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  جديدويرايش 

انکشاف اقتصادی ايران و «اف کتاب  دي گان پي مندان و دارنده به اطالع عالقه
منتشر شده به تاريخ " اف قبال دي رسانيم که پي ميزاده  سلطان» امپرياليسم انگلستان

يي بود که در مواردي سبب اشکال در  ي، داراي اشتباهات تايپيخورشيد ۱۴۰۰
ي  که کليه ،به همين دليل نسخه جديد آن. شد تفهيم جمله و يا پاراگراف مي

  .شود برطرف گرديده است، منتشر مي آن، اشتباهات تايپي
  ۲۰۲۲اول ماه مه 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  



  :توضيح
 يي درنگ همواره ، بدون لحظهييبورژوا يئولوژ دهياستالينيسم و مائويسم، دو ا      

د، گردافشا   ها قرار گيرند تا کارکرد رسواي آن يکال مارکسيمورد نقد راد بايد
منظور چپ کارگري و انترناسيوناليستي ( يزيرا اين تنها راهي است که چپ جهان

تواند، در مقابل بيش از يک قرن آوار و خرابي ناشي از اين دو  مي) است
در . ئولوژي، سر بلند کند و آلترناتيوي کارگري خود را به ظهور عيني برساند ايده

رحمانه  مورد نقد بي  ها آن گان ايراني ن ميان الزم و ضروري است که ابتدا نمايندهيا
  .چپ کارگري قرار گيرند

به منظور مبارزه با فاسدترين حزب تاريخ معاصر ايران، جرثومه فساد و تباهي،       
پرداز و تئوريسين حزب کمونيست  ترين نظريه ، اثر ديگري از برجسته»حزب توده«
بار نشر يافته توسط اين  ابد، تا آثار مخرب و زياني نشر ميباز ، زاده سلطانيران، ا

ن يدر ا  ها را آنيآورش، خنثا گردد، ز حزب، در مدت عمر سرتاسر ننگين و شرم
کردن  کردن حقايق، جعل آميز، در پنهان شده، تالشي موفقيت يدوران سپر

 ش از هشتاد ساليز بيو ن .اند داشته ، ها گرانه آن دادن حيله ها و وارونه جلوه واقعيت
نسل جوان فارسي . اند ، داشتهزاده سلطانکردن آگاهانه  بايکوت نقش موثر در

  .زبان امروز بايد سران گذشته و کنوني اين حزب را رسوا را بهتر بشناسند
زاده  سلطانان، که بنام يليکاييچ ميس سلطانوويوتنويسد آ مي يخسرو شاكر      

ران يست ايپردازان حزب کمون هي، از نظر)يالديم ۱۹۳۸ – ۱۸۸۹(شود  يشناخته م
ر، که حاصل يفق يي و در خانواده) يجان شرقيذرباآدر استان (او در مراغه . است

ک نجار يپدرش، سلطان، . مدآا يبود، به دن يحيک مسيک مسلمان و يازدواج 
گي  با هم زنده يادينان زمان زآ. بود يحيمس ييشو م، رختيمسلمان، و مادرش، مر

د پدر و مادرش از هم جدا شده يس به سن مدرسه رفتن رسيکه آوت يزمان. نکردند
  .بودند



جا که مادرش توان  از آن. رفت يمحل يارمن ي ک مدرسهياو پس از آن به       
ل در شهراش، به يل او را نداشت، او پس از پنج سال تحصينه تحصين هزيتام

 يساهايت کليان در جماران فرستاده شد که وابسته به مرکزيارمن ي مدرسه
او در پرسش . روان قرار دارديا يکين است و در نزديادزيان به نام اچميارمن
 يانقالب«ک يپر کرد، خود را  يست شورويحزب کمون يکه برا يي نامه

  .کرد يمعرف »يشو ک رختيپسر «و  »يي حرفه
در ارمنستان به جنبش  ينياز آن مدرسه علوم د يلياو بعد از فارغ التحص      

ال دموکرات يحزب سوس يکيبلشو ي وست و عضو شاخهيقفقاز پ يکارگر
گر يد ي، و برخ۱۹۰۹ت او را يخ عضويمنابع تار يبرخ. ه شديروس يکارگر
 يکارگر يها هياتحاد يها تيدر فعال ۱۹۱۷او از سال . کنند يذکر م ۱۹۱۲

ه شرکت يپترزبورگ بود، در انقالب روس که در سن يزمان. داشت حضور
  .جست

، ۱۹۱۹در سال . کار شده مشغول ب يپس از انقالب اکتبر، در دولت شورو      
چون عضو حزب عدالت  يرانيق کارگران ايتشو ي، برايدر عمواوغليمانند ح

 او در. رفت يمرکز يايبه آس) ر نام دادييران تغيست ايکه بعدها به حزب کمون(
ت در ارتش سرخ جلب کرد، و يرا به عضو يي عده يرانيان مهاجران ايجا از م آن

ست يحزب کمون ي در تاشکند و کنگره) ۱۹۲۰ل يآور(سپس کنفرانس عدالت 
  .کرد يرا سازمانده) ۱۹۲۰ن ئژو( يران در بندر انزليا

 ۱۹۲۲ش از حزب در سال ا ياجبار يريگ او تا زمان کناره ياسيو س يآثار نظر      
حزب را » يتندرو« ي او شاخه. داد يل ميحزب را تشک ياصل يو عمل يخط فکر

الن چون يدر استان گ ياصالحات ارض يفور يکرد و خواستار اجرا يم يرهبر
که با  ياو با کسان. ران شديدر ا »يانقالب اجتماع«شدن  يعمل ين گام براينخست

  .کردند مخالف بود يکاري م خان هم رزا کوچکيم



. شد يران قلمداد ميست ايدر حزب کمون يدر عمواوغليب سرسخت حياو رق      
حزب مناسب  يرهبر يبرا يمسلمان ي نهيشياو را به خاطر نداشتن پ يدر عمواوغليح
تر  که بيش يدر عمواوغليبود، بر عکس ح يپرداز انقالب هيک نظرياو . دانست ينم

  .پرداخت يانقالب م يعمل يها به جنبه
ران يست ايحزب کمون يباال يها ن او را از ردهياستال يدستگاه تحت رهبر      

 ۱۹۲۷او تا سال . به او داده نشد يست هم سمتيالملل کمون نيکنار گذاشت و در ب
ن هنگام چرخش يدر ا. کرد يکار م ياتحاد شورو ينظام بانک يچون اقتصاددان برا
ران را فراهم يست ايبازگشت او به حزب کمون ي نهينترن زميتند مواضع در کم

ها  ين حزب را از نو سازمان داد و تا زمان انحالل حزب به دست شوروياو ا. آورد
  .آن را بر عهده داشت يرهبر ۱۹۳۲در سال 

تر سقوط سلسله  ران، و از همه مهميدادها در اير روي، با توجه به س۱۹۲۷در سال       
انداز نه  ز با توجه به چشمي، و نيبا حکومت پهلو يوقاجار و بهبود روابط شور

ل شد و يمتما »کيدموکرات يانقالب«، او به يانقالب جهان ي دوارکنندهيچندان ام
  .قرار داد »ک کارگران و دهقانانيحکومت دموکرات«س يهدفش را تاس

 »نيلنت با يانحراف و ضد«او را به  ۱۹۳۲ن در سال يک استاليولوژئ هديدستگاه ا      
به مبارزه  ۱۹۳۵ن حال، او تا سال يبا ا. خ و سرزنش قرار داديمتهم کرد و مورد توب

را که در  يها کسان ن سالياو در ا. ادامه داد يشورو يساالر وانينترن و ديبا کم
او . ران بودند مورد انتقاد و سرزنش قرار داديمسوول امور ا يستم شورويدرون س

رباران شد، يمتهم، و ت »آلمان يبرا يجاسوس«به ) ۱۳۱۷ر يت ۲۵( ۱۹۳۸يه ئژو ۱۶در 
  .ت به عمل آمديثيتا خروشچف از او اعاده حيکياما در دوران حکومت ن

نترن يکم يها کنگره) ۱۹۲۸(ن يو ششم) ۱۹۲۱(ن ي، سوم)۱۹۲۰(ن ياو در دوم      
ها،  ران شرکت داشت، و ضمن مشارکت در بحثيست ايحزب کمونگي  نمايندهبه 
  .ن انتقاد کردين و بوخارينترن، از جمله لنيرهبران کم از



رامون موضوعات مختلف نوشته يپ يمتعدد يها زاده مقاالت و کتاب سلطان      
 ۷۰ن، آن آثار تا اواسط دهه يل سرکوب و اختناق دوران استالياست، اما به دل

ن يران و خاور زمياي  دربارهآثار او . ناشناخته مانده بود "نسبتا قرن بيستم، يالديم
و  ياسيمطالعه اوضاع س يبرا يمند ز منابع ارزشيبودند و امروزه ن يعيبد يکارها
، ي، روسيارمن يها او به زبان. روند يستم به شمار ميل قرن بيران در اوايا ياقتصاد

  )بازنويس(.۱تسلط داشت يو آلمان ي، آذريفارس
  
 

    A5قطع : تنظيم     

                                                 
 قسمت( جامعه و انسان پيرامون جستاري«مطلبي تحت عنوان  در طوقي_محمود -  ۱

 بيتي به مستعار اسم با حزب يک دوم نفر که اين. نبود حزب که حزبي :نوشت» )پانزدهم
 به اند گرفته خارجي کشور يک از است روشن روز مثل که را اطالعاتي و کند تردد

 يک از است روشن روز مثل که اطالعاتي با حزب يک اول دبير که بدهد، اين مقامات
و  بدهند اطالع خودي کشور به را خارجي کشور يک حمله خبر اند گرفته خارجي کشور

