقين به  جنبش ناسيوناليستي در چين شگفتي      
گي غيرقابل باوري تفويض  که ژاپن از راه اخاذي با فرمايه پس از آن. ارمغان آورد

که آرامگاه او نيز ) سرزمين کنفسيوس(تونگ ها را به خود در شان حقوق آلماني
. هاي بسيار شديدي به خود گرفت ضدژاپني ريخت هست، به دست آورد، جنبش

حمايت مصنوعي ژاپن از حکومت نظاميان در چين شمالي بر ضد جنوب موجب 
کار شد، اما هيچ تخفيفي در  جنگ داخلي بين جنوب انقالبي و شمال محافظه

  .ها نسبت به ژاپن به وجود نياورد دشمني چيني
زرگي را در سلطه اقتصادي بر چين هاي ب طي جنگ، ژاپن موفق شد پيروزي      

ها که در دست انگلستان،  بسياري از کارخانه. در شمال" به دست آورد خصوصا
نماي اين مسئله را به بهترين وجه . فرانسه و آمريکا بود، به ژاپن انتقال يافت

  .توان در ارقام معادن آهن يافت مي
ه ژاپن، سي ميليون مورد ميليون آن متعلق ب ۲۰۰ميليون تن آهن،  ۴۱۶از       

ميليون به  ۸۶ميليون متعلق به حکومت چين و  ۱۰۰دعواي چين و ژاپن است، 
هاي  ميليون تني که متعلق به شرکت ۸۶. خصوصي چيني تعلق دارد  سرمايه

ها داده شده، ژاپن را در عمل تنها  تواند به چيني خصوصي است، به راحتي مي
  .مالک آهن چين شمال گرداند
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هاي مالي و صنعتي آمريکا و انگلستان به ترسي بزرگ  چنين مسائلي نزد قدرت      
اند،  آنان کوشش دارند آن چيزهايي را که طي جنگ از دست داده. دامن زده است

  .دوباره باز يابند، مناطق نفوذ را باال برده، نفوذ ژاپن را کاهش دهند
بين بورژوازي " حادي که موقتاات. شود يي است که تکرار مي اين داستان کهنه      

برقرار شده ) يعني يک رقيب اضافي(امپرياليست براي از بين بردن دشمن مشترک 
يابي به هدف آني پايان پذيرفت و فاتحان به تقسيم غنايم يا به عبارتي  بود، با دست

حال که آلمان به مثابه رقيب، در استثمار چين به . تعيين مناطق نفوذ دست زدند
با برخورد منافع بين متفقين ديروز ژاپن از يک طرف، " گذاشته شده، فوراکناري 

  .شويم آمريکا و انگليس از طرف ديگر روبرو مي
چون  ها هم چين را به خود مشغول داشته است، ژاپني" در تمام مسائل که اخيرا      

دونگ، چه در  شان  چه در مسئله. شوند مدافعان سياست کامل چين نمودار مي
جا و  انگلستان در تشکيل کنسرسيوم براي استثمار چين، همه_جديد قرارداد ژاپنت

  .شناسد هاي ژاپني حد و مرزي نمي جويانه امپرياليست هميشه غرايض مسلط تسلط
شود،  تحريم کاالهاي ژاپني که اکنون در تمام چين، با هيجان بسيار مشاهده مي      

جنبش تحريم که با   .ن بر ضد ژاپن دارندگر نفرتي است که تمام اقشار چي نمايش
هاي فراواني به تجارت  سرعت زايدالوصفي تمام چين را در نورديد موجب زيان

ها، کاالهاي ژاپني را عالمت زده، مانع  جويان با مراجعه به مغازه دانش. ژاپن شده است
ها،  ، نقاشيها ها، اعالميه ها، روي تمام چراغ در تمام ويترين. شدند مي  ها فروش آن

نجات ميهن، تحريم ژاپن «: ها، کاريکاتورهايي با يک شعار نصب شده بودند شيشه
ها، تزيئنات به رنگ چيني  ها هزار نفر، با پرچم تظاهرات وسيعي با شرکت ده» .است

  .کردند را تکرار مي] شعار[همين 
ام بندرها هاي بزرگ پنبه ژاپني را سوزانده، در تم پو، مردم بسته در پينگ      

  .هاي ژاپني بسته بودند تحويل زغال را به کشتي



۱۲۰ 

نتيجه چنين جنبشي، امتناع چين از قبول شرايط معاهده صلخ شد، که اکنون نيز       
  .زند از امضاي آن سر باز مي

. جويان نقش بسيار فعالي در جنبش ناسيوناليستي داشتند همانند هميشه دانش      
ننگ «، بود که روز ]۱۲۹۸بهشت اردي۱۳[۱۹۱۹مه  ۴ن جويا روز آغاز جنبش دانش

الحمايه  ها اتمام حجتي بر تبديل چين تحت در چنين روزي ژاپني. ناميده شد» ملي
  .ها دادند ژاپن به چيني

. جنبش هدف خود را دفاع از حيثيت ملي چين و مبارزه عليه ژاپن قرار داد      
يي  اسي داشت به صورت پديدهجويي که به روشني وجهي سي هاي دانش اعتصاب

در تمامي . مرکز جنبش در شانگهاي قرار داشت. دائمي در شمال و جنوب بارز شد
وران متحدانه در جنبشي که ملهم از تاجران و  مناطق صنعتي کارگران و پيشه

  .اند بورژوازي صنعتي است، گرد هم آمده
هاي اخير حالتي  سالساله دارد ولي در  ۲۰جنبش ضد ژاپني در چين قدمتي       

تازنده يافته است، با وجودي که هيچ اميدي به تغيير مثبت سياست ژاپن در قبال 
ها، به جز چند سوسياليست، بسيار  در اين مسئله، تمام ژاپني. شود چين مشاهده نمي
ها بر ضد خشونت ايشان از يک  ها، مقاومت چيني از ديد ژاپني. شووينيست هستند
ها يعني، ناشي از يک سياست نرم و دو پهلو، و از  قاطعيت ژاپنيسو به مثابه عدم 
چون ادامه تيليغات انگليسيان، فرانسويان، و به ويژه آمريکاييان براي  سوي ديگر هم

  .شود ها تلقي مي در ميان چيني  پخش افکار ضد ژاپني
توان تنها مسئوليت  روشن است که وضعيت موجود در چين را فقط نمي      
تر بايد مسئوليت آن را متوجه کشورهاي وحشي  که تا حدي کم ها دانست، بل يژاپن

هاي اروپايي در قبال چين،  محاباي امپرياليست روش بي. بين غرب نيز دانست روشن
کننده وا داشت  يي تعيين ، به صدور بيانيه]۱۲۹۹[۱۹۲۰حکومت پکن را در تابستان 
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هاي  تواند وضعيتي را که قدرت يچين ديگر نم« که در آن چنين آمده بود که 
خارجي به وي تحميل کرده، آن را به مثابه يک سرزمين و نه يک قدرت سياسي 

در يک بيانيه که خطاب به حکومت » .آورند، تحمل نمايد مستقل به شمار مي
ي کافي در  چين پاي فشرد که چين به اندازه] ي خارجه[بريتانيا ارسال شد، وزير 

ين در جنگ جهاني آسيب ديده است و در آينده تصميم ندارد عمليات نظامي متفق
  .که نقش ناظر، که به او تحميل شده بود، ايفا کند

ي ملل خواستار عقد قراردادي بر مسائل داخلي چين  اگر اعضاي ديگر جامعه      
ورزد که  باشند، حکومت چين، در پاسخ، مخالفت خود را ابراز داشته، تاکيد مي

  .فقي بدون حضور حکومت چين نبايد انجام پذيردگونه توا هيچ
المللي که تحريکات مداومي را در کشور انجام  بين  با وجود تشبثات سرمايه      
دهد، جنبش ناسيوناليستي که قصد رهايي خلق چين از يوغ خارجي را دارد،  مي

  .گيرد يي آرام نمي دقيقه
يي بي  جا مبارزه قرار داشته، از آنها  مناطق صنعتي جنوب در دست ناسيوناليست      

هاي خودفروخته با  ژنرال. پذيرد وقفه بر ضد اليگارشي ارتجاعي شمال صورت مي
ژاپن، آمريکا و انگلستان، مخالفت جدي   داري ي سرمايه استفاده از هداياي بخشنده

خويش را با دعوت مجلس ملي، که بايد خط مبارزه آينده براي رهايي چين را 
به اين دليل حکومت کانتون، و در راس آن . دارند د، ابراز ميمشخص کن

، استقالل کامل جمهوري چين جنوبي را اعالم داشته، خود را از پکن سن يات سون
خواران جهاني آنان را  هاي چيني که تحريکات مداوم آم ناسيوناليست. جدا کرد

قالبي شوروي دوخته، گان خود را به سوي روسيه ان تضعيف کرده است، باالجبار ديده
  .منتظر کمک از جانب ايشان هستند

نامه جديد روسيه و چين را  تمام مطبوعات چين با شادي شروط توافق" تقريبا      
بنابر نوشته پکن، روزنامه ليبرال . که به وسيله روسيه پيشنهاد شده بود، اعالم کردند
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اين اولين . وپا شده استپکن، از زماني که چين وارد روابط سياسي و تجاري با ار
  .شود بار در تاريخ چين است که اين گونه با چين سخن رانده مي

در هنگامي که بريتانياي کبير خلق چين را به ترياک معتاد کرد، چين دستاويز       
تاکنون چين  ]۱۲۲۷[۱۸۴۸از . هاي بين المللي قرار گرفته است سوداگري  همه

  ي ي همه اين چين است که کفاره. وپايي شده استگري و استثمار ار قرباني نظامي
از انقالب روسيه به بعد، اين کشور . پردازد تحريکات خارجي در خاور دور را مي

تحت لواي مبارزه بر ضد بلشويسم، متفقين . المللي است نيز صحنه تحريکات بين
همان نيروهاي خود را به نقاط مختلف جمهوري روسيه اعزام داشته، تا با روسيه 

تواند  با به دست آوردن دوستي روسيه شوروي، چين مي. کنند که بر چين رفت
  .ملتي مستقل شود

اما در هيچ جا يوغ امپرياليست احساس نفرتي را که به وجود آمده، دامن       
بخت کره، ده سال  کشور نگون. يي که در پنجه نظامي ژاپن قرار دارد زند، کره نمي

خلق کره به عبث دست به دامن سخاوت . قرار دارداست که زير ستم ژاپن 
هاي بزرگ غربي برده است و خواهان کمک آنان بر ضد تجاوزات ژاپن  قدرت
انگيز خود رها  خلق کره که به سرنوشت غم. شناسد امپرياليسم شرافت نمي. است

شده، متقاعد شده است که تنها اميدي که براي وي باقيمانده است، همان راه براي 
  .يي بهتر، راه اميد، راه انقالب است ندهآي

جنبش ناسيوناليستي . انقالب بزرگ روسيه به خلق کره نيرو و اميد نوي داده است      
هزاران مهاجر . حکومت انقالبي کره در شانگهاي قرار دارد. يابد در کره گسترش مي

ات انقالبي در عملي. کنند ي مبارزه براي رهايي ميهن خويش مي يي خود را آماده کره
  .يابد يي مي کره تشديد شده، هر روز ابعاد گسترده

يانگ، سئول و مراکز بزرگ ديگر، تظاهرات مداومي جريان دارد  در پيونگ      
  .کنند رحمانه سرکوب مي را بي  ها ها آن که ژاپني
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ي بارزي از روشي است که طي آن امپرياليسم ضد بشري با  خاور دور نمونه      
کند و راه را براي انقالبي بزرگ در خاور دور آماده  خود گور خويش را مي دستان

  .سازد مي
چه که مربوط به جنبش ناسيوناليستي در ايران است، بيش از هر زمان با يوغ  آن      

  .۳۶المللي پيوند خورده است بين  سنگين سرمايه
چون انقالب ترکيه  ، هم]۱۲۸۶[۱۹۰۷ترين علل انقالب ايران در  يکي از مهم      
هاي مردم براي رهايي از نفوذ فسادانگيز و  ، آرزوي توده]۱۲۸۷[۱۹۰۸در 

در ايران اولين نقش را روسيه و انگلستان . هاي خارجي بود گرانه قدرت غارت
تحريکات اين حامالن تمدن براي  ]۱۲۸۶[۱۹۰۷پس از انقالب . کردند ايفا مي

جنبش نه فقط بر ضد استبداد شاه بود،  شرق شدت يافت، زيرا دريافتند که اين
انگيز  در اين مبارزه بر ضد يوغ نفرت. بل بر ضد آنان نيز سمت يافته بود

يي از اشراف  تمام قشرهاي مردم جز دسته  داري هاي بزرگ سرمايه قدرت
گيري  روحانيت نيز در اين سمت فعاليت چشم. دار، در اتحاد کامل بودند زمين
ترين  شاه يکي از بزرگ ، زمان حيات مظفرالدين]۱۲۸۵[۱۹۰۶از . داشت

  :مجتهدان تهران، آقاميرزا سيدمحمد در نامه به صدراعظم چنين نوشت
ما خواهان برقراري مجلس ملي هستيم که خواهد توانست همکاري در «      

شکوفايي کشور را دامن زده، براي مردم صلح و آسايش آورده، اشتهاي 
  ».خارجيان را مانع شود

                                                 
متاسفانه اين ارزيابي ) ۱۹۲۲:مسکو:اقتصادي و مسئله ارضي در ايران قرن بيستم انکشاف: ميخائيل پاولوييچ( – ۳۶

ها، ملهم  کماليست+ چک هاي چيانکاي چون تحليل او از چين و ترکيه، ناسيوناليست زاده از اوضاع ايران، هم سلطان
مقابله . ، در تضاد قرار دارندنشر يافتند" و بعدا" هاي مستقل خود او که قبال از خط عمومي کمينترن است و با تحليل

 )ويراستار. (کند اين دو گونه ارزيابي از تضاد استقالل کامل راي در يک سو و تمکين در سوي ديگر حکايت مي
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در زمان " اين موضع دشمنانه بر ضد سوداگران فرهنگ اروپايي، خصوصا      
، به وسيله مجلس بارز شد که نخست هم خود را به دفاع ۱۹۰۷تدوين قانون اساسي 

  .از ايران در مقابل خارجيان معطوف داشت
هاي امپرياليسم خارجي  در يک کالم، اگر براي ايران خطر سقوط در پنجه      

هاي پيشنهاد شده براي تشکيالت حکومتي  توان به سرعت رفرم اشت، ميوجود ند
  .با ترديد نگريست

داران روسي با موافقت کامل  شايد به همين دليل است که نظم تزاري زمين      
رحمانه اولين انقالب ايران را خرد کرده، صدها تن را که  ها اين چنين بي انگليس

جنگ . ي اعدام سپرد بش بودند به دار يا جوخهميان آنان فعاالن شناخته شده جن
، و آگاهانه ]۱۲۸۶-۱۲۹۰[ )۱۹۰۷-۱۹۱۱(داخلي که چند سال به طول انجاميد 

شد، به فرار محمدعلي شاه از مرزهاي  و روسي تغذيه مي  هاي انگليسي توسط پول
  .ايران انجاميد

اقتصادي ايران روسيه و انگلستان قراردادي مبني بر تقسيم  ]۱۲۸۶[۱۹۰۷در       
اما بر ) شمال در منطقه نفوذ روسيه و جنوب منطقه نفوذ انگلستان شد. (منعقد کردند

به اين دليل دو قدرت منافع خود را در . سر تمام مسائل درجه اول توافق داشتند
  .ديدند سرکوب انقالب ايران مي

جنبش ملي را در هاي اربابان جديد ايران، نتوانستند  اما، با وجود تمام کوشش      
گرايانه روس و  ، طي دوران ارتجاع نظامي]۱۲۹۱[۱۹۱۲در . ايران هالک کنند

انگليس در ايران، تشکيالتي در اتحاد اسالمي در گيالن به وجود آمد، با معجوني 
گذاران اين گروه پنج نفر  بنيان. از شعارهاي اسالمي براي مبارزه بر ضد خارجيان

توسط فرماندار شاه  ]۱۲۹۸[۱۹۱۹که به سال بودند از جمله دکتر حشمت 
اين گروه تصميم به مبارزه از راه جنگ پارتيزاني . به دار آويخته شد] تيمورتاش[
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داشت و در جنگل پنهان شد، جايي که انقالبيون پراکنده کشور به آنان ملحق 
اه افزون بر اين، آنان تصميم گرفتند که تا رهايي ايران موي سر خود را کوت. شدند
. خان که ماليي در رشت بود، به آنان پيوست پس از چندي ميرزا کوچک. نکنند

  .  ۳۷پس از مدتي ميرزا سمت رهبري گروه را گرفته، و گروه به نام او شهرت يافت
" خان در تمام ايران طنين انداخت، خصوصا نام کوچک ]۱۲۹۹[۱۹۲۰به سال       
ز گيالن بيرون انداخته، جمهوري ايران ها را ا گاه که سربازان روس و انگليسي آن

  .را در رشت اعالم کرده، دولت موقت را تشکيل دادند
با وجود تمايل وافري که بورژوازي و قشرهاي وسيع مردم نسبت به ميرزا       

داشتند، اين گروه نتوانست مبارزه براي جنبش ملي را به ) ها جنگلي(خان  کوچک
انديشيدند  اش اين بود که مي و گروه خان زا کوچکاشتباه بزرگ مير. انجام برساند

ها،  داران ايراني، پايگاه انگليسي که نابودي خشونت انگليس با کمک زمين
ها موجب انشعاب  هايي بين جنگلي بر اين زمينه بود که اصطکاک. پذير بود امکان

رتش، اهللا خان، پيروز شده، با تکيه بر ا جناح چپ به رهبري احسان. بين آنان شد
داران را  خان برجاي او نشست، درحالي که مبارزه بر ضد زمين هواداران کوچک

  ).]۱۲۹۹مرداد[۱۹۲۰آخر ژوئيه (ادامه داد 
. زمان، وقايع مشابهي در بخش ديگري از ايران و آذربايجان جريان داشت هم      

در تبريز قدرت را تصرف کرده، بر ضد ) ۳۸دموکرات چپ(شيخ محمدخياباني 
جنبش گسترش يافت و برخي از . مت شاه و انگلستان اعالن جنگ کردحکو
) ]۱۲۹۹[۱۹۲۰تابستان (طي چند ماه . را در بر گرفت] آذربايجان[هاي استان  بخش

                                                 
در اين مورد نگاه کنيد به اثر ويراستار در . اين گفته نادقيق است، زيرا ميرزا خود موسس جريان جنگل بود – ۳۷

 Lunion sovietique et tentative de soviets en iran:  ۱۹۸۳ژوئن 
هاي  اش با کمونيست در مورد روابط خياباني به انگليسيان و دشمني. زاده نيز درست نيست اين ارزيابي سلطان – ۳۸

 :...ي زير به همت همين ويراستار ايراني نگاه کنيد به مجموعه
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در اين ناحيه قدرت در دست شيخ محمد و هواداران او بود که براي تاثير جنبش 
کنيکي و مالي مانع اما کمبود کامل وسايل ت. در ايجاد گارد ملي عجله داشتند

  .بزرگي در انکشاف جنبش بود
هاي تبريز از تمام ايران و حتا جهان بريده شده بودند و در پايان  ناسيوناليست      

سرکوب شده، چند ) ايراني(هاي قزاق  تابستان به وسيله فرماندار شاه، به کمک فوج
خوردها کشته شيخ محمدخياباني، در يکي از بر. صد تن از آنان بازداشت شدند

  .شد
هاي گيالن و آذربايجان نقش اساسي را  در تمامي رويارويي حکومت با جنبش      

  .کردند ، به وِيژه از نظر تکنيکي و مالي ايفا مي انگليسي  ماموران سرمايه
ها شده، که پس از  اين اوضاع و احوال موجب افزايش نفرت نسبت به انگليسي      
تصميم داشتند با خون و ] به وسيله روسيه شوروي[ه گزيني تزاريسم روسي جاي

انگليس را که، -هاي انقالبي را سرکوب کنند، تا بتوانند معاهده ايران سرنيزه جنبش
  .فروخت، به تصويب برسانند مي  ايران را در کل و جزء به غارتگران انگليسي

ان و کردستان را در خراسان، مازندر» نظم«تر  ها با نيرويي نه کم انگليسي      
در يک کالم، هرکجا که خلق بر ضد حکومت منفور شاه به پا . برقرار کردند

هاي نظامي خود را به  ها طال و تکنيک و در بسياري اوقات فوج خاست، انگليسي
  .ياري رساندند» انديشه آزادي«داران را در سرکوبي  کار انداخته، زمين

پس از جنگ، ميزان مخارج  هاي انگليس جهت نيست که روزنامه بي      
حدود (ميليون ليره استرلينگ  ۱۰۰را در ايران حدود   هاي انگليسي امپرياليست

آميز  قدر هم که اين رقم اغراق هر چه. برآورد کردند) يک ميليارد روبل طال
حتا يک روز ] انگليسيان[توان گفت که بدون طال و سرنيزه  بنمايد، قاطعانه مي
  .آوردند ميهم در ايران دوام ن
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 ۹ها نتوانستند تصويب قرارداد  با وجود تمام اين تشبثات و سيل طال، انگليسي      
يي، شجاعت توافق با  هيچ کابينه. را به دست آورند ]۱۲۹۸مرداد۱۷[۱۹۱۹اوت 

، هر ماه شاه ]۱۲۹۹[۱۹۲۰طي سال . آگين را قبول نکرد يي شرم چنين معامله
که موفقيتي حاصل کند، اين بازي  بدون آنهاي حکومت را عوض کرده،  کابينه

  .بخشيد بحران را شدت مي
افزون بر اين، بورژوازي . هاي سياسي بر ضد اين توافق بودند بندي تمام گروه      

چون تسليم خود به  نامه را هم ايران که خواهان استقالل اقتصادي بود، اين توافق
 ۱۹۲۱ثبات تا فوريه  ضاع بياين او. کرد قلمداد مي  داران انگليسي سرمايه

با کمک  ۳۹هاي چپ که گروهي از دموکرات ، طول کشيد تا اين]۱۲۹۹بهمن[
نامه  با تاييد توافق" هاي قزاق قزوين با کودتا قدرت را متصرف شده، شديدا فوج

حکومت جديد با اجراي سياست بورژوازي ايران با تکيه بر . مخالفت ورزيدند
هايي که قدرت انگليس در  که بدون نابودي ريشه دانست هاي پيشين مي آزمون

را با پيروزي به ] انگليس[توان مبارزه بر ضد خشونت  ايران بر آن استوار است نمي
بدين منظور، اولين عمل حکومت دستگيري تمام مالکان تهران بود، و . پايان رساند

  .مالياتي حدود چند ميليون از آنان اخذ شد
چند صد تن از اشراف و «: خطاب به مردم ايران چنين گفته شد در بيانيه حکومتي      

چون زالو خون ملت را مکيده، ملت را به  درباريان حکومت دولت را غصب کرده، هم
ضروري است که تمام نهادهاي حکومتي را، که ... دهند  سوي نابودي کامل سوق مي

  ».ها شده است، از ننگ وجود اينان پاک ساخت النه اين انگل
هاي دولتي را به دهقانان داد، تا قدرت خودکامه  سپس بيانيه قول تقسيم زميت      
  .داران را از بين ببرد زمين

                                                 
زاده در ارزيابي و اصالح بعدي آن نگاه  طاي سلطاندر مورد اين خ. جا همان کودتاي سوم اسفند است مراد اين – ۳۹

 ويراستار. کنيد به مقدمه جلدهاي چهارم و بيستم اسناد تاريخي
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يي که در گذشته به خارجيان  ، تمام امتيازات و حقوق ويژه]مطابق اين اعالميه[      
" وراهاي خارجي ايران را بايد ف ارتش. داده شده است، بايد مورد بازبيني قرار گيرد

  :دهد بيانيه ادامه مي. ترک کنند
ي مالي و  ها در زمينه ما با استفاده از تمام نيرويمان، خواهان کمک کليه قدرت«      

رو، هيچ حکومتي، هر چند توانا هم باشد حق سلب يا تجاوز  اما به هيچ. غيره هستيم
نگليس ايران بر اين اساس من الغاي کامل قرارداد ا. به آزادي ما را نخواهد داشت

  ».۴۰دارم را اعالم مي) ]۱۲۹۸مرداد[۱۹۱۹اوت(
ها، حمايت از  افزون بر اين بيانيه بر ايجاد يک ارتش ملي، لغو کاپيتوالسيون      

در يک کالم، با وجود حالتي . فشرد روابط دوستي روسيه با ايران، پاي مي
سال اخير  ۲۰سال تا  ۱۵هاي بورژوازي ايران را در  روانه، بيانيه آمال و گرايش چپ

نسبت به اين که حکومت بتواند، اين موضع را مدتي طوالني . گذاشت به نمايش مي
آرام ] حکومت را[توان داشت، افزون بر آن انگليسيان  حفظ کند، ترديد مي

  .نخواهند گذاشت
تحريکات و تشبثات ديپلماسي انگلستان که هدف خود را نابودي جنبش ملي       

مورد روسيه پرولتري . ار داده است، با شکستي کامل روبرو شده استدر ايران قر
هاي ايران را بخشيده، کليه امتيازات و حقوق ويژه را ملغا کرده،  که تمام قرض

محرکي براي حکومت تهران شده است تا اقداماتي براي لغو يک سري توافق با 
  .انگلستان را به عمل آورد

دشوار . رتش انگليس شمال ايران را ترک کرده استبر اثر پافشاري تهران، ا      
به هر رو، شاهان . بتوان خروج داوطلبانه انگلستان از جنوب را نيز از پيش ديد

                                                 
به اطالع مستر نورمن، شارژدفر بريتانيا رسيده بود، در مورد سند مربوط به اين خاکي " اين اعالميه سيدضياء قبال – ۴۰

 ويراستار. ۱۳۵۸، تابستان ۴ه کتاب جمعه، تهران شماره گان شد، نگاه کنيد ب همه" که در چشم تقريبا
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مند جنوب را به اين آساني بدون محافظ  نفتي لندن منابع ثروت] هاي کمپاني[
  .نخواهند گذاشت

المللي،  بين  داري تمام سرمايه بناي قدر قدرت امپراتوري بريتانيا و به همراه آن،      
النهرين،  هاي مصر، سوريه، بين آساي خلق مبارزه غول. از بن به لرزه در آمده است

ي  يي، ادامه سلطه هند، چين، ايران و کره، براي رهايي، خاطر حيات مادي ساده
راهزناني [مالي را سخت به تهديد کشانده است،   داري نامحدود مشتي راهزن سرمايه

سرکوب و غارت غيرقابل » سياست ملي«هاي خودفروخته  با کمک پارلمان] که
  .برند تصور را در کشورهاي مستعمره و نيم مستعمره به پيش مي

دارانه، که اکنون خود را با  ي سرمايه نفرت بي حد نسبت به رباخواران جامعه      
پيروزي نهايي ملل نماياند، پشتوانه مطمئني براي  نيرويي شگرف در سراسر خاور مي

المللي است که تا مغز استخوان در  زير ستم در مبارزه ايشان بر ضد بورژوازي بين
  .۴۱فساد شده است

  
  جمع بست

در تمام کشورهاي آسيا و آفريقا ادامه " ها تقريبا نظمي ها و بي سان، خيزش بدين      
براي رهايي ملي،  مبارزه: جا يکي است شود، در همه يابد، و هدفي که دنبال مي مي

  .جهاني  داري و استثمار توسط سرمايه) تيراني(بر ضد جبر 
هاي کارگري، به جان  است که توده  داري ، بر ضد همان عنصر سرمايه"متوازيا      

بحران عظيم . آيند گي در اروپا و آمريکا، به حرکت در مي آمده از فقر و گرسنه
ي بورژوايي آغاز شده، در  در جامعه] اول[اقتصاد جهاني که پس از جنگ جهاني 

ها و  تحريم. شود زير فشار روزافزون تکان مستعمرات بيش از پيش تشديد مي
                                                 

 بخش ترجمه از برگردان فرانسه توسط اميرحسين گنج – ۴۱
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هاي مداوم در کشورهاي عقب مانده سقوط کامل گردش جهاني کاال را  خيزش
ها  اين نشانه. کند دشوار مي" شديدا  داري موجب شده، انکشاف بعدي سرمايه

است که   داري کشورهاي سرمايه   کننده مطبوعات همه گرانموضوع بحث دائمي و ن
. کنند ها معرفي مي »نظمي بي«اين   ي چون عامل اصلي و نيرومند همه بلشويسم را هم

يي در مصر، اعتصابي در کلکته، يا  النهرين باشد، يا توطئه که قيامي در بين اين
گان گويا بايد  کننده جا شرکت هاي ژاپن، همه خيزشي در کره بر ضد امپرياليست

سان بود که آخرين  بدين. گان يا محرک بلشويک باشند فرستاده» عمال«" ضرورتا
ي  نتيجه» دوست«خيزش غيرمنتظره در مصر را مطبوعات انگلستان و مطبوعات 

  .ها معرفي کردند گان ترکان جوان و بلشويک تحريکات فرستاده
د، تا اين حد که حتا کمال پاشا، شدن انگيزترين تصورها عنوان مي اعجاب      

هايي که سراسر هند را فرا  نظمي در بي. کرد اين خيزش را رهبري مي" شخصا
هاي خصمانه امير  فعاليت. شد ها مفروض شمرده مي گرفت، شرکت بلشويک

هندي خوراک خوبي براي _هاي مرزي انگلو اهللا، بر ضد ارتش افغانستان، امان
  .ست شدهايي از اين د تقويت روايت

بخش  هاي رهايي که بين جنبش تصور اين" هاي آشکار به کشف و غالبا گرايش      
در . يي وجود دارد، امري تصادفي نيست در کشورهاي تحت ستم و بلشويسم رابطه

است، ] ي اين ممالک[ها هاي ناسيوناليست انگلستان که آماج اصلي کوشش
درست براي . شود حساس ميضرورت آرام ساختن افکار عمومي به نحوي جدي ا

تامين همين هدف است که بخش مهمي از مطبوعات انگلستان جنبش خاور زمين 
هاي تحت ستم به رهايي ملي، که به مثابه نتيجه  چون نياز معنوي خلق را، نه هم

شود که  سان، اين برداشت القاء مي بدين. دهند ها توضيح مي تحريکات بلشويک
هاي مستعمره و نيمه مستعمره خود علل عميق داخلي هاي انقالبي در کشور تکان
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به منظور تحصيل   داري مطبوعات سرمايه. نداشته، بايد همراه بلشويسم از ميان برود
ترين شايعات در مورد عدم ثبات قدرت  تري، هر روز به اختراع عجيب اثر بيش

ن امر گاه اي. زنند ها، دست مي الوقوع بلشويک شوروي در روسيه و شکست قريب
ها بار لنين و تروتسکي  ده] موافق اين شايعات. [رود يي به پيش مي تا حد احمقانه

اند، و گاه طي  هاي اورال پناهنده شده گاه در فنالند گاه در کريمه و گاه در کوه
يي از نواحي روسيه هيچ  ها، درپاره مطابق گزارش اين روزنامه. اند قيام به قتل رسيده

  .اند هاي پياپي رخ داده يامچيزي امن نمانده، ق
گان درباره سرشت گذراي اين  از سوي ديگر، به منظور متقاعد ساختن خواننده      
کوشند عدم انطباق مطلق بين  ها در خاور زمين، مطبوعات بورژوا، مي نظمي بي

کوشش براي : هاي بلشويکي و نظام اجتماعي اسالمي را به اثبات برسانند تئوري
زمينه مساعد وجود ] شرق[جا  يسم ثمر نخواهد بخشيد، زيرا در آنتزريق سم بلشو

  ».ناپذيراند بلشويسم و اسالم، همانند آب و روغن اختالط« بنابر نظر تايمز . ندارد
آميزي بلشويکي  با رنگ. هاي مردم است بحث تحميق توده  تنها هدف اين همه      

گي در  بسته که احساس هم رويدادها، بورژوازي در تالش است مانع از آن شود
دارانه، که در ميان مردم خاور زمين در حال بيدار  داري سرمايه مبارزه بر ضد برده

  .شدن است، شکل گيرد
. انکشاف و شد يافت] جهاني اول[احساس ملي در شرق و طي جنگ طوالني       

درباره حق ] رئيس جمهور اياالت متحده آمريکا[چهارده ماده ويلسون 
هاي مردم کشورهاي تحت ستم، انعکاسي فعال  تاري ملل در ميان اليهخودمخ
هاي جغرافيا،  هاي مستقل بزرگ عرب، به روي نقشه تعيين مرزهاي دولت. يافت

» عدالتي جديد«ها را افزايش بخشيد و به آنان در راستاي  اعتماد اهالي اين سرزمين
ي راستين خود  آنتانت چهره اما پس از پايان ظفرمند جنگ، دول. يي داد اميد تازه
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هاي ورساي دگر  قراردادهاي سري پيشين از نو زنده شد، در کنفرانس. را نماياندند
  .سان قانون شدند به

هاي  اندازي به سرزمين ملل، طي تقسيم و دست  ي جامعه با کمک نوکرمنشانه      
گامي که هن. »قيموميت«: جاي خود را به لفظ ديگري داد» غنيمت«ديگران واژه 

گي متذکر شد،  الحمايه پس از جنگ، مصر قول انگلستان را پيرامون لغو تحت
در هندوستان، به جاي اجراي . حقوق سياسي مصر بيش از پيش به تحديد گراييد

تدوين شد که در عمل به ) Rowalt(ي رووالت  چلمز فورد، اليحه]لرد[اصالحات 
ر بود، تا به وسيله آن هر نوع معناي تجديد حيات حکومت نظامي در سراسر کشو

النهرين نيز از همين  سرنوشت الجزيره، سوريه، و بين. مخالفتي در هم شکسته شود
اش به  در يک کالم، هيچ کشور اسالمي نيست که به دنبال وفاداري. گونه بود

گي  بيش از پيش دچار سرخورده) يي که جنگيد و شکست خورد ترکيه(ترکيه 
  .نشده باشد

در برابر متحدان اسالمي فاتحان و مفتوحان، » هاي بزرگ قدرت«هه واحد جب      
هاي زير ستم، در کنفرانس صلح پاريس،  گان ديگر خلق چون در برابر ديده هم

حق   ها و معاهدات سري از پيش امضاء شده در دست را، که طي آن. آشکار شد
س سرنوشت مشترکي پ. داد خودمختاري ملل براي هميشه زايل شده بود، ارائه مي

ي  روحيه. شان به هم پيوند داد هاي زير ستم را در مبارزه براي رهايي خلق
يي که اکنون بر کشورهاي اسالمي، هندوستان، چين و کره مستولي  دردمندانه
شده است  يي که تاکنون مي از سرشت ديگري است، و احساس توهين" است، کال

احساس خصومت آشکار . ساخته است هاي گوناگون ظاهر خود را از طريق خيزش
اروپايي   داري نسبت به يوغ خارجي اينان را بيش از پيش در مبارزه بر ضد سرمايه

ناچار از اين بودند که " هاي خاور زمين ضرورتا سان خلق بدين. متحد کرده است
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هاي روسي را مورد توجه  تنها مخالف جدي ائتالف اروپا و آمريکا، يعني بلشويک
امان بر ضد استثمارگران  يي بي هاي درازي است که به مبارزه ند، که سالقرار ده

  .اند سراسر جهان دست يازيده
که به تقويت بلشويسم در هندوستان و ايران و  بدون اين  داري مطبوعات سرمايه      

هاي  تواند به منبع نابساماني غيره معترف باشد، احساس اين را دارند که بلشويسم مي
  ي ها و همه ناراضي  ي براي بورژوازي جهان بدل شود، زيرا همهبزرگي 

. آورند گان کشورهاي مستعمره و نيمه مستعمره به آن روي مي کشيده ستم
گي غرق در توهين، و نا اميد خاور زمين، تنها  پيشاپيش، در محيط سرخورده

ز جانب هاي دائمي احساس توهين ا ها، جرقه ترين انقالب ي بزرگ ي زنده نمونه
  .شود هاي پي در پي را موجب مي هاي مردم و خيزش توده
رسد که مبارزه مشترک بر ضد قهر کشورهاي  در نگاه اول، اين گونه به نظر مي      

گي  اروپاي غربي، ارتباطي تصادفي بين بلشويسم و کشورهاي اسالمي اسير برده
نند، به کلي ک ايجاد خواهد کرد، که اهدافي که اين دو جريان تعقيب مي

و پيش . ها ديکتاتوري پرولتاريا، محدودتر است برنامه بلشويک] يعني. [اند متفاوت
، در نتيجه با توجه به صنعت ]يعني. [نشان آن وجود صنعت انکشاف نيافته است

اما اگر اين امر . جا کاربستي خوب پيدا کند تواند در آن دستي خاورزمين نمي
جهاني، ديکتاتوري   داري که از نقطه نظر سرمايهدرست است، اين نيز درست است 

هاي مستعمره و نيمه  قدر خسران بار است، که رهايي خلق پرولتارياي پيروزمند همان
. هاي آن در مستعمرات است ناشي از دارايي" عمدتا  داري قدرت سرمايه. مستعمره
نترل بازارهاي وجود قدرت خود در آينده نياز به ک] حفظ[جهاني براي   داري سرمايه

  داري اگر رژيم سرمايه. گسترده مستعمرات و تامين امکان استثمار اين کشورها را دارد
ها پيش  ي آسيايي و آفريقايي را نچاپيده بود، سال ها برده انگلستان ارزش اضافي ميليون

  .در اثر توفان پرولتري به زير کشيده شده بود
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ناپذير خود،  گي اجتناب حمايت و نيز ويژه به   داري مادامي که جهان سرمايه      
توان از رهايي کامل ملل زير ستم صحبت  دهد، نمي استثمار مستعمرات، ادامه مي

  داري ها به جانشيني رژيم سرمايه از همين روست که گرايش بلشويک. داشت
هاي خاور  بخش خلق توسط رژيم سوسياليستي، ارتباطي مستقيم با مطالبات نجات

  .دارد
اما . پايان دهند  اند که به سلطه بورژوازي به مثابه طبقه ها در تالش بلشويک      

الملل امپرياليستي  ها در سطح بين بندي ملت با طبقه  داري سرمايه  تمايز طبقاتي جامعه
ي ملل در پاريس سه  طرح جامعه. شان متناظر است بر اساس وزن مخصوص سياسي

هاي تحت  هاي وابسته، و ملت مستقل، ملت هاي ملت. بيني کرد بخش را پيش
کشورهاي خاور زمين   ي ، همه"هاي تحت قيموميت تقريبا در ميان ملت. قيموميت
. سوريه، بين النهرين، عربستان، مصر، هندوستان، کره، چين و غيره: شوند ديده مي

 هاي ي قدرت رحمانه هاي پرولتري نيستند که تحت استثمار بي اينان چيزي جز ملت
اند که اين کشورها در  هاي بزرگ بر اين تصور قدرت. قرار دارند  داري سرمايه

چنان سطح نازلي از انکشاف قرار دارند که قادر نيستند خود را اداره کنند، به  آن
اين معلم . نقش معلم ايشان را به عهده گيرد» متمدن«نحوي که بايد يک کشور 

ي امور خود را به او  ده، اصول ادارهبايستي کشور عقب افتاده را تربيت کر مي
ها  در واقع برخي از کشورها، مانند مصر، به ويژه مدت] نظر ايشان از نقطه.[بياموزد

 ۱۸۸۱از (نزديک به چهل سال . اداره امور خويش را دارا نيستند  »توانايي«است که 
ترين ملل قرار گرفته است، يعني  است که مصر تحت قيموميت متمدن) تاکنون

پس از . هنوز هم موفق نشده است بر امور خود مسلط شود  اما با اين همه. انگلستان
عقد قرارداد صلح ورساي و کنفرانس سن رمو، ترکيه نيز به يک ملت پرولتري بدل 

روشن است که از نقطه نظر نظام امپرياليستي سلطه، بسيار سودمند است که در . شد
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هاي مستقل اروپايي غيرممکن  قدرت اصل حضور يک کشور اسالمي را در ميان
هاي زير سلطه، به مناسبات بين  گر و ملت بين ملل سلطه  رابطه. به شمار آورند

دار براي تامين استثمار  کارخانه. داران و کارگران بسيار شبيه است کارخانه
تر، مديرعامل يا ناظري را از جانب خود براي  کارگران به نحوي خشن هر چه موفق

بر همين . پردازد گمارد و او نيز از نافع ارباب به دفاع مي ر کارگران مينظارت ب
را به ] مستعمره[که اين کشورهاي   داري هاي سرمايه ي عمل دولت منوال است نحوه

دار،  سرمايه. دارند برکت عمال با وفاي خود تحت قيموميت و سلطه نگاه مي
آورد، و  ه وسيله توليد به حساب مي، به مثاب يي زنده چون ذخيره کارگران خود را هم

به خاطر تامين منافع خويش، در راستاي بهتر کردن وضعيت مادي حيات کارگران 
يعني تا آن حدي که حافظ ظرفيت توليد کارگران باشد، . دارد هايي بر مي خود گام

  .اوليه است  يي که مراقب باز توليد سرمايه يعني به همان اندازه
دولت مسلط نيز که دولت تحت سلطه را در استثمار خويش نگاه برهمان نسق،       
نه از براي افزايش و " اما مسلما. زند دارد، به کار سازماندهي منظم دست مي مي

  .هاي طبيعي آن بهبود وضع کشور تحت سلطه، که براي تشديد استثمار ثروت
کار کارگران، ] نيروي[استثمارکننده   داري ي بورژوايي، سرمايه در جامعه      

به برکت " اما تحقق اين ارزش اضافي عمدتا. کند ارزش اضافي را تصاحب مي
ها برده در مستعمرات باالجبار  ميليون. وجود کشورهاي پرولتري ميسر است

يي هستند که مراکز اروپايي و  کننده مقادير زيادي از محصوالت صنعتي مصرف
افزون بر اين، فالح . کنند ازير ميآمريکايي به کشورهاي آفريقايي و آسيايي سر

مصري و رعيت ايراني بايد روز و شب به کار مشغول باشند تا موادخام مورد نياز 
انگيزي ادامه  زده و ترحم قحطي  گي اينان خود به زنده. صنايع ايشان را تامين کنند

اي پاريس ه داران اين امکان را بيابند که در قصرهاي مجلل در کناره دهند تا سرمايه مي
  .کنند  گي و لندن زنده
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پس از قبول قيموميت مصر توسط انگلستان، از ) سيد.ا.ا(يک انقالبي مصري       
ارگان حزب سوسياليست و سپس [جانب پرزيدنت ويلسون در روزنامه هومانيته 

ترين حکومت  کرد و ليبرال ترين روي که حتا صميمانه: نوشت] حزب کمونيست
زيرا . افتاده، در ريشه بورژوا امپرياليستي است ه کشورهاي عقبامپرياليستي نسبت ب

] از اعماق آن نظام" [يي را که منطقا گي و دروغين توان چهره ساخته نمي
و مصر تنها هنگامي آزادي خويش . گيرد نشناخت و پذيرفت امپرياليستي نشأت مي

ظام سوسياليستي را واژگون کرده، ن  داري را به دست خواهد آورد که نظام سرمايه
  .را به جاي آن نشانده باشد

تمام ممالک   داري ي سرمايه المللي بر ضد سلطه آساي بلشويسم بين نبرد غول      
ناپذير به دايره نفوذ خود  پرولتري خاور را به مدد ضرورتي تاريخي و اجتناب

. تادزيرا بدون چنين رويدادي رهايي ملل زير ستم ميسر نخواهد اف. خواهد کشاند
پس، بي سبب نيست که . شود اکنون در خاور زمين درک مي اين حقيقت از هم

دردي بزرگي برخوردار  ايران، هندوستان و چين از هم) ترکيه(بلشويسم در آناتولي 
نويسد که اين تنها مسئله آناتولي نيست که  ي ترکي آچيک نيوز مي روزنامه. است

  گي ي مرگ و زنده از مسئلهکه مسئله عبارت است  در دست حل است، بل
اند  اند که هم قوي در برابر انگلستان هم اکنون دو نيرو قرار گرفته. امپراتوري بريتانيا

اين خطر با تحادي که . بلشويسم و اسالم: کنند و هم او را با خطر مرگ تهديد مي
نبردي که در پيش است، بس . بين اين دو منعقد شده است، شديدتر شده است

آري، اين چنين است نظريه يک روزنامه . اما ترکيه تنها نيست. ستبزرگ ا
هاي زير ستم در خاور زمين به  خلق  ناسيوناليست ترک و در جريان رويدادها، همه

، ممالک پرولتري  داري بدون ويران کردن نظام سرمايه. اين نظر خواهند رسيد
هاي  که رهبران جنبشو هرچه . امپرياليستي رها شوند  توانند از يوغ ستم نمي
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بخش کشورهاي اسالمي زودتر به اين استدالل دست يابند، به همان سرعت  رهايي
بدل خواهند شد   داري کن سرمايه  هاي پراکنده ملي به سيلي عظيم و بنيان نيز جنبش

  .و پيروزي نهايي را تسهيل خواهند کرد
آميز  غراق" شود، شديدا ييي که به اسالم نسبت داده م مذهبي) فاناتيسم(تعصب       

داران تمدن بخش اروپايي افسارگسيخته  هاي ديوان پردازي زاييده خيال" و عمدتا
کافي است به . اند هاي صليبي به تن کرده هاي جنگ است که لباس شواليه

افکنيم تا بدانيم که با چه تعصب قرون وسطايي  مطبوعاتي کشيشان فرانسه نگاهي بي
ي قدرت اسالم  چ مسيحي، هيچ انجمني مسيحي در حيطهشود که هي خواسته مي

يي خواستار برپا داشتن صليب بر فراز کليساي  باقي نماند، که يونان با چه هيستري
  .سنت صوفي قسطنطنيه بود

به مثابه " هاي مسلمان براي دفاع از حقوق خود صرفا ، هر تالش خلق با اين همه      
در همين زمينه، . شود مسيحيت تلقي مي آميز و نفرت نسبت به يک عمل تعصب

: اظهار داشت] سوييس[ي ملل در برن  کمال شمسي ترک، در کنفرانس جامعه
هيچ کس نسبت به نيروي نفرتي که در ميان مردم مسلمان به ويژه در ترکيه، مصر «

دانند که کارزاري بر ضد ما  مي  همه. و هندوستان برانگيخته شده است اشعار ندارد
از روي عطش " هاي ديني، که صرفا داوري ان است، نه به خاطر پيشدر جري

  ».سودجويي
جهان اسالمي به مدت چند قرن در برابر جهان مسيحيت در حالت دفاعي قرار       

بخشان اروپايي براي دخالت در حيات مستقل اين  هاي مداوم تمدن تالش. داشت
آفريد، نفرتي که بيش از يک  سابقه نسبت به مسيحيت کشورها در اينان نفرتي بي

پس از جنگ اين نفرت ابعادي آن چنان بزرگ . واکنش در برابر قهر خارجي نبود
  .به خود گرفت که حتا زنان مسلمان را نيز به مبارزه کشاند
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گي  ، هنگامي که انگلستان مانع حضور هيئت نماينده]۱۲۹۸[۱۹۱۹در دسامبر       
ايش بزرگي با شرکت بيست هزار نفر مصر در کنفرانس صلح پاريس شد، نم

  .مسلمان در مقابله با انگلستان سازمان داده شد
بدين ترتيب . جويند بخش ملي شرکت مي زنان ترک اکنون در جنبش رهايي      

است که ترکان شهر کاديک در نزديکي قسطنطنيه تمام زنان ترک را فراخواندند 
رفت  چه پيش. ان اروپايي قرار گيردشان در نزديکي جابر که اجازه ندهند زادگاه

سارشان بگسلند و بر  هاي قرن که زنان مسلمان بار سنت بزرگي الزم بود براي اين
  .ي سياسي پا گذارند پهنه مبارزه

هاي بزرگ  و تقسيم غير رسمي جهان بين قدرت] جهاني اول[پايان جنگ       
و اين هنگامي روي  .هاي خاور زمين را سرعت بخشيده است بيداري معنوي خلق

در زير فشار بحران اقتصادي فزاينده در حال   داري دهد که جهان سرمايه مي
نيروي . شود هاي زير ستم نيروي جديدي زاييده مي به مدد خلق. فروپاشي است

هاي آهسته اما مطمئن بر ضد سلطه اليگارشي  پرولتارياي جهاني، که با گام
شان، همراهان متحداند و  جنبش، بنابر سرشت اين دو. رود امپرياليست به پيش مي
و . يي را در روز پيروزي و در روز شکست شريک شوند بايستي سرنوشت يگانه

جهاني داغان شود، که بدون   داري اين تا روزي خواهد بود که نظام منفور سرمايه
  .      ۴۲هاي زير ستم برود توان سخني از رهايي واقعي خلق آن نمي

  
  
  

                                                 
ترجمه از برگردان فرانسه کتاب روسي اقتصاد و مسائل انقالب ملي در کشورهاي آسياي دور و نزديک،  – ۴۲

سوسيال دموکراسي و کمونيستي / ارگريبرگرفته از اسناد تاريخي جنبش ک. ، توسط خسرو شاکري۱۹۲۲مسکو، 
 زاده جلد دوم آثار آوتيس سلطان: ايران
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  قالب در خاور زمينان
  
  ۱۹۲۰ژوئيه  ۲۸الملل کمونيستي در  پنجمين نشست دومين کنگره بين

  )صبح به رياست رفيق زينوويف ۱۱گشايش نشست در ساعت (
  )يابد ها و مستعمرات ادامه مي هاي پيرامون مسئله مليت بحث(

  
مستعمرات هاي خود مسئله  الملل دوم، در اغلب کنگره بين«): ايران(زاده سلطان      

هاي زيبايي درباره آن صادر کرده است که با  نامه را مورد بررسي قرار داده و قطع
اين سئواالت " غالبا. توانستند صورت تحقق به خود، بگيرند وجود اين هرگز نمي
گان کشورهاي  گرفتند و تصميماتي بدون شرکت نماينده مورد بحث قرار مي

هنگامي که پس از سرکوب : که اين" اباري مضاف. شدند مانده اتخاذ مي عقب
نخستين انقالب ايران توسط جالدان روسي و انگليسي، سوسيال دموکراسي ايران 

، _شد گي مي الملل دوم نماينده که در آن زمان به وسيله بين_ از پرولتارياي اروپا 
يي در اين زمينه به راي گذاشته  نامه حتا اين حق را نيافت که قطع. طلب کمک کرد

بار، اين  الملل کمونيستي است که براي نخستين شود، امروز در دومين کنگره بين
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گان کشورهاي مستعمره و نيمه  ي نماينده همه" مسئله از اساس و با شرکت تقريبا
هايي که توسط  نامه قطع. گيرد مستعمره شرق و آمريکا، مورد بررسي قرار مي

هاي تحت  کش خلق هاي زحمت ات تودهانتظار" اند، کامال کميسيون ما پذيرفته شده
کنند و به ويژه به مثابه محرکي در خدمت حمايت از جنبش  ستم را برآورده مي

در نگاه اول، ممکن است غريب به نظر . گيرند شورايي در اين کشورها قرار مي
هنوز وابسته از جنبش " برسد که در کشورهاي وابسته و يا در کشورهاي تقريبا

با اين وجود، هنگامي که به اوضاع اجتماعي اين کشورها . دشورايي صحبت شو
درباره " رفيق لنين قبال. بايد شک ما از ميان برود توجه کافي مبذول داريم، مي

تجربيات حزب کمونيست روسيه در ترکستان، بشقيرستان، قرقيزستان سخن گفته 
بايد جنبش  مياگر سيستم شورايي در اين کشورها نتايج خوب به بار آورده، . است

هاي  ها جدايي طبقاتي با قدم شورايي در ايران و هند يعني در کشورهايي که در آن
  .توسعه يابد" پيوندند، سريعا عظيم به وقوع مي

اين وضع . تجاري قرار داشتند  ، تمام اين کشورها تحت سلطه سرمايه۱۸۷۰در سال 
هاي بزرگ، با  تسياست استعماري قدر. فقط به ميزان کمي تغيير کرده است

جلوگيري از رشد صنعت ملي، اين کشورها را به بازار و منابع مواد خام براي 
واردات مصنوعات کوچک اروپايي به . مراکز اروپايي تبديل کرده است

  .مستعمرات، ضربه نهايي را به صنعت بومي وارد ساخته است
گران قديم را  در کشورهاي اروپايي، صنعت  داري اگر رشد سريع صنايع سرمايه

در شرق جايي . بيني جديدي به وجود آورد ها جهان پرولتريزه کرد و در آن" سريعا
که شرايط، هزاران بدبخت وادار کرده است که به اروپا و آمريکا مهاجرت کنند، 

چنين  در اين کشورهاي مستعمره يا نيمه مستعمره، هم. اين حالت وجود نداشت
غيرقابل زيست، " ه تحت اوضاع و احوالي تقريباهاي دهقاني وجود دارند ک توده
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ها و عوارض در درجه نخست،  در سراسر خاور، سنگيني ماليات. کنند گي مي زنده
تنها " جا که دهقانان تقريبا از آن. شود به دوش اين بخش بدبخت اهالي تحميل مي

انان و هاي بازرگ کنند، بايد تغذيه لژيون مي  کساني هستند که مواد غذايي توليد
ي اين فشاري که  در نتيجه. داران و استبدادگران را تامين کنند استثمارگران، سرمايه

تواند حزب انقالبي مستحکمي  تحت ستم خاور نمي  شود، اين طبقه به آنان وارد مي
هاي گوناگوني را مشاهده  توان خواست در ميان طبقات حاکم مي. را ايجاد کند

در . کنند هاي بزرگ را طلب مي است استعماري قدرتمنافع تجاري، ادامه سي. کرد
از طرف ديگر، هنگامي . بيند مقابل، بورژوازي از طريق دخالت خارجي ضرر مي

که روحانيت عليه واردات کاالها از کشورهاي داراي مذاهب ديگر اعتراض 
در ميان طبقات حاکم . شوند کند، بازرگانان بدون معطلي با آنان وارد تماس مي مي
  .تواند داشته باشد حدت وجود ندارد و نميو

ها يک جو انقالبي پديد آوردند و توفان ملي بعدي در اين کشورها  اين واقعيت
به يک انقالب اجتماعي تبديل شود، اين است به طور کلي اوضاع " تواند سريعا مي

طوري که رفيق ري  آيا نتيجه اين نيست همان. و احوال در غالب کشورهاي آسيا
)Roy (دهد که سرنوشت کمونيسم در سراسر جهان به پيروزي انقالب  اطمينان مي

رفقاي بسياري از ترکستان به اين اشتباه . نه" اجتماعي در خاور وابسته است؟ مسلما
در مستعمرات روحيه انقالبي   داري کرد سرمايه درست است که عمل. اند دچار شده

در بين   داري که توسط استثمار سرمايه اما اين نيز درست است. سازد را بيدار مي
  داري سرمايه. گردد اشرافيت کارگري در متروپل، يک روحيه ضدانقالبي ايجاد مي

کوشد تا از طريق جلب اقشار کوچک و ممتاز کارگري به سوي خود،  آگاهانه مي
فقط فرض کنيم که در . توسط اعطاي امتيازات جزيي، مانع انقالب گردد

توانند  ب کمونيستي آغاز شده است، آيا کارگران اين کشور ميهندوستان انقال
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بدون کمک يک جنبش انقالبي در انگلستان و اروپا در مقابل حمله بورژوازي 
سرکوب انقالب در ايران و چين داليل . نه" سراسر جهان مقاومت کنند؟ طبيعتا

زورمند را به  اگر انقالبيون ايراني و ترک اکنون انگلستان. روشني بر اين مدعاست
که  اند، بل اند، بدين جهت نيست که آنان اکنون نيرومندتر گشته طلب مبارزه مي

. اند گران امپرياليست قدرت خويش را از دست داده بدين سبب است که غارت
انقالبي که در غرب آغاز شده است زمينه را در ايران و ترکيه نيز آماده ساخته و به 

  .  عصر انقالب جهاني آغاز گشته است. تانقالبيون نيرو بخشيده اس
هاي بورژوادموکراتيک در  به نظر من آن بند از تزها که حمايت از جنبش

تواند فقط مربوط به کشورهايي باشد که  مانده را در نظر دارد، مي کشورهاي عقب
اگر در کشورهايي که هم اکنون . ها اين جنبش در مراحل مقدماتي است در آن

ها جنبش هم  تر را پشت سر دارند، يا کشورهايي که در آن يا بيشتجربه ده سال 
مطابق همان بند عمل ] انقالب گيالن[اکنون مانند ايران قدرت را در دست گرفته 

  .ها به دامان ضدانقالب است شود، اين به معناي راندن توده
جنبش هاي بورژوادموکراتيک يک  مسئله بر سر اين است که بايد برخالف جنبش

هر ارزيابي ديگري از . به وجود آورده و برپا نگاه داشته شود الص کمونيستيخ
  » .۴۳انگيزي منجر گردد تواند به نتايج تاسف ها مي واقعيت

  
  
  
  
  

                                                 
 آذرپور. س: مترجم: ۱۳۳-۱۳۰ص:مالحظاتي درباره انترناسيونال سوم و مسئله شرق: وحدت کمونيستي - ۴۳
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  ۴۴رويدادهاي خاور نزديک
  

انقالب ارمنستان و گسترش حکومت شوراها تا حوالي مرزهاي ايران و ترکيه،       
آنتانت به ] هاي دولت. [انسوي را به کلي به هم ريختداران فر هاي بانک نقشه

ي  معاهده. ي خود کوتاه بيايند گرانه زودي مجبور خواهند گشت در سياست غارت
داران غربي بود، بدون  اش تجزيه و چپاول ترکيه توسط سرمايه که هدف» سرز«

قوط اين نظر را نيز حوادث يونان و س. ترديد مورد تجديدنظر قرار خواهد گرفت
گواهي است بر ] يونان[کند و نتايج انتخابات  تاييد مي) venezelos(ونزلوث 

آنتانت که کشور ايشان را به ] هاي دولت[سياستهاي مردم عليه  خصومت توده
  .جنگ عليه کماليون کشانيدند

گران غربي در آن واحد، دو سگ پاسبان وفادار خود،  غارت ،بدين ترتيب      
سازد  روند رخدادها، اينان را مجبور مي. ها را از دست دادند ۴۵ونزلوث و داشناک

که با مليون ترک به توافق برسند، و بدين قصد که نه تنها آنان را از روسيه شوروي 
                                                 

 ۱۹۲۱ژوئن  ۴بولتن کمونيست شماره  – ۴۴
] قرن بيستم[ه بود که تا دهه نخست سده کنوني بورژوازي ارامن ها و خرده حزب داشناک اتحاد سوسياليست – ۴۵

در ايران در رديف حزب " پس از اين دهه است که راه ضدانقالب را در پيش گرفت و مثال. فعاليت مترقي داشت
 .سومکا بود
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اگر . چنين بدين منظور که اسلحه آنان را عليه ما به کار گيرند که هم جدا سازند، بل
ف امپرياليستي را تضمين تا پيش از جنگ وجود ترکيه تعادل بين دو ائتال

  داري ساخت، امروز براي تضمين همين تعادل بين کمونيسم رشد يابنده و سرمايه مي
بدين دليل است که آنتانت امتيازات . ميرنده وجود ترکيه هنوز ضروري است

اينان . افزون بر اين، مطالبات مليون ترک گزاف نيست. عظيمي را خواهند پذيرفت
: دنکن ي آنتانت در قسطنطنيه پيشنهاد مي نشانده دولت دست شرايط زيرين را به

، لغو ]سور[تخليه آدرمنوپل، ازمير، تغيير در مواد مالي و اقتصادي معاهده 
يي که مورد اعتماد مردم باشد، سلطان  کاپيتوالسيون، عفو عمومي، و تشکيل کابينه

يز مورد نظر آنتانت ماند، و اين امري است که قبل از هر چ ترکيه صحيح و سالم مي
  .است
دانند که ساير مواد معاهده نيز در غالب موارد  داران فرانسوي به نيکي مي سرمايه      