 مقامات خانه جلو به شبانه حزب اول نفر که کند، اين شرکت جنگ ستاد در مطلع عنوان به
 به حزب يک مخفي تشکيالت اول نفر که بدهد، اين اطالع را کودتا خبر تا رود کشوري

 و کند دستگير را گروه آن تعقيب و نفوذ عمليات با و پردازد به مخالف گروه يک تعقيب
 همسر حزب يک که اين اطالعات،  گرفتن و فني بازجويي براي ببرد حزبي مخفيگاه به

 سازمان يک تشکيالت يک به داخل هست هم معروفي هنرپيشه که را اعضايش از يکي
  براي کند نفوذ ها گروه ديگر تشکيالت در حزب يک که اينبفرستد،  نظامي مخالف

 عليه بر حکومت با بکند اطالعاتي کاري هم حزب يک که وخرابکاري، اين جاسوسي
 خود بودن حزب به هم ها آن خود. حزب اال بود چيز همه گاليگوال ها، اين ديگرگروه

 گويند مي ناموس بي و شرف بي سري يک گفت مي که فردي آن چاره بي .نداشتند باوري
 ..است بهمان و فالن جاسوسي سازمان پنجم شعبه نيست، حزب اين
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  گفتار پيش

  
ناشي از خواست  "اين مساله صرفا. ي، اثري جدلي استي اثر حاضر، تا اندازه      

هاي مربوط به ايران   مولف داير بر ارائه يک ارزشيابي انتقادي از عقايد و تئوري
  .سال اخير مطبوعات شوروي از آن پر است ۳-۲باشد که در  مي» جديد و نو«

نقش مترقي و «باره رالزم است، يک بار و براي هميشه به بحث د      
  .ن خاتمه داده شودرضاشاه پهلوي در ايرا» ي کننده صنعتي

که در مدت زمان فوق الذکر  -مسائل ايران» متخصصين«گويا، اکثر مولفين و       
نتايج خود را بر اساس آمار رسمي منابع ايراني  -اند در مطبوعات اظهار عقيده کرده

ليکن، در اين منابع، واقعيات به خاطر گمراه ساختن افکار . اند به دست آورده
  .تحريف شده است "رج کشور، عمداعمومي داخل و خا

» مارکسيست«که عالوه بر اين، مدعي  -ما در مسائل ايران» متخصصين«اما       
راستي، . ساده شاهنشاه آينده ايران را درک نکردند ي اين حيله -باشند بودن نيز مي

عليه  "اند، دفعتا ها برگزيده  ممکن است، رضاشاهي را که خود انگليسي  گونه چه



۲ 

ها به مبارزه برخيزد؟ گره مساله در اين است، که اکثريت اين   ئس آندسا
از مارکسيسم و از شناخت حقيقي اوضاع ايران به يک اندازه دور » متخصصين«

مگر اين نيست که مارکسيست بايد فقط حقايق عيني را در نظر به  آخر، .بودند
طور وضوح  حقايق عيني به اما،. مامورين خود فروخته شاه را» هاي افسانه«گيرد و نه 

حقايق عيني . اند انداخته محاسبه جلو ني بي  ها رضاخان را  داد که انگليسي نشان مي
تر  هاي انگليسي و، بيش  داد، که رضاخان در جهت منافع امپرياليست نشان مي

  .کرد اوقات، به دستور مستقيم و با موافقت آنان عمل مي
ي در اين باره ترديد داشت، از اواخر ي شد تا اندازه ي، هنوز م۱۹۲۵اگر تا سال       

روشن  "گي رضاشاه به انگلستان کامال ه، به خصوص، ديگر مساله وابست۱۹۲۵سال 
جامعه ايرانيان،  ي ، در نطق خود در جلسه۱۹۲۵مولف کتاب حاضر، در سال  .بود

جمهوري بازي دروغين رضاشاه و کوشش او را به خاطر گرفتن تاج و تخت 
کرد که تمام  مولف، در همان نطق، تاکيد مي. خاطر نشان کرده است» شاهنشاهي«

  .گيرد اين کارها با موافقت و مساعدت انگلستان انجام مي
ها و   در طول اين مدت، جزوه. چهار سال گذشته است "از آن زمان، تقريبا      

يون ايراني را مقاالت زيادي منتشر شده که هنوز هم عمل اين جالد واقعي انقالب
  .کند نادرست تشريح مي

و  -آن چنان که هست -هدف کتاب حاضر روشن نمودن واقعيت ايران      
  .ارزشيابي مارکسيستي صحيح از فرآيندهاي اقتصادي و اجتماعي است

  
  مولف

  
  
  



۳ 

  فصل يکم
    
  
  
  
  

  اقتصاد ايران معاصر
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هاي   و آخرين پيشرفت ۱۹۰۶شاه در سال  فرمان مشروطه مظفرالدين
رشد تجارت . کشيده شدن ايران به مدار اقتصاد جهاني. اقتصادي
تجارت ايران با کشورهاي . اقالم عمده صادرات و واردات. خارجي

. ۱۹۲۶تا سال  ۱۸۴۰تجارت ايران با روسيه از سال . گوناگون
ي يربا -فروپاشي اقتصاد فئودالي و گسترش حيطه عمل سرمايه تجاري

. مبارزه ميان انگلستان و روسيه به خاطر غصب ايران. يزدر کشاور
  .و تغيير جهت از طرف مالکان و بورژوازي کمپرادور. س.ش.ج.ا
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، تحت تاثير فشار جنبش اجتماعي و تحت تاثير ۱۹۰۶شاه در سال  مظفرالدين      
صلح و «انقالب روسيه، مصمم شد، سنت کهن را شکسته و به خاطر استقرار 

تا فرمان » اجازه فرمايد«هاي حکومت   و تحکيم و تثبيت پايهدر کشور » آرامش
گان  مجلسي که در آن نماينده. صادر شود) ۱۹۰۶اوت در (تشکيل مجلس

بتوانند احتياجات  وداران محترم، تجار و غير گان، روحانيت، اشراف، زمين زاده شاه
بور ساخت، ، شاه را مج۱۹۰۷مجلس، در سپتامبر سال . و عقايد خود را بيان کنند

در واقع مشروطيت، و » متمم قانون اساسي«. را امضا کند» متمم قانون اساسي«



۴ 

 ۲۶اصل . کرده بود» اعطا«شاه به اتباع خود  گزين منشوري بود که مظفرالدين جاي
تصريح  ۴۴در اصل . »منشاء قدرت کشور ملت است«داشت که  اين متمم اعالم مي

و  ۲۷در اصل . »ندا در برابر مجلسين مسئول اي اعمال خودزوزراء در ا«شد که  مي
گزاري، قضايي و مجريه مستقر و  قانون ي تفکيک کامل بين قوه«آمده بود که   ۲۸

   ».بايد براي هميشه حفظ گردد
عمومي، : بايست برحسب سيستم چهارگانه اگر اضافه کنيم که انتخابات مي      

شود که چرا انقالبيون  لوم ميمستقيم، متساوي و مخفي انجام گيرد، آن وقت مع
يعني تا زماني که،  -)۱۹۱۱تا سال  ۱۹۰۷از سال (ايراني، در مدت چهار سال 

سرانجام، اکثريت آنان توسط قزاقان تزاري و ايراني در شهرهاي رشت، تبريز، 
با چنان جديتي از نظام دموکراتيک  -مشهد و ديگر شهرها به دار آويخته شدند

  .کردند س محمدعلي شاه دفاع ميجديد، در مقابل دسائ
منطقي  ي که نتيجه بازي او نبود، بل هوس ي شاه نتيجه اين اقدامات مظفرالدين      

  .به بعد در آن قرار گرفته بود ۱۸۸۵موقعيت عيني بود که ايران از آغاز سال 
هاي اقتصادي بسيار بزرگي در ايران به وقوع   سال، پيشرفت ۲۵در عرض اين       
 -فروپاشي اشکال اقتصاد طبيعي و ريشه دواندن روابط پولي فرآيند. ته بودپيوس
گي اقتصادي کشور با  که زنده در عين اين -ي در کشور، در برابر سلسله قاجاريکاال
ساخت، که شاه قدرت حل آن  مسائلي را مطرح مي -رفت هاي سريع پيش مي  گام

  .ديد را در خود نمي
هاي تجاري جهاني و، به ويژه، کشف راه   د، تغيير راهدانن چنان که همه مي      

 ،بودشده که زماني شکوفا  -دريايي به هند، باعث رکود بسيار عميق اقتصاد ايران
در اوضاع و  _بين شرق و غرب بود ي ترين راه تجاري رابطه ايران در آن زمان، مهم

مهلک  ي ين ضربهاحوال بسيار وخيمي قرار گرفت و تا چند قرن نتوانست از زير ا
هاي  سالشرايطي که ايران را به مدار اقتصاد جهاني کشاند، از آغاز . قد راست کند



۵ 

يعني پس از تصرف ماوراي قفقاز و ترکستان توسط  -]قرن نوزده[سده پيش ۸۰
تزاريسم روسيه و تاسيس خط آهن تا مرزهاي ايران و انکشاف اقتصاد ماوراي 

روسيه نه تنها متقاضي . وجود آمد هب -مام روسيهقفقاز، به خصوص، صنايع باکو و ت
که، به راه ترانزيت ميان ايران و  هاي کشاورزي ايران بود، بل  بزرگ فرآورده

  .کشورهاي اروپا نيز مبدل گرديد
  :سال گذشته، تجارت خارجي ايران بدين ترتيب انکشاف يافته است ۲۷در   