امتيازاتي که کماليون در اين مورد کسب . به بوته فراموشي سپرده خواهند شد
تر از پيش در چنگ بورژوازي لندن و پاريس نخواهند  کنند، هرچه باشد، کم مي
هاي  اند در دوستي با قدرت هايي که در صدد است سرنوشت تمام خلق و اين. بود

  .ادامه دهند  گي امپرياليستي به زنده
تواند براي تمام محافل ترک  حاجت به گفتن ندارد، که چنين وضعي نمي      

جناح چپ مجلس ملي آنکارا هر نوع معاهده با آنتانت را قاطعانه . کننده باشد ارضاء
اين جناح چپ از دهقانان و ] طبقاتي[آرايش اجتماعي . مردود دانست

ي ديگر طي جنگ رنج کشيدند  دهقانان بيش از هر طبقه. بورژوازي است خرده
بود که عالوه بر بيکاري، مجبور بود اسب و حيوانات بارکش و حمل و   زيرا اين طبقه

کامل تجارت  "ي محاصره، که به تعطيلي تقريبا به شکرانه. نقل ارتش را تامين سازد
تفکري   بدين ترتيب است که اين طبقه. شهري منهدم گشت  بورژوازي خرده انجاميد، 
  .تري را داراست انقالبي
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داران فرانسوي به سختي موفق خواهند شد مليون  اين قطعي است که سرمايه      
هايي که خلق ترک  گري خاطره غارت_ ترک را به جنگ عليه روسيه برانگيزند

اين فرضيه به هر حال هنوز فرضيه است . ها دچار گشت، هنوز تازه است نخود بدا
تر از روسيه صدمه ديده  هاي مداوم حتا بيش يي که در اثر جنگ ترکيه_ مردود

  .يي سر باز خواهد زد است، از شرکت در چنين اقدام ماجراجويانه
انه هاي آزادگر چنان است که جنبش انکشاف منطقي انقالب جهاني آن      

ي خود عليه امپرياليسم  کشورهاي مستعمره و نيمه مستعمره در مرحله نخست مبارزه
ناپذيري در توافق با روسيه شوروي، يعني تنها مدافع  بايد به طور اجتناب مي
  .داران امپرياليست گام بر دارند ديده عليه سياست يغماگرانه سرمايه هاي ستم خلق
طبقات دارا . رات تمام عياري پديد خواهد گشتتغيي" لکن در آينده ضرورتا      

هاي ملي قرار دارند، پس از کسب استقالل نسبي، به  که امروز در راس انقالب
هاي  زودي مجبور خواهند گشت در اثر تشديد تضادهاي طبقاتي با قدرت

اند، دست اتحاد  شان جنگيده امپرياليستي، يعني با کساني که با شدت بسيار عليه
افتاده، بسيار دشوار خواهد بود، خود  زون بر اين، براي يک مملکت عقباف. دهند

که اين اتحاد برقرار  حال همين. نياز سازد را از کمک کشورهاي امپرياليستي بي
گيرند و به ابزار کوري  ها قرار مي زير نفوذ امپرياليست" گشت، اين کشورها کامال

  .گردند در دست آنان بدل مي
ها در دوران مبارزات پر حرارت طبقاتي، حتا انقالبي کاذب  ينعالوه بر ا      
  .تواند بورژوازي ملي کشورهاي مستعمره و نيمه مستعمره را ارضاء کند مي

تر  از سوي ديگر، تضاد طبقاتي درون کشورهاي متروپل هرچه رشد يابنده      
در خواهد داد، تري در مستعمرات تن  امپرياليست به امتيازات بيش  باشد، بورژوازي

ضد امپرياليستي و نه [به ويژه به کساني که خود را به يک انقالب مستعمراتي 
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سازند که به منافع اقتصادي و حمل مواد اوليه مورد احتياج  محدود مي] سوسياليستي
کنيم که آنتانت  بدين دليل است که ما فکر مي. سازد متروپل لطمه عميق وارد نمي

اعطا خواهد کرد، و مطالبات کماليون به جز در ] ترکيه به[امتيازات عظيمي را 
ها را تا آن  شبح انقالب جهاني امپرياليست. موارد غير مهمي برآورده خواهد شد

ي بورژوازي به همه چيز رضايت  حد به هراس واداشته است که براي حفظ جامعه
ه است، اين انداخت ها را به وحشت ني ولي اين شبح تنها امپرياليست. خواهند داد
هرچه جنبش کمونيستي . را به لرزه انداخته است  داري جهان سرمايه  ي شبح همه

بورژوازي  گردد و  تر افزوده مي يابد بر تضاد طبقاتي نيز بيش تر انکشاف مي بيش
همين امر است که آرزوي طبقات ممتاز دارا در . گردد تر مي جهاني نيز مرتجع
را داير بر تمايل به ) رجستان، ارمنستان، و غيرهايران، گ(افتاده  کشورهاي عقب

سازد؛ اينان در دوستي با آنتانت،  حفظ مناسبات دوستانه با آنتانت روشن مي
در آينده   تحول مبارزه طبقاتي. جويند را مي  داري ي سرمايه حمايت جامعه

بورژوازي حتا در کشورهاي مستعمره را وادار خواهد ساخت که از هرگونه نظر 
  .قالبي دست بشويدان

پرولتارياي ظفرمند غرب در بسياري از اين کشورها در شخصيت بورژوازي       
وانده [محلي و بورژوازي غربي که از انقالب اجتماعي گريخته است ضدانقالب 

vandh [را خواهد يافت.  
شود تا مرگ خود را به تعويق  ميرنده به هر اقدامي متوسل مي  داري سرمايه      
مبارزه   در ميدان. گذارند ترين مرحله تاريخ خود را مي بشريت جالب. اندازد بي

گي و اميدهاي  بسته اند و هر يک از دل طبقاتي دو نيروي عظيم در مقابل هم ايستاده
داران پاريس با خواست تجديدنظر  بانک. در اين جهان برخوردار است  يک طبقه

د مگر برمال ساختن ناتواني تام اربابان کنن در معاهده سور به سود ترکيه کار نمي
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و امپرياليسم باختري به منظور مبارزه اميدوارکننده عليه کمونيسم . پيشين جهان
مرارت   آوردهاي پيروزهايي را که با آن همه  دست" رشديابنده ناچار است تدريجا

زاده، اسناد تاريخي جنبش  آثار سلطان: زاده سلطان.آ. (کسب کرده، نفي سازد
 :انتشارات مزدک: جلد چهارم:کارگري، سوسيال دموکراسي و کمونيستي ايران

           )د.ک:ترجمه از فرانسه
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  ۴۶اسالم و پان اسالميسم
 

يي که براي آزادي ملي در تمام کشورهاي تحت سلطه در حال وقوع  مبارزه      
د، براي رهبران مسلمان به مبارزه اسالم ياب تري مي است و روز به روز ابعاد گسترده

هاي اسالمي به فکر ايجاد دولت  برخي از کانون. است  اقتدار کفار بدل شده عليه 
اند، و بدين لحاظ تنفر عميق خود را از  فتادها يک پارچه و يکتاي اسالمي

داري اروپا، که مخالف جدي تشکيل دولتي با قوانين الهي است پنهان  سرمايه
سمت يافته، از   داري اين جنبش عليه حاکميت جهاني سرمايه در نتيجه . رنددا نمي

رساند، با  سلطه ياري مي اين بابت به جنبش رهايي بخش ملي کشورهاي تحت
  .ارتجاعي است" اهداف آن عميقا که  وجود اين

ميليون در کشورهايي  ٣٧ميليون مسلمان، فقط  ۲۶۰تا  ۲۵۰قبل از جنگ از ميان       
مسلمانان ساکن % ۹۰کردند، و باقي يعني حدود  گي مي سياسي زنده» استقالل« با

اکنون . داري اروپا قرار داشتند تحت نفوذ مستقيم دول سرمايه کشورهايي بودند که 
تواند به مثابه محرک انقالبي مهمي در  مي افزايش است، و درصد اين نيرو رو به 

ميليون نفر از مسلمانان را  ۹۵تنهايي  به قبل از جنگ، انگلستان . نظر گرفته شود

                                                 
 ۱۹۲۲اقتصاد و مسائل انقالب ملي در کشورهاي آسياي دور و نزديک، مسکو : فصل هشتم از کتاب – ۴۶



۱۴۹ 

بعد . کردند گي مي ها در هند زنده ، نفر آن۶۲۴۶۸۵۹۸تحت کنترل خود داشت که 
هزار نفر مسلمان در  ۲۵۰ميليون و  ۲۴از انگلستان، نوبت دولت هلند بود، که 

شوروي جماهير در ترکيب اتحاد . ۴۷زيستند هاي شرقي آن مي مستعمره
ميليون نفر جمعيت  ٢٠ندين جمهوري خودمختار مسلمان با حدود سوسياليستي، چ

  .زييند بقيه نيز در کشورهاي تحت انقياد فرانسه و ايتاليا مي ،وجود دارد
ميليون نفر مسلمان  ١٠تا  ۵امپراتوري چين، که کشوري غيرمسلمان است، بين       

ي مسلمانان به  کليه تفکر پان اسالميسم خواهان تجمع. ۴۸است را در خود جاي داده 
معنوي و   گي مبر است، که بايد  زندهغزير پرچم واحد خليفه به مثابه جانشين پي

  .مادي کشورهاي اسالمي را تحت حکومت خود داشته باشد
از اين تاريخ به بعد عربستان به . اسالم قرن هفتم ميالدي در عربستان متولد شد      

تفکر مذهبي، . ام مختلف آن بدل گرديدهاي وسيع و اقو مرکز فتوحات سرزمين
در عين حال، اين اتحاد تازه و . محوري براي اتحاد قبايل چادرنشين اين منطقه شد

  .کرد پرست مذهب نقش ثانوي ايفا مي نمود، زيرا نزد اعراب بت ناپايدار مي
. طلبيد انکشاف روابط اقتصادي، ايجاد يک قدرت متمرکز دولتي را مي      
اين هدف يک برنامه  بايست براي رسيدن به  کرد که مي اثبات مي روزمره   گي زنده

اين  گي اجتماعي افرادي را، که  يي که خطوط زنده جديد مذهبي طرح شود، برنامه
ي نيروهاي  شد، در بر گرفته، قادر به بسيج کليه مذهب براي آنان ترويج مي

 قريشي پا در سر محمدفکر ايجاد چنين ديني . اجتماعي در حال انکشاف باشد
هاي تجاري  راه عموي خود در کاروان هم  گي ساله ١٢از سن محمد . گرفت

، شده هاي جديد آشنا با آدم. کرد النهرين سفر مي بازارهاي يمن و سوريه و بين

                                                 
 )۴۱۷-۳۷۶، ص۱۹۲۱جتماعي و سياسي، به زبان آلماني،آرشيو علوم ا- ۴۷
 )۳۴۷-۳۳۳، دفتر سوم، ص۱۶، جلد۱۹۲۱آرشيو اقتصاد جهاني، به زبان آلماني،- ۴۸
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اين جوان  .شد کرد، و با عقايد مذهبي نوي آشنا مي گي نوي را تجربه مي زنده
دانست، بعدها  خواندن نيز نمي" و احتماال حساس که هرگز به مدرسه نرفت،

بايست به ناجي کشور خود، که در اوضاع و احوال بسيار دشواري بود، بدل  مي
هاي دين جديد توسط محمد مطرح  ل اخالقي که به مثابه پايهواصاصل  در. گردد

  .قانون اعراب، قدم بزرگي به جلو بود پرستي خشن و بي شد، در مقايسه با بت
ديگر، اسالم  ي انتقام و جدايي طوايف گوناگون از يک راي جايگزيني غريزهب      

ي مترقي اسالم نيز در  جنبه. گي، برابري، شکيبايي و مهرباني را قرار داد همبسته
اوضاع مادي، که موجب پيدايش مذهب جديد شد، خود . است همين نکته نهفته 

توانست موجب ايجاد و  نمي عقايد انتزاعي. عامل مهمي در انکشاف آتي آن بود
هاي مشخصي تدوين  الزم بود که قانون. حمايت از يک دولت متمرکز قوي شوند

گي اجتماعي باشد، و از طرف  شوند که، از طرفي راهنماي خطوط اساسي زنده
بدين . دنهاي مردم نيز خوانايي داشته باش گي و آگاهي توده ديگر، با سطح زنده

هاي مادي  ي نزديکي بين نظرهاي انتزاعي و قانون ابطهترتيب، در حکومت جديد، ر
گي  هاي زنده ي اجبار به قانون نظرهاي انتزاعي جنبه: گي مردم به وجود آمد زنده
تنها براي مردم بسيار قابل فهم و متناسب با عادات  ي خود نه  داد، که به نوبه مي
 اوراالطبيعه چنينکه موجب تقويت اعتقاد به روحانيت و مبدأ م بل. ها بود آن

  .شد افکاري نيز مي
توانسته  اين خاطر وجود داشت که  خداي يکتا و توانا با بهشت و جهنم خود به       
  .شمولي نازل آورد هاي خوب و جهان مبري منادي چنين قانونغبود پي
زماني . در اواخر عمر محمد ظهور کرد" ي عملي در اين زمينه خصوصا مسئله      
تر  بايست هر چه بيش هاي عرب تبديل شده بود، او مي رهبر سياسي توده او به که 

براي مثال . دست به سازش بزند و اصول مذهب انتزاعي را با وضع موجود وفق دهد
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ها را  هاي آن بسياري از روش. زماني که قصد جلب طوايف مستقل عرب را داشت
اجتماعي ما قبل خود قطع با روابط " او نتوانست کامال البته . به رسميت شناخت

ها را، که مانعي بر سر راه حاکميت  و فقط آن بخشي از سلوک و عادت. رابطه کند
يي و  هاي توده از طريق مضمون ،هاي الهي و اتحاد طوايف گوناگون بود قانون
تواند به هدف خود يعني يک  جايگزين کرد تا به  قرآن خود، شمول در کتاب جهان

او با تمام نيروي درايت رهبري و سازماندهي خود  .يدا کندحکومت متمرکز دست پ
از کاربرد  ،براي رسيدن به هدف. شد در مبارزه پيروز مي" کرد و غالبا مبارزه مي

 هموطنان او، يعني بازرگانان مکه،. ورزيد شمشير نيز دريغ نمي
 يني گسترش روابط تجاري نشده، از محبوبيت او در ب اش در زمينه اهداف متوجه 

محمد به مدينه ) ميالدي ۶۲۲( او برخاستند مردم به هراس افتاده بودند، بر عليه 
 اطاعت وا گريخت، و با کمک طوايف ديگر عرب، مکيان را سرکوب کرده، به 

بر  يمحمد براي جلب طبقات فقير، که در آن زمان به آنان متکي بود، سخنان. داشت
راف، سخواند، و براي جلوگيري از ا کار  گناهها را  داشت، و آن مندان ايراد  ضد ثروت

تجار به رهبري او گردن  بعدها زماني که طبقه . قانون زکات را به نفع فقرا اجباري کرد
ها کعبه و مکه را به مرکز تجاري و مذهبي جهان  نهادند، در جهت حفظ منافع آن

را  )حجر االسود(ها را از مکه بيرون ريخت و فقط سنگ ابراهيم  بت. اسالم بدل کرد
اين . هر مؤمني اجباري دانست  محفوظ داشت، و زيارت مکه را حداقل يک بار براي

کرد، و موجبي براي اتحاد فرهنگي و مذهبي  عمل منافع تجار عرب را تأمين مي
  .مسلمانان شد

تمام امت اسالم را به   با ايجاد يک مرکز يکتاي اسالمي محمد اميدوار بود که      
به رحمت «: گفت او مي .واحد گرد آورد ]کذا[ي مدني  در يک جامعه  بنام مذه

   ۴۹».گي برادر خواهيم شد و يک جامعه واحد به وجود خواهيم آورد همه  خداوندي
                                                 

 ۵۶-۵۷ص:سال؟: ترکيه کهن و جديد: گولوبورودکو- ۴۹
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ها، افکار و تصميمات  آوري، بازبيني و نگارش وحي در حکومت عثمان جمع      
 نگ نوشته شده بود، ومحمد، که در زمان حيات او بر روي پوست، پاپيروس و س

هاي  نسخه. ي افراد نقش بسته بود، عملي شد تر اوقات در حافظه چنين در بيش هم
اساس   ، کهقرآن ناميي تحت  اين چنين بود که مجموعه. مخدوش و يا غلط نابود شدند

ظهور کرد، و امروز بدون تغيير ) ميالدي ۶۵۰/هجري قمري ٣٠سال (دين اسالم است 
  .در دسترس ماست

گي مسلمانان مربوط  ي شئون زنده يي را، که به کليه هاي پايه تمام قانون قرآن      
هاي مذهبي، مدني، جزايي، مقررات سياسي، اداري،  قانون. شود، در خود دارد مي

گي خصوصي و اجتماعي، و در يک کالم، آن  هاي زنده اقتصادي و هم چنين قانون
گردد،  مي گذاري بر هاي قانون در تمام حطيه چه که به سازماندهي و حکومت بر مردم

ي  ها در مورد عربستان در يک محدوده اما چون تمام اين قانون .شود را شامل مي
تعداد اين . زماني خاص وضع شده بودند، بعدها موجب تفسيرهاي گوناگون شدند

ي  هها خود به انداز فهرست آن» ۵۰ويل«ي  تفسيرها آن چنان زياد است، که طبق گفته
امروز و در شمال لبنان  ي طرابلس در سوريه  خانه در تنها کتاب. يک کتاب است

  .۵۱تفسير وجود دارد ٢٠٠٠٠بيش از  ،است
آزادي انديشه را از " امت توسط خدا، عمال تقدير بيني آن با اتکا به پيشقر      

  :دگير خدواند مجازات شديدي بر ضد کافران در نظرمي. ۵۲انسان سلب کرده است
                                                 

نوع که ابعاد آن از هر سنگ ديگري از اين   ي اجرام سماوي است که از خانواده) سودالحجر ا(سنگ کعبه- ۵۰
 .تر است اند بزرگ دانشمندان تا حال شناخته

اعمال زشت   بگو اي اهل کتاب، چرا به آيات خدا کافر شده و به:  [۱۰۰-۹۸هاي  آيه٣قرآن، سوره ، -  ۵۱
رسالت پيامبر را (بنديد؟ بگو اي اهل کتاب، چرا راه خدا راه مي. اعمال شماست ترسيد که خدا گواه  گراييد؟ به  مي

ترسيد که خدا بي  به. ايد خوانيد؟ در صورتي که به زشتي اين عمل آگاه و اهل ايمان را به راه باطل مي) کنيد انکار مي
ايد، اگر پيروي بسياري از اهل کتاب را کنيد،  اي کساني که به دين اسالم گرويده. خبر از کردار شما نخواهد بود

 ]».گردانند شما را بعد از ايمان به کفر بر مي
 ۶۸ص:سال؟:به آالماني: ي انتقادي بر قرآن ايل، مقدمهو - ۵۲
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در اين » .هميشه در آن جا خواهيد ماند گاه شما آتش خواهد بود و براي  منزل«      
مبر به صورت قابل فهمي براي جاهالن دوران خود نقطه نظر مجازات گناهان غجا پي

گي  توضيح و تشريح زنده  به" لکن محمد اساسا. کند و قضاوت آخرين را طرح مي
انداخته  را از قلم ني چيز ورد بهشت او هيچدر م ؛است در جهان ديگر پرداخته 

ي او آن چنان بهشت را جذاب و قابل فهم توصيف کرد  تخيل عنان گسيخته. است 
در بهشت فرد مؤمن تمام آن چيزهايي را . کند که موفقيت دين جديد را تضمين مي

و فقط  ،است هرگز نداشته   يابد که در صحراي وحشي، در فقر و کمبودهاي آن مي
چه در روي زمين صاحب  مند هم چند برابر آن فرد ثروت. بيند ر روياهاي خود ميد

  .است در بهشت خواهد يافت
آرزوي يک باغ مشجر را به صورت رويا در  عربستان گرماي طاقت فرساي      
. شود که بسيار مجلل است بهشت به مثابه يک باغ بزرگ توصيف مي. آورد مي

ها در بهشت  ر به صورت غذاهاي لذيذ و بهترين شرابي کافي و مستم آرزوي آذوقه
  .يابد تحقق مي

هاي  در بهشت لباس. هاي براق را دوست دارند هاي تند و لباس اعراب رنگ      
هاي  قيمت، مرواريد و الماس و تاج گران هاي براق از ابريشم نازک و مملو از سنگ

اعراب از کار طاقت فرسا  .کشند هاي قيمتي انتظارشان را مي زرين مزين به سنگ
بهشت به آنان . پردازند گان مي زاراند، و براي کار خود به خريد و به کار گمارده بي

شان  آورند؛ غذاي گان تمام اميال آنان را بر مي هدهد، برد صد برده و مستخدم مي
پوشانند، غذا را در ظروف طاليي و آشاميدني را در  دهند و آنان را لباس مي مي

ي ساکنان بهشت  غذا و آشاميدني در معده. آورند شان مي هايي زرين به پيش نگتُ
  . شود هضم مي عرق نامرئي يک از طريق

فرد . يابد بختي فرد مؤمن در آغوش زنان بهشتي تحقق مي ترين خوش اما بزرگ      
رد ليکن عالوه بر آنان، ف. تواند زنان خود در اين دنيا را هم راه خود بياورد مؤمن مي
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اين حوريان . کشند مؤمن را هفتاد و دو حوري زيبا با چشمان درخشان انتظار مي
تمام محسنات  که  ي ضعف زنان زميني را نداشته، بل هيچ روي نقطه زيبا و جوان به 

هاي گالبين، با سپيد  چشم سياه با سينه ان، زيبا رويانحوري. آنان را در خود دارند
ما دختراني در بهشت آفريديم که از «. رنگ، هستند و مرجاني بنداني مرواريدگونه

آنان فضيلت ، ما به با زنان زميني قابل مقايسه نيستنديي هستند، و  سرشت ويژه
هاي زميني  حوريان، ملبس به کمربندهاي طاليي و لباس» .يما  بکارت ابدي داده

  !پذيري چه پاداش دل. لمند ها مي اطلسي هستند و بر روي پشتي
مند شوند، مؤمنان با تمام نيروي جسماني خود  از لذايذ خود بهره که  راي اينب      

گردند، با نيروي جواني سي ساله در زمان حيات زميني و  گي بهشتي باز مي به زنده
هستند صاحبان کودکاني  آناني که خواهان تشکيل خانواده . شوند هرگز پير نمي

گي مؤمنان در بهشت  زنده. آورند مي گريند و نه فرياد بر خواهند شد که نه مي
هاي شراب  خالي از هرگونه نگراني است و در ميان جويبارهاي شير و عسل چشمه

هايي  آنان به روي جاده. خواهند زيست ،سرد است ،چون يخ هم  و آب زالل، که
اند، به  از فرط بار سر خميده کرده هايي با درختان سبز که  مملو از مرواريد، در باغ

  .احت خواهند پرداختسي
قيمت بر روي زمين  هاي گران براي استراحت و خواب، صاحب قصرهايي با فرش      

هاي نو خواهند  و بر ديوار خواهند بود، و در بسترهاي لطيف ابريشمين و لحاف
تمام اين تجمالت، . هاي آنان را نوازش خواهند داد پريان با اوراد الهي گوش. خوابيد

اين است تصوير . هرگز فرد مؤمن را خسته نخواهد کرد ،خوبي  زنان، اغذيه
تر  اسالم نزديک بختي در بهشت که به غير از چادرنشينان، ديگران را نيز به  خوش

  .۵۳کند مي
                                                 

با کفار «[و غيره ٢٠آيه ٧٣سوره ۶۲ي  سوره: ١٠٣،١٠٢آيات، ۴ي  سوره:۱۹۱،۲۳۹،۲۴۰:آيات٢ي ، قرآن، سوره - ۵۳
ز و مشرکان کار زار کنيد و آنان را به قتل رسانيد هر کجا آنان را بيابيد از شهرهاي به رانيد، هم چنان که شما را ا
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زند، اسالم  اين دين مي ي حاکم را به  تقدير در اسالم مهر طبقه اعتقاد به       
اعتالي  اياند، و هرگونه گرايشي به نم مي مقدس گي، استبداد و جهل را امري برده

اگر خدا از همان ابتدا انسان را خوب يا . کند فکري و معنوي را در نطفه خفه مي
خورد که  بد، باهوش يا احمق، زرنگ يا تنبل آفريده باشد، آخر به چه درد مي

يي که براي يک هدف  خشک مغزي. انسان آموزش به بيند و خود را اعتال بخشد 
ي  کند، به مثابه دريچه اي تقويت شجاعت مؤمنان در جنگ عمل ميمعين و بر

مبر و خلفاي جانشين او در معرض خطر قرار غهايي که پي اطمينان در زمان
ي تفکر با گذشت زمان آرام آرام  اين شيوه. گيرد گيرند، مورد استفاده قرار مي مي

  .انجامد به يک رکود اجتماعي و تقدير گرايي محض مي
هاي انکشاف روابط  ين ترتيب، اسالم که نخست تحت فشار ضرورتبد      

اش طرح شد، عاقبت  ي نو توسط محمد و جانشينان اقتصادي، به صورت يک برنامه
يعني سالحي شد  :ديگر بدان دچار شده بودند به سرنوشتي گرفتار آمد که مذاهب 

هيچ  ه در دست طبقات حاکم براي حفظ منافع و حاکميت ايشان بر کساني ک
دوران اسالم امکاناتي در اختيار  اعراب . کردند و تنها فرمان برداري مي ندنداشت

آنان اختيار . داشتند که حتا طبقات حاکم در دوران امپراتوري روم فاقد آن بودند
را داشتند، و  ۵۴هاي سه قسمت جهان، فرهنگ بيزانس، ايراني و ويزيگوت گنج

فقط اولين نسل حاکمان با حالتي . عادت کردندگي جديد خود  خيلي زود به زنده
هاي جهان، که خداوند براي مؤمنان فرستاده بود،  از وحشت در مقابل ثروت

  .)نظير عمر.(مقاومت کردند

                                                                                                                 
ها به  با آن) خانه کعبه(تر از جنگ است و در مسجد الحرام  گري که آنان کنند، سخت و فتنه. وطن آواره کردند

آنان را به قتل به رسانيد و اين است   در اين صورت رواست که. جنگ بر نخيزيد، مگر آن که آنان پيش دستي کنند
 ]الخ... کيفر کافران

 .تا غرب اروپا پيش رفتند و در اسپانيا ساکن شدنداشاره به قبايل گوت است که  – ۵۴
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: ۵۵به قول کرمر. انگيز آغاز شد هاي اعجاب در شهرهاي اصلي ساختمان کاخ      
انگيز تمام کف و  اي شگفته زد، کاشي قصر خلفا در دمشق از طال و مرمر برق مي«

هاي  هاي دايمي و گياهان مصنوعي سايه چشمه. ها را پوشانده بود ديوارهاي آن
راه با نجواي آب، منادي خواب شيرين  هم  پذيري را به وجود آورده بودند، که دل
. گان خوش صدا شده بودند دار مأمن پرنده هاي مجلل و درختان سايه پيچ. شدند مي

هاي با شکوه مملو از  زد، و اتاق طال و نقوش مختلف برق مي ها از کاخسقف 
  ».زيستند هم زيباترين زنان دنيا مي گان خوش لباس بود و در اندرون  برده
از قصر   کرد، و دست کمي قصر خلفا در بغداد يک چهارم شهر را اشغال مي      

ستاني با گاه تاب صاحب منصبان و تجار در ساختن قصر و اقامت. دمشق نداشت
در اسپانيا عبدالرحمن سوم، دو سوم درآمد حکومت را به . خليفه در رقابت بودند

در طول سواحل » سويلو  کرددويا«در . رساند صرف ساختمان قصرها مي
ها ويال و قصر بنا شده  که در ميان آن ،کيلومترها باغ وجود داشت» گوآدلکوير«

  .بود
اطه حاکي از تجمل فرهنگ عرب و اسپانيولي هاي الحمرا و قصرهاي قرن خرابه      
" تقريبا شد که پذيري گذارنده مي گي دل در قصرهاي مسلمانان آن چنان زنده. است

  .در تاريخ سابقه نداشته است
. داشت هفتاد هزار فرانک در سال خرج بر مي  داري قصر مأمون عباسي نگه      

. زنان حرم بودندتن ، ۶۳۰۰رده و نفر آنان ب ٣٧٠٠تن بودند که  ١٣٠٠٠خادمان قصر 
زماني که مقتدر امپراتور . هزار خواجه وجود داشت ١١در قصر مقتدر عباسي 

قطعه پارچه ابريشمي مزين به طال استفاده  ١٢٠٠٠بيزانس را به حضور پذيرفت از 
                                                 

هاي آن،  جهنم و عذاب ٢ي  ، و سوره ۷۶، ۷۲، ۵۸، ۵۶آيات  ۵۵ي  بهشت و لذايذ آن نگاه کنيد به قرآن سوره -  ۵۵
هستند که دست هيچ  ها زناني زيباي با حيايي  در آن بهشت«. [۲۲ي  آيه ٢٢ي ، و سوره۱۰۱، ۵۴، ۲۵، ۱۷، ۴:آيات
 )]۵۸-۵۵(» .اند آن حوريان گويي چون ياقوت و مرجان«) ... ۵۶-۵۵(» .به آنان نرسيده است) ز جن و انسانا(کسي 
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کليساي سن ژان در دمشق با تمام  .شد براي ساختمان مسجدها نيز خرج مي. شد
در تمام شهرها مسجدهايي  .انس به مسجد اميه بدل شدتجمل معماري بيز

 .کرد ي مسيحي برابري ميهامذهبي کليسا يبا حالت ي تجمل ساختند که زمينه مي
  .شهر بصره به خاطر مسجدهايش گنبد اسالم نام گرفته بود

از » عبدالرحمن سوم«در زمان خالفت » ابکردو«پانصد هزار نفر جمعيت شهر       
سخاوت خلفا موجبي براي . مند شدند صد حمام عمومي بهره و سي سه هزار مسجد

منصبان بلند پايه بود، که به حفر  گان و صاحب زاده رقابت اطرافيان ايشان، يعني شاه
در   هاي عظيمي اميه بيمارستان بني. پرداختند راه مي سرا و آب چاه آب، کاروان
هاي شهر بغداد تحت  يمارستاندر زمان خالفت مقتدر، تمام ب .دمشق بر پا داشتند

يک احداث  هزينه " مقتدر شخصا. شد نظارت يک پزشک مسيحي اداره مي
ي  در دوران طاليي اسالم تحت فشار طبقه. بيمارستان جديد را به عهده گرفت

اين عمل خود . راه توجه بسياري شد داري و احداث راه و آب بازرگان، به نگه
  .را فراهم آوردت ي رونق کشاورزي و تجار زمينه
. بدل شدند ،هاي کشت شده يهاي آب و آباد هاي لم يزرع توسط کانال زمين      

هاي  در اسپانيا دشت. شد در سيسل توجه زيادي به کشت زيتون، پنبه و نيشکر مي
  برخوردار بودند که راه ي نظير سد و آبچنان از امکانات چيا و والنسيا آنرطه مواقرن

  .آمد ها به دست مي وردهانواع و اقسام فرآ
ي انکشاف انواع حرف و هنرها را  تجمالتي که در قصرها رواج داشت زمينه      

در  و رفته بود، از دوران ساساني صنعت ابريشم در ايران بسيار پيش. فراهم آورد
گي  بغداد اولين شهر دنيا، در بافنده. گيري يافت دوران خلفا نيز انکشاف چشم

هاي ابريشمين،  مناطق شرقي قلمرو خلفا به غير از پارچه. مين شدهاي ابريش پارچه
  .بافتند هاي پشمين و نخي نيز مي پارچه
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در سوريه . ي فرآوردهاي چرمي و کتاني شهرت داشت آسياي غربي در زمينه      
از قرن سوم هجري به . صنعت شيشه، در مصر صنعت کاغذ رواج فراوان داشت

قيمت  شد، رقابت با کاغذهاي گران از پنبه درست مي بعد، کاغذهايي که در شرق
ها غرب از  قرن. در اين دوران تجارت کاغذ بسيار رواج داشت. مصر را آغاز کرد

در " ايران خصوصا. کرد شد استفاده مي کاغذهايي که در شرق مسلمان ساخته مي
  .ي داشتيهاي فلزي، ابزار جنگي، و تزييني شهرت به سزا ي فرآورده زمينه
. تري از شرق گرفته بود اميه، تجارت ابعاد گسترده در اسپانيا تحت حکومت بني      

ترين بخش درآمد  خروجي کاال در دوران شکوفايي اسالم مهم -گمرک ورودي
در زمان عبدالرحمن سوم، ثروت آن چنان گسترش يافته . داد دولتي را تشکيل مي

جهان در حاکميت «. رفت راه نمي پياده يي گائوري هيچ مسلمان بود که به گفته
خادمان خدا  ،از قرار معلوم ».است  خداست و او آن را به خادمان خود ارزاني داشته

در کنار اين قصرهاي . هاي مقدس بودند اشرافيت عرب و مفسران کتاب
ها فرمان  گي در آن هاي گلين بود که فقر گرسنه شماري کلبه کننده، تعداد بي خيره
ي  هاي بوالهوسانه تمام صنعت اين زمان در جهت ارضاي خواست" يباتقر. راند مي

ي وسيع مردم در  طبقات حاکم به کار افتاده بود و هرگز به برآوردن نيازهاي توده
  .شد نظر گرفته نمي

هاي داخلي براي  ناک جنگ حد و حصر و فقر دهشت در کنار اين تجمالت بي      
ي چهارم علي و  بعد از قتل خونين خليفه. شتابعاد گسترده دا تاج و تخت خليفه 

در  ، که براي انشعاب ۵۶اميه رسيد ، سلطنت به خلفاي بني)ميالدي ۶۸۰(اش  جانشيان
پس از کشتار کربال، شهرهاي مذهبي عليه . اسالم از هيچ کاري روگردان نبودند

 اميه قيام کردند، که با سرکوب وحشيانه و غارت ارتش سوريه سياست خشن بني

                                                 
 ي شيعه و سني تقسيم شد از اين برهه به بعد اسالم به دو فرقه - ۵۶
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  . ۵۷اصطبل تبديل شد مبر در مدينه به غيي که طي آن مسجد پي مواجه شدند، به گونه
مبر غگرفتند و حتا يکي از آنان زيارت قبر پي خلفاي بني اميه مذهب را به مسخره مي

هاي خود  جا رساند که يکي از معشوقه دوم کار را به آن ايولي. را ممنوع کرده بود
هدف تيراندازي  او از قرآن به عنوان  .اعت فرستادرا به جاي خويش به نماز جم

  . ۵۸کرد استفاده مي
در چنين اوضاع و احوالي طبيعي بود که صاحب منصبان اسالم براي تصاحب       

انگيز  هاي اين قصرهاي حيرت در اتاق. هر کاري دست به زنند تاج و تخت خليفه به 
فقط چهار  ]در سنت[صدر اسالم  بعد از خلفاي. امري عادي شده بود قتل و دسيسه 

ي عباسي، تنها شش نفر جانشين مستقيم  خليفه ۲۶جانشين مستقيم وجود داشت و از 
مراد . انداختن سيل خون به دست آوردند اين مقام را از طريق به راه  بودند، بقيه 

در ترکيه براي از ميان برداشتن مدعيان تاج و تخت، دستور داد سه برادر خود  مسو
خفه کنند و سپس براي آمرزش روح آنان زکات داد و جلسات قرائت قرآن به  را

برادر خود را خفه  ١٧پس از دفن سليم دوم، جانشين او، محمد سوم، . پا داشت
ي برابري و تقسيم  اصول اسالم درباره هميشه  ها يک بار براي  در اين دوران. ۵۹کرد

ها، و  و سپس سالطين، امرا، خان خلفا. ثروت بين مؤمنان به فراموشي سپرده شد
هاي مردم، بالعکس، از سير کردن  اندوختند و توده يي مي شرمانه ابعاد بي  شيوخ به

صاحب يک چهارم ديم ] ۱۹۲۲[حتا اکنون نيز . شکم خود عاجز بودند
. شود مند شناخته مي در آسياي مرکزي به عنوان يک مرد ثروت] هکتار۰۹۲۵/۱[

اما طبقات حاکم تمام اين  .روح شريعت به دور افتاده بوداز " اين اوضاع کامال
آنان دستور قرآن و شريعت را که در جهت . احکام را به نفع خود تغيير دادند

                                                 
 ۶۲ص : ۴فصل :۱۹۱۴:به روسي: اسالميسم: تسوتکف – ۵۷
 ۲۱-۲۰ص: ١٨٩٩:سکوم: به روسي: ي آن دين اسالم و آينده:کريمسکي.آ - ۵۸
 ٣٨٩و ٣٩٠ص:محل و سال انتشار؟: اسالم و نفوذ آن برمؤمنان: گائوري - ۵۹
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ي نکاتي را که با منافع آنان  تقويت منافع خود بود مورد استفاده قرار دادند و کليه
  .۶۰گرفت نفي کردند در تضاد قرار مي

از مذهب و پان اسالميسم مرزهاي خود را  مواردي با استفاده  هاي ترک در خان      
که دنيا را به دو  ۶۱گسترش داده، بدين منظور به روي آيات قرآن تکيه کردند

تقسيم » دارالحرب«و بخش کفار به نام » داراالسالم«اسالم به نام بخش بخش، 
رهبري . بخش اول متعلق به مسلمانان و جايگاه فرزندان مؤمن است. کند مي
فرق خليفه و انواع و اقسام سلطنت اين است . بايد در دست خلفا باشد» داراالسالم«

توسط قانون الهي به رسميت شناخته شده،  که خالفت تنها شکل حکومتي است که 
اشکال ديگر حکومت اسالمي توسط  شمول است، در حالي که  يکتا و جهان

  .است يز شده شريعت به رسميت شناخته نشده، حتا محکوم ن
تحت حکومت  ميليون مسلمان که  ۲۵۰اتحاد  دو مانع بزرگ در راه       

ي  هاي فزاينده از يک طرف کشته. هاي ترک بودند به وجود آمد سلطان
آزاد بود و از  امپرياليسم جهاني، که خواهان تسلط بر تمام کشورهاي اسالمي

ي  ان، که در پهنهطرف ديگر، تقويت جنبش ملي تحت رهبري بورژوازي جو
در ترکيه حتا . خاور زمين بزرگ شده، و در زمان جنگ بسيار تقويت شده بود

اسالميسم مطرح  را در مقابل پان )پان تورانيسم(ترکيسم جوانان ترک فکر پان
ي عنصر ترک را  کوشيدند تمام عوامل اساسي متحدکننده آنان مي. کردند مي

ها را  ي نژادي ترک رابطه ،ي مذهبي ابطهبه جاي ر .مستقل از اسالم مطرح کنند
آناتولي، ايران، قفقاز، روسيه،  هاي کردند، و خواهان اتحاد ترک عنوان مي

                                                 
 ٢٢٨آيه: البقره ٢سوره ) تئوکراسي(قرآن، در مورد استبداد و دولت روحاني - ۶۰
م به اي گروهي از مردم منافق گويند که ما ايمان آورده«[ : ۹، ۸، آيات۴۷، ۱۶، ۱۴، ۹، ۸آيات ۲قرآن، سوره  -  ۶۱

که  و حال آن. دهند خواهند که خدا و مؤمنان را فريب  اند و مي ايمان نياورده که  خدا و روز قيامت و حال آن
 ]».فهمند دهند، ولي نمي خودشان را فريب مي
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امپراتوري ترکيه بودند، که شامل هفتاد ميليون  حاکميت تحت... ترکستان، چين و 
  . ۶۲شد مي

 در جنگ جهاني اول تحت رهبري شريف مکه، که با شرکت قيام اعراب       
. از ترکيه شد  راه بود، موجب جدايي شهرهاي مذهبي مکه و مدينه هم انگلستان 

اسالميسم  ي پان تري از ايده داد جوانان ترک به صورت قاطع پس از اين روي
هاي  امپرياليست که بر ضد) جهاد(افزون بر اين، جنگ مذهبي. گردان شدند روي

، نتوانست به دنياي اسالم الهام ، اعالم شد]۱۲۹۳آبان۲۹[۱۹۱۴نوامبر  ٢١متفق در 
آورد  اين چنين کفار را به لرزه در مي الزم را بدهد، و پرچم سبز پيامبر که 

از  ،تر از همه بيش هاي انگليسي که  امپرياليست. تأثيري باقي نگذاشت گونه  هيچ
" ي درست از اين موضوع کامال هراسيدند، با يک محاسبه خطر جنگ مذهبي مي

ي مسلمانان بود، تحت حمايت خود  همه ي  را که خليفه» شريف مکه« بهره گرفته،
  .به شورش وا داشتند

اين شکل مضحکه، هيچ کس را ارضاء   البته روشن است که خالفت به      
توسط " تقريبا يکتا و جهان شمول را که   ي يک دولت اسالمي کرد، زيرا نظريه نمي

حتا قبل از جنگ . برد بود، از بين مي سلطان سليم و جانشيان او به وجود آمده
. دار شد خدشه... خالفت با جدا شدن الجزاير، تونس، مصر، سودان، ليبي، ،يکتايي

استقالل حجاز را اعالم داشت، بدتر شد، و  وضعيت پس از جدايي شريف مکه که 
داري  جنگ صليبي طوالني سرمايه ]سور نام شهري در فرانسه[ »ورس«ي  معاهده
در   هاي اسالمي هاي سرزمين امروز تکه. اوج خود رساند اسالم را به  عليه  جهاني

شمول  ي جهان اند، و جنبه هاي اروپايي اشغال شده مقياس وسيع توسط امپرياليست
دوباره به دست کفار » داراالسالم«. است  بار ديگر به پنداري بدل شده ،خالفت

                                                 
 .تورانيسم ي پان اسالميسم و پان درباره ٩و ٨فصول : ١٩١٣: به روسي: جهان اسالم - ۶۲
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در هند، خواه در مصر يا ترکيه، با اگر يک بورژواي مسلمان، خواه  .افتاده است
هاي ترک از سالح براي مبارزه  که گاهي اوقات چون ناسيوناليست وجود اين

جويد، به آن با خون سردي  داري غرب سود مي آزادي بخش ملي بر ضد سرمايه
  .رتبه صادق نيست بات همين امر در مورد اشرافيت مسلمان و روحاني. نگرد مي

خان افغاني، تحرک بسياري براي برقراري  ااهللا فريقايي، امير امانآ» شيخ زنوزي«      
در نظر آنان جنبش ملي در آناتولي به . دهند خالفت به سبک سنتي از خود نشان مي

هاي  در فصل[يش از اين، پ. داري اروپاست ي اسالم بر ضد يوغ سرمايه مثابه مبارزه
ي ميهن پرستان ترک  ر کنگرهد" شخصاگفتيم که زنوزي  ]مترجم.پيشين اين کتاب

گي کامل خود را با اين جنبش از طريق دعوت  در ارزروم شرکت جسته، همبسته
ي امير افغان  در اين مورد نامه. مسلمانان براي حمايت مسلمانان از آن نشان داده بود

ي شجاع و با ارزش اسالم  به رزمنده«: به مصطفي کمال پاشا بسيار گوياست
هاي فراواني بر دشمنان  از اين پس نيز پيروزي  اميدوارم کهکه ، مصطفي کمال پاشا

  » .۶۳ارمغان بياورد اسالم به 
بدين ترتيب، اين مبارزه در نظر اشرافيت بزرگ مسلمان و روحانيت چيزي جز       

  .مبارزه بر ضد دشمنان اسالم نيست
 ژوئن٢( منصبان در کابل در کنفرانس اسالمي صاحب" اين نکته خصوصا      

 :تصويب رساند  ي زير را به تأکيد شد، که قطع نامه ]۱۲۹۹خرداد۱۲[) ۱۹۲۰
اندازي به  توسط انگلستان تحميل شد، يک دست" شرايط صلح ترکيه که خصوصا«

کاري با دولت بريتانيا را مردود بداند، هرگونه  هر مسلماني بايد هم. دين ماست
شود، به دور افکند، براي  يض ميها تفو توسط انگليسي  منصب افتخاري را که

ستان متشکل نيي در افغا هاي مختلف دفاع از اسالم بايد کنگره بررسي وسايل و راه

                                                 
 ١٩٢٠دسامبر ۲۴مورخ) ترکيه(گون ي يني روزنامه - ۶۳
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ي  بايد خليفه. تشکيل شود» خان ااهللا امير امان«از علما و روحانيون تحت رياست 
را » شريف مکه«ت و پيمان وفاداري به نسدا» سلطان محمد ششم«اصلي مسلمانان را 

تعهد  چون گسترش اسالميت در کمال استقالل منوط به . اعتبار اعالم داشتبي 
قدرت سياسي بدان و دفاع از آن است، تمام مسلمانان بايد خواهان استقالل و 

  » .۶۴آزادي قدرت سياسي باشد
" اسالميسم مطمئنا ي خالفت با سلسله مراتب روحانيت و هم چنين پان نظريه      
ن را بر ضد نااما در اوضاعي که طبقات فوقاني مسلما. ارتجاعي است" عميقا
کند، تا حدي نقش  ي بريتانيا بسيج مي ي اول سلطه داري غرب و درجه سرمايه

، کرده داري جهاني را تسريع گي سرمايه کند، زيرا از هم گسيخته انقالبي ايفا مي
  .کند ي لندن را سست مي هاي سلطه پايه
ي خود را بر ضد  ي مبارزه مرحلهنخستين هاي ترک  زماني که ناسيوناليست      
اتمام رساندند، کوشيدند براي آزادي  گران اروپايي پيروزمندانه به  ي غارت سلطه

کامل خود با الهام از روحانيت ترک، کشورهاي ديگر اسالمي را نيز در مبارزه 
اتفاق  به) ]۱۳۰۰[١٩٢١(در آنکارا» مجمع عمومي ملي«بدين منظور، . بسيج کنند

. تصويب رساند اسالميسم در آنکارا به  ي پان آرا طرح دولت را براي دعوت کنگره
گان جهان اسالم، از جمله  از تمام نماينده تصميم گرفته شد که    در اين کنگره

يي مشابه  به موازات اين، انگلستان کنگره. الجزاير و هندوستان، دعوت به عمل آيد 
اسالميست با تمام کوشش خود در  هاي پان م گرايشاما تما. در مکه دعوت کرد

بر ضد انگلستان سمت و سو " جهت برقراري خالفت منتج از روح اسالم، طبيعتا
: گفت بايد نقطه نظر آن فيلسوف هندي را پذيرفت که ميجا  اين. پيدا خواهند کرد

  ».ام من سه دوست دارم، دوست خودم، دوست دوستم، و دشمن دشمن«

                                                 
 ١٩٨ص:۶و  ۵هاي  شماره:١٩٢٠سپتامبر): خاور نو(در نويه اورينت - ۶۴
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ترين دشمن انقالب جهاني است و تمام کساني که بر  ستان امروز بزرگانگل      
ي  به وظيفه ،نظر از هدف نهايي آنان رزمند، صرف داري مي ضد بختک سرمايه

ترجمه از (.رسانند المللي براي اتمام کار سلطه بورژوازي ياري مي پرولتارياي بين
ي اول فصل به  حهبه علت طول کالم، چند صف -ي متن روسي برگردان فرانسه

  )۶۵اند تلخيص ترجمه شده
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
) ۳(زاده  آثار آوتيس سلطان) ۲۰(سوسيال دموکراسي و کمونيستس ايران/اسناد تاريخي جنبش کارگري: منبع– ۶۵

 پادزهر
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  ۶۶ايران پايگاه امپرياليسم بريتانيا
  

آهن سراسري  ترين عناصر متکي است، ساختمان راه دولت ايران که بر مرتجع      
هاي ارتباطي را آماده  برد، راه هاي ستراتژيک را به پيش مي ستراتژيک ايران و جاده

به تاسيس استحکامات دريايي در درياي مازندران و پايگاه زيردريايي  سازد، مي
پهلوي يک اسکله زيردريايي ساخته خواهد ] بندر[در . گز دست زده است] بندر[

تعداد . يي قانوني به منظور تعيين وظايف نظامي عرضه خواهد شد اليحه. شد
شود که هم  ر بالغ ميهزار نف ۲۰۰اش، به  سربازان ايران به غير از نفرات ذخيره

درصد بودجه ايران به مصارف  ۶۰. گردند هاي جديد مسلح مي با سالح" اکنون کال
تنها از چکسلواکي صد هزار قبضه تفنگ و شش هزار مسلسل و . رسد نظامي مي

سه ميليون پوندسترلينگ از درآمد شرکت . ديگر تسليحات سفارش داده شده است
تواند  مصارف نظامي کنار گذاشته شده است که مينفت ايران و انگليس به منظور 
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مذاکرات شرکت نفت ايران و انگليس به منظور افزايش . در خارج به مصرف برسد
درصد درآمد خالص که باز بايد به مصرف خريد تسليحات  ۲۰به  ۱۶سهم ايران از 

  .اختصاص يابد در جريان است
باشيم که امپرياليسم فرانسه امروز با  نادرست خواهد بود اگر باور داشته" طبيعتا      

شناسايي سيادت سياسي خود از طرف انگلستان در قاره اروپا در عين حال کل 
کم در مرزهاي باختري آن را   اقدام تدارک جنگ عليه اتحاد شوروي دست

کنند  به فرانسه کمک مي  هاي انگليسي که امپرياليست چنين اين کند و هم هدايت مي
که بريتانياي کبير نقش کمکي ايفا  اين] باالخره[د را به انجام برساند و تا وظيفه خو

هاي خود  به بعد در زمينه تقسيم نقش] ۱۳۰۶[۱۹۲۷انگلستان و فرانسه از . ۶۷کند مي
دار شود و  به توافق رسيدند که فرانسه تدارک دخالت در مرزهاي باختري را عهده

  .يک را به عهده بگيردبريتانياي کبير تدارک دخالت در خاور نزد
ها فعاليت شديدي را در سرکوب انقالب چين  به اين طرف، انگليسي ۱۹۲۷از       

در همين . اند و در تدارک سقوط حکومت در افغانستان به منصه ظهور رسانده
هزار نفري در هندوستان آغاز گشته است، که تحت  ۳۰۰زمان، ايجاد يک ارتش 

هاي  ر دارد؛ تدارک يک پايگاه هوايي و پيستنظر ستاد فرماندهي لندن قرا
چنين جزاير بحرين در خليج  هم. هواپيمايي از مصر تا هندوستان انجام گرفته است

به اين طرف بريتانياي کبير نيروهاي خود  ۱۹۲۷از . اند اشغال شده] بدين منظور[فارس 
هاي هر دوي  ولتد. يي تقويت کرده است العاده را در ايران و افغانستان به طرز فوق

بورژوازي ايران که از گسترش  . ي بريتانياي کبيراند دست نشانده" اين کشورها اساسا
به يک نيروي ضد انقالبي ] ۱۲۹۹[۱۹۲۰انقالب اکتبر وحشت زده بود، در همان سال 

  .داران فئودال به سمت امپرياليسم بريتانيا گرويد بدل شد و همراه زمين
                                                 

گويد  سخن مي» رفقايي«زاده از  که در متن فرانسه سلطان نکته مهم آن. فاوت استدر متن فرانسه اين قسمت مت – ۶۷
 .که معتقدند که فرانسه نقش اول حمله به اتحاد شوروي و بريتانيا نقش درجه دوم را داراست
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گذاري کالن در  ياليسم بريتانياي کبير در ايران به سرمايهقدرت اقتصادي امپر      
ميليون ليره سترلينگ  ۴۲" بريتانياي کبير در ايران مجموعا. ايران متکي است

در حالي که . ميليون در صنايع نفت است ۳۵گذاري کرده است، که از آن  سرمايه
در " مدتاگذاري کرده است ع ميليون ليره سترلينگ سرمايه ۲/۲اتحاد شوروي 

ميليون ليره [ ۱/۱آمريکا، بلژيک، و آلمان . اند هاي تجاري به کار افتاده رشته
بدين سان ايران تنها گذرگاه هندوستان نيست، . اند گذاري کرده سرمايه] سترلينگ

شرکت نفت  .العاده در بر دارد چنين براي بريتانيا اهميت اقتصادي فوق که هم بل
ميليون ليره سترلينگ سود ويژه  ۵۵، ۱۹۳۰تا  ۱۹۲۰از ايران و انگليس به تنهايي 

ميليون ليره سترلينگ بابت سهم به ايران تعلق  ۱۰] مبلغ[از اين . تحصيل کرد
اکنون مطبوعات ايران به دنبال مطبوعات فرانسه و انگليس، الينقطع . گرفت مي

سه، که فران پس از اين. کنند پردازي مي ي خطر تجارت با شوروي قلم درباره
تجاري عليه اتحاد شوروي را اعالم داشتند ايران ] تحريم[بلژيک، روماني، بايکوت 

. ي انحصار تجارت خارجي عليه اتحاد شوروي به تصويب رساند نيز قانوني درباره
ي اعطاي انحصار نفت به بريتانياي کبير است  دولت ايران دست اندر تدارک مسئله
شرکت ز دست اتحاد شوروي خارج سازد و تا بدين ترتيب بازارهاي شمال را ا
داري قشون  پايگاهي براي نگه] شمال ايران[جا  ايران و انگليس را قادر سازد در آن
در افغانستان نيز همين امر با کمک نادرشاه در . موتوريزه در جنگ آينده ايجاد کند

شاور پي –آهن ستراتژِک کابل  گردد؛ راه شرف انجام است؛ ارتش منظمي ايجاد مي
شود؛ فغانستان با انگلستان قرارداد وامي به امضا رسانده  هاي شوسه ساخته مي و راه

از جنگ . دارد هزار قبضه اسلحه به عنوان هديه دريافت مي ۲۰است و از انگلستان 
خوش  به اين طرف مسائل دفاع از هندوستان در ماهيت خود، دست] اول[جهاني 

از ) kitohmar(کبير بناست بنابر طرح لرد کيتمر بريتانياي . اند تغييرات جدي شده
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بدين منظور هندوستان بايد مرزهاي . دفاع منفعل به دفاع فعال هندوستان گذر کند
خود را از خارج در افغانستان و ايران حفاظت نمايد، به طوري که نيروهاي دشمن 

نند در داخل توا مي] نيروهاي خارجي[نتوانند به هندوستان هجوم آرند، زيرا ايشان 
بدين منظور، . مرزهاي کشور به روي بخش ناراضي اهالي نفوذ فراوان داشته باشند

بريتانياي کبير اقدامات عظيمي را براي آماده ساختن هندوستان در جنگ آينده به 
به منظور گسترش . امروز هندوستان هفت هزار ميل راه آهن دارد. رساند انجام مي

ه به سوي مرزهاي شوروي در ترکستان هدايت خط راه آهن به سمت مشهد ک
آهن  کيلومتر راه ۵۵۰] مترجم:زاهدان[دزدآب تا ] ؟[شهر ها از نيک يابد، انگليسي مي

بستر . هايفه نيز آغاز گشته است -تهران -آهن بغداد احداث راه. اند احداث کرده
به رودخانه  توانند پيما مي هاي اقيانوس سان کشتي يابد و بدين العرب گسترش مي شط

  .وارد شوند
در خوزستان ايران . کنند ها جزاير بحرين در خليج فارس را تقويت مي انگليسي      
کنند و به خرج دولت ايران بندر بزرگ  هاي رودخانه کارون را مستحکم مي کناره

بايست براي لنگراندازي  گردد که مي خليج فارس، بندر شاهپور، احداث مي
گردان  ۲۵تا  ۲۴هم اکنون بريتانياي کبير متجاوز از . سب باشدپيماها منا اقيانوس

هواپيما، در  ۵۰۰هوايي در هندوستان، عراق، مصر، و فلسطين، با روي هم رفته 
اند و قادراند تا تبريز، مشهد و کابل  بسياري از اين هواپيماها دور پرواز. اختيار دارد

. حمله برند] ؟[ي تژن کراسنسووسک جا به باکو، مرو و واحدها پرواز کنند و از آن
سازد از پايگاه هوايي بصره در منطقه خليج فارس به  فن مدرن هواپيمايي ميسر مي

  .که در اين فاصله فرود آمدن ضروري گردد باکو نزديک شد و بازگشت بدون آن
بايستي ظرف  افغانستان مي -ايران -هاي تجهيزي، ارتش هندوستان موافق طرح      

سواره نظام را در بر ] فوج[رژيمان  ۳۵هزار پياده نظام و  ۳۰۰ماه جنگ، نخستين 



۱۶۹ 

 ۳۰۰بايست به تواند به تنهايي به  مي  انگليسي-گيرد؛ در دومين ماه جنگ ارتش هند
هزار تن را زير  ۶۵۰مين ماه، انگلستان در هندوستان  در شش. هزار تن افزايش يابد
يمي هنگامي که در پشت جبهه آن کار نبرد با چنين ارتش عظ. پرچم خواهد داشت

  .جدي با پايه سياسي صورت نگيرد، بسيار دشوار خواهد بود
اين ارتش با . رود چنين با شتاب نيرومندي به پيش مي نوسازي ارتش هند هم      

چنين  توانند هم ها مي اين اتومبيل. گردد هاي موربون و تورنکرافت مجهز مي اتومبيل
هزار اتومبيل در اختيار  ۴۰افزون بر اين، . ناهموار پيش بروندهاي بسيار  در جاده

ايران و افغانستان در تمام . هزار اتومبيل در اختيار عراق است ۵۰۰۰هندوستان و 
به مثابه منطقه آغاز حمله عليه اتحاد شوروي در   هاي انگليسي هاي امپرياليست طرح

آگاهانه کشور را از نظر سياسي نيز " طبقه حاکم در ايران کامال. اند نظر گرفته شده
  .سازد براي جنگ آماده مي

اش کوفته است، به منظور داغان ساختن هر  ايراني که بحران اقتصادي درهم      
از جلوس پادشاه . جنبش انقالبي در کشور به اقدامات وسيعي دست زده است

هاي  يگيري، لشکرکش جديد به تخت سلطنت به اين طرف، روزي نبوده که دست
تنها طي پنج سال گذشته ده قيام بزرگ سرکوب . تنبيهي و تيرباران قطع شده باشد

اند، و برخي از  هاي نظامي، در حدود دو هزار نفر تيرباران شده شده، و به مدد دادگاه
در حال حاضر . اند هاي رشت، مشهد، يا ساير شهرها به دار آويخته شده آنان در خيابان

. اند نفر عضو حزب کمونيست ۱۵۰ها اسيراند که از ميان آنان  نفر در زندان ۳۰۰۰
گير گردد،  حزب کمونيست غيرقانوني است، و هر کمونيستي که توسط پليس دست

در مشهد " همين اخيرا. هاي سخت کشانده خواهد شد به زير شکنجه و مجازات
  .چندين کارگر زير شکنجه جان سپردند

جنبش انقالبي در اين کشور بدون توقف به پيش  ها، اين  ي ولي عالرغم همه      
ها با هم دستي ارتجاع سياه نقش جالد را به  حتا هنگامي که امپرياليست. رود مي
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هاي کارگري و دهقاني در ايران،  گيرند، ترديدي نيست که توده عهده مي
] بايد[مستعمره خواهند فهميد که  هندوستان، و مابقي کشورهاي مستعمره و نيمه

  اي دفاع از جمهوري کبير پرولتري و رهايي خويش مبارزه کنندبر
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  ۶۸مالي هست؟  آيا عصري به نام سرمايه
الملل کمونيست بايد جوهر تئوري اقتصادي معاصر را باز گويد، پس  برنامه بين      
برنامه  طرح. ترين ترديدي است بايد از برنامه زدود چه را که موجب کوچک آن

کمينترن چون هيلفردينگ، دوران معاصر را دوران ] ۱۹۲۸کنگره ششم، ژوئيه [

                                                 
ه امکان چارچوب تنگ مقال. کند روشن مي" مالي را کامال  ي سرمايه  ي او مسئله نويسنده معتقد نيست که مقاله – ۶۸

به همين دليل مسائل ديگري نيز، . دهد که خصلت اپورتونيستي تئوري هيلفردينگ، آن طور که بايد، برمال شود نمي
  .گيرند اند، مورد بحث قرار نمي که با اين تئوري مرتبط

دستگاه  که بايد هم چون نتايج تمام -را   داري چنين براي نويسنده ممکن نيست تئوري فروپاشي سرمايه هم      
نويسنده اميدوار است به تواند در . و براي ما بسيار مهم است، مورد بحث قرار دهد -اقتصاد انحصاري انگاشت

  )زاده سلطان.(گو کند اين مسائل گفت  ي ي همه فرصت ديگري درباره
هيات . (اهيم کردهاي آينده چاپ خو زاده را در يکي از شماره ي رفيق سلطان ارزيابي انتقادي از اين مقاله      

  ]ويراستار. هاي بعدي مجله به چاپ نرسيد اين ارزيابي انتقادي در هيچ يک از شماره)[الملل کمونيست تحريريه بين
 Die؛ ۱۹۲۸، مورخ ژوئيه ۳۰-۲۹الملل کمونيست، شماره  بين اين مقاله از متن آلماني مندرج در مجله –

Kommunistische Internationale Heft 29-30:1928  تحت عنوان؛Gibt Es Eine Epoche 

des Finanzkapitals? اند،  براي تسهيل مرجعه با ماخذي که در اين مقاله ذکر شده. به فارسي ترجمه شده است
جا که ميسر بوده، با مشخصات زير،  مالي اثر هيلفردينگ، تا آن  اثر مارکس و سرمايه  سرمايهي کتاب  هاي تازه چاپ

 Karl Marx  Das Kapital in MEW Dietz Verlag: Berlin:اند د استناد قرار گرفتهمور() در دو ابرو 
Rudolof IIilferding Das Finanzkapital Furopaische Verlaganstalt Frankfurt 1968.   