  
  ميليون قران: واحد

واردات و  تفاوت  صادرات  واردات  ها سال
  صادرات

کسري خالص، با در نظر 
  درآمد نفت%۴۰گرفتن

  ــــــــ  ۱/۱۰۸  ۳/۱۱۷  ۴/۲۲۵  ۱/۱۹۰۰
  ــــــــ  ۴/۹۳  ۱/۲۹۳  ۵/۳۸۶  ۶/۱۹۰۵
  ـــــــ  ۱/۱۰۹  ۴/۳۷۵  ۵/۴۸۴  ۱۱/۱۹۱۰
  ـــــــ  ۳/۱۹۱  ۹/۴۵۵  ۲/۶۴۷  ۱۴/۱۹۱۳
۱۹/۱۹۱۸  ۳/۴۷۶  ۹۱/۲۷۰  ۴/۲۰۵  ۴/۱۴۵  
۲۰/۱۹۱۹  ۰/۶۲۹  ۰/۳۰۹  ۰/۳۲۰  ۰/۲۵۰  
۲۲/۱۹۲۱  ۷/۶۰۹  ۴/۱۷۴  ۳/۴۳۰  ۳/۳۱۵  
۲۳/۱۹۲۲  ۲/۶۱۹  ۳/۳۰۵  ۹/۳۱۳  ۹/۱۵۳  
۲۵/۱۹۲۴  ۰/۷۷۱  ۰/۸۵  ۰/۲۸۶  ۰/۸۶  
۲۶/۱۹۲۵  ۰/۸۸۱  ۰/۴۱۵  ۰/۲۶۶  ۰/۵۶  
۲۷/۱۹۲۶  ۱/۷۲۸  ۷/۵۴۹  ۴/۲۷۸  ۴/۱۸  
۲۸/۱۹۲۷  ۴/۸۰۷  ۴/۴۵۹  ۰/۳۴۸  ۰/۱۰۸  

                                                 
 ي امتياز انگليس از اين رقم به پايين بدون در نظر گرفتن صادرات نفت از ناحيه  – ۱



۶ 

خارجي فرآيند فروپاشي طبيعي است که چنين رشد سريعي در تجارت          
مي ئليکن، از طرف ديگر، کسري دا. بخشيد اشکال اقتصادي طبيعي را شدت مي

، مانع پيشرفت "تضعيف و، تقريبا "تجارت خارجي، کشور را شديدا ي ترازنامه
کافي است يادآور شويم که کسري توازن تجارت . شد سريع صنعتي آن مي
  .ميليارد قران بالغ گرديد ۵/۲يش از ببه  ۱۹۲۰ - ۱۹۰۰هاي   خارجي در طول سال

  .نيز تغييري پيدا نکرد ۱۹۲۵اين وضع در واقع، پس از سال       
، "از اين زمان، ظاهرا -امتياز نفت انگليستوسعه به خاطر  - اگر چه صادرات      

يافت، ليکن، در واقع، تاثير منفي کسري ترازنامه تجارت  سال به سال افزايش مي
نقش ناچيز  محاسبه زير. اف اقتصادي کشور ادامه داشتخارجي در انکش

صادرات نفت جنوب در سال : دهد صادرات نفت را در اقتصاد ايران نشان مي
همه آن، به انگلستان و  "هزار قران بود، که تقريبا ۶۰۱۰۰۰معادل  ۱۹۲۷ - ۲۸

 .گردد طور کامل به ايران باز نمي در آمد صادرات نفت، به. مصر صادر شده بود
سهم دولت ايران از . کند از سود خالص را دريافت مي% ۱۶دولت ايران فقط 

 ۵۵گرديد، معادل با  ميليون قران بالغ مي ۳۴۴به  ۱۹۲۷- ۲۸کل سود که در سال 
البته، اين . ماند ميليون قران، در اختيار شرکت باقي مي ۲۸۹يعني . ميليون قران بود

نيمي ديگر از . گشت به ايران باز نميشد و  مبلغ، به جيب سهامداران سرازير مي
  درآمد نفت،

ميليون قران، صرف پرداخت مخارج کرايه کشتي و خريد  ۳۱۱  =)۲۸۹-۶۰۰(
طبق قرارداد، انگلستان، در ازاي ورود اين . گرديد ماشين آالت صنعت نفت مي

اگر در نظر بگيريم که ناوگان    .۲کرد ها هيچ نوع عوارض پرداخت نمي  ماشين

                                                 
آالت و کاالهاي  قران ماشين ۵۸۵۳۶۰۰۰شرکت نفت انگليس و ايران مبلغ  ۱۹۲۶-۲۷در سال  – ٢

 .خود را به ايران وارد کردمختلف مورد احتياج 



۷ 

هاي گزاف   خود شرکت متعلق بود، و شرکت با تعيين عمدي قيمت نفتي به
طور مصنوعي سود خالص و در نتيجه سهم دولت ايران را کاهش  حمل نفت، به

آن به % ۴۰تا  ۳۵گردد، که از بهاي کل صادرات نفت فقط  روشن مي ،داد مي
ه ب) ها مزد کارگران و کارمندان، سهم دولت ايران از سود و جز اين(صورت 

 - ۲۸در سال (داد  صادرات ايران را تشکيل مي% ۵۰اما نفت، . گرديد ايران باز مي
ميليون  ۶۰۰شد  هزار قران بالغ مي ۱۰۶۰۴۱۱از ارزش کل صادرات که به  ۱۹۲۷

  ).قران سهم نفت بود
-۲۸با در نظر گرفتن آن چه که ذکر شد، صادرات واقعي ايران در سال       

  .ون قران دانستميلي ۷۰۰توان  را مي ۱۹۲۷
توان صدور واقعي کاال از طرف  به اين دليل است که صدور نفت را نمي      

کسري ترازنامه تجارت خارجي هم، به همين مناسبت، به اهميت . ايران دانست
    .۳گرديد تر کشور مي خود باقي مانده و باعث فقر بيش

                                                 
. هاي ايران نسبت به ترازنامه تجارتي وضع بهتري دارد هاي اخير، ترازنامه پرداخت در سال – ٣

که بخواهيم به  ما بدون آن. ها مثبت است ي پرداخت حتا، برخي از مقتصدين، معتقدند که ترازنامه
ل توانيم فقط بگوييم، که مثبت بودن ترازنامه پرداختي، تا سا گي کنيم، مي اين مسئله رسيده

 .رسد ، بعيد به نظر مي۱۹۲۰



۸ 

  
  ۱۹۲۸تا  ۱۹۱۸نمودار از 



۹ 

يران و نيز درک دورنما و امکانات انکشاف صنايع براي درک گنجايش بازار ا      
  .اندازه جالب است بي گوناگون، آشنايي با ترکيب کاالهاي صادراتي و وارداتي

  
  ۱۹۲۷-۲۸تا سال  ۱۹۱۳واردات ايران از سال 

  به هزار قران: واحد
  ۲۸/۱۹۲۷  ۲۷/۱۹۲۶  ۲۶/۱۹۲۵  ۲۵/۱۹۲۴  ۱۴/۱۹۱۳  کاالها اسامي 

  ۴۶۹/۲۳۶  ۰۰۰/۲۲۱  ۹۶۹/۲۵۹  ۶۵۰/۲۲۶  ۰۱۳/۲۰۱  هاي نخي پارچه

  ۹۲۶/۹۲  ۰۰۰/۱۲۳  ۱۰۸/۱۳۸  ۶۷۳/۱۵۰  ۵۱۹/۱۷۰  قند و شکر

  ۱۷۰/۵۶  ۰۰۰/۶۹  ۳۳۷/۶۵  ۳۰۱/۶۴  ۶۰۲/۳۸  چاي
  ۱۱۲/۱۱  ۵۰۰/۷  ۸۷۴/۲۸  ـــــــ  ـــــــ  سکه طال و نقره

  ــــــــ  ۰۰۰/۳۱  ۵۴۰/۳۸  ۸۵۷  ۰۰۰/۲۰  )وغيره برنج،  جو، گندم،(غالت
  ۶۶۶/۳۱  ۴۰۰/۳۱  ۰۴۳/۲۵  ۴۴۶/۲۱  ۰۰۰/۱۰  نفت و مشتقات

  ۶۲۵/۲۲  ۶۰۰/۲۴  ۱۳۴/۲۲  ۰۰۰/۲۲  ۷۲۱/۱۳  نخ و پشم
  ۹۶۵/۶  ۹۸۹۳  ۰۲۸/۱۸  ۰۴۳/۱۰  ۸۷۳۲  برنج وارده براي جنوب

  ۸۹۷/۲۲  ۰۰۰/۵  ۱۵۲/۱۷  ۸۵۰۰  ـــــــــ  شمش نقره
  ۸۷۸/۳۲  ۸۰۰/۳۵  ۸۵/۱۶  ۱۱۵/۷  ۴۹۹/۱  نقليه وسايل ديگر و  اتومبيل

  ـــــــــ  ـــــــــ  ۹۳۲/۲  ۱۲۶/۴  ۸۵۶/۱  شيشه
  ۹۵۵/۴  ۴۶۲/۳  ۴۲۱/۷  ۸۲۲/۳  ۸۷۳/۴  کبريت
  ۱۳۹/۵  ۸۲۳/۳  ۲۱۹/۴  ۰۴۲/۳  ۸۶۲/۱  گالش

  ۶۵۸/۲  ۴۸۷/۲  ۸۶۰/۲  ۷۹۶/۲  ۰۲۱/۳  چيني و بدل چيني
  ۱۹۱/۳  ۲۸۲/۳  ۹۵۸/۴  ۸۶۳/۳  ۳۴۰/۱  سمنت

  ۸۴۱/۳  ۰۰۰/۴  ۶۰۳/۵  ۴۷۱/۴  ــــــــ  مشروبات الکلي
  ۰۶۸/۳  ۲۱۲/۳  ۴۱۸/۴  ۹۲۵/۳  ۸۲۲/۱  رنگ