  :ها افزوده است مالي را مترجم به پانويس  رجوع به ترجمه فرانسه سرمايه
Capital Financier Les Editions Minuit Paris 1970 
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گان طرح اين ادعا را از نظر تئوري چنين مدلل  نويسنده. نامد مالي مي  سرمايه
  :کنند مي

ي بيستم، عصر جديدي  صنعتي، با شروع سده  داري در پي عصر سرمايه ((      
که در آن   داري رشد پر جهش و کشاکش سرمايه آغازيد؛ عصر امپرياليسم، يعني

رقابت آزاد محو انحصار شده است، و مناطق به اصطالح آزاد مستعمرات تقسيم 
بايد به طور " اند، و مشاجره براي تقسيم نو مستعمرات و مناطق نفوذ ضرورتا شده

  .))گرفت عمده شکل مبارزات مسلحانه به خود مي
بيان کامل خود را تازه در   داري جهانگير سرمايهبدين ترتيب، تضادهاي ((      

  ي ، رابطه داري يافتند که شکل جديد تاريخي سرمايه) مالي  داري سرمايه(امپرياليسم 
و تغييري در روابط طبقات   داري اقتصاد جهاني سرمايه جديدي بين اعضاي مختلف 

مبناي انکشاف قوانين ي نوي تاريخي بر  اين مرحله. است  داري ي سرمايه اصلي جامعه
به تشکيل   قانون تجمع و تمرکز سرمايه. پديد آمد  داري ي سرمايه حرکت جامعه

هاي  سازمان ، به اشکال جديدي از)کارتل، سنديکا، تراست(هاي انحصاري  اتحاديه
  آميختن سرمايه. کردند، انجاميد ها مجتمع مي آساي توليدي مرکب، که بانک غول

  ، عصر سرمايه داري بانکي و خصلت انحصاري اين شکل سرمايهي  صنعتي با سرمايه
صنعتي، که   داري سرمايه» رقابت آزاد«. کند مالي تبديل مي  صنعتي را به عصر سرمايه

ي تجاري شده بود، به نوبه خود به  جايگزين انحصارهاي فئودالي و انحصار سرمايه
  .))۶۹شود مالي بدل مي  انحصار سرمايه

واژه به واژه موضع هيلفردينگ را که در " گان طرح تقريبا رتيب، نويسندهبدين ت      
  .بندند کنند و نتايج نظري او را به کار مي آمده است، اتخاذ مي مالي  سرمايهکتاب 

ها است که سير واقعيت تئوري هيلفردينگ را رد کرده است، ولي  گرچه مدت      
يژه در اتحاد شوروي، يکي از اين تئوري هنوز در محافل مارکسيستي، به و

                                                 
۶۹ -  PROGRAMM DER K. I. (ERFURT) ABGEDRUCKT  IN  K.I. , HEFT 23/24,1928. 
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  سرمايهبعد از انقالب اکتبر، اثر او به نام . ها است ترين و توده پسندترين تئوري رايج
ي  عالوه بر اين، تئوري هيلفردينگ به وسيله. چندين بار به طبع رسيد مالي

هيلفردينگ خود اين تئوري را چنين . شود اقتصاددانان جوان مجدانه تبليغ مي
  :کند يتعريف م

داران صنعتي  ي اختيار سرمايه ي صنعتي از حيطه التزايدي از سرمايه بخش دائم((      
گيرد، که در برابر  به ميانجي بانک انجام مي  دسترسي آنان به سرمايه. شود خارج مي

" از سوي ديگر، بانک نيز بايد بخش دائما. را دارد  آنان نقش صاحب سرمايه
در ] اين بخش[خود را در صنايع به کار اندازد، بدين جهت هاي  تري از سرمايه بيش

را که در   من اين سرمايه. شود صنعتي بدل مي  يي به سرمايه ميزان تصاعد يابنده
  .)) ۷۰نامم مالي مي  صنعتي تبديل شده است، سرمايه  واقعيت به سرمايه

  :گويد هيلفردينگ در پايان کتاب مي      
العاده تسهيل  را فوق  داري مالي گذار از سرمايه  ي سرمايه دهنقش اجتماعي کنن((      
هاي صنعت را زير کنترل خود آورده  ترين رشته مالي مهم  زماني که سرمايه. کند مي

از طريق ارگان آگاه خود، يعني حکومتي که کارگران   است، کافي است که جامعه
هاي صنايع  ترين رشته فاصله مهممالي را به دست گيرد تا بال  اند، سرمايه تسخير کرده

اند و تسلط بر صنايع  ها از صنايع وابسته ها به اين بخش ساير رشته. در اختيار او در آيد
بزرگ خود به معني موثرترين کنترل اجتماع است، حتا بدون اجتماعي کردن 

تصاحب شش بانک بزرگ برلين امروز به معني تصاحب ] ... ها ساير رشته[ي  بالواسطه
هاي صنايع بزرگ است، و در دوران گذار، تا هنگامي که دستگاه  ترين بخش همم

سياست ] ها تصاحب اين بانک[مفيد به نظر برسد،   داري داري سرمايه حساب
  .))۷۱العاده تسهيل خواهد کرد سوسياليستي را در آغاز فوق

                                                 
۷۰ -, WIEN, 1923, ( F.K. , II, SEITE 309/ C. F. PP 317-18   DAS FINANZ  KAPITAL 
۷۱ – IBID , SEITE; (F. K. I, S. 503/ C.F. , P. 493  
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  :شود که گفتار اين کتاب هيلفردينگ مدعي مي در پيش      
است جريان تمرکزي است که » جديد»  داري ي سرمايه کننده ه مشخصچ آن((      

از راه تشکيل » رقابت آزاد AUFHEBUNG بر داشتن، رفع،«از يک سو در 
  بيش از پيش دروني سرمايه  ي ها، و از سوي ديگر، در رابطه ها و کارتل تراست

به خود   ايهشکل سرم  سرمايه  از طريق اين رابطه. کند صنعتي و بانکي بروز مي
  .))۷۲است  گيرد که باالترين و مجردترين شکل تظاهر سرمايه مي

ي بانکي را که در واقعيت به   تر بگوييم، آن سرمايه پس آن پولي، يا دقيق      
ترين  مالي مهم  اين سرمايه. نامند مي  صنعتي تبديل شده است، سرمايه  سرمايه
  هنگامي که پرولتاريا سرمايه. ه استهاي صنعت را زير کنترل خود در آورد رشته

. آورد ترين مواضع را به دست مي گيرد از اين طريق مهم مالي را زير تسلط خود مي
هاي صنعت  ترين رشته تصاحب شش بانک بزرگ برلين را بايد چون تصاحب مهم

  داري کند که انکشاف سرمايه هيلفردينگ بارها در کتاب خود ادعا مي. انگاشت
ها با بسيج پول طبقات  دهد، زيرا بانک ها افزايش مي صنايع را به بانک گي وابسته

تحت اختيار خود " يي از اين پول را مداوما توانند بخش همواره فزاينده غيرمولد مي
را به   ها هاي پولي فزون از حد نبودند، بانک آن مادامي که اين واسطه. داشته باشند

رساند، و از اين  و پرداخت مبادالت ميبازي  مصرف اعطاي اعتبار براي بورس
حال با توجه به افزايش دائم ميزان اين پول و . رسيد طريق، به اهداف خود مي

  التزايدي از اين پول به سرمايه بازي و تجارت، بايد بخش دائم کاهش اهميت بورس
  :گويد چنين مي هيلفردينگ هم .صنعتي بدل شود

چه براي ايشان  ها هستند، آن ي گردش پرداخت ها واسطه مادامي که بانک((      
  ها آن. و قدرت پرداخت آن است] ي اعتبار ي گيرنده[مهم است وضع آني موسسه

                                                 
۷۲ – F.K. , S. 17/ C.F. , P. 55 
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کردند و کاالهايي را پيش  هايي را که از اين نظر معتبر بودند نقد مي سفته
داشتند که برحسب وضع  پرداختند، يا سهامي را در برابر وام به ضمانت بر مي مي
سان، ميدان عمل آنان نيز  بدين. لي بازار به قيمت متعارف قابل فروش بودندفع

  هاي بورس بود، تا سرمايه بازرگاني و در کنار آن، ارضاي نيازمندي  تر سرمايه بيش
تر به  کشيد و بيش تر به پروسه توليد مي چنين روابط آنان با صنعت کم هم. صنعتي

  .))شد شان محدود ميفروش کاال توسط صاحبان به عمده فرو
رسد که سرمايه براي توليد در اختيار  ولي هنگامي که بانک به جايي مي((      

ي توليدي و موقعيت  صاحبان صنايع بگذارد، ديگر منافع او به وضع آني موسسه
تر بر سر سرنوشت دراز مدت  که اکنون مسئله بيش گردد، بل آني بازار محدود نمي

گردد، و  منافع آني به منافع دراز مدت بدل مي. ار استموسسه و وضع آينده باز
ي استقراضي  تر باشد، و به خصوص هر چه آن بخش از سرمايه اعتبار هرچه بزرگ

تر سنگيني کند، همان قدر هم اين  بدل شده است بيش )FIX(ثابت   که به سرمايه
  .))۷۳تر خواهند بود تر و مداوم منافع بزرگ

به   داري ي سرمايه نگ معتقد است که جديدترين مرحلهسان هيلفردي بدين      
مالي انجاميده است،   و به سروري سرمايه» ها گي روز افزون صنايع به بانک وابسته«

 -مالي در زمان نيرومندترين تجمع سرمايه صنعتي  و اين امر پس از پيدايش سرمايه
رخ داده ) روتراست، کارتل، سنديکا و غي(يعني در دوران موسسات انحصاري 

  .است
  ها درست است؟ ولي آيا تمام اين      

  
   داري اعتبار و اهميت آن در سرمايه

                                                 
۷۳ – DAS F. K. , S. 96; (F.K., SEITEN 118-19/ C.F., P.145. 
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ها را در دوران  بانک  در وهله نخست بايد علل ضرورت اعتبار و وجود      
يي که رکن اساسي آن مالکيت خصوصي  در جامعه. به بحث گذاشت  داري سرمايه

پروسه تجديد توليد اجتماعي تنها به برکت و تقسيم کار است روابط اجتماعي، 
مناسبات اعتباري بر . گردند برقرار مي  ها ي آن تبديل محصوالت به کاال و مبادله

ي بعدي انکشاف مبادله در  آيند که بايد به مثابه مرحله اساس اين مبادالت پديد مي
يعني . هايي هستند که خود مبادله داراست نظر گرفته شوند و داراي همان ريشه

. ولي وام با مبادله يکي نيست. ي مورد بحث ي مناسبات توليدي جامعه ماهيت ويژه
) اعتبار بانکي يا ربايي(يي  اعتبار کااليي شکل تغيير يافته مبادله و اعتبار سرمايه

) سامان(بدين ترتيب ضرورت اعتبار تنها بسته به نوع . تبديل مبادله به وام است
به . ترين علت است، ولي تنها علت نيست گرچه اين مهم .استروکتور توليد نيست

که با  تري موثراند که هميشه يکي نيستند، بل موازات آن عوامل اقتصادي مشخص
در اقتصاد کااليي ساده روابط اعتباري بر زمينه . کنند شکل و نوع اعتبار تغيير مي

  :آيند اوضاع و احوال ابتدايي زير به وجود مي
تر و توليد کااليي ديگر نيازمند زمان  يک کاال نيازمند زمان کمتوليد  ((      
کااليي در خود بازار . توليد کاالهاي مختلف به فصول وابسته است. تري است بيش

از اين رو . دور دست سفر کند] بازاري[شود و کاالي ديگري بايد به  ساخته مي
ر شود تا ديگري چون تواند چون فروشنده زودتر وارد بازا ي کااليي مي دارنده
هم  جا باز اهميت آنان در اين. اند نيز صادق  داري همين علل در دوران سرمايه. خريدار

تر، و نيروهاي توليد کننده به  جا شديدتر، بازار وسيع تقسيم کار در اين. تر است بيش
جاري به سبب اعتبار، نه تنها عمليت صنعتي و ت. ترند يي رشد يافته طور غيرقابل مقايسه

  .))شود ي تجديد توليد به طور کلي تسريع مي)پروسه(که فرآيند  يابند، بل گسترش مي
ي صنعتي  ي تجديد توليد، بر مايه با پروسه  دانيم، در رابطه طوري که مي همان((      

شود،  نخست چون پول متظاهر مي. گيرد در حرکت خويش سه شکل به خود مي
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شود، و  وسايل توليد و نيروي کار مبدل مي ي مولد، يعني به سپس به سرمايه
جويد و  ي کااليي تبديل مجدد خود را به پول مي آخر به صورت سرمايه دست
ي تجديد توليد  به صورت کاال از پروسه  که سرمايه روابط اعتباري بعد از آن. غيره

  .))شود جدا شد، برقرار مي
کااليي هستند که براي مصرف فردي و هاي  هاي به قرض رفته، سرمايه سرمايه((...       

جا  چه در اين بنابراين آن. اند مولد ساخته شده  يا براي تعويض عناصر پاياي سرمايه
است که در مرحله معيني از   کند هميشه سرمايه قرض داده شده بروز مي  چون سرمايه

ديگر ولي از طريق خريد و فروش از دستي به دست . پروسه تجديد توليد قرار دارد
شود، در حالي که هم ارز يا معادل آن در موعد مقرر به فروشنده پرداخت  منتقل مي

نخ تابيده در برابر  شود، پنبه در برابر سفته به بافنده منتقل مي: به عنوان مثال. شود مي
رسد و  گيرد، کتان در برابر سفته به دست تاجر مي سفته در اختيار بافنده کتان قرار مي

در برابر سفته به صادرکننده و از دست صادرکننده در برابر سفته به دست از دست او 
... خرد و غيره  فروشد و به جايش نيل مي رسد که آن را مي تاجري در هندوستان مي

بدون . شود تجديد توليد مي) پروسه(جا ميانجي مراحل مختلف فرآيند  اعتبار در اين
کتان را ] بهاي[نخ تابيده را و تاجر ] بهاي[ف با پنبه را، کتان] بهاي[که  بافنده   آن

  .))۷۴پرداخته باشند"] نقدا[
ي طبيعي اعتبار گسترش  ، اين زمينه داري با رشد تجارت و دستگاه توليد سرمايه      
جا، در مجموع،  اعتبار اين. کند شود، و اهميتي عمومي کسب مي يابد، تحکيم مي مي

که در برابر قول  ارد، يعني کاال نه در برابر پول، بلي پرداخت را د تنها نقش يک وسيله
  .شود کتبي پرداخت در موعدي معين، يعني در برابر سفته فروخته مي

يي در چيست؟ اين فرق ناشي از اختالف  حال فرق بين اعتبار تجاري و سرمايه      
ميشه يک ، البته ه داري يي سرمايه در جامعه. ي نزولي است صنعتي و سرمايه  سرمايه

                                                 
۷۴ - DAS KAPITAL , BAND III, I. II, S. 19, (DAS KAPITAL III, SEITEN 498-99, 
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ولي . دار قرار گيرد تواند در دست يک سرمايه است که مي  و همان سرمايه  سرمايه
گويد، داراي حرکتي دوگانه و  همان طور که مارکس مي  در واقع اين سرمايه

  .مختلف است
گي  ويژه. پردازيم صنعتي مي  ي نخست به خصوصيات سرمايه ما در وهله      

) ي پروسه(فقط در فرايند   صنعتي چون سرمايه  يهنخستين آن اين است که سرما
شود و در نتيجه  يابد، يعني در فرايندي که نيروي کار استثمار مي توليد فعليت مي

در تضاد مستقيم با کار است و   اين سرمايه. آيد ارزش اضافي به وجود مي
است در تضاد با   اين سرمايه )PERSONIFKATION( که تشخص  داري سرمايه

يي است که در دست صاحب خود بايد تغيير  ، اين سرمايه"ثانيا. رگر قرار داردکا
ي کااليي وجود  دار به شکل سرمايه براي سرمايه  شکل دهد، يعني، اين سرمايه

کم، و در  طلبد يا دست يي که بازگشت به شکل پيشين خود را مي دارد، سرمايه
کاال ) METAMORPHOS(ي اين دگرديس. وهله نخست، بايد به پول تبديل شود
در جريان اين تغيير و . گيرد ي اعتبار انجام مي در حالتي که منظور ما است به وسيله

  .کند ، که چون پول عمل مي نه چون سرمايه  تبديل، اين سرمايه
يي از  نزولي در نوع ويژه  داران صنعتي، و سرمايه صنعتي در سرمايه  سرمايه      

داران ارزش اضافي به دست آورده  اين سرمايه. شود جسم ميمت -داران پولي سرمايه
کند و دومي  اولي سود صنعتي يا بازرگاني دريافت مي. کنند را بين خود تقسيم مي

ي نزولي تفاوت دارد،  صنعتي با حرکت سرمايه  جا که حرکت سرمايه از آن. نزول
اضافي را بيان که تقسيم کيفي ارزش  سود صنعتي و نزول نه تنها تقسيم کمي بل

پولي متظاهر و   داري و در نزول، سرمايه  دار صنعتي، در سود صنعتي، سرمايه. کند مي
ناشي از تقسيم کمي يک بخش و همان «اين تقسيم کيفي . شوند تجديد توليد مي

 کند و نزول دريافت مي  صاحب سرمايه) مارکس(».بخش از ارزش اضافي است
  ).UNTERNEHMUNG( سود کارفرمايي )UNTERNEHMER( دار کارفرماي سرمايه
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به کار   گيرنده نخواست پول را چون سرمايه اگر قرض: (( گويد مارکس مي      
ي صنعتي مستلزم تبديل نيروي کار به کاال  سرمايه... برد، به خود او مربوط است 

ي استثمار  گيرد، داراي روش ويژه يي که به شکل ربايي نزول مي سرمايه. است
  .))۷۵ي توليد آن را دارا باشد که وجه ويژه است بدون آن  يهسرما
ي صنعتي هنوز به اصطالح در گهواره بود،  از اين رو هنگامي که سرمايه      

که اغلب کاري را که براي گرداندن توليد  ي نزولي نه تنها اضافه کار بل سرمايه
چسبيد و دستگاه  مي ي نيروهاي مولده مکيد، مانند کرمي به ريشه اهميت داشت مي
دار است که به هنگام وام دادن  سان اين هميشه سرمايه بدين. کرد توليد را منهدم مي

ولي . يي، عنوان اعتباردهنده را دارد ي نزولي يا گشودن اعتبار سرمايه سرمايه
برحسب موقعيت اقتصادي اعتبارگيرنده اين اعتباردهنده گاه در نقش رباخوار و 

  .شود داران صنعتي ظاهر مي دار سرمايه ر و صندوقدا گاه چون بانک
داران صنعتي  دار سرمايه دار کسي جز صندوق پس مطابق نظر مارکس، بانک      

داران با اعطاي اعتبار بانکي نزول خود را نه از کار  و اين صندوق. نيست
و به  شود که از کار کارگر، از اضافه ارزشي که از کارگر اخذ مي اعتبارگيرنده، بل
روشن است که " کامال. آورند آيد، به دست مي دار در مي تملک سرمايه

  :ي تحصيل نزول در اين است که سرچشمه
در برابر هم قرار دارند، نه تنها چون " دار مولد واقعا دار پولي و سرمايه سرمايه((      

) پروسه(هايي که در فرايند  که چون شخصيت هاي مختلف حقوقي، بل شخصيت
  يا در دست آنان همان سرمايه. کنند مختلفي را بازي مي" هاي کامال ديد توليد نقشتج

دهد و  کند، يکي آن را فقط به قرض مي متفاوت مي" حرکتي دوگانه و کامال" واقعا
  .))۷۶برد ديگري آن را در توليد به کار مي
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گري اضافه دار با کار يکي است، چه يکي چون دي اين دو سرمايه  ي پس رابطه      
سان با کار  يک  ي اين رابطه. سان است گيرد و موضع طبقاتي هر دو يک ارزش مي

ناشي از آن است که سود صنعتي و نزول هر دو بخشي از اضافه ارزش و بيان 
اما هنگامي که سخن بر سر سود صنعتي و نزول چون صور . اند اشکال گوناگون آن

. نه در برابر کار، که در برابر هم نهادمختلف اضافه ارزش است، بايد آن دو را 
  :گويد مارکس مي

دار صنعتي کارگر است، ولي کارگري  داران پولي، سرمايه با سرمايه  در رابطه((      
  .))۷۷کشي از کار بيگانه دار، يعني بهره ي سرمايه با خصيصه

  گشت سرمايهمادامي که فرايند توليد به طور عادي جريان دارد، و بنابراين، باز      
گسترشي  -دهد قطعي است، اعتبار وضع محکمي دارد و خود را گسترش مي

ي  ولي همين که در نتيجه. که متکي به گسترش خود فرايند تجديد توليد است
  آهسته شد، مازادي از سرمايه  ها و اشباع بازارها، بازگشت سرمايه تنزل قيمت

ديگر قادر به ايفاي   ين سرمايهآيد که در آن شکل ا صنعتي در شکلي فراهم مي
ترين  کااليي در دست است، ولي بزرگ  يي از سرمايه توده. نقش خويش نيست
اعتبار محدود . ماند ي اختناق فرايند تجديد توليد راکد مي بخش آن در نتيجه

  :شود مي
عاطل است، يعني در يکي از مراحل تجديد توليد خويش بند   زيرا سرمايه. ۱      

  .تواند شکل خود را تغيير دهد ت و نميشده اس
  .ي تجديد توليد متزلزل شده است زيرا اعتماد به گردش الينقطع پروسه. ۲      
يي که توليد خود را  بافنده. يابد زيرا تقاضاي اعتبار تجاري کاهش مي. ۳      

 ي نفروخته است در پي اعتبار هاي تابيده کند و انبارش آکنده از نخ محدود مي
                                                 

 .کند مولف منبع دقيق نقل قول را ذکر نمي – ۷۷
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خرد، چه بيش از  بازرگان نيز کااليي به نسيه نمي. تري بخرد ي بيش يست تا پنبهن
  .چه بايد کاال در انبار دارد آن

هايي در رشد يا حتا اختالل در شدت معمول فرايند تجديد توليد باعث  اختالل      
تقاضاي . شود تر مي شود، و مبادله کاالها در برابر اعتبار سخت نقصان اعتبار مي

ي آن مراحل از  پرداخت نقدي و تجديد فروش در برابر اعتبار به خصوص ويژه
  .رسد صنعتي است که بالواسطه پس از يک بحران اقتصادي فرا مي) سيکل(

منقطع فرايند " تر انکشاف متناوبا سان انکشاف الينقطع يا به عبارت درست بدين      
ي شيوه توليد  ليد، به وسيلهي شکل اجتماعي تو تجديد توليد اجتماعي به وسيله

  .شود داري تعيين مي سرمايه
در (داري نه تنها  اعتبار چون يکي از مقوالت دروني شيوه توليد سرمايه      

که  ي تجديد توليد اجتماعي است، بل شرط ادامه) مرزهايي که ذکر آن رفت
اجتماع و   ي الزم تحقق چرخش کل سرمايه)VORAUSSETZUNG(پيشنهاده 

ي  بدون دستگاه روابط اعتباري، تجديد توليد در جامعه. هاي مفرد آن است بخش
ي اجتماعي و  ، يعني امکان چرخش سرمايه.شد غيرممکن مي" اصوال  داري سرمايه

ي مادي رشد  که مبتني بر پايه -  داري در نتيجه استمرار خود دستگاه توليد سرمايه
  .شد مطرح نمي -يي از نظر فني است يافته

  
  ها اليت و نقش نوي بانکفع

ترين عوامل فرايند  داري امري ناگزير و از مهم ي سرمايه پس اعتبار در جامعه      
انکشاف متناظر   داري از اين رو طبيعي است که انکشاف اقتصاد سرمايه. توليد است

هاي محقر بانکي  امروز جاي باجه. هاي اعتباري را نيز به همراه آورده باشد سازمان
اند؛ ولي اين  زند، گرفته شان سر به ميليارد مي هاي عظيمي که دخل و خرج بانکرا 
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بزرگ و چه   چه بانک. داري تغيير زيادي نداده است امر در اساس سياست بانک
داران پولي، همان نقش واسطه ميان  گان سرمايه هاي بانکي، اين نماينده باجه

  .کنند داران پولي و صنعتي را ايفا مي سرمايه
با پيدايش شکل   در رابطه –ها  اما هنگامي که هيلفردينگ به نقش نوي بانک      

محق " کند، کامال در سازماندهي موسسات صنعتي اشاره مي -هاي سهامي شرکت
" هاي بانکي شده بود، و ثانيا موجب جنبش تجمع خود سرمايه" اين وضع اوال. است
داران صنعتي  خود با بازار پول، از سرمايهي مناسبات  توانستند به شکرانه ها مي بانک

داران صنعتي در سه حالت نيازمند حمايت مالي يعني ورود  سرمايه. حمايت کنند
  :هاي متنابه از خارج هستند سرمايه

  هنگام پايه گذارش موسسات جديد.۱      
  ي موسسات موجود هنگام توسعه.۲      
  .يازند د، کنترل و ادغام دست ميو هنگامي که به اشکال مختلف اتحا. ۳      
براي توزيع در   ها سهام آن" گذاري موسسات جديد، غالبا بدين علت هنگام پايه      

ها  از سوي بانک) FINAZIERUNG(تامين مالي . شود ها گذاشته مي اختيار بانک
، به )FIKTINES(ي موهوم  شود که سهام، يعني سرمايه بدين طريق متحقق مي

انتشار اوراق با . شود ي واقعي مبدل مي بين مردم توزيع و به سرمايه  ها ميانجي آن
تواند هر گاه بخواهد، نه  ها مي توان ادعا کرد که هر يک از اين تراست قاطعيت مي
در واقعيت نيز وضع . را به وجود آورد» بانک آلمان«از نوع   که چند بانک يکي، بل

ي هيچ  به وجود آورده است از سرمايه AEGسرمايه بانکي که . بر اين منوال است
صنايع در «: گويد پارفانياک مي. تر نيست هاي بزرگ برلين کم يک از بانک

گذاري شود،  وجو و مبارزه براي پول ارزاني که به طور دراز مدت سرمايه جست
  به موازات تغييري که در خود سرمايه. کند ها قناعت نمي تنها به خدامات بانک
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فعاليت   ها زنند که در آن دست به تاسيس موسسات مالي مي  ها د، آنآي پديد مي
    ».آميزند صنعتي و بانکي به هم مي

که بر عکس به  اين سامان سازماني نوي، ولي، نه تحت رهبري عالي بانک، بل      
به منبع اعتبار ارزان و   تبديل بانک  ها شود که تنها هدف آن ي صنايع ايجاد مي وسيله
  .ي مولد است داري سرمايه قصندو

  
    داري هاي رشد سرمايه گرايش

  مارکس يا هيلفردينگ
ي کمينترن عصر ما  گان طرح برنامه در آغاز اين مقاله متذکر شديم که نويسنده      

نامند لکن نشان داديم که واقعيت ناقض اين تعريف  مالي مي  ي را عصر سرمايه
مالي   ي ي سرمايه ي صنعتي، سلطه سرمايه رفت عظيم جريان تمرکز است زيرا پيش
ما با آوردن مثالي از تراست پوالد به اين نکته اشاره کرديم . سازد را غيرممکن مي

هم براي حمايت مالي موثر از يک تراست بزرگ   که حتا امکانات چندين بانک
آزاد   ي را از نهادن سرمايه  داري، بانک کافي نيست و در عين حال اصول بانک

  بانک«گويد که  هيلفردينگ نيز خود مي. کند منع مي] صنعتي[خود در موسسات 
گرايشي پديد آيد که اين " بايد الزاما. تواند تنها در يک موسسه مشارکت کند نمي

چنين به منظور  اين امر هم. ريسک را با شرکت در چندين موسسه تخفيف دهد
  .يردگ متشکل انجام مي  ي تضمين بازگشت منظم سرمايه

صنعتي يا منجر به   ي تمرکز سرمايه اين به طور کلي به معناي آن است که ادامه      
که  شود، يا اين ي صنعتي مي ي نفوذ سرمايه کشيده شدن اين يا آن بانک در حيطه

اگر در . داران صنعتي بدل خواهد شد ي سرمايه ي تحقق اراده فقط به وسيله  بانک
ميليون دالر  ۵۰۰ها بالغ بر  پوالد امريکا نزد بانکنظر بگيريم که حساب تراست 



۱۸۴ 

هاي بزرگ برلن بوده است، آن وقت  بعضي از بانک» بدهي«يعني بيش از تمام 
هنگامي که . ها مسخره است گي اين تراست به بانک بينيم که صحبت از وابسته مي

 ۶۷۶سود خالصي معادل ] ۱۳۰۶[۱۹۲۷ي صنعتي امريکايي در سال  بيست موسسه
گي روز افزون صنايع به  پردازند صحبت از وابسته داران خود مي يليون به سهامم

  .آور است ها خنده بانک
 ها ها و تراست ها، کنسرن کارتلطور که پارفانياک در اثر خود  ولي همان      
ها را بر  ي بانک توان سلطه ها و صنايع نمي از اين حمايت متقابل بانک  گويد، مي

ها کماکان در مناسبات خود با صنايع نقش تبعي و  بانک. کرد صنايع استنتاج
ي ظاهري  سلطه. ماند امدادي دارند و ابتکار در دست صاحبان صنايع باقي مي

توان توضيح داد  ها بر صنايع را در دستگاه اقتصادي معاصر، بدين طريق مي بانک
  .دپردازن ملي مي" هاي خلصا  که صنايع خود بيش از پيش به فعاليت

يعني  )KOMANDITTEILHEBER(چون   مواردي هست که بانک" مسلما      
اين وسيله به ويژه آن . شود با حقوق محدود وارد موسسات صنعتي موجود مي

ديگري اعمال نفوذ   هاي بانک قصد دارد در فعاليت  جايي مطلوب است که بانک
تر  فروش هر چه سريعها باز  القاعده بايد پذيرفت که براي بانک ولي علي«. کند

وبر » .گذاري شده ارجح است پايه  ها موسساتي که از جانب آن
)DEPOSITENBANKEN UND SPEKULATIONSBANKEN, WEBER (

ي ديگري يک جا خريداري يافت،  توان براي کارخانه يا موسسه به دشواري مي
در . تلکن فروش مالکيتي تکه تکه شده يا، به عبارت ديگر، سهام کار آساني اس

هايي که قوانين  ها، مواردي بسياري هست که در آن، بانک تاريخ انکشاف بانک
اند،  را رعايت نکرده –گي بيالن و اعتبارها  يعني نقدينه -داري اساسي سياست بانک

. گي را در پي داشت هايي که گاه ورشکسته اند، زيان هاي سنگيني متحمل شده زيان
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از اين اصل " ار انداختن پول خويش اساساي سالم بانکي در به ک يک موسسه
کند که بين معامالتي که زير عنوان دارايي و بدهي قرار دارند توازن  پيروي مي
مراقبت کند که بتواند هر آن، تعهداتي که در برابر " بايد دائما  بانک. برقرار باشد

هايي  دهبر سر سپر" مسئله اساسا. گو باشد گان پول تقبل کرده است، جوب سپارنده
  .دهند است که اساس تمام معامالت بانکي را تشکيل مي

در اين است که توازن بين اين اساس، که تمام   ماهيت سياست داخلي بانک      
گيرند،  عمليات بانکي بر آن مبتني است، و معامالتي را که بر اين اساس انجام مي

بايد به دقت   آيد، بانک يي که زير عنوان دارايي مي قبل از هر معامله. حفظ کند
  .بررسي کند که آيا اين معامله متضمن اصل فوق نيز هست يا خير

گي بيالن يا  ي اول مواظب نقدينه بايد در وهله  بدين جهت مديريت بانک      
هايي از بيالن را بايد نقد، نيمه نقد، يا  در اين باره که چه قسمت. ترازنامه باشد

توان به اين مسئله  در اين مقاله نمي. اري وجود دارندهاي بسي غيرنقد شمرد تئوري
تواند اين  پرداخت اما بايد دوباره تاکيد کرد که هيچ بانک نيرومندي امروزه نمي

صنعتي به کار   نکته را از نظر دور بدارد و بدون مخاطره مبالغ مهمي را چون سرمايه
) گويد هيلفردينگ ميآن طور که (خواهد  مي  اندازد، به ويژه هنگامي که بانک

  .مالي را در صنايع تضمين کند  ي سرمايه سلطه
، سرگذشت ورشکستن بانک اليپزيک که مجدانه در موسسات  در اين رابطه      

خريد و نزد خود نگاه  را مي  ها جست و مقادير زيادي از سهام آن صنعتي شرکت مي
ک رکود شديد عالئم هنگامي که ي ۱۹۰۱در سال . داشت، بسيار آموزنده است مي

اليپزيک مجبور شد اعالم کند که   ساخت، شوراي نظارت بانک خود را ظاهر مي
يي  بدين ترتيب، موسسه. از هر نوع پرداختي خودداري خواهد کرد" موقتا  بانک

ي صنايع ساکسن و بازار  که شصت سال فعاليت پشت سر داشت، و به شکرانه
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يک . گذشت، ورشکست شد اي آلمان مياش از مرزه اليپزيک، شهرت  ي مکاره
تنزل % ۴۰بود، روز بعد به % ۱۴۰روز پيش از آن، نرخ سهام بانک فوق، در بورس 

بازي بودند ورشکست  هايي که در کار بورس رفت که تمام بانک بيم آن مي. يافت
کافي است به ارقام زير نظري . کرد شوند و اين بيم را تنزل نرخ سهام تقويت مي

  :مافکني بي
  

  نام شرکت  ۱۹۰۰درسال نرخ باالترين  ۱۹۰۱ژوئيه۱۱نرخ
۱۱۵  ۴۵۵  Hasper eisen 

۲۸۰  ۴۹۹  Koelner bergwerk  

۱۰۳  ۲۶۱  Westfaelischestahlwerke  

۲۸۸  ۵۲۰  Deutsche gasgluehlichgesel-schat  

۱۹۶  ۳۴۰  Bismarck-heutte  

  
اوراق بهادار ذينفع بودند هاي آلماني همان قدر در نرخ  اگر بانک: گويد وبر مي      

ايتاليايي کرديتو   و بانک) Credit mobilier(که بانک فرانسوي کرديت موبيله 
داد که عواقب آن قابل  يي رخ مي ، آن وقت فاجعه)Credito mobiliere(موبيليره 

را ) Leipxig Bank(ولي ساير موسسات اعتباري راه بانک اليپزيک . بيني نبود پيش
  .تعقيب نکردند

جا، اين تداخل، وحدت و تصرف سهامي که کنترل موسسات صنعتي  حال اين      
گويد، کجا به چشم  از آن سخن مي" هيلفردينگ دائما. کرد را ممکن مي

ها، بازي در بورس سهام، و تحصيل سود انتشار سهام  منافع بانک" خورد؟ مسلما مي
امر براي مدتي طوالني رخ  رسد که اين کند ولي غيرممکن به نظر مي را ايجاب مي
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جا استنتاج کنند که  ها بر صنايع را از اين خواهند سلطه بانک بعضي از رفقا مي. دهد
يا آن موسسه   اين) هيئت مديره(گان خود را به شوراي نظارت  ها نماينده بانک
ها که اعتبار مهمي در اختيار  شود که بانک جا ناشي مي اين امر از آن. فرستند مي

هاي  خواهد اطمينان حاصل کند که اين موسسه از بانک ه گذاشته است ميموسس
زيرا . ديگري اعتبار نگيرد و اعتبار به مصارفي که از قبل تعيين شده است برساند

اعتبار گرفته و بعد   يي از ده تا پانزده بانک، مواردي پيش آمده است که موسسه
در " مثال. انجاميده استوارد بورس بازي شده است و کل جريان به فاجعه 

که چهارده بانک آلماني  ۱۹۰۱-۱۹۰۲در سال) Ter linden( ي ورشکستن موسسه
چنين بعد از ورشکستن کارخانه چوب  هم. را متضرر کرد، چنين پيش آمده بود

، معلوم ۱۹۰۵در سال ) Julius Bruhlet Veletin-Bauholz Firma( ساختماني
بعضي از موسسات، مانند . ر گرفته بوده استبانک اعتبا ۱۲شد که اين شرکت از 

گان  ها نماينده در برخي موارد بانک. اعتباردهنده داشتند ۳۳در آلتونا،  Millerميلر 
فرستند زيرا قصد دارند با صنايع روابط دائمي  خود را به شوراهاي نظارت مي

 ۱۹۰۳ل گي در سا از اين نوع نماينده )Eidels( آيديلز. حساب جاري داشته باشند
ولي بر اساس چنين . آورد گويد که هيلفردينگ هم از او نقل قول مي سخن مي

ها بر صنايع سخت گفت، به ويژه  ي بانک يابنده توان از سلطه افزايش روابطي نمي
  .تراند تا صنايع ها در اين روابط ذينفع اين که بانک

  
  اند؟ ها و صنايع کدام يک به ديگري وابسته بانک

هاي پروسه توليد است، و در  دانيم که اعتبار مانند مبادله يکي از محل يحال م      
دانيم که  چنين مي هم. است  داري محصول دوران سرمايه" شکل امروزي خود کامال

گي بيالن پيروي کنند، و  ها در فعاليت خود بايد بالشرط از اصل نقدينه بانک
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امل دست به اعطاي اعتبارات دراز دار کنند، و بدون ت هايي که اين اصل را خدشه آه
  .مدت زدند، خود و موسسات ديگر را به خاک سياه نشاندند

  استقراضي به سرمايه  طور که ديديم، تبديل روز افزون سرمايه بنابراين، همان      
ها خطري بزرگ در بر  براي بانک] موسسات صنعتي)[Grundkapital(اساسي 

هيلفردينگ، که تمام . انديشد نيست ينگ ميگي که هيلفرد دارد و به آن ساده
صنعتي است، اين زحمت را به   بانکي به سرمايه  هايش مبتني بر تبديل سرمايه تئوري

  ها توانند پولي را که به آن ها مي دهد که حساب کند تا چه حدي بانک خود نمي
ها  ي بانکاين امکان برا. اساسي صنايع به کار اندازند  سپرده شده است، در سرمايه

داري را از نزديک  اگر هيلفردينگ پراتيک بانک. به هيچ رو چندان وسيع نيست
، يعني که در همان ۱۹۱۰تا سال  ۱۸۸۳ديد که بين سال  کرد، مي بررسي مي

هاي آلماني، تناسب بين  ي بانک در ترازنامه. هايي که کتاب او انتشار يافت سال
اين  ۱۹۱۰تر نبود، و حتا در سال  کم% ۸۶ الي ۸۲گاه از  ها و تعهدات هيچ نقدينه

گي اوراق  جا بايد در نظر داشت که بسياري نقدينه و اين. رسيده بود% ۹۴نسبت به 
کنند، زيرا در دوران  ارزيابي مي  ها ارزش آن% ۲۵الي  ۱۰بهاردار صنعتي يا سهام را 

  .شود يرممکن ميغ" تقريبا  ها افتد و فروش آن رکود و بحران نرخ اين سهام پايين مي
هاي آلماني  شود که بانک اگر اين مطلب را به زبان ارقام بيان کنيم، معلوم مي      

منتشر   Deutschereich Anzeigerکه ترازنامه خود را در نشريه دويچه انتسايگر
حتا . ميليون مارک داشتند ۱۶۱۲تعهدات بي محلي بالغ بر  ۱۹۱۰کنند، در سال  مي

اساسي صنايع به کار   ها در سرمايه خود بانک  به اضافه کل سرمايه اگر تمام اين مبلغ
در حاشيه . ها بر صنايع کافي نخواهد بود افتد، باز اين امر براي تامين سلطه بانک

ها  هاي شهرستان بيش از بانک" هاي بزرگ برلين معموال بايد متذکر شد، که بانک
گي بيالن را از  دن توجه به نقدينهجدي بو. اند ي خويش گي ترازنامه مواظب نقدينه
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ها  ، هنگامي که بانک۱۹۱۴توان تشخيص داد که قبل از جنگ، در سال  جا مي اين
مرکزي آلمان   تنزل داده بودند، رئيس بانک% ۸۳گي بيالن خود را به  نقدينه

)Reichsbank( هاي دريافتي  ي نقد سرمايه هاي بزرگ پيشنهاد کرد پشتوانه به بانک
هاي بزرگ تجاري اين امر به معني آن  براي بانک. افزايش دهند% ۱۰به  ۶را از 

  .ميليون مارک افزايش دهند ۴۰۰الي  ۳۰۰است که بايد پول نقد در صندوق را تا 
استقراضي باز در   ترين بخش سرمايه لکن هيلفردينگ معتقد است که بزرگ      

خوش تغيير است، اما حداقل  دست" گرچه مقدار آن دائما. ماند باقي مي  خود بانک
و درست همين حداقل همواره ماندني، که در اختيار . معيني، هميشه در دست است

  .ي اساسي در اختيار صنايع قرار گيرد تواند چون سرمايه است، مي  بانک
گي تصاعدي  به نظر من اين بخش آن قدر بزرگ نيست که به توان از وابسته      

اساسي   توانند بخشي از سرمايه ها مي ، بانک"قطعا. گفتها سخن  صنايع به بانک
خود را نيز بدين منظور به کار برند، ولي در اين صورت پيش از آن که از چنين 

افزايش " سخن رود بايد ثابت کرد که اوال  داري گرايشي در انکشاف سرمايه
تجمع " اي صنعتي است، ثاني تر از افزايش سرمايه ها سريع اساسي بانک  سرمايه
بديهي است که هيچ . رود ها از تجمع آن در صنايع فراتر مي در بانک  سرمايه

آساي صنعتي با  هاي غول شود اثبات کرد؛ تشکيل اتحاديه يک از اين دو را نمي
هاي اخير هرگونه توهمي را در اين جهت از ميان بر  در سال  ميلياردها سرمايه

  .دارد مي
داند که آميختن  هاي بزرگ آشنا باشد، مي ار بانکهرکسي که با ک" اصوال      

در   گذاري دراز مدت بانک اساسي صنايع، يعني سرمايه  بانکي با سرمايه  سرمايه
هايي را  پندارد آسان نيست، به ويژه اگر ضايعه طور که هيلفردينگ مي صنايع آن

  .که در چنين حاالتي رخ داده است به خاطر آوريم
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گذاري در  ها را از سرمايه نگ خريد سهام صنعتي به وسيله بانکشايد هيلفردي      
آدلف وبر، يکي از بهترين . درست نيست" ولي اين کامال. انگارد صنايع مي

  :کند شناسان آلمان در اين باره چنين اظهار نظر مي بانک
ها در موسسات به صورت تحصيل سهام  شرکت داوطلبانه و مستمر بانک((      
ها  البته اگر شرکت بانک -وزه تنها در موارد بسيار نادر قابل رويت استامر  ها آن

گاهي  برعکس، ما گاه -در ساير موسسات اعتباري که ذکر آن رفت منظور نباشد
هاي  گي بانک مواردي از مشارکت اجباري هستيم، چنين مواردي را با توجه به ويژه

کارل موراويتس، مدير . ير بودندناپذ اجتناب" آلماني بايد مواردي دانست که مطلقا
ها  ترين متخصص با تجربه«گفت که  هاي وين، يک بار به درستي مي يکي از بانک

کنند  ي رشد اين يا آن موسسه، در هر قدم همان قدر اشتباه مي هنگام ارزيابي آينده
  ».شان راجع به موفقيت اين يا آن نمايش نامه ها در تصورات که مديران تماشاخانه

ناشر سهام، راکد ماندن مبالغ متنابهي براي   آميز بانک بيني مبالغه کفاره خوش      
که فروش اين اوراق در ميان مردم  ها سال در دست اوست، تا آن ها و گاهي ده سال

  .)) ۷۸ممکن شود
. توان تصديق کرد را، که ناشي از اشتباه است، مي» آموزشي«پيش آمدن چنين       

ها در موسسات صنعتي از راه  معني نيست که شرکت عامدانه بانکالبته اين بدان 
لکن ما . گيرد؛ برعکس، چنين مواردي نادر نيستند تحصيل سهام هرگز صورت نمي

اند، به قصد  ها که به ويژه در آلمان سخت رايج مدعي هستيم که اين معامالت بانک
که وبر  گر، چناناز سوي دي. گيرند و خصلتي گذرا دارند بورس بازي انجام مي

به اوراق بهاردار و بدين ترتيب   خود بانک  گويد، تبديل بخشي از سرمايه مي
يي که هم به آساني قابل نقد کردن است و هم سودآور، جزيي از  تشکيل اندوخته

                                                 
۷۸ – WEBER, A, DIE DEPOSITENBANKEN UND SPEKULATIONSBANKEN, [ ?, ?] 
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ي معيني  آن است که همواره اندوخته  مطلوب بانک. معامالت متعارف بانکي است
و يکي از . بورس راه دارند در اختيار داشته باشد به صورت اوراق بهاداري که به
  .تر تقاضاها در اين زمينه است داليل آن امکان برآوردن سريع

يک بار ديگر بايد تاکيد کنم که سهام جزو اوراق بهاداري که به آساني قابل       
تر بر سر اوراق بهادار مستحکم  جا سخن بيش اين. شوند اند محسوب نمي نقد کردن

  .تي است که نرخي کم و بيش ثابت دارنددول
ها از طريق  گي تصاعدي صنايع به بانک ي وابسته تئوري هيلفردينگ درباره      

اساسي صنايع با نظر کساني که در   ي استقراضي به سرمايه تبديل بخشي از سرمايه
توان در چارچوب يک  متاسفانه مسئله را نمي. داري هستند مطابق نيست کار بانک

روشن است؛ و آن اين که هيچ " تر بررسي کرد، ولي يک نکته کامال قاله عميقم
بانکي بدون تقبل مخاطراتي بزرگ در راهي که هيلفردينگ پيش کشيده است گام 

  .تواند گام گذارد گذارد و نمي نمي
پذيرند از مثال زير  رفقاي ما تئوري هيلفردينگ را بدون انتقاد مي  گونه حال چه      
گان اوضاع  يک بار من از رفيق وارگا که يکي از بهترين شناسنده: شود م ميمعلو

به توان   ها اقتصادي آلمان است، تقاضا کردم مآخذي را ذکر کند که در آن
. ها در اين يا آن موسسه انحصاري يافت هاي مشخصي درباره شرکت بانک داده

از اين   ، ولي در آلمان همهشناسد رفيق وارگا اظهار داشت که او چنين مآخذي را نمي
ام ولي چيز  بايد اعتراف کنم که اگر چه من چندين بار در آلمان بوده. اند جريان مطلع

صاحب بخش مهمي از " هاي آلمان واقعا اگر بانک. مشخصي در اين جهت نشنيدم
اساسي خود را از   بيش از نيمي از سرمايه" سهام صنايع بودند، در دوران تورم تقريبا

  .دادند، چه ارزش سهام صنايع در تمام اين مدت بسيار باال بود ت نميدس
ها بر صنايع  ي بانک شود هنگامي که سخن از سلطه تر مي مطلب غير قابل فهم      

هنگامي «: گويد هيلفردينگ مي. هاي غول آساي انحصاري است در دوران سازمان
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ي  اي يک موسسهرسيد تحصيل آن بر رشدکه اعتبار به مرحله معيني از 
  » .۷۹شود داران ضرورتي است که از رقابت ناشي مي سرمايه

يابد، در نتيجه  درست، اما وسعت و قدرت موسسات به تدريج افزايش مي      
هر چقدر هم بانک   شود، به نحوي که حمايت بانک دارتر مي نيز دامنه  ها رقابت آن

تحت تاثير " هاي صنعتي را جدا بزرگي باشد، کافي نخواهد بود تا رقابت بين غول
  .ها سخن گفت مالي بر اين غول  توان از سيادت سرمايه به طريق اولي نمي. قرار دهد

اقتصادي آلمان بياوريم که هيلفردينگ نيز در تئوري   گي بگذار مثالي از زنده      
در صنايع آلمان بعد از جنگ   جنبش تمرکز سرمايه. جويد خود به آن استناد مي

هاي صنعت مثل شيمي، الکترونيک،  بعضي از شاخه. رفت عظيمي کرده است يشپ
توان از تراست  چون نمونه مي. پوالد، اکنون متعلق به يکي دو شرکت بزرگ هستند

تشکل يافته  )Deutsche stahlwerk A.G( ها است زير نام پوالد آلمان که مدت
هاي با ارزشي  داده الد آلمانتراست پواوفرمان در کتابي به نام .پ. است نام برد

  سرمايه] ۱۳۰۵[۱۹۲۶در سال . دهد هاي صنعتي به دست مي ي اين غول درباره
يي معادل  هاي آن، سرمايه ميليون مارک بود و شعبه ۱۵۳۲اساسي اين تراست بالغ بر 

هايي که زير نفوذ مستقيم اين تراست  ي شرکت سرمايه. ميليون مارک داشتند ۳۶۲
 ۸۵۷يي که زير نفوذ غيرمستقيم آن قرار داشتند  ها آن  يليون و سرمايهم ۱۷۰۸بودند 

هايي که اين تراست را  ي تمام سازمان پس در مجموع، سرمايه. ميليون مارک بود
تمام   رسد، در حالي که سرمايه ميليون مارک مي ۴۵۵۱کند به  رهبري مي

تازه . يون مارک استميل ۲۰۸۶کنند فقط  هايي که با اين تراست همکاري مي بانک
خارجي را نيز در بر   بانک ۱۴بزرگ برلين،   ها عالوه بر شش بانک اين بانک

هاي آلماني مذکور از  ي تمام بانک ي جالب اين است که سرمايه نکته. گيرند مي
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اساسي   معادل نيمي از سرمايه" کند، يعني تقريبا ميليون مارک تجاوز نمي ۸۱۵
گروه صنعتي ديگر که به آن  ۴۰۵ي  حاسبه سرمايهتراست پوالد است، بدون م

ي مالي سخن گفت؟ و ما هنوز از  توان از سيادت سرمايه مي  گونه حال چه. اند متعلق
)Steel Corporation (رسد،  ميليون دالر مي ۱۴۰۰ي آن به  امريکا که سرمايه

هادار اين مقاله جاي توضيح تشکيالت اين تراست نيست، ولي ب. ايم سخني نگفته
بايد تا توزيع   ريسک معيني دارد، و هر قدر ميزان پولي که بانک  صنعتي براي بانک

  سرمايه. تر است تر باشد، اين ريسک هم بزرگ کامل سهام پيش پرداخت کند بيش
شود و نقد کردن آن در هر لحظه هميشه  براي مدت معيني در سهام ثابت مي  بانک

  .مهمي باشد  که بانک خود داراي سرمايهاز اين رو الزم است . ممکن نيست
در يک کنسرسيوم بانکي   براي انتشار سهام، حتا، اغلب الزم است چندين بانک      

هر چقدر هم بزرگ باشد، مايل است، براي ايمني   متحد شوند، زيرا يک بانک
و اين امر باز به اين علت ضروري . خود، ديگران را هم در اين ريسک شرکت دهد

که، بانک  شود، بل به توزيع سهام ميان مردم منحصر نمي  که وظايف بانکاست 
يا بهاي [بايد هنوز مدتي نرخ اين سهام را کنترل کند، تا اين نرخ از نرخ انتشار 

تر است  دار صنعتي ذينفع در اين مهم، بانک از سرمايه. تر نيايد پايين] اسمي سهم
ولي گسترش . کند ني عايد بانک ميزيرا افزايش نرخ سهام در بورس سودهاي کال

آميز نرخ انتشار نسبت  ممکن است افزايش مبالغه" اوال. اين سود خود حدودي دارد
به نرخ ساير اوراق هم طراز در بورس باعث شود که اين سهام خريدار پيدا نکند و 

تري براي توزيع آن بين مردم الزم باشد و بانک که بخشي از  يا مدت طوالني
در عين حال افزايش شديد . خود را در اين سهام نهاده است متضرر شود  سرمايه

نرخ سهام توسط بانک ممکن است به ضرر موسسات صنعتي تمام شود، و اعتبار 
  ها اگر موسسه نتواند پس از مدتي، براي سهامي که نرخ آن. دار کند را خدشه  ها آن
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ردازد، نرخ اين سهام سخت به طور تصنعي افزايش يافته است، سودي متناسب به پ
پس از آن که سهام   ولي بانک. شود يابد و باعث اختالل وضع موسسه مي تنزل مي

  .يابد براي آن تقليل مي" را با سود کالن بين مردم توزيع کرد، اهميت موسسه طبيعتا
انگيزد، اميد  را به تامين منابع مالي موسسات بر مي  چه بانک عالوه بر اين، آن      

تاسيس " رقراري روابط اعتباري دائمي در آينده با موسساتي است که جديداب
ها در اين امر، تمايل به تحصيل منافع انتشار  ولي محرک نيرومند بانک. اند شده

از درآمد % ۲۰تا  ۱۸قبل از جنگ، » سود موسس«. است» سود موسس«سهام يا 
پرداختند، تشکيل  موسسات ميهاي آلماني را که به تامين منابع مالي  ناخالص بانک

گونه  ها با وجود خطري که اين توان فهميد که چرا بانک بدين ترتيب مي. داد مي
در بر دارد، به آن دست  -داري بيگانه است که در حقيقت با امر بانک -معامالت

تر باشد، و  در موسسات صنعتي نهاده است بيش  هر اندازه مبلغي که بانک. يازند مي
تر باشد، اين خطر هم  اند طوالني ها در سهام ثابت شده که پول هرچه مدتي

هاي اعتباري،  خطر در اين است که در ادوار رکود و دشواري. تر است بزرگ
اش را براي مدتي طوالني در موسسات صنعتي  هاي خود و مشتريان که پول  بانک

ها تمام  بانک به همين دليل نيز. دهد نهاده است قدرت پرداخت خود را از دست مي
  .دارند تا سهام را هرچه زودتر در بازار به فروش رسانند سعي خود را مبذول مي

دو برابر " ميليون دالر بود، مبلغي که تقريبا ۲۲۲تنها  جنرال موتورزسود       
  .نيويورک است  ترين بانک ي بزرگ سرمايه

ست شدند، امري موسسه ورشک ۲۰۲۶۵، در امريکا ]۱۳۰۶[۱۹۲۷در همين سال       
  .يي تقليل داد را به نحو قابل مالحظه  که تعداد مشتريان بانک

ي  مارکس به شتاب کتاب هيلفردينگ را در ادامه» جانشينان«بعضي از       
با صحت تئوري   ولي هر که مارکس را در رابطه. مارکس خواندند ي سرمايه
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ي  که مارکس سلطه هيلفردينگ به دقت مطالعه کرده باشد، بايد اذعان کند
ها  گويد که بانک داند و بارها مي ي بانکي را بر صنايع غيرممکن مي سرمايه

  .داران صنعتي هستند دار سرمايه صندوق
) فونکسيون(است که در آن نقش   ي هستي سرمايه ي صنعتي تنها شيوه سرمايه((      

حال آفريدن  که در عين بل -اضافه محصول -نه فقط تملک اضافه ارزش  سرمايه
. است] ي صنعتي  سرمايه[توليد بسته به   داري آن است بدين جهت، خصلت سرمايه

تا . داران و کارگران مزدور است وجود آن متضمن وجود تضاد طبقاتي سرمايه
شود، تکنيک و سازمان  بر توليد اجتماعي مستولي مي] صنعتي  سرمايه[حدي که 

ساير انواع . شود دگرگون مي  تاريخي جامعه –فرايند کار، و با آن، نوع اقتصادي 
که پيش از آن، در بطن اوضاع توليد اجتماعي سرآمده، يا در حال   سرمايه

که ديگر فقط  شوند، بل صنعتي وابسته مي  فروافتادن، پديد آمدند، نه تنها به سرمايه
، بر پا ميرند زييند و مي کنند، و با اين اساس مي حرکت مي]  اين سرمايه[اساس  بر
) فونکسيون(جا که با نقش  ي کااليي تا آن ي پولي و سرمايه سرمايه. افتند مانند و مي مي

کنند،  ي صنعتي بروز مي يي در کنار سرمايه ي اقتصادي ويژه خود چون محمل شاخه
ي صنعتي  هاي هستي اشکال فونکسيونل گوناگوني که سرمايه چيزي نيستند جز شيوه

يي که  هاي هستي زدايد، شيوه گيرد و از خود مي به خود مي" باي گردش متناو در حوزه
  .))۸۰اند اند و يک سويه رشد يافته ي تقسيم اجتماعي کار مستقل شده به وسيله

ي تقسيم کار توانستند استقاللي  ي پولي تنها به شکرانه تجاري و سرمايه  سرمايه      
. کنند خش آن حمايت ميي صنعتي را در چر به دست آوردند و هر دو سرمايه

کند  اشاره مي» محرک اوليه«ي پولي چون  مارکس در جاي ديگر به نقش سرمايه
  .اندازد که تمام فرايند توليد را به جريان مي
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هاي ديگري از مارکس آورد که ناظر بر نقش تبعي  توان نقل قول هنوز مي      
ي معيني از انکشاف  رحلهکنيم که در م ما قبول مي. ي پولي يا بانکي است سرمايه
ديگر عمل  با يک  ِ صنعتي، منفرد، بدون رابطه وقتي که هزارها موسسه  داري سرمايه

جنگيدند، آن وقت  عليه هم مي  ي رقابت آزاد همه کردند، وقتي که در نتيجه مي
لکن در آن هنگام نيز اين پديده . ها نسبت به صنايع بيش از امروز بود نيروي بانک

  .سخن گفت» عصر«عموميت نداشت که بتوان از يک چنان  آن
مالي بر   ي سرمايه ي مالي، يعني از سلطه خواهيم از يک عصر سرمايه اگر مي      

ي تجاري  ي سرمايه چرا نتوانيم از يک عصر سلطه -صنعتي صحبت کنيم،   سرمايه
مده به ع" دار صنعتي شديدا بر همين صنايع سخن گوييم؟ زماني بود که سرمايه

لکن . کرد ي مبادالت توزيع مي فروش وابسته بود که کاالهاي او را از طريق شبکه
هاي بزرگ  ي صنعتي به ايجاد سازمان دانيم که تمرکز افقي و عمودي سرمايه مي