۱۰ 

  ۲۸/۱۹۲۷  ۲۷/۱۹۲۶  ۲۶/۱۹۲۵  ۲۵/۱۹۲۴  ۱۴/۱۹۱۳  کاالها اسامي 

  ـــــــ  ۸۶۷/۴  ۲۹۲/۶  ۹۸۲/۴  ۰۵۴/۱  حلويات
  ۶۲۰/۵  ۶۳۶/۴  ۷۶۶/۳  ۰۵۴/۴  ـــــــــ  کاغذ

  ۲۹۴/۴۲  ۰۰۰/۲۴  ۷۷۷/۱۴  ۴۲۵/۱۴  ـــــــــ  ماشين آالت
  ۱۶۴/۲۰  ۴/۱۷  ۸۸۷/۱۴  ۶۱۸/۱۳  ۴۳۴/۸  بازي واسباب تزئينات

  ـــــــــ  ـــــــــ  ۰۸۰/۱۴  ۰۰۹/۱۴  ـــــــــ  هاي ابريشمي پارچه
  ۰۴۶/۲  ۶۷۶/۱  ۰۵۸/۲  ۶۷۵/۲  ۲۸۵/۱  صابون

  ۲۴۸/۲  ۲۵۰/۲  ۰۴۱/۵  ۹۴۱/۱  ــــــــ  انواع تنباکو
  ـــــــ  ـــــــــ  ۶۵۱/۲  ۴۱۹/۲  ــــــــ  چوب و الوار

  ــــــــ  ــــــــ  ۸۸۳/۲  ۰۷۸/۷  ــــــــ  ابزار مس
  ۷۲۹/۴  ۱۴۷/۴  ۹۰۱/۳  ۶۶۴/۳  ۰۲۸/۱  مبل

  ۶۳۹/۲  ۵۸۱/۴  ۸۵۲/۳  ۷۳۰/۴  ــــــــ  احشام زنده
  ۱۹۸/۱۱  ۸۸۸/۶  ۲۹۲/۶  ۸۴۷/۱۱  ـــــــــ  )نشده ساخته(وفوالد آهن

  ۲۶۵/۳  ۳۲۰/۲  ۲۵۱/۳  ۷۳۳/۱  ۷۸۴/۲  )نشده ساخته(مس،نيکل
  ـــــــــ  ــــــــ  ۸۲۷  ۴۲۷/۱  ــــــــ  آن هاي وکمکي چاپخانه

  ـــــــــ  ــــــــ  ۳۵۰/۲  ۶۸۸/۳  ـــــــ  )افغانستاناز (پشم
  

ترين اقالم واردات ايران  نخي، شکر و قند و چاي، مهم هاي بدين ترتيب، پارچه      
از لحاظ . دهد تمام واردات را اين سه نوع کاال تشکيل مي% ۶۰تا  ۵۰باشد  مي

که به مناسبت کمبود محصول برخي از مناطق  -اهميت، سپس به ترتيب، غالت
طور  ، بهبرنج. نفت و مشتقات آن، نخ، پشم و سرانجام برنج قرار دارد -شود وارد مي

ها حمل   شود، زيرا به مناسبت بدي راه عمده، از هند براي جنوب ايران وارد مي
  .برنج اضافي شمال به جنوب مشکل است



۱۱ 

  :دهد جدول زيرين ترکيب صادرات ايران را نشان مي      
  

  ۲۸/۱۹۲۷ – ۱۴/۱۹۱۳هاي  اقالم عمده صاردات ايران در سال
  به هزار قران: واحد

  ۲۸/۱۹۲۷  ۲۷/۱۹۲۶  ۲۶/۱۹۲۵  ۲۵/۱۹۲۴  ۱۴/۱۹۱۳  کاالها اسامي 
  ۶۵۵/۵۹۹  ۳۵۳/۶۵۴  ۸۰۰/۵۴۴  ۹۰۱/۵۱۴  ۹۸۰/۱۷  نفت و مشتقات 

  ۰۶۲/۱۵۴  ۵۶۳/۱۲۲  ۵۷۷/۱۱۷  ۸۸۱/۱۰۱  ۶۷۷/۵۳  قالي
  ۳۰۵/۴۸  ۰۱۹/۳۲  ۲۹۴/۷۹  ۷۸۰/۶۸  ۳۸۴/۷۰  خشکبار

  ۰۴۸/۴۷  ۴۹۲/۵۶  ۴۳۰/۷۰  ۹۵۶/۵۲  ۲۳۶/۸۵  پنبه
  ۴۶۸/۱۳  ۳۶۰/۲۳  ۷۹۹/۲۱  ۱۵۵/۲۳  ۴۰۸/۱۲  پشم
  ۰۲۰/۴۷  ۵۲۶/۲۰  ۲۲۹/۴۳  ۱۳۲/۳۹  ۱۹۸/۴۲  برنج

  ۲۶۸/۴۳  ۱۱۶/۹۶  ۴۳۰/۷۰  ۵۸۸/۷۹  ۷۱۴/۳۷  ترياک
  ۰۸۹/۱۴  ۶۱۸/۱۰  ۳۲۲/۱۵  ۴۶/۱۰  ۹۸۴/۷  )صافيان(کارشده چرم
  ۷۱۷/۸  ۵۹۰/۵  ۷۷۳/۱۵  ۶۹۸/۱۱  ۹۸۱/۷  روده
  ۶۸۴/۲  ۷۳۴/۲  ۶۴۱/۱۰  ۶۹۸/۱۲  ـــــــــ  )چاي وارده صدور(چاي
  ۳۹۲/۱۴  ۰۴۶/۱۴  ۸۸۵/۷  ۶۶۹/۴  ۹۴۹/۱۲  صمغ
  ۱۰۷/۲  ۵۴۹/۳  ۱۰۷/۶  ۱۸۸/۶  ۲۳۵/۲  هاي نخي پارچه
  ۹۴۸/۱  ۸۲۲/۲  ۹۱۴/۳  ۴۷۹/۳  ۴۹۹/۱۳  تنباکو

  ۳۹۸/۶  ۹۵۲/۴  ۲۷۰/۲  ۱۶۳/۱  ۴۹۹/۱۳  کرم ابريشم
  ۹۵۵/۷  ۳۹۹/۵  ۰۶۴/۱۰  ۰۲۷/۱۲  ۶۵۷/۱۹  چرم کارنشده

  ۶۱۱/۱  ۵۸۹  ۰۳۳/۲  ۷۲۵/۱  ـــــــــ  ديگر هاي حنا و رنگ
  ۹۵۵/۷  ۳۹۹/۵  ۰۶۷/۶  ۶۸۴/۶  ۷۱۵/۱  پوست، خز
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نفت و مشتقات آن، قالي، خشکبار، پنبه، پشم، برنج و    بنابر جدول فوق،      
در . دادند صادرات را تشکيل مي  تمام% ۹۰تا  ۸۵قريب  ۱۹۲۷ -۲۸ترياک، در سال 

 ۳۰ "به اين طرف، تقريبا ۱۹۱۳-۱۴عين حال، صدور نفت و مشتقات آن از سال 
بدون  "برابر افزايش پيدا نموده و صدور ترياک و پشم تقريبا ۳برابر، و صدور قالي 

  .تغيير مانده است
در باره اهميت کشورهاي گوناگون در تجارت خارجي ايران، قبل از هر چيز،       

، نسبت ۱۹۲۷-۲۸هاي   بايد خاطر نشان کرد، که آمار تجارت ايران مربوط به سال
، ۱۹۲۷تا ماه مارس سال . بل، بنابر اصول ديگري تنظيم گرديدههاي ق  به سال

دينار  ۵۰قران و  ۵۷معادل با ) م.واحد پول در روسيه و سپس در شوروي (چرونتس 
اداره گمرکات آن را  -به دستور وزارت ماليهبنا  -به بعد ۱۹۲۷و از ماه مارس سال 

نفت انگليس، در آمار، ، صدور "ضمنا. کند دينار حساب مي ۴۰قران و  ۲۹معادل 
هاي گذشته نيز   شود و تمام آمار صادرات سال طور جداگانه مشخص نمي به

شود که تصوير  اين مساله، باعث مي. دهد صادرات را همراه صدور نفت نشان مي
  .واقعي تجارت خارجي ايران، به مقياس زيادي، نادرست منعکس گردد

  
  سهم کشورهاي مهم در تجارت خارجي ايران

  Statistique Commercial de la perse»آمار تجارتي ايران«: نبعم
  

  به ميليون قران: واحد، ۲۸/۱۹۲۷هاي  سال
  صادرات  واردات  کشورها اسامي 

  ۴/۴۵۵  ۱/۴۰۰  انگلستان
  ۳/۱۹۹  ۱/۲۰۹  س.ش.ج.ا

  ۰/۸۱  ۰/۳۵  اياالت متحده آمريکا



۱۳ 

  ۱/۸۶  ۸/۳۳  فرانسه
  ۲/۳۸  ۲/۳  ترکيه
  ۵/۳۰  ۰/۱۲  عراق

  ۱/۲۸  ۰/۲۲  بلژيک
  ۶/۳۳  ۲/۳۲  آلمان
  ۶/۱۱  ۴/۳۴  ايتاليا
  ۲/۸۲  ــــــــــ  مصر
  ۷/۳  ۸/۹  ژاپن

  ۳/۲  ۸/۵  افغانستان
  

ن کاال از اميليون قر ۵۲۸هاي اين جدول، انگلستان، هند و مصر مبلغ   بنا به داده      
رسد  به نظر ميدر ضمن، . کنند ميليون قران کاال به ايران صادر مي ۴۰۰ايران وارد و 

در عين . کند و صادراتي به اين کشور ندارد که مصر از ايران فقط کاال وارد مي
، از "واردات اين سه کشور از ايران، منحصرا% ۷۰داند، که  حال، همه کس مي

  .هاي شرکت نفت انگليس و ايران تشکيل شده است  فرآورده
 ۴عرض يک ربع قرن، قريب بدين ترتيب، جمع صادرات و واردات ايران، در       