امروزه اين . گي به عمده فروشان رها ساخت فروش انجاميد و صنايع را از وابسته
فروشان نيز معامله  که با خرده فروشان، بل مدهنه تنها با ع" ها خود مستقال سازمان

طور که صنايع  همان. ي انبارها اين عمل را تسهيل کرده است کنند و توسعه مي
هاي فروش متعلق به خود، خود را از اعمال  بزرگ متجمع طريق ايجاد سازمان

هاي صنعتي خود را  هاي تجاري آزاد کردند، همان طور نيز اين غول قدرت واسطه
ها خواهند رهانيد، و اين امري، به معني  هاي پولي يعني بانک اعمال قدرت واسطه از

به هيچ وجه   داري هاي سرمايه بنابراين جديدترين گرايش. ناپذير است تاريخي، اجتناب
وجود " يي واقعا گي حتا اگر چنين وابسته(کند  ها طلب نمي گي صنايع را به بانک وابسته

هاي تجاري و پولي  ها، صنايع بزرگ را از واسطه يشبرعکس آن گرا) داشت مي
  :گويد مارکس مي. رهاند مي

داران  جا به سرمايه ي مولد اين کااليي و سرمايه  ي پولي، سرمايه سرمايه((      
  ي سرمايه جا فقط اشکال فونکسيونل ويژه اين  ها آن... شوند  مستقلي اتالق نمي
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ي صنعتي، يکي بعد از ديگري به خود  سرمايه کنند، اشکالي که صنعتي را بيان مي
  ))۸۱.گيرد مي

ي  ي سلطه هايي که هيلفردينگ تئوري خود را درباره درست در همان سال      
ي صنايع، در  کرد، کاردروف، يکي از مديران برجسته ي مالي تدوين مي سرمايه
راد کرد و نطقي اي] ۱۲۸۴[۱۹۰۵، به سال »اتحاديه براي سياست اجتماعي«ي  جلسه

سه سال » .اند ي امروز در برابر ما بي قدرت نبوده ها هرگز به اندازه بانک«گفت که 
، که يکي از بانک درسدني  ، در گزارش ساليانه۱۹۰۸بعد، يعني در سال 

جريان تمرکز و سيستم «: خوانيم هاي آلمان است، چنين مي ترين بانک بزرگ
ها  شک صنايع را از بانک ن، بيکارتل در صنايع، به خصوص در صنايع سنگي

ها  ي صنايع به بانک گي فزاينده توان از وابسته مي  گونه چه» .تر ساخته است مستقل
بزرگ به جريان تمرکز صنايع و افزايش   سخن گفت وقتي که گزارش يک بانک

يي که در سال  کند؟ جنبش تمرکزي ها اشاره مي نسبت به بانک  ها استقالل آن
  .تر شده است رود بعد از جنگ ده بار قوي ن مياز آن سخ ۱۹۰۸

اندازه ضعيف بودند و در  ها بي گويند که در دوران مارکس بانک اغلب مي      
که باز   يا اين. بيني کند را پيش  ها توانست نقش آينده آن نتيجه مارکس نمي

انون را به اتمام رساند و بدين جهت ق  سرمايهگويند مارکس نتوانست جلد سوم  مي
وقتي که . ها بي اساس است تمام اين گفته. ها را به دست نداده است انکشاف بانک

، به ويژه  داري ي انگلستان، انکشاف سرمايه نمونه] با بررسي[مارکس توانست 
توانست به همان شيوه نيز   بيني کند، مي را پيش  ضرورت تجمع و تمرکز سرمايه

ولي در آثار او کالمي در اين باره . ه باشدبيني کرد ها را پيش سلطه آينده بانک
  .شود يافت نمي
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هاي انکشاف  اين تئوري مارکس و نه تئوري هيلفردينگ است که راه      
به همين دليل نيز عصري به نام . کند را به درستي از پيش ترسيم مي  داري سرمايه

وفايي تکنيک ترين شک عصر عالي -عصر امپرياليسم. مالي وجود ندارد  عصر سرمايه
کنيم  به اين داليل ما فکر مي. است  داري ترين سرمايه عصر انکشاف يافته -ماشيني

هاي مشکوک وجود  ي کمينترن نبايد جايي براي اين تئوري که در طرح برنامه
  ])۸۳بيژن حکمت[ترجمه جالل منصور: زاده سلطان.آ.(۸۲داشت مي

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
زاده  آثار آوتيس سلطان) ۲۰(سوسيال دموکراسي و کمونيستي ايران/ناد تاريخي جنبش کارگرياس«برگرفته از  - ۸۲
 ]بازنويس)[۳(
به پيشنهاد اين ويراستار توسط بيژن حکمت براي چاپ در مسائل انقالب و سوسياليسم  ۱۳۵۴اين مقاله در سال  – ۸۳
برخي . ي ويراستار انجام گرفته است رات وسيلهيي تغيي در چاپ تازه پاره. به فارسي برگردانده شد) ۳مانيفست(

به ترجمه از چاپ " اين مقاله اخيرا. اند هاي مترجم اضافه شده هاي معادل نيز يا تغيير داده شده يا در کنار گزينش واژه
آگاه  ۱۳۵۴روشن است که مترجم و ناشر از ترجمه . به چاپ رسيده است) پاريس(فرانسوي آن ترجمه و در زمان نو

 .ي مقاله تلخيص شده است ترجمه فرانسه. ودندنب
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  مينترنها در کنگره ششم ک راني سخن
  ) ۱۹۲۸تابستان(

  خاورميانه و حمله به اتحاد شوروي. ۱
  )کميسيون(سرمايه مالي . ۲
  )مجمع عمومي(سرمايه مالي . ۳
  برنامه کمينترن براي مستعمرات. ۴
  
  ۸۴در مجمع عمومي درباره خاورميانه و حمله به اتحاد شوروي.۱
  )۱۹۲۸اوت  ۴نشست بيست و يکم، (

انگلستان ] عليه اتحاد شوروي[محرک اصلي جنگ  ترديدي نيست که. رفقا      
هاي ضربتي هرچه باشند، اين همواره لندن خواهد بود که از پس  گروه. خواهد بود

همه تدارکات علني يا پنهاني در سراسر خاور . پرده جريانات را اداره خواهد کرد

                                                 
۸۴ – Inprakorr (Ed.Fr) No.100,7.9.1928, page1073-41(Ed.Eng) No.81, Bspt, 1928, 

pages 1079-80 (Ed-Dautach) Protokoll VI Waltkongress der k.I. Naohf.Verl. 
Hamburg,1928, aeiten 897-9. جلد يکم  
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سرگرم  نزديک نشانه اين واقعيت انکارناپذير است که انگلستان در چند سال اخير
من ايقان راسخ دارم که در جنگ آينده . تدارک برخورد نظامي آينده بوده است

از . نقش پايگاه اصلي حمله به اتحاد شوروي را خواهد داشت خاور نزديک و ميانه
النهرين، عربستان و ايران، و تا هندوستان، در  بين. مصر گرفته تا فلسطين، ماورا اردن
تحت سيادت انگلستان قرار دارند، تدارک " زئاهمه اين کشورها که کال و ج

  .شود ديده مي] جنگي[
به منظور تضمين «وزير مستعمرات بريتانيا اعالم داشت، ) Emary(اخيرا امري      

نفوذ خود در خاور نزديک و تحکيم ترعه سويز، ما بايد نيروهاي خود را در اين 
هاي کشورهاي  ه خلقکشورها و به ويژه در مصر افزايش دهيم، و دوستي هم

  » .را جلب کنيم] سوئز[جوار ترعه  هم
اين برنامه نظامي وزارت جنگ بريتانيا، هم اکنون از طرف فرمانده نيروهاي       

بريتانيا در مصر که فرماندهي عالي ارتش آن را در انگلستان به دست گرفته است، 
فرماندهي عالي  آزادي کاملي به] در آن[و پارلمان آن نيز منحل شده است و 

نظامي بريتانيا اعطا شده است، تا بدون دغدغه تمام تدارکات ضروري را فراهم 
تري را ايفا  نقش مهم فلسطينافزون بر اين، در جنگ آينده . شود آورد، دنبال مي

ي فرماندهي  فلسطين آن کشور کوچک و ناچيز امروز بنا بر اراده. خواهد کرد
توانست به خواب به  ز آچه يک صهيونيست پر حرارت ميحتا فراتر ا] بريتانيا[عالي 

در دست ] حيفا[هم اکنون يک لنگرگاه نظامي در بندر هايفه. يابد بيند، گسترش مي
ساختمان است و يک ميليون و نيم ليره استرلينگ بدين منظور تخصيص داده شده 

در دست  ها هزار سرباز هاي نظامي با اماکن ديگري براي اقامت ده پادگان. است
  .ساختمان است

افزون بر اين، تدارکات براي تاسيس خطوط هوايي از قاهره به کراچي که قرار       
تعدادي . النهرين، ايران به هندوستان بگذرد، در جريان است است از فلسطين، بين
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عالوه بر اين . اند پايگاه آخرين سيستم هوايي هم اکنون در فلسطين تاسيس شده
بغداد  -راه اورشليم شاه. هاي ستراتژيک در دست ساختمان است راه هيي از شا شبکه

هايفه که  -و باالخره خط کانتارا. گذرد، به اتمام رسيده است که از ميان صحرا مي
  .کلکته است، نيز پايان يافته است -بغداد -بخشي از خط اصلي آينده قاهره

را » مستقلي«که پادشاهي ي ماوراء اردن است  گي فلسطين منطقه در همسايه      
سه ماه قبل قراردادي با انگلستان به امضا » مستقل«اين پادشاهي . دهد تشکيل مي

رساند که به اعتبار آن پادشاه انگلستان حق دارد هر تعدادي قشون که بخواهد در 
بسيج کند، در حالي که بودجه اداره » حفظ قانون و نظم«آن کشور به منظور دفاع و 

» مستقل«کشور  خالصه اين که اين. ماوراء اردن به پردازد] پادشاهي[يد قشون را با
بندر عقبه در بحر احمر در اختيارش قرار گرفته است، بيش از پيش براي " که قبال

  .گردد نقشي که بايد در آينده براي وزارت جنگ بريتانيا ايفا کند، آماده مي
دانيد  شما مي. به عهده دارند لنهرينا عراق و بينمقام ديگر در تدارک جنگي را       

گذرانيد تا آن کشور را از چنگ  که انگلستان بايد چه مشکالتي را از سر مي
  .هاي آلماني بيرون آرد امپرياليست

اين راه را که . راه آهن بغداد همواره خاري در چشم امپرياليسم بريتانيا بود      
امروز اين . رفت بريتانيا به شمار مي ها ساختند تهديد مداومي عليه متصرفات آلمان

واگذار شده  ملل به انگلستان  است که قيوميت آن از جانب جامعه» مستقلي«کشور 
يي وسيله مقامات بريتانيا در دست انجام  العاده جا هم اقدامات فوق در اين. است
هاي عظيمي در خاک اين کشور در دست ساختمان  بيش از همه، فرودگاه. است
ط راه آهن بصره به بغداد در جوار مرز ايران خط آهن ستراتژيک خ. است
ترين راه براي حمله به اتحاد شوروي را از مرز  نهايت مناسبي است که کوتاه بي

  .سازد ترکستان تضمين مي
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هاي اقيانوس پيما به  العرب تعميق و گسترش يافت تا کشتي بستر رودخانه شط      
اخيرا دژ نظامي فائو براي تسلط به تمام . ه پيش بروندتا بندر بصر" توانند مستقيما

  . منطقه ساخته و مجهز شده است
تحريکات براي . تحريکات انگلستان با شدت غريبي در اين منطقه جريان دارد      

تشکيل حکومت کُرد در کردستان ايران و ترکيه تحت قيوميت انگلستان جريان 
معني خواهد بود که خط نظامي از طريق اگر اين طرح اجرا گردد، بدين . دارد

  . کردستان تا مرزهاي شوروي ادامه خواهد يافت
عبارت از اين بود که سرسختانه " سياست فرماندهي عالي بريتانيا در ايران اخيرا      

به دولت ايران اصرار ورزد تا حق پرواز از آسمان ايران به هندوستان را تحصيل 
هاي مردم تا چندي قبل در اعطاي چنين حقي  تودهدولت ايران زير فشار . کند

ترديد کرد؛ ولي اخيرا به علت چندين شورشي که در چند نقطه کشور رخ داد، 
دولت الزم داشت با تقاضاي بريتانيا موافقت کند و ساختمان چند پايگاه هوايي در 

براي  رفقا، در تمام اين کشورها نه تنها تدارکات فني. خاک ايران را مجاز شمارد
هرگاه که . که انگلستان از نظر سياسي نيز در فعاليت است بل. شود جنگ ديده مي

نشاند؛  الزم آيد وي پادشاهان و تزارهاي کوچک مورد نظر خود را بر تخت مي
هرجا که پارلمان را بتوان منحل و دولت منتخب را واژگون ساخت، انگلستان بدان 

کند جانشين آن  پرياليسم بريتانيا عمل ميزند، و دولتي که چون ابزار ام دست مي
النهرين، و  همين امر را ما در فلسطين، در بين. اين امر در مصر روي داد. گردد مي

به دست انگلستان به " باالخره در ايران که در آن سلسله جديد سلطنتي مستقيما
 سلسله جديد سلطنتي که جانشين سلسله. ايم تخت شاهي نشانده شد، شاهد بوده

قديم قاجار شده است، آهسته آهسته، ولي به يقين، از همه لحاظ تسليم فرماندهي 
هم اکنون خط  راه آهني وسيله دولت ايران در دست . گردد عالي بريتانيا مي
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در بندر گز، در انتهاي . ساختمان است که از بغداد به بحر خزر کشيده خواهد شد
در پايگاه زير دريايي عليه باکو اين خط، بندري در دست ساختمان است، اين بن

  . مراکز صنعتي اتحاد شوروي را با منابع موادخام قطع سازد  خواهد بود تا رابطه
  
  ۸۵در کميسيون برنامه، درباره سرمايه مالي. ۲

کند که در  مي] پولميک[عليه اين نقطه نظر مجادله  -)ايران(زاده  رفيق سلطان      
  .به مثابه عصر سيادت  سرمايه مالي مشخص شده استمقدمه برنامه عصر امپرياليسم 

زاده اين بازگشت به تئوري هيلفردينگ است که اساس  بنابر نظر رفيق سلطان      
در . گونه انتقاد جدي دوام آرد تواند در مقابل هيچ يي ندارد و نمي واقعي اقتصادي

ادت سرمايه چه که هيلفردينگ مدعي است چيزي به نام سي واقع امر بر خالف آن
  .مالي وجود ندارد

شود تا ثابت کند که کوشش براي  هاي تاريخي را يادآور مي زاده نمونه سلطان      
گي  بزرگ با به ورشکسته) موسسات(ها  ها با شرکت در آميزي نزديک بانک

  .انجامد ها به صنايع مي ها يا تسليم آن بانک
ها  بانک) کنترل(وجه به معني نظارت  هيچ ها به تامين اعتبارات مالي از طريق بانک      

چه به امروز مربوط  که در مورد آن. زاده بر اين نظر است رفيق سلطان. بر صنايع نيست
. اند هاي اخير تغييرات اصولي مالحظه شده شود، بايد به ويژه تاکيد کرد در سال مي

هاي بزرگ  نسرنها، ک که با تراست ها روبرو نيستند، بل ها ديگر با تک شرکت بانک
. اند ها بدل گشته ها و کنسرن اند و به اصطالح به دفترهاي حسابداري اين تراست مواجه

  . از نظر اصولي نادرست است که عصر حاضر را عصر سرمايه مالي بي انگاريم

                                                 
: به نقل از] ۱۹۲۸ژوئيه [زاده در کميسيون برنامه کنگره ششم کمينترن لطانخالصه اظهارات رفيق س – ۸۵

Inprekorr …andernu…er 24, (No.92) 28 Aug. 1928, eeita 1725 
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  )مجمع عمومي(درباره سرمايه مالي.۳
  )اوت ۱۲؛ ۲۶نشست (

که عصر ما را عصر  طرح برنامهته از من عليه آن نک کميسيون برنامهرفقا، در       
به نظر من اين اشتباه بزرگي است که اين . کند، سخن گفتم سرمايه مالي تعريف مي

مقصودم ]. يا انتباق کنيم[را با عصر امپرياليسم يکي بدانيم ] عصر سرمايه مالي[عصر 
ت تئوري کامال نادرس )Hilferding(اين است که تئوري سرمايه مالي هيلفردينگ 

ايقان " من مطلقا. مبين واقعيات نيست] تئوري[به هر جهت اين . و مصنوعي است
دارم که هرگز عصري به نام عصر سرمايه مالي وجود نداشته است، و هم اکنون که 

من به . صنعت در حد اعال متمرکز و مجتمع است، نيز چنين عصري وجود ندارد
دهد، ابراز داشتم  ز سرمايه مالي ميويژه مخالفت خود را با تعريفي که هيلفردينگ ا

چه که به اختصار در طرح برنامه آمده است، با  گفت و آن ۸۶چه بخارين آن] حال[
من به اين . متفاوت است" کامال) به طور محسوسي] (نيز[گويد  چه  هيلفردينگ مي آن

  :گويد کند؟ او مي تعريف مي  گونه هيلفردينگ تئوري خود را چه. پردازم دومي مي
يي از سرمايه صنعتي ديگر از آن صاحبان صنايع که آن  بخش افزايش يابنده((      

صاحبان صنايع حق استفاده از اين سرمايه را از طريق . برند، نيست را به کار مي
شود آن  سرمايه بانکي که از اين طريق به کار گرفته مي. کنند ها کسب مي بانک

  .))مخوان چيزي است که من سرمايه مالي مي

                                                 
  :ه ششم، نگاه کنيد بهدر مورد جواب بخارين، به غير از مذاکرات کنگر – ۸۶

International Communist, No, 18, B…pt. 1928, pages 1415-27   در مورد تاييد نظر
   ,Do B…nksrs Control Corporetions:زاده در اين مورد نگاه کنيد به سلطان
ته نوش …E.S.Her به قلمThe Monthly Reviow, Jun 73 يي که اخيرا در مجله مستقل مارکسيستي مقاله

بررسي " زاده با مطالعه عميق خود مطلب را دقيقا شده است، خواننده از اين مقاله در خواهد يافت که رفيق سلطان
  .هاي ترجمه فرانسه متن است اند تفاوت آمده() مطالبي که در دو ابرو ) بزرگ.د. (کرده بود
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دهد،  اين تعريفي است که هيلفردينگ خود از ماهيت سرمايه مالي به دست مي      
. خواند يعني سرمايه بانکي به کار گرفته شده در صنعت، که وي سرمايه مالي مي

دارد که مرحله  کرارا اعالم مي» سرمايه مالي«هيلفردينگ درسراسر کتاب خود 
يي است که طي آن سيادت سرمايه مالي و  آن مرحله  داري کنوني انکشاف سرمايه

هيلفردينگ در . هاي مدرن تا حد زيادي رشد يافته است گي صنعت به بانک وابسته
هاي  دارد، بانک رود که بالشرط اعالم مي پايان کتاب خود تا اين حد پيش مي

اند، و  پا تثبيت کرده هاي اصلي صنعت مدرن بزرگ مدرن کنترل خود را بر رشته
توانست شش بانک بزرگ برلن را تصاحب کند، بدين  لتارياي آلمان مياگر پرو

. هاي اصلي صنعت استوار سازد شد کنترل خود را بر شاخه وسيله قادر مي
هيلفردينگ خود چند بار وزير دارايي بوده است، ولي هرگز تحقق همين برنامه 

  .خود را صالح ندانسته است
ها بر صنايع نه در تئوري ميسر است و نه در  انکام که سيادت ب من بر اين عقيده      
همان طوري که . داري چنين امري غير ميسر است از نقطه نظر صحيح بانک. عمل
تک تک عناصر تجديد توليد را به دقت  سرمايهدانيد مارکس در جلد دوم  مي

در   داري مارکس به خوبي نشان داد که تجديد توليد سرمايه. تحليل کرده است
شود، در کجا فرايند  اش تقسيم مي به عناصر متشکله  گونه چيست، چه مجموع

تحت قوانين " اين عناصر کامال  گونه گيرد و چه گردش اشکال مستقل به خود مي
گيرند، و در حالي که در برخي مراحل انکشاف  انکشاف توليد قرار مي

به مثابه  -د،ممکن است استقاللي چند کسب کن] از اين عناصر[داري، يکي  سرمايه
با اين همه، اين عناصر طي روند گردش  -، تجاري و غيره)بانکي(سرمايه پولي 

گي مطلق با انکشاف صنعت، با نوسانات صنعت حرکت  زمان، و در وابسته هم
  . کنند مي
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تئوري سرمايه مالي نه تنها نادرست است، زيرا با تئوري مارکسيستي در تضاد       
داري را نقض  نين زيرا که اجراي سياست ابتدايي بانکچ که هم قرار دارد، بل

کند، چون هيچ بانک بزرگي قسمت اعظم سرمايه خود را در صنعت به کار  مي
داري مواردي ديده شده است که بانکي بخش بزرگي  در تاريخ بانک. اندازد نمي

از سرمايه خود را در صنعت، در تقويت يک شرکت يا سيکوالسيون به کار 
که در  گردند، چنان گي منتج مي به ورشکسته" ولي اين موارد معموال. باشد انداخته

 Credito(در فرانسه و کرديتو موبيليره) Credit mobilier(مورد کرديت موبيليه

mobiliere (در ايتاليا رخ داد.  
دانيم که سقوط بانک اليپزيک  داري در آلمان مي چنين از تاريخ بانک ما هم      

)Leipxig Bank(  در آغاز سده بيستم از اين واقعيت ناشي شد که اين بانک بيش
اين تجربيات تلخ . پرداخت هاي صنعتي مي از حد به امر خريد سهام شرکت

کند به چنين ماجراهايي گام گذارند و اينان هرگز   هاي مدرن را تشويق نمي بانک
براي مدت مديدي يا  را] ي بانکي مشتريان[که حتا سپردها نه تنها سرمايه خود، بل

ها به چنين امري  اگر قرار بود بانک. کنند حتا چندين سال در صنعت حبس نمي
  .شدند گي روبرو مي دست زنند، در نخستين بحران صنعتي با ورشکسته

مدرن به سوي   داري با اين اظهاريه مخالفم که انکشاف سرمايه" من شديدا      
يابد، و اين که عصر حاضر  الي گرايش ميدگرساني سرمايه  بانکي به سرمايه م

عصر سرمايه مالي است، اين که گرايش انکشاف صنعت به اين سمت است که 
اين . ها وابسته گردد تر به بانک گويد، هرچه بيش صنعت، چنان که هيلفردينگ مي

] اول[به ويژه پس از جنگ جهاني  -امر نه از نظر فني و نه از نظر عملي ميسر نيست
هاي بزرگي را چون دويچه  هاي صنعتي عظيمي که خود قادرند بانک تکه شرک

  .اند تاسيس کنند ، پديد آمده )Deutsche Bank( بانک



۲۰۷ 

 ۱۵۰۰يي بالغ بر  در آلمان به پا شد، سرمايه" يي که اخيرا تراست فوالدسازي      
هاي صنعتي در صنعت  ترين گروه تا از بزرگ ۴۰۷ميليون مارک دارد، و 

يا " مستقيما  داري هاي سرمايه تمام اين گروه. گيرد را در بر مي] آلمان[زي فوالدسا
تواند بر سرمايه مرکبي بالغ بر  اند که مي به طور غيرمستقيم به اين تراست وابسته

ها، کنترلي نيم بند،  واقعي، و نه مانند بانک" يي دقيقا ميليون مارک کنترل ۴۵۰۰
تواند چنين غولي را تحت  مدرني است که مي پرسم کدام بانک من مي. اعمال کند

آمريکن ستيل کور پوريشن                  : کنترل بگيرد؟ به نمونه ديگري به پردازيم
)American Steel Corporation( کدام . ميليون دالر دارد ۱۴۰۰يي بالغ بر  سرمايه

ن غول اعمال بر اي )Partial(بانک نيويورک است که قادر باشد حتا کنترلي جزيي 
ترين بانک  که بر آن تسلط داشته باشد، زيرا سرمايه بزرگ کند؟ چه رسد به اين

سخن گفتن از کنترل چنين غولي . کند ميليون دالر تجاوز نمي ۲۰۰نيويورک از 
  .مسخره است

اش  تواند سرمايه گويد يک بانک نمي الوصف، هيلفردينگ هنگامي که مي مع      
اش را در  ر اندازد و به منظور تخفيف ريسک بايد سرمايهرا در يک شرکت به کا

در چنين حالتي بايد نه تنها بر . ذيحق است" گذاري کند، کامال چند شکت سرمايه
  داري در دوران کنوني سرمايه. که بر چند تراست کنترل اعمال کند يک، بل

که  شايسته ذکر است که رفقايي. واضح است" انحصاري، پوچي اين امر کامال
اند، حتا هنگامي که مدافع تئوري    هاي انحصاري مدن را مطالعه کرده سامان سازمان

يي را بر اين  ها نفوذ کاهش يابنده هيلفردينگ باشند، بايد اعتراف کنند که بانک
  .کند اعمال مي]  داري انحصارات سرمايه[ها  سازمان

محاله کاهش يابد و بدين ها بايد ال هاي انحصاري، نفوذ بانک با رشد سازمان      
داري، به مثابه تحويلداران  گرايش يابند که خود را به وظيفه خاص دستگاه حساب

  .داران صنعتي محدود سازند مالي سرمايه
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پيش از جنگ ما حتا يک مورد را هم که   داري رفقا، در دوره انکشاف سرمايه      
هاي بزرگ بروند،  نگ بانکبه ج" دار صنعتي يا يک کنسرن عظيم علنا يک سرمايه
ما . کنيم لکن در حال حاضر ما موارد متعددي از اين را مالحظه مي. شاهد نبوديم

چنين با  شناسيم و هم هاي برلن را مي عليه بانک )Stinnes(همه نبرد کنسرن ستينز 
و . ها آشنا هستيم هاي نيويورک و ساير بانک ناپذير فورد عليه بانک گي مبارزه خسته

داران صنعتي  آميزي است که سرمايه يي موفقيت مبارزه" بگويم که اين واقعا بايد
برند، زيرا ايشان منابع مادي عظيمي را در محيط توليد  ها به پيش مي عليه بانک

گونه بي باکانه مطرح  ها، مطاالت خود را اين که بدون آن.(تحت فرمان دارند
تر از  ها ناچيزتر و ضعيف فرمان بانکاين بدين معناست که منابع مادي زير .) سازند

  .آن است که کنترلي بيش از سطحي بر فورد، ستينز يا ديگران اعمال کنند
رفيق بخارين چه در جلسه کميسيون برنامه و چه در مجمع عمومي با نقطه نظر       

رفيق بخارين در پاسخ اين نظر من که هيلفردينگ مرتد . من مخالفت ورزيدند
که کارگران انقالبي در  چنان -دان تاريخ انداخته شود او بايد به زبالهاست و تئوري 

گويد در ميان مرتدان  مي -دان تاريخ ساختند گذشته خود وي را رهسپار زباله
را نوشت که ما هنوز از آن  راه کسب قدرتکساني هستند مانند کائوتسکي که 

سياليسم خيانت ورزيده توانيم بسيار بياموزيم، اگر چه خود کائوتسکي به سو مي
چه در گذشته گفته بود،  ولي در پاسخ اين بايد بگويم کائوتسکي امروز آن. است

بيند، اگر  کند، در حالي که هيلفردينگ حتا خواب چنين کاري را نيز نمي نفي مي
  .چه بايد افزود که در تئوري هيلفردينگ تحولي نيز صورت گرفته است

) Capitalism d’Etat( حکومتي  داري که سرمايه رفيق بخارين اظهار داشت      

در اين باره با وي . کند را اداره مي  داري روبناي اجتماعي است که اقتصاد سرمايه
را   داري سرمايه  حکومتي جامعه  داري اين درست است که سرمايه. موافقم" کامال
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چه  فتم و آنچه من گ ولي بين آن. سازد، و بدين امر نيز قادر است مطيع خود مي
هم " حکومتي واقعا  داري سرمايه. رفيق بخارين اظهار داشت، تفاوت عظيمي هست

ليکن سرمايه پولي يا اعتبار تنها يکي از عناصر فرايند . روبناي اجتماعي است
است،   اعتبار تنها بخش کوچکي از سرمايه تجديد توليدکننده. تجديد توليد است
همان گونه که بورژوازي . ي به راستي روبنا استحکومت  داري در حالي که سرمايه

است، و سازمان طبقاتي کل   داري سازمان داده در حکومت روبناي مناسبات سرمايه
تواند توليد کل  حکومتي مي  داري گونه نيز سرمايه کند، به همان جامعه را اداره مي

به نظر من روابط . ولي اين مسئله مورد بحث نيست. را اداره کند  داري سرمايه  جامعه
توانند کل فرايند توليد را اداره  اعتباري که بخشي از فرايند تجديد توليداند، نمي

  . يعني صنعت -کنند، باالخص اساس اين فرايند توليدي را
رفيق : نکته ديگري که رفيق بخارين برعليه من عنوان ساخت به قرار زير است      

نقش سرمايه مالي را ناچيز شمرد، هنگامي ممکن است   گونه پرسد چه بخارين مي
آلمان توانست به کمک اعتبارات آمريکا از نو به پا خيزد؟ به نظر من " که مثال

رسد که هر يک از ما اگر بدين سبک ساده انديشانه از اعتبار سخن بگوييم، به  مي
ها   کو البته من منکر اين نيستم که بان. راحتي از درک اصل قضيه باز خواهيم ماند

من منکر اين نيستم که . اندازند سرمايه خود را در اعطاي وام به خارج به کار مي
کنند، و اينان عامل مهمي در  مدرن نقش کمکي ايفا مي  داري ها در سرمايه بانک

کنم که در زمان معيني  من انکار نمي. هستند  داري بسيج ذخاير طالي اقتصاد سرمايه
مايه موجود خود را در آن کشورهايي به کار اندازند ها قادرند بخشي از سر بانک