اين . برابر افزايش يافته است ۵/۵قريب  ابرابر، و با در نظر گرفتن صادرات نفت، حت
مندترين نواحي ايران  که از ثروت -به ويژه، در نواحي شمالي ايران "امر، تدريجا

. داري گرديده است باعث اختالل اقتصاد طبيعي و بسط روابط سرمايه -باشد مي
گيرد و در بسياري از  جان مي "به خاطر داد و ستد زياد با روسيه تدريجا شمال ايران

وجود نداشت  "، يا اصال"گردد، که قبال هاي صنعتي جديدي رايج مي  مناطق، کشت
در اين مناطق مزارعه پنبه مرسوم و توليد . شد و يا، به مقياس بسيار کمي کشت مي

و توليد خشکبار با سرعت هنوز  کشت درختان ميوه. کند ابريشم به شدت رشد مي
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. يابد ها سال به سال افزايش مي  کند و صادرات اين کاال پيدا مي توسعهتري  بيش
کااليي هميشه  -نواحي شمالي ايران، از لحاظ گذار به شکل روابط اقتصاد پولي

داد و ستد تجارتي، ميان  توسعهاين امر، به ويژه، از . ز بوده استئمقام اول را حا
  .گردد ه و ايران ناشي ميروسي
کل واردات ايران % ۵۵کل صادرات و % ۶۶، ۱۹۱۳کافي است به گوييم که در سال       

   .بوده است% ۳۴گرفته و سهم بقيه کشورها در کل تجارت ايران  با روسيه انجام مي
شد،  مستقر مي پولي که با چنين شدتي_پر واضح است، که روابط کااليي      

، شاهد "به اين مناسبت، ما دائما. گرديد ها مي شديد قيمت زمينباعث افزايش 
داران  سرمايه. به طرف کشاورزي هستيم» ربايي_سرمايه تجاري«سرازير شدن 

سود مطلوب  هاي دهقان، امکان داشتند نرخ ربايي، با استثمار نامحدود توده_تجاري
  .خريدند ن ميخود را از زمين به دست آورند و به اين مناسبت با رغبت زمي

داران و غيرو  هاي شاه، تيول سودآوري کشاورزي، باعث شد که سوگلي      
در برخي موارد، امالک بزرگ فئودالي، به قطعات . ها را غصب کنند زمين

که _ کوچک تقسيم و توسط تجار و رباخواران خريداري و مالکيت فئودالي زمين
  .شود ، تقسيم و کوچک مي"تدريجا_ گرفت مساحت عظيمي را در بر مي" قبال
  .دهد جدول ذيل، اهميت بسيار زياد تجارت ايران با روسيه را نشان مي      

  
  ۱۹۲۷۴ -۲۸تا سال  ۱۸۴۰تجارت روسيه با ايران از سال 

  هزار روبل نقره: واحد
  کل صادرات و واردات  به ايران صادرات  واردات ايران  ها سال

                                                 
موقعيت «مربوط است، از روي کتاب تومار  ۱۸۹۰تا  ۱۸۴۰هاي  قسمت جدول که به سال – ۴

مربوط است از  ۱۹۲۵تا  ۱۹۰۵هاي  قسمت جدول که به سال. اقتباس شده است» اقتصادي ايران
 .تباس شدهاق ۱۰۰-۹۹ص ۱۹۲۶چاپ سال » و انگلستان. س.ش.ج.ا.ايران«شمورگر .روي کتاب د
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۱۸۴۰  ۹۹۹/۳  ۸۷۷  ۹۹۹/۸۸۰  
۱۸۴۵  ۲۸۷/۳  ۵۸۳  ۲۸۷/۵۸۶  
۱۸۵۰  ۸۰۱/۳  ۹۰۶  ۸۰۱/۹۰۹  
۱۸۵۵  ۲۴۱/۴  ۹۹۲  ۲۴۱/۹۹۶  
۱۸۶۰  ۷۵۹/۳  ۰۹۸/۱  ۸۵۷/۴  
۱۸۶۵  ۷۷۸/۴  ۷۱۷/۱  ۴۹۵/۶  
۱۸۷۰  ۲۹۶/۴  ۶۶۹/۱  ۹۶۵/۵  
۱۸۷۵  ۲۴۶/۵  ۸۷۳/۱  ۱۱۹/۷  
۱۸۸۰  ۰۳۷/۷  ۹۳۶/۳  ۹۷۳/۱۰  
۱۸۸۵  ۹۵۱/۸  ۹۳۰/۳  ۸۸۱/۱۲  
۱۸۹۰  ۶۳۲/۱۱  ۸۹۵/۱۰  ۵۲۷/۲۲  

  طالهزار روبل : واحد
۱۹۰۱  ۹۱۶/۱۵  ۴۷۶/۲۰  ۳۹۲/۳۶  
۱۹۰۵  ۵۴۶/۳۵  ۹۸۱/۳۴  ۵۲۷/۷۰  
۱۹۱۰  ۲۰۱/۴۷  ۵۲۱/۳۹  ۷۲۲/۸۶  
۱۹۱۵  ۰۹۰/۴۸  ۰۱۵/۴۸  ۱۰۵/۹۶  
۱۹۲۰  ۱۵۰/۱  ۶۱۸/۳  ۷۶۸/۴  
۱۹۲۵۵  ۷۰۹/۵۰  ۶۰۷/۲۸  ۳۱۶/۷۹  
۱۹۲۶۶  ۲۶۰/۵۶  ۲۵۰/۴۷  ۵۱/۱۰۳  

۲۷ -۱۹۲۶  ۸۵۸/۴۰  ۲۷۷/۴۳  ۱۳۵/۸۴  
۲۸ -۱۹۲۷  ۳۵۷/۶۶  ۷۱۹/۶۹  ۰۷۶/۷۱۳۶  

                                                 
 .به روبل چرونتس حساب شده است ۱۹۲۶-۱۹۲۵آمار سال  - ۵
 ۲۹۵۱۴۴۲۲۰به ترتيب : تر به قران ايراني است عدد درست. اعشار در اعداد حذف شده است -۶

 )قران۴۴=بر مبناي يک چرونتس(قران ۲۱۱۷۶۴۲۷۰قران و 
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فئودال، در بعضي . ، اثري ندارد"ليکن، اين تغييرات، در شيوه توليد، تقريبا      
، براي بازار "خود راسا -پولي  -تحت تاثير انکشاف روابط اقتصاد کااليي -مناطق
توان از خان  به عنوان مثال مي(کند  طور عمده، براي بازار خارجي توليد مي و، به

مالک نوع جديد، خيلي زود تمام امتيازات فئودال از طرف ديگر، ). ماکو نام برد
کند و، به اين مناسبت، تفکيک روابط فئودالي، از  دريافت مي» شاهنشاه«قديم را از 

  .روابط اقتصاد مالک نوع جديد بسيار مشکل است
شود که به جاي اقتصاد طبيعي،  رشد گردش کاال، بدين ترتيب، باعث مي      

اقتصادي و ستم  -ليکن، ستم اجتماعي. ولي معمول گرددپ -اشکال اقتصاد کااليي
گردد زيرا، در حالي که، شيوه کار کشاورزي به  طبقاتي، بيش از پيش محسوس مي

تر از ارباب قديم است  شکل سابق باقي مانده است، مالک جديد، که حريص
يز در چنين شرايطي، خرده مالکان ن. کند تري استثمار مي دهقانان را با شدت بيش

» جديد«که مالک  -خرده مالک، براي حفظ قطعه زمين خود. بينند لطمه مي "مائدا
شود آن را وقف کند،  اغلب مجبور مي -خواهند از او بگيرند مي» قديم«و يا ارباب 

. تا بدين ترتيب، حداقل، حق استفاده دائمي از زمين را براي خود محفوظ نگاه دارد
. اجع به اين مساله، اطالعات زيادي موجود استدر تاريخ امالک موقوفه ايران، ر

  .مساحت بسياري از اين امالک در مدت کوتاهي چند برابر گشته است
سلسله . پولي به وجود آورد -چنين بود، وضعي را که اشکال اقتصاد کااليي      

بنابراين، تحوالت درون ترکيب . طور عمده، بر مالکان متکي بود قاجار، به
فئودال يا تاجر تبديل شده به مالک و يا مالکي که زمين را از دولت (داران  زمين

داد که اشرافيت ارضي، همواره،  در اين واقعيت تغيير نمي) پاداش گرفته بود
گاه ديگر  روحانيت، به ويژه قشر فوقاني آن، تکيه. گاه اصلي سلسله قاجار بود تکيه

                                                                                                                 
. دينار بوده است ۴۵قران و  ۲۹قيمت گمرکي چرونتس معادل با  ۱۹۲۷-۱۹۲۸از آغاز سال  – ٧

 .قران بوده است ۱۹۹۵۷۱۰۰۰و صادرات آن  ۲۰۹۱۵۹۰۰۰واردات ايزان به قران 



۱۷ 

در اکثريت  -اني روحانيت ايرانولي بايد متذکر شد، که قشر تحت. سلسله قاجار بود
حساب قشر  .گذراند گي مشقت باري دارد و امور خود را به سختي مي خود زنده

اين قشر در کنار قشر اشرافيت ارضي، صاحب . فوقاني روحانيت جدا است
هاي موقوفه را در اختيار و در   ترين امالک است، و به عالوه، امور تمام زمين بزرگ

  .نقش حساسي داردامور سياسي مملکت 
ايران، . گرفت اما، انکشاف اقتصادي ايران به آرامي کشورهاي ديگر انجام نمي      

مبارزه ميان . برخورد منافع روسيه تزاري و انگلستان بود ي ، صحنه۱۹در طول قرن 
منجر به  ۱۹۰۷روسيه و انگلستان، به ويژه، در آغاز قرن بيستم باال گرفت و در سال 

  .به مناطق نفوذ گرديد تقسيم ايران
مصممانه از  ۱۹۰۶ -۹هاي   روسيه تزاري، مانند انگلستان، در جريان انقالب سال      

، انقالب ايران را اروسيه، با ورود قشون خود، حت. کرد سلسله قاجار حمايت مي
کرد، تا در اين فاصله، جنوب ايران را تصرف  انگلستان، کوشش مي. خفه کرد

که  –مند ايراني در مناطق شمالي، به ويژه، اشرافيت ارضي طبقات ثروت. کند
به خاطر موقعيت اقتصادي  -باشند هاي قابل کشت مي  صاحب قسمت اعظم زمين

اشرافيت ارضي از  يدار طرف. دار روسيه بودند طرف -به استثناي عده قليلي -خود
 روسيه به اين خاطر بود که فقط با کمک بازارهاي روس، مالکين شمالي

شدن بازارهاي روسيه بر روي کاالهاي  بسته. توانستند نفس راحت بکشند مي
به اين دليل  .داران بزرگ بود گي کامل زمين هصادراتي ايران به معناي ورشکست
، ما شاهد مبارزه دو گرايش در داخل اين طبقه ۱۹است که، در ايران، در طول قرن 

گان،  هگان و واردکنند هام صادرکنندمالکين شمالي و به همراه آنان، تم. باشيم مي
يعني عمده فروشاني که با صدور و ورود کاال سرو کار داشتند، تا سقوط تزاريسم، 

داران محلي و منافع  ليکن، در مناطق جنوبي، منافع زمين. دار روسيه بودند طرف
آميختند و به اين مناسبت، در جنوب  ها با امپرياليسم انگلستان در هم مي  خان
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و اما، در درون بورژوازي تجاري ايران بايد تقسيمات . دار انگلستان بودند فطر
» بورژوازي تجاري«جا از کلمات   بي استفاده زياد و. ديگري را نيز در نظرگرفت

آيا اين . شود که سرانجام، براي بسياري مفهوم اين کلمه مبهم بماند باعث مي
. کننده است و يا چيز ديگري عتيبورژوازي مترقي است يا ارتجاعي، بالقوه صن

. کند طور کلي، نقش واسطه را ايفا مي دانند، بورژوازي تجاري، به چنان که همه مي
گي خاص نيز  هاما در شرايط کشورهاي مستعمره، اين بورژوازي، داراي يک ويژ

اين بورژوازي واسطه در داخل کشور نيست، زيرا مناسبات : که باشد و آن اين مي
در چنين شرايطي او، واسطه بين توليدکننده . ري بسيار ضعيف استدا سرمايه

موقعيت ويژه او، ماهيت طبقاتي او را نيز . کننده داخلي است خارجي و مصرف
جايي که منافع اقتصادي اين عناصر بورژوازي تجاري با  سازد، تا آن مشخص مي

داري  ع سرمايهداري خارجي آميخته است، اينان، فقط و فقط هاديان مناف سرمايه
مانند  -تجار عمده فروش ايراني . خارجي در اقتصاد داخلي کشور خود هستند

کننده داخلي  قش واسطه بين توليدکننده خارجي و مصرفن -کمپرادورهاي چيني 
وقتي از بورژوازي ايران، به عنوان بورژوازي تجاري صحبت . کنند را اجرا مي

  .نظر داشتشود، اين تفاوت را هميشه بايد در  مي
اين غوالن تجارت  -بنابراين واضح است که اکثريت بورژوازي تجاري شمال       

. متمايل به روسيه بودند -دادند و صادرات که معامالت بسيار بزرگي انجام مي
 - همواره _گان  گان و واردکننده ترين صادرکننده اغلب اين تجار، يعني بزرگ

بودند، که توسط اينان، بازار ايران را هاي روسي   ترين شرکت ماموران بزرگ
که کاالهاي کشاورزي و يا  -بورژوازي داخلي ايران  خرده. کردند تسخير مي

. متفاوتي دارد "ماهيت کامال -کند صنعتي توليد داخلي را خريد و فروش مي
داران  بورژوازي تجاري به خاطر اين تفاوت ماهيت و عدم رابطه با سرمايه خرده

اي روحيه انقالبي بوده و از فکر استقالل ملي، در مقابل هر نوع دار –خارجي 
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در حالي که بورژوازي که . کند داري مي تري طرف امپرياليسم، با پافشاري بيش
داري خارجي است، برعکس، سياست سازش با  ش متکي به سرمايها تمام منافع

هر قيمتي که داران خارجي را دنبال کرده و حاضر است کشور خود را به  سرمايه
يک  ۱۹۱۴ايران در سال . بتواند بفروشد، و با کشورهاي بزرگ خارجي کنار آيد

  .چنين وضعي داشت
شدن  الملل و به دنبال آن جنگ داخلي در روسيه، و در نتيجه بسته جنگ بين      

اندازه تضعيف کرد، زيرا  بي مرزهاي شمالي ايران، بورژوازي تجاري کمپرادور را
به . ازي قادر نبود کاال به خارج صادر کند و يا از خارج کاال وارد سازداين بورژو

عالوه، تزاريسم روسيه که در خاک ايران درگير جنگ بود، همه چيز را در ازاي 
ها شرکت بزرگ تجاري نيز   با سقوط تزاريسم ده. کرد اسکناس خريداري مي

ترين  بزرگ. ت داشتندورشکست شدند، زيرا آنان ميلياردها اسکناس تزاري در دس
هاي تجارتي به خاطر تبادل جنس در مقابل روبل اسکناس تزاري، که   شرکت
هاي خود را از آن انباشته کرده بودند ورشکست شدند، زيرا با سقوط   صندوق

  .ها ارزشي نداشتند  تزاريسم اين اسکناس
به خاطر  تاريخ نويسان، زماني حساب خواهند کرد که ايران چه مخارجي را      

  .جنگي که در آن شرکت نداشت متحمل شده است
اما، موقعيت بورژوازي کمپرادور ايران، حتا، پس از باز شدن مرزها نيز بهتر       

و انحصار تجارت خارجي، جلوي حرص . س.ش.ج.نشد، زيرا صنايع ملي شده ا
بدين . کرد اين بورژوازي را براي برقراري روابط بر اساس موازين قديم سد مي

گي تزاريسم روسيه که به تجار ايراني ضرر فراواني زد، از يک  ترتيب، ورشکسته
با روسيه، از طرف ديگر، و سرانجام ) مانند سابق(طرف، و عدم امکان تجارت آزاد 

هاي انقالبي  تهديد انقالبي مداوم از طرف روسيه و هم دردي آن نسبت به جنبش
شد که بورژوازي تجاري ايران جهت خود  اين شرايط باعث  همه_ در داخل ايران
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دار  دار شمال نيز که در گذشته طرف ترين اشراف زمين بزرگ. تغيير دهد" را کامال
انحصار تجارت خارجي و وحشت . روسيه بودند، به همين شکل، تغيير جهت دادند

را از روسيه شوروي جدا ساخت و براي بر پا ساختن   ها هاي انقالبي، آن از جنبش
  .هاي جديد پرداختند وجوي راه ع اقتصادي خود به جستوض
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ميان انگلستان و ايران و  ۱۹۱۹قرارداد سال 
  ۱۹۲۱کودتاي فوريه سال 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ميان انگلستان و ايران و تمايالت غاصبانه  ۱۹۱۹قرارداد سال 

مخالفت با قرارداد . هاي انگليسي، علل موفقيت انگلستان  امپرياليست
. تعويض دولت. اعالم جمهوري ايران در گيالن. انگليس و ايران

اولتيماتوم و عمليات توطيه گرانه انگلستان دارو دسته درباري و خود 
سوم ( ۲۵/۱۱/۱۹۲۱کودتاي سيد ضياءالدين در . انيفروش اشراف اير

  .آغاز کار رضاخان. هاي انگلستان  دسيسه. اوو پيام ) ۱۲۹۹اسفند 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اعالم . پيوست آوري به وقوع مي ، حوادث با سرعت سرسام۱۹۱۷از اکتبر سال       
ساختن تمام قراردادها و امتيازاتي که  ااصل عدم دخالت در امور داخلي ايران، ملغ

دولت تزاري با دولت ايران بسته بود، خارج کردن سپاهيان روس از خاک ايران در 
ها آن را به   حوادثي هستند که انگليسي –توسط جمهوري شوروي  ۱۹۱۸بهار سال 

ها مجبور   اپديد شدن نفوذ روسيه از خاور نزديک تلقي کردند، نفوذي که آنمثابه ن
به اين . به محاسبه آورند -در صد سال گذشته -بودند در اقدامات خود در شرق
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رفت قواي انگليس به طرف شمال ايران  دليل، به دنبال خروج سپاهيان روس، پيش
نفوذ روسيه  توسعهجلوگيري از  ها در قفقاز و ترکستان براي  آغاز گشت و انگليسي

  .در شرق سدي به وجود آوردند
ها بود، به زور اسلحه   السلطنه که در صدد مقابله با انگليسي دولت صمصام      

زمام قدرت را در دست  -دار دو آتشه انگلستان طرف -الدوله سقوط کرد و وثوق
گردد و  آغاز ميها در کشور   فرمايي کامل انگليسي  از اين زمان، حکم. گرفت

انعقاد قرارداد مشهور . کنند ترين اياالت ايران را اشغال مي آنان، در واقع، مهم
در  -که اوج سياست انگلستان در ايران بود -۱۹۱۹انگليس و ايران در اوت سال 

  .آورد هاي آقايي انگلستان در ايران را به صورت قانوني در مي  حقيقت، روش
ميان انگليس و ايران کوشش شده بود تا الحاق  ۱۹۱۹ال اوت س ۹در قرارداد       