اين . که در مورد آلمان صادق بود آيد، چنان ها سود کالن به دست مي که در آن
اگر امروز نرخ تنزيل در کشوري از . صرف سياست تنزيل] اعمال[عبارت است از 

ود را در سرمايه خ. آمريکا خواهد بود  داري آمريکا باالتر باشد، به سود سرمايه
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اما وجوهي . تري را تحصيل کنند اندازند تا سود کالن صنعت آن کشور به کار بي
داران  که پول سرمايه که در اختيار صنايع آلمان قرار گرفت وجوه بانکي نبود، بل

صنعتي که سرمايه موجود در اختيار داشتند، و اجازه دادند آن را به منزله وام صنعتي 
ها، سرمايه  توانند بدون اجازه صاحبان سپرده ها نمي بانک. نددر آلمان به کار انداز

   .گذري کنند يي در صنعت سرمايه ايشان را چون سرمايه صنعتي براي مدت طوالني
به   انحصاري، هنگامي که تجمع و تمرکز سرمايه  داري در عصر سرمايه      

ن خودسرانه عمل ها چني دهند بانک يي عالي رسيده است، صنايع اجازه نمي مرحله
هاي خويش تجميع  هاي مدرن که مبالغ هنگفتي را در کنسرن تراست. کنند
هاي کوچک  تر از زماني هستند که صنعت به شرکت سازند، به مراتب قوي مي

خواهند با  چه مي توانستند هر آن ها مي در آن زمان البته بانک. منقسم بود
بزرگ استحکام يافته در شکل   ولي با ورود سرمايه. هاي کوچک بکنند شرکت

يابد، بنابراين کامال طبيعي است که در دوران  تراست به ميدان، وضعيت تغيير مي
شود، روز به روز کاهش  ها مي اقتصاد انحصاري سهم ارزش اضافي که نسيب بانک

  .يابد
الوصف من بايد بگويم  هرچند رفيق بخارين استدالل مرا کودکانه خواند، مع      

. از چهار سال مطالعه عميق و جدي اين فرايند به اين نتايج کودکانه رسيدممن پس 
هاي برلن را  در واقع هيلفردينگ  تئوري خود را از کجا آورد؟ من ترازنامه بانک

تا ده سال پس از آن به دقت مورد ] اول[براي مدت ده سال پيش از جنگ جهاني 
اند نقطه نظر هيلفردينگ ر تاييد کند هيچ چيز که بتو  ها مطالعه قرار دادم و در آن

درسدنر . هاي برلن را بررسي کنيم بانکترين  بياييم ترازنامه سه تا از بزرگ. نيافتم
و دويچه بانک  Darmstadt Bank دارمشتات بانک Dresdner Bank بانک

Deutsche Bankها چه بخشي از اين  کوشيم براي اين پرسش که بانک ، بيهوده مي
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برخي افراد ساده لوح . گذاري کردند، پاسخي بيابيم صنعت سرمايه وجوه را در
در . دارند، لکن اين سخن پوچي است ها اين امر را از عامه پنهان مي گويند بانک مي

شود که  يافت مي  »کارگذاري سرمايه«يي به نام  ها مورد ويژه تمام اين ترازنامه
اين، مورد ديگري وجود دارد به  افزون بر. شود خوانده مي» گذاري دائمي سرمايه«

اين مورد تمام  .shares in consortium participationنام سهام مشترک 
کننده مشترک در سهام صنعتي  گردد که بانک به مثابه شرکت وجوهي را شامل مي

گذاري کرده است يا در وام به  تضمين شده از جانب کنسرسيوم سرمايه
" هر دوي اين موارد بخش نسبتا. داخته استها يا حکومت به کار ان شهرداري

جدول زير اين مطلب را نشان . گيرد ها را در بر مي ناچيزي از موجودي بانک
  :دهد مي

  
  جدول ترازنامه مرکب به ميليون مارک

  ۱۹۲۷  ۱۹۱۳  سال/ نام بانک 
  درسدنر بانک. ۱

  گذاري واقعي سرمايه
  سهام مشترک

۱۵۳۸  
۳۹  
۵۵  

۱۸۸۵  
۲۸  
۱۴  

  ت بانکدارمشتا. ۲
  گذاري واقعي سرمايه

  سهام مشترک

۷۹۸  
۸  
۴۵  

۱۷۷۲  
۲۲  
۲۴  

  دويچه بانک. ۳
  گذاري واقعي سرمايه

  سهام مشترک ۵۳

۲۲۴۶  
۸۲  
۵۳  

۲۳۲۰  
۲۶  
۳۵  
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گذاري دائمي  ها سرمايه بايد اين را هم اضافه کرد که در مورد همه بانک      
هيلفردينگ اين  .ها و نه در صنعت گذاري در ساير بانک عبارت است از سرمايه

ها در صنايع به کار گرفته  يي از سرمايه بانک ادعاي خود را که بخش افزايش يابنده
سازد؟ من ادعا  گردد، بر چه اساسي استوار مي شود و به سرمايه مالي بدل مي مي
که هر بانکي خود  ادعاي ديگر هيلفردينگ داير بر اين. کنم که اين افسانه است مي

کند  هيلفردينگ به درستي اشاره مي. يي بيش نيست نيز افسانهبورس سهامي است، 
يابد،  نقش بورس سهام کاهش مي  داري هاي، سرمايه که با انکشاف آخرين گرايش
که به اين دليل که  اند، بل ها به بورس سهام بدل گشته ولي نه به اين دليل که بانک

گذارند،  بورس سهام پا ميداراني چند به  انحصاري تنها سرمايه  داري تحت سرمايه
لذا در گذشته . آوردند دار بدان روي مي در حالي که در گذشته هزاران سرمايه

بود؛ ليکن اکنون ديگر اين نقش را ايفا   داري ي اقتصاد سرمايه بورس تنظيم کننده
که به اين  اند، بل ها اين نقش را به عهده گرفته کند، نه به اين خاطر که بانک نمي

  داري انحصاري از اهميت بورس سهام در کل دستگاه سرمايه  داري سرمايهسبب که 
که رفيق بوخارين  چنان» سرمايه مالي«و اکنون کالمي چند درباره . کاسته است

بايد بگويم تعريف طرح برنامه ازسرمايه مالي با تعريف . توضيح داده است
  :گويد طرح برنامه مي. هيلفردينگ متفاوت است

صنعتي با سرمايه بانکي و ماهيت انحصاري اين شکل   غام سرمايهاد((      
  .))سازد صنعتي را به عصر سرمايه مالي بدل مي  عصر سرمايه  داري سرمايه

رفيق بوخارين هنگامي تعريف خود را از سرمايه مالي عرضه کرد، همين مطلب       
عيت انکارناپذيري او گفت که ادغام سرمايه صنعتي با سرمايه بانکي واق. را گفت

نادرست راجع به سلطه به اصطالح " يي کال ولي از اين بيان درست نتيجه. است
گويم که سلطه سرمايه مالي به هيچ وجه وجود  من نمي. شود سرمايه مالي گرفته مي
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کنم  ولي من تاکيد مي. گردند ي صنعت بدل مي ها به زائده که بانک ندارد، يا اين
واند بانک خود را تاسيس کند و بدين ترتيب است که ت که سرمايه صنعتي مي

اين درست همان چيزي است که . گردند سرمايه صنعتي و سرمايه بانکي ادغام مي
لکن بايد اضافه کنم که رفيق بوخارين با تعريفي که . افتد در حال حاضر اتفاق مي

يد چند توانم به ق من مي. سازد کند تئوري هيلفردينگ  را واژگون مي عرضه مي
که  نخست اين. شرط با تعريف سرمايه مالي رفيق بوخارين موافقت داشته باشم

کند و بدين وسيله تامين بودجه  هاي خود را تاسيس مي سرمايه صنعتي بانک
که، ادغام سرمايه صنعتي با سرمايه بانکي تحت کنترل صنعت و  دوم اين. نمايد مي

که گرايش انکشاف  خره اينگيرد و باال به مقصود حمايت از آن صورت مي
ها به دستگاه  هاست، و بانک به سوي رهايي صنعت از دست بانک  داري سرمايه
هيلفردينگ . يابند داران صنعتي تقليل اهميت مي داري و تحويلداري سرمايه حساب

  .خوش فرايند تحول گشته است خود در اين زمينه دست
، کميسيون ۱۹۲۷ن به سال هاي آلما در کنگره حزب سوسيال دموکرات      
يي وجود داشت که در آن هيلفردينگ و کائوتسکي عضويت داشتند و در  برنامه
يي به برنامه  سرانجام نکته. جا پيرامون اين مطلب بحث پر حرارتي در گرفت آن

در جهت انحصار، به امتزاج   داري که کوشش سرمايه افزوده گشت داير بر اين
amalgamation عت، ادغام مراحل توليد، و تجديد سازمان صنعت هاي صن رشته

اين فرايند سرمايه صنعتي، تجاري و بانکي . انجامد در اشکال کارتل؟ و تراست مي
لذا به نظر اين مارکسيست پيشين، سرمايه صنعتي، . کند را در سرمايه مالي ادغام مي

پس . دهند يسرمايه تجاري و سرمايه بانکي روي هم رفته سرمايه مالي را تشکيل م
که  سرمايه مالي عبارت است از سرمايه بانکي  بنابر تعريف هيلفردينگ داير بر اين

آيد؟ به سر اين تئوري چه آمده است؟  شود، چه مي که در صنعت به کار گرفته مي
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گويد بيان هجوآميز آن چيزي است که در  چه هيلفردينگ امروز مي به نظر من آن
به طور کلي چنين امتزاجي رخ . نيز نادرست است گفت، اما همين هجو گذشته مي

تحت کنترل سرمايه صنعتي انجام " دهد منحصرا و هنگامي که رخ مي. دهد نمي
  .گيرد مي

سرمايه  صنعتي گام به   گونه دانيم چه مي  داري رفقا بنابر اساس انکشاف سرمايه      
هاي صنعتي وي  رشتهدر بسياري از   گونه گام بر سرمايه تجاري تفوق يافت و چه

. ي کاالهاي وي بدل گردند داران تجاري را وادار ساخت به عمال فروشنده سرمايه
اين . کند ثابت مي" آساي سنديکاها و انبارهاي مدرن اين امر را تحقيقا قدرت غول

هاي مستقل  به همان ترتيب بانک. گردد ناشي مي  داري تحول از تکامل خود سرمايه
ناپذير  که نتيجه اجتناب. گردند اران سرمايه صنعتي بدل ميبه عمال و تحويلد

  .است  داري انکشاف بعدي سرمايه
روزنامه نگاران ما در غالب اوقات لفظ سرمايه مالي را به نحوي بسيار غير       

  .دهند دانند از چه داد سخن مي نيز نمي" برند، زيرا غالبا مسئول به کار مي
فهميم به  تر ساخت و آن را به طرزي که ما مي لفظ را دقيقبه نظر من بايد اين       

کنم که خود هيلفردينگ تعريف ديگري براي لفظ سرمايه  من تکرار مي. کار بست
اين واقعيت که ما در برنامه خود درباره ادغام سرمايه . مالي اختيار کرده است

ه از تئوري  ايم نشانه اين است ک يي را پذيرفته صنعتي و سرمايه تجاري ماده
گونه که پرولتارياي انقالبي خود هيلفردينگ  همان. ايم هيلفردينگ بسيار دور شده

دان پرتاب  دان تاريخ افکند، تئوري وي را نيز بايد به همان زباله را به زباله
  )ک.د: ترجمه از متن فرانسه و انگليسي :سلطانزاده.آ.(کرد

  
  اي مستعمراتدر مجمع عمومي درباره برنامه کمينترن بر.۴
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  )۱۹۲۸اوت  ۱۷، ۲۵نشست (
را آغاز کردم،   ها را دريافت داشتم و خواندن آن ۸۷رفقا، هنگامي که تزها      
که در يکي از مستعمرات که تزهاي  يي تصور کردم که در مسکو نيستم، بل لحظه

و هر چه کوشيدم ايران را در اين طرح که . پردازد ها مي بدان] ؟[رفيق کولونمان 
کند، به گنجانم، موفق  مالک مستعمره و نيمه مستعمره را به چهار گروه تقسيم ميم

تواند از انکشاف  ي ايران کدام است؟ آيا ايرن مي واقعيت درباره. نگشتم
در ) شوروي(يک نظام سوويت " در گذرد؟ آيا ممکن است فورا  داري سرمايه

انقالب، ديکتاتوري پرولتاريا و  جا بايد در فرداي که در آن ايران ايجاد کرد؟ يا اين
توانيم انقالب ارضي را به سرانجام برسانيم، يا  دهقانان را اعالم داشت؟ آيا مي

ها که  که بايد از اين امر در اين کشور چشم به پوشيم؟ متاسفانه من بدين پرسش اين
  .براي ما اهميت بسيار زيادي دارند، پاسخي نيافتم

و در آن هيچ  بيش از حد کلي است] ؟[ولونمان به نظر من طرح رفيق ک      
بندي  چنان گروه شود؛ ممالک آن يافت نمي) Concretisation(مضمون عيني 

کنم در اين امر من  فکر نمي. شود مقام درست هريک را بيابيم اند که ميسر نمي شده
 مطمئن هستم که. در همين وضع قرار دارند ترکايقان دارم که رفقاي . تنها باشم

يي موارد  درپاره. رفقاي کشورهاي عربي از اين لحاظ نيز در همين موقعيت هستند
شود، و بدين ترتيب چون وارد گروه اول  جا پرداخته مي به سوريه و هندوستان يک

تواند وجود  کنم که براي اين مطلب هيچ توجيهي نمي و من فکر مي. گردد مي
  .مورد طرح به دقت تفکر نشده استاين همه ناشي از آن است که در . داشته باشد

هاي به چنين عظمتي که  دانيم که ريختن طرحي، به ويژه براي توده رفقا، ما مي      
زيند مطلب بسيار مشکلي است؛ مشکل است، زيرا اين  در نقاط گوناگون کره مي

                                                 
 .شده بود گان پخش تزهاي مطروحه در کنگره ششم که پيش از کنگره بين نماينده – ۸۷
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ترين  ما عالي  ها کنند که در آن مي  گي يي زنده ممالک تحت اوضاع و احوالي
ها مشاهده  بندي ترين صورت مانده هاي اجتماعي را در کنار عقب ديبن صورت

در اين اوضاع و احوال بسيار دشوار است تصويري خالصه از اين ممالک . کنيم مي
  .گوناگون به دست داد

رفقا، براي توفيق يک تاکتيک . و اکنون چند کالم پيرامون تاکتيک و ستراتژي      
دهنده انقالب در کشور مورد نظر  نيروهاي حرکت درست در اين يا آن کشور بايد
  .را به دقت مورد مطالعه قرار داد

عواقب مستقيم سيساست . اند بايد دانست دردهاي اين مملکت کدام      
گرانه امپرياليسم چيست، و کدام طبقات بيش از همه از يوغ امپرياليسم رنج  غارت

  . برند مي
ها در  هاي عظيم خلق توده) pauperisation( در اين زمينه تئوري تفقر      

هاي جدي است که ما بايد توجه خود را  کشورهاي پهناور خاور يکي از تئوري
. و در مورد آن نيز در تزها بسيار کم سخن رفته است] داريم[بدان معطوف دارد،

هاي دهقاني در  گردد که تفقر توده تنها در صفحه شانزده به طور گذرا ذکر مي
رفقا، نيازي به گفتن ندارد که امپرياليسم . يي عمومي است ستعمره پديدهممالک م

اوضاع و احوال در مستعمرات، تبديل کشورهاي . کشاند تنها دهقانان را به فقر نمي
ي موادخام براي مراکز صنعتي اروپا آنچنان وضعي را  عقب افتاده به تامين کننده

به مناطق روستايي شهرهاي " قعاهاي پهناور وا اين سرزمينسبب گشته است که 
در همين زمان هزاران کارگر مشغول در صنايع . ۸۸بدل گشته است  داري سرمايه

به همين . دستي قادر نيستند با کاالهاي ارزان قيمت کشورهاي اروپايي رقابت کنند

                                                 
يي مطرح شد و ابتکار آن به حساب حزب  اين همان شعاريست که بعدها از طرف لين بيائو و چين توده – ۸۸

 )ب.د. (کمونيست چين نوشته شد
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اند، و اين فرايند تفقر در کشورهاي  ها از اهالي به فقر کشانده شده سبب، اين بخش
  .يابد زمين انکشاف ميخاور 

داران را از  در ايران صرف وارد ساختن چند هزار اتومبيل ده هزار نفر از درشکه      
غالب . کنند باري را سر مي محنت  گي ايشان اکنون زنده. کار ساخته است کار بي

خانمان و گرسنه تحت نفوذ ارتجاعيون قرار  هاي بي افتد که اين توده اتفاق مي
به ويژه در ايران ارتجاع سخت در مسند است اين نارضايي را به سود  .گيرند مي

در . به ويژه روحانيون در اين جهت دست اندر کاراند. مقاصد خويش به کار گيرد
ها  که زيرکانه با اين توده اين زمينه کار حزب کمونيست ما عبارت است از اين
دور سازد و براي مقاصد  تماس برقرار سازد تا ايشان را از نفوذ ارتجاعيون به

  .انقالبي بسيج کند
مستعمرات سخن بسيار ) صنعتي کردن(جا از صدور سرمايه و صنعتانيدن  در اين      

پيش از اين مارکس اشاره کرده است که در کشورهايي که هنوز . گفته شده است
هاي خارجي و  اند، وام را طي نکرده )uraprunglisch(دوران انباشت آغازين 

ي  مارکس نمونه. تواند نقش انباشت آغازين را ايفا کند مي] خارجي[ود سرمايه ور
ي  اياالت متحده را به عنوان مثال به کار برد تا نشان دهد که انتقال به مرحله

در آن . از طريق وارد کردن سرمايه ميسر است  داري تري از انکشاف سرمايه عالي
ولي اشتباه خواهد . قش به راستي مترقي ايفا کرددوران صدور سرمايه اروپايي به آمريکا ن

  .بود اگر تصور شود که صدور سرمايه در دوران امپرياليسم نيز ماهيتي مترقي دارد
اشاره نمود که يک شاهي هم از کشورهاي مادر " در اين رابطه، بايد موکدا      

. شود ميبدون در نظر گرفتن مقصد معيني به کشورهاي مستعمره صادر ن) متروپل(
. کنند کشورهاي امپرياليستي صدور سرمايه خود را بر سيستم ستراتژيکي استوار مي

يي است به منظور فتح مواضع  مانده استراتژي ويژه صدور سرمايه به کشورهاي عقب
وارد ساختن سرمايه بدين . اقتصادي و سياسي کشور مورد نظر  گي فرماندهي زنده
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گداز بوده است، زيرا  که منبع مسائل جان ها سال است پايه به آن کشور ده
سازند انواع و اقسام امتيازات را  کشورهاي  امپرياليستي اين ممالک را مجبور مي
دهند و تهديد و تعدي به کار  اعطا کنند، مداوما قيام و ترور فردي ترتيب مي

اده در بسياري از کشورهاي عقب افت. کنند برسند برند تا به هدفي که تعقيب مي مي
هاي نظامي براي گسترش  هاست که خود را به پايگاه هاي خارجي سال مهاجرنشين

  .اند ها تبديل کرده تر نفوذ امپرياليست بيش
هاي مکزيک و ايران و يک سلسله ديگر از کشورها کافيست نقش  نمونه      

 ما بايد استراتژي انقالبي. صدور سرمايه را در اوضاع و احوال کنوني توضيح دهد
جا  ما بايد به آن مراکزي که از آن. ها تنظيم کنيم خود را عليه استراتژي امپرياليست

ولي . يي مبذول داريم توانيم پايگاه انقالبي خود را گسترش دهيم توجه ويژه مي
دارد که کدام يک از کشورهاي مستعمره و  اين امور را روشن نمي] ي کنگره[تزها

  .ترين کشور به شمار آورد نظر استراتژيک مهم توان از نقطه نيمه مستمره را مي
هاي وسيع خلق عرب که به دست  گفته شده است که توده" جا قبال در اين      

اند، حتا هم اکنون نيز قرباني ستم  هاي بزرگ امپرياليستي تجزيه شده برخي قدرت
هايي  تيکيي به تاک توان اشاره در تزها به سختي مي. ها هستند ي اين قدرت بي سابقه

النهرين، تونس، الجزاير، و مراکش  که بايد در مورد کشورهاي عربي، سوريه، بين
  .اتخاذ نمود، يافت

اند که اميد زيادي  چنان تجزيه شده اين کشورهاي عربي از نظر جغرافيايي آن      
  .ديگر به ايجاد حکومت متحده عربي وجود ندارد

کرد که بين کشور ديکتاتوري پرولتاريا و در ايران چه تاکتيکي بايد اتخاذ       
  ي پهناور هندوستان واقع است؟  مستعمره

شود که نيروهاي اجتماعي انقالب جهاني تنها  در تزها به درستي اشاره مي      
پشتيبان و ضامن مطئمن رهايي نهايي مستعمرات و نيمه مستمرات از يوغ امپرياليستم 
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ديده مستعمرات به ابزاري بدل گردند  ان ستمگ اين تزها بايد در دست برده. است
ولي در اين زمينه . را رهايي خود گام گذارند بتوانند به شاه  ها که به کمک آن

اشاره رفته است، مسئله مهمي چون "] که قبال چنان[مثال، . يابيم چيزي در تزها نمي
پر  آري به مسئله -دموکراتيک به انقالب سوسياليستي-تبديل انقالب بورژوا

 -اهميت تئوريکي به ويژه در مراحل نخستين مبارزه در چين، هند يا ساير کشورها
کنيم که به کميته اجرايي  ما از آن قسمت از تزها استقبال مي. پرداخته نشده است
کند سازماندهي احزاب کمونيست در کشورهاي مستعمره را  کمينترن پيشنهاد مي

ين احزابي اقدام کند، و اوضاع و احوال مجددا به عهده بگيرد و براي تحکيم چن
هاي انقالبي  داده توده ي سازمان عيني انقالب را وسيله ابزار ذهني، يعني وسيله اراده

اين امر براي تدارک مبارزه آينده، يعني هنگامي که . اين کشورها قوت بخشد
يتي شايان ها دست خواهند زد، اهم هاي انقالبي به مبارزه قاطع عليه امپرياليست توده

  .  خواهد داشت
اند که اين انقالب در  ، تزها معترفارضيدر زمينه نقش بورژوازي در انقالب       

کنم که  من فکر مي. دموکراتيک نيز ميسر است-چارچوب انقالب بورژوا
دستي با  جايي که پرولتاريا در هم. بورژوازي هرگز بدين کار دست نخواهد زد

سازد،  يي که اين طبقه مطالبات طبقاتي خود را عنوان ميکند، جا دهقانان اقدام مي
بورژوازي هوادار انقالب ارضي نخواهد بود، زيرا از انقالب روسيه درس گرفته 

داند که  انقالب ارضي  پايگاه مقتدري براي انکشاف بعدي انقالب  است وي مي
ا آن را ه ولي حتا اگر بورژوازي به انقالب ارضي رضايت دهد امپرياليست. است

  .تحمل نخواهند کرد
هاي  اند که دعضي از کشورها زمين اشاره کرده" جا قبال برخي از رفقا در اين      

هاي  داران خارجي قرار دارد، به ويژه در نقاطي که ثروت وسيعي در مالکيت سرمايه
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نيازي به گفتن ندارد که کشورهاي . زيرزميني و منابع طبيعي وجود دارد
ينفع در اين يا آن کشور با تمام وسايل در اختيارشان خواهند کوشيد امپرياليستي ذ

من ايقان دارم که همين که پرولتاريا مجدانه با . از انکشاف انقالب ارضي جلوگيرند
مطالبات طبقاتي خويش گام به انقالب گذارد، بورژوازي به دنبال متحديني در ميان 

قدرها هم براي بورژوازي آسان  ذا آنو ل. ها خواهد گشت داران و امپرياليست زمين
  .نخواهد بود که نسبت به انقالب ارضي اظهار تمايل کند

در انقالب ارضي، من ايقان دارم که وي نيز   بورژوازي خردهاما در مورد نقش       
لذا . همانند بورژوازي بزرگ در لحظه حساس به انقالب ارضي خيانت خواهد کرد

در مبارزات انقالبي از ما حمايت خواهد   بورژوازي خردهما نبايد دل به بنديم که 
تواند به انقالب ارضي تحقق بخشد نخست پرولتاريا، و دو  تنها نيرويي که مي. کرد

هايي از دهقانان است که خود را تحت رهبري پرولتاريا و احزاب  ديگر، آن بخش
  .سازد کمونيست متشکل مي

ران و دهقانان، از طريق مبارزه انقالبي مجدانه تنها از طريق سازمان دادن کارگ      
ديده مستعمرات دست خواهيم يافت و  هاي ستم هاست که ما به رهايي خلق ميليون

  .را فراهم خواهيم آورد  داري واژگوني کل نظم سرمايه
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  اعالميه کميته اجرايي کمينترن
  براي پنجاهمين سالگرد کمون پاريس 

  
  رفقا      
نيم . در بهار آينده پنجاهمين سالگرد کمون پاريس جشن گرفته خواهد شد      

به پا   سده از روزي که براي نخستين بار در تاريخ، کارگران عليه بورژوازي
آوران کمون پاريس  رزم. گذرد خاستند و قدرت را به کف گرفتند، مي

مللي کارگري ال مانندي بر دفتر زرين جنبش بين ي افتخارآميز و بي صفحه
يي  کسوتان و نياکان انقالب پرولتري آوران کمون پاريس پيش رزم. نگاشتند

 .هستند که امروز پيروزمندانه در روسيه و در سراسر جهان در روند است

المللي، پرچم  پنجاه سال پيش، در پاريس، اين مرکز امروزي ارتجاع بين      
ها هزار نفر پرولتر دالور پاريس  هسرخ با عظمت در اهتزاز بود و از براي آن د

  .جان خود را فدا ساختند



۲۲۲ 

خواند تا  الملل کمونيست، کارگران آگاه جهان را فرا مي کميته اجرايي بين      
اين کميته را . تر جشن گيرند پنجاهمين سالگرد کمون پاريس را با ابهت هرچه بيش

ل کمونيست را وقف اين المل ي بين يي از مجله تصميم بر آن است که شماره ويژه
  .سالگرد سازد

کارگران کمونيست سراسر : کميته اجرايي تصميم زير را نيز اتخاذ نموده است      
الملل بناي يادبودي در شهر پاريس به  از طريق کميته اجرايي بين" جهان متحدا

 الملل کميته اجرايي  به نام بين. ي دالوران کمون پاريس به پا خواهند کرد خاطره
گيرد و از رفقاي فرانسوي  کمونيست ابتکار گردآوري وجوه را به عهده مي

کميته اجرايي خواهد . خواهد که در به پا ساختن اين بناي يادبود مدد برسانند مي
راند، مانع از آن خواهد  ديد آيا دولت بورژوازي که امروز در فرانسه حکومت مي

آوران کمون پاريس  ي به خاطر رزمي کارگر سراسر جهان بناي يادبود شد که طبقه
  .به پا کند

  
  )صدر(زينوويف .الملل کمونيست                                         گ کميته اجرايي بين

  
بِالگون،  -)فرانسه(روزمر  -)روسيه(لنين، تروتسکي، بوخارين، رادک       

 -)اتريش(دث شتاين هار - )انگلستان(کولچ  -)مجارستان(روديانسکي، وارگا
 -)ايران(زاده سلطان -)گرجستان(چاکاي  -)بلغارستان(شابلين  -)هلند(يانهن

الملل جوانان  بين(شاتسکي  -)ليتواني(منوچگا  -)فنالند(ماآتر  -)آمريکا(گورويچ 
  ).کمونيست

  
  )۱۳۰۰بهمن  ۵( ۱۹۲۱ژانويه  ۲۵
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  مقدمه:از
د سياست آن روز شوروي نسبت به در تايي] ۱۳۰۶[۱۹۲۷در سال ) ميرزا(روتشتاين

در دفاع از رضاخان [» کُنه مسئله در چيست؟«ايران، که خود از بانيان آن بود مقاله 
هاي با سابقه بود  شايسته توجه است که روتشتاين که از منشويک. نوشت] ميرپنج

. توسط لنين دعوت شد سمت نخستين وزير مختاري آن کشور را در ايران به پذيرد
هاي  ر مکاتباتي که با روتشتاين در تهران کرد خط او را در مقابل کمونيستلنين د

  :او نوشت. قفقاز مورد تاييد قرار داد
من هنوز نظرات . با سياست شما در ايران موافق هستم" کنم که کامال فکر مي«      

کنم داليل اساسي شما  اما فکر مي. ام را نشنيده] هاي قفقاز کمونيست[ديگران 
  ».۸۹قابل رداندغير
اش بيش از هر  که امروز پوچي استدالل] »کُنه مسئله در چيست؟«[اين مقاله      

اين مقاله . دهد شود، ريشه تفکر غلط سياست شوروي را نشان مي زماني روش مي
آقاي چيچرين وزير دوم امور خارجه اتحاد جماهير شوروي » تئوريک«دنباله مقاله 

                                                 
 ۲۳۹،ص۱۹۷۰چاپ مسکو، ) فرانسه(آثار  ۴۵، جلد ۱۹۲۱اوت  ۳نامه مورخ  – ۸۹



۲۲۴ 

در توجيه حمايت از » ما و خاور زمين«تحت عنوان  ]۱۳۰۲[۱۹۲۳است که در سال 
هاي شرق بايد  خلق  ي چک، کمال آتاتورک و رضاخان نوشت که همه چانکاي
، و هرکس اين تز را نپذيرد جزيي از ۹۰عبور کنند  داري از مرحله سرمايه" ضرورتا

پايه حمايت از   داري اين تئوري گذار از سرمايه. سوسيال روولوسيونرها است
عواقب اين سياست بر کساني که . ها در سه قاره شد ترين حکومت مرتجع

تواند پوشيده  ترين آشنايي با تاريخ ايران يا کشورهاي مشابه دارند، نمي کوچک
  )خسرو شاکري زند:ويراستار. (مانده باشد
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