، اين امر را اها، از لحاظ قانوني نيز رسمي شود و حت عملي ايران توسط انگليسي
متن اين سند بسيار جالب، توسط دولت انگليس در . ايران تصويب کند» دولت«

ل اين متن از دو قسمت تشکي. منتشر شده است ۱۹۱۹اوت سال  ۱۶کتاب سفيد 
روابط بين  توسعهسياسي دارد، عالوه بر سعي در  ي در قسمت اول که جنبه: شده

ايران نيز کمک » رفت پيش«و » ترقي«شود که انگلستان به  بيني مي دو کشور، پيش
  :شد بدين منظور، انگلستان متعهد مي. کند
  .تماميت ارضي ايران را محترم دارد )۱      
  .ران متخصص در اختيار آن قرار دهدامور اي ي براي اداره) ۲      
  .دار حفظ نظم بود، افسر و اسلحه به فرستد براي هنگ ايراني که عهده) ۳      
هاي آهن و ديگر خطوط ارتباطي، از نزديک با دولت ايران   در ساختمان راه )۴      
  .کاري کند هم

توانست بر مبناي آن  نمود که ايران مي قسمت دوم قرارداد، شرايطي را تعيين مي      
ربح و مدت استهالک % ۷ميليون ليره استرلينگ، با  ۲مقدار وام، . وام دريافت کند
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که به  _ياين وام، توسط درآمد و عوارض گمرک. سال تعيين شده بود ۲۰آن 
دولت ايران . گرديد مين ميتض -تخصص داده شده بود ۱۹۱۱استهالک وام سال 

نمود که در صورت مکفي نبودن اين درآمدها، مبالغ مورد نظر را از منابع  تعهد مي
ي بود که طبق آن، ي ماده -در قسمت دوم قرارداد –ترين ماده  مهم. ديگر تهيه نمايد

شد که مشاور مالي انگليسي در تهران  وام فقط زماني به دولت ايران پرداخت مي
دار کل کشور به يک  به معناي ديگر اعطاي مقام خزانه. ه کار شودمشغول ب

  .انگليسي، شرط واجب اخذ وام بود
گرديد،  انگليس و ايران عملي مي ۱۹۱۹اوت سال  ۹در صورتي که قرارداد       

  :آمد وضع ايران به اين شکل در مي
و در هر ايالت  بايست در تهران باشد يک ژنرال انگليسي به عنوان سفير مي )۱      

يک سروان به عنوان معاون کنسول، يک سرگرد به عنوان کنسول و يک سرهنگ 
  .به عنوان سر کنسول حاضر باشند

بايست تحت حفاظت  هاي مخابرات مي  هاي تجارتي و ايستگاه  تمام راه )۲      
  .ها به فرماندهي افسران انگليسي قرار گيرند  گروهان

 - هاي انگليسي  و حفظ نظم در داخل کشور نيز به گروهان حفاظت از مرزها )۳      
  .شد ايراني، به فرماندهي افسران انگليسي، سپرده مي

، يعني در »بانک شاهنشاهي«طبقه اين قرارداد، بانک مرکزي ايران نيز در دست       
گرفت، شرکتي که در تمام شهرهاي بزرگ  حقيقت يک شرکت انگليسي قرار مي

گي بر ادارات گمرک را دارا  هشته و حق چاپ اسکناس و نظارت هفتايران شعبه دا
طبق قرارداد . شد هاي انگليسي و ايراني حفاظت مي  اين بانک، توسط ژاندارم. بود

بايست زير نظر مشاورين  ها مي  ، اداره امور مالي در مرکز و شهرستان۱۹۱۹سال 
نيز به دست شرکت  بخشي از موسسات حمل و نقل. مالي انگليسي انجام گيرد

ها   افتاد، زيرا طبق قرارداد حق انحصاري تاسيس راه حمل و نقل انگليس و ايران مي
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خطوط اصلي تلگراف در دست . گرديد و حمل و نقل به اين شرکت واگذار مي
مستقيم انگلستان و خطوط کم شرکت هند و اروپايي تلگراف و تحت کنترل 

  .گرفت ليسي قرار ميتر ايراني تحت نظر مشاور انگ اهميت
ماند، اصل  ها باقي مي  عالوه بر اين، اگر چيزي خارج از حيطه نفوذ انگليسي      

شد، تا براي  طبق اين اصل، انگلستان متعهد مي. آمد دوم قرارداد به کمک آنان مي
اختيارات اين مشاورين . هاي مختلف امور ايران مشاور بفرستد  بخش توسعه

  .اکره بين دولت ايران و اين مشاورين تعيين گرددبايست از راه مذ مي
ترين کاري را  شد کوچک بدين ترتيب، پس از امضاي اين قرارداد، ديگر نمي      

  .هاي انگليسي انجام داد  در ايران، بدون دخالت امپرياليست
  آيا اين قرارداد الحاق ايران به انگلستان نبود؟      
روسيه تزاري، در اداره امور دولتي ايران، توسط به  تا اين زمان، انگلستان و      

يان،  ريشتها، فرانسويان، ا آلمان. اصطالح مشاورين خود دخالت نکرده بودند
تر، از طرف دولت ايران به عنوان  تر و بيش ها، هر روز بيش ها، آمريکايي ديئسو

زيرا آنان، کردند،  انگلستان و روسيه اين کار را نمي. شدند کارمند استخدام مي
ها، بالعکس، براي  ها، و روس انگليسي. مايل به کمک به دستگاه دولتي ايران نبودند

زدند، تا ايران را به  از هم پاشاندن دستگاه دولتي ايران به هر نوع اقدامي دست مي
در گذشته، توجه اين کشورها در عقد . الحمايه انگلستان و روسيه تبديل کنند تحت

تر گرفتن امتيازات، دادن وام و گرفتن بهره و کسب حقوق  ان، بيشقراردادها با اير
و اما، انگلستان، يک باره، تمايل پيدا کرده بود تا . هاي ويژه بود  انحصاري مزيت

به چه . توسط مشاورين خود، دستگاه دولتي ايران را تجديد سازمان و تحکيم کند
  داد؟ ايران نشان نميعلت انگلستان ديگر رغبت به فروپاشي دستگاه دولتي 

نشيني که به افتخار وزير خارجه  پاسخ به اين پرسش را، لرد کرزون در شب      
او اعالم کرد . دهد ترتيب داده شده بود، به خوبي مي ۱۹۲۰ايران در لندن، در سال 
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يي به وجود آمده است ء به خاطر از هم پاشيده شدن دول ترکيه و روسيه خال«که 
تواند اجازه دهد که اين  انگلستان نمي. گزين آن خواهد شد يکه هرج و مرج جا

هرج و مرج تا مرزهاي هندوستان پيش برود و به اين مناسبت، بايد ايران را به عنوان 
بريتانيا ديگر اين توان را ندارد که ناظر فروپاشي » .متحد قوي خود تقويت کند

صورت، بريتانيا، براي  در هر. ايران باشد و سپس آن را طبق خواست خود بسازد
انگلستان، امروز به جاي برده محتاج به . چنين کار بزرگي زمان کافي نيز ندارد

گي، معتقد است که  هولي براي نگاه داشتن اين متحد در حال برد. متحد است
  .ي استفاده کردي توان از اقدامات ويژه مي

هاي شيادان   ران خواستاي» مستقل«توان به دولت  با رشوه و فشار نظامي مي      
  .لندني را تحميل نمود

گر انگلستان و نه قرارداد انگليس و ايران قادر نبودند،  ولي، نه رژيم اشغال      
همه . ترميم کند -اقتصاد ايران را، که در زمان جنگ ورشکست شده بود

اقتصادي با روسيه، ايران قادر نيست در برابر  ي دانستند که بدون برقراري رابطه مي
کردند که  ثابت مي "هاي آن زمان، مشروحا  روزنامه. فشار انگلستان مقاومت کند

  .تنها راه نجات اقتصاد ايران برقراري روابط تجارتي با روسيه است
همه اياالت ايران که در مجاورت روسيه «: در آن موقع نوشت» ايران«روزنامه       

، تا اياالت غربي، توليد خود را با تقاضاي روسيه مطابقت ااند و حت قرار گرفته
. اند که با روسيه معامله داشتند فروخته اند و کاالهاي خود را به تجاري مي داده مي

مخارج  احت -به علت عدم وجود بازار -در حال حاضر، در اين اياالت، قيمت پنبه
اياالت ديگر که توليدکننده . کند آوري آن را تامين نمي کشت و جمع

در . مشابهي دارند "داري هستند نيز، وضع کامال هاي کشاورزي و باغ  فرآورده
صورتي که اين وضع چند زماني ادامه پيدا کند، نواحي آباد ايران به خرابه و صحرا 

کردند که  روترين عناصر، در آن زمان هم، اعالم مي و اما، پيش ».تبديل خواهد شد
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که داراي  -رت با روسيه، قادر نيست به خودي خود وضع اقتصاد ايران را تجا
کردند، که براي بهبود  ها تاکيد مي  آن. بهبود بخشد -بقاياي نظام فئودالي است

ها خواستار   به همين علت، آن. وضع اقتصادي ايران، اصالحات بنيادي واجب است
احزاب چپ نيز در اولتيماتوم . دندهاي شاه و مالکين به دهقانان بو  واگذاري زمين

از همين موضع  -که در آن انجام سريع اين اقدامات خواسته شده بود -خود
  .کردند حرکت مي

پسر (زاده فيروز  گان رسمي ايران مانند شاه جالب است که در آن زمان، نماينده      
ختيار ايران در اال سفير تام(و سيد ضياءالدين ) فرمانفرما و وزير امور خارجه ايران

، هم زمان با "تقريبا -اند نگلستاناداران دو آتشه  که هر دو از طرف) ماوراء قفقاز
اين سخنان، . گفتند هم، در باره لزوم برقراري روابط دوستانه با روسيه سخن مي

را از ) باکو(شد، که ارتش پيروزمند سرخ، ترکستان و ماوراي قفقاز  زماني گفته مي
دانست که  الدوله به خوبي مي دولت وثوق. نگليسي پاک کرده بودوجود نظاميان ا

به  -نظر از تمايل زياد او به اين کار صرف -تبديل ايران به مستعمره انگلستان
 "مناسبت پيدايش نيروي جديدي در مرزهاي ايران، يعني جمهوري شوروي، عجالتا

  .پذير نيست امکان
، تهران را ]۱۹۲۰[آوريل ۲انزلي، در شدن سربازان روس در  شايعه پياده      

اين شايعه حقيقت . مضطرب ساخت و باعث ايجاد واهمه و بحران در دولت گرديد
از ورود . دار انگلستان در پايتخت حقيقي بود ولي وحشت محافل طرف. نداشت

انگليسي به تهران و تمرکز سپاهيان انگليسي در انزلي چنين استنباط  ي ت مجريهئهي
اما، خبر تشکيل جمهوري شوروي . بايد منتظر حوادثي جدي بود شد، که مي

. آوريل، همه محاسبات را به هم ريخت ۱۲آذربايجان در باکو، در تاريخ 
الدوله متوجه شد آن ديوار چيني که در شمال ايران بنا شده بود فرو ريخته، و  وثوق

ي در شرق، پا به الملل روسيه بار ديگر، به عنوان يکي از عوامل بزرگ سياست بين
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 - که از اين حوادث وحشت زده شده بود _الدوله وثوق. گذارد عرصه ميدان مي
يادداشتي به جمهوري شوروي فرستاد و طي آن اعالم داشت که، تصميم دولت 

مبني به رسميت شناختن ايران به عنوان يک دولت مستقل، و  ۱۹۱۸شوروي در سال 
  .کتبر، باعث خرسندي دولت ايران گشته استلغو تمام قراردادهاي پيش از انقالب ا

اما، مطبوعات انگلستان، از بدو تشکيل جمهوري آذربايجان، در باره موقعيت       
 تمام هم. ي زدندي دار و مضطربانه نفوذ انگلستان در ايران دست به تبليغات دامنه

اختن به وسيله متمرکز س ]انزلي[پهلويها براي تحکيم موقعيت بندر   انگليسي
به رو  جا، و در نتيجه نظارت بر درياي خزر، با شکست رو در آن» ۸دنيکين« ي بحريه

 ي ماه مه، توسط رفيق راسکولنيکف و پيوستن بحريه ۱۲در  پهلوياشغال بندر . شد
رفته خود  ها را مجبور ساخت که مواضع پيش  دنيکين به جمهوري روسيه، انگليسي

. هاي مقيم تهران وحشت انداخت  ر، ميان انگليسياين خب. را در گيالن تخليه کنند
عناصر ملي، از اين خبر با خوشحالي استقبال کردند، زيرا اميدوار بودند که 

سفارت . ايران را ترک کنند -تحت فشار روسيه _شد ها مجبور خواهند  انگليسي
ه کرد شاه را به انتقال دادن پايتخت از تهران ب انگليس، در اين موقع، سعي مي

ها سرباز پياده   گفتند که روس ها، به اين منظور، به شاه مي آن. اصفهان قانع کند
ولي، در حقيقت، قواي روس تهران را تهديد . کرده و تهران را اشغال خواهند کرد

کرد، اعالم جمهوري مستقل ايران در  آن چيزي که تهران را تهديد مي. کرد نمي
 ي نشانده اينان، مبارزه با انگلستان و دولت دستگيالن توسط انقالبيون ايراني بود، 

  .آن در تهران را جزو برنامه خود قرار داده بودند
پيروزي جمهوري شوروي بر انگلستان و  -بدين ترتيب از يک طرف      

اعالم جمهوري  -و از طرف ديگر -نشيني سپاهيان انگليس از قفقاز و انزلي عقب
                                                 

ژنرال ارتش روسيه تزاري که بعد از انقالب اکتبر، در جنگ داخلي عليه جمهوري  -دنيکين – ٨
 .جنگيد شوروي مي
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زمام امور . الدوله را مجبور به استعفا ساخت قمستقل ايران در گيالن، دولت وثو
 ي دولت جديد وظيفه. افتاد -»دموکرات اهلي شده« -دولت به دست مشيرالدوله

هاي پيشين  بايست اثرات وضع نابساماني را که دولت او مي. در پيش داشتمشکلي 
بوط به مشيرالدوله، قبل از هر چيز، اقدامات مر .از بين ببرد -به وجود آورده بودند

 _تا زمان تصويب اين قرارداد از طرف مجلس -اجراي قرارداد انگليس و ايران را
ها، در  البته، انگليسي. ها نيز با اين عمل موافقت کردند  انگليسي. متوقف ساخت

مقابل موافقت خود با تعويق اجراي قرارداد قول گرفتند، که دولت مبارزه عليه 
گر  دولت، انقالبيون را آشوب. جنبش انقالبي گيالن و مازندران را سازمان دهد

  .سرهنگ استاروسلسکي عليه آنان فرستاد اعالم نمود و سپاهياني را به فرماندهي
مانند  -لکن، دولت مشيروالدوله گرفتار بحران شديد مالي بود و خزانه کشور      

بدين مناسبت، دولتي که زماني کمک . قادر نبود مخارج را تامين نمايد -گذشته
 ، با سفير اينتانانگلستان را رد کرده بود، مجبور شد براي گرفتن وام از انگلس

دولت از انگلستان تقاضا داشت که تا زمان افتتاح . کشور وارد مذاکره شود
به پرداختن پيش قسط ادامه بدهد و در  -طبق قرارداد انگليس و ايران -مجلس

صورت عدم چنين امکاني از محل درآمد آينده نفت به دولت ايران کمک مالي 
لکن اين اقدام . ل واريز کرددارک بانک انگليسي مبلغ الزم را به حساب خزانه. نمايد

ها   هاي نظامي ماه  هم وضع مالي دولت را بهبود نبخشيد و به کارمندان و قسمت
  .شد حقوق پرداخته نمي

پس از . شکست قواي دولتي در جبهه گيالن، وضع را باز هم وخيم تر ساخت      
در تهران و برخي ديگر شهرها  _که قزاقان، رشت را از دست دادند اين

ها، فرماندهان روس را مقصر شکست اعالم کرده و  انگليسي. هايي آغاز شد  ورشش
افسران هنگ قزاق بايد تعويض و به جاي آنان «به دولت اولتيماتوم دادند که 

ها   ل سازماندهي به آنئافسران ايراني گماشته شوند و افسران انگليسي در مسا
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ين عمل خودداري کند، در صورتي که دولت ايران از انجام ا. کمک کنند
  ».ديگر را قطع خواهد کرد يانگلستان پرداخت مبالغ کمک

تشکيل دولت جديد به . دولت مشيرالدوله اين پيشنهاد را رد کرد و استعفا داد      
سياست . محول گرديد -که با اولتيماتوم انگلستان موافقت کرده بود -سپهدار

افسران روس به فرماندهي  .انگلستان، فقط در مورد هنگ قزاق موفق شد
اما، در مورد قرارداد انگليس و ايران، دولت جديد . استاروسلسکي بر کنار شدند

سفير انگلستان در تهران، اعالم کرد که . موضع دولت گذشته را حفظ کرد
پرداخت پيش قسط قطع خواهد شد، و دولت سپهدار اولتيماتوم داد که مجلس را 

. يس و ايران را براي تصويب، تسليم مجلس نمايدتشکيل داده و قرارداد انگل
کردند که در غير اين صورت از ايران خواهند رفت  ها، ايران را تهديد مي انگليسي

و بانک شاهنشاهي و ديگر موسسات و کارخانجات اقتصادي خود را با تمام 
  .تجهيزات آن از ايران خارج کرده و ايران به سرنوشت خود باقي خواهند گذارد

م شد، براي تصويب ممص -مجلس را تشکيل دهد "که قادر نبود فورا -پهدارس
ي مرکب از افراد خانواده شاه، ي العاده نمودن قرارداد انگليس و ايران، شوراي فوق

نوامبر  ۲۶اين شورا در . گان اصناف تشکيل دهد مقامات عاليه روحانيت و نماينده
اين جلسه، دولت در باره وضع در . توسط شخص شاه افتتاح گرديد ۹۱۹۲۵سال 

سياسي مملکت گزارش داد و تاکيد نمود که وضع بسيار دشوار، پيچيده و بدون 
کند،  همه ايران را خطر عمليات تعرضي از طرف گيالن تهديد مي. باشد راه حل مي

تواند  و در اين موقع دولت ارتش در اختيار ندارد و به مناسبت عدم امکان مالي نمي
ها هم فقط در صورت تصويب قرارداد   انگليسي. تشکيل دهد ارتشي جديد

کشور تقاضا دارد » گان منورالفکر نماينده«دولت از . حاضرند کمک مالي کنند
وليت حل اين مساله را ئاما شوراي عالي، مس. براي حل مساله با او مساعدت کنند
                                                 

 )بازنويس.(درست است ۱۹۲۰سال  – ٩
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ها   انگليسيسپهدار، به . به عهده نگرفت -شد که به منافع تمام ملت مربوط مي
مراجعه نمود و به آنان اطمينان داد که قرارداد براي مطالعه به مجلس تسليم خواهد 

  .زد يشد و به همين منظور، دولت براي تسريع تشکيل مجلس دست به اقدامات
ليکن رسمي شدن جلسات آن به علت . مجلس با مشکالت زيادي تشکيل شد      

در چنين . گرديد د نصاب ميسر نميگان و نرسيدن بح غيبت عمدي نماينده
ها اعالم کردند که ايران را ترک و بانک و همه اموال و   موقعيتي، انگليسي

به » رعد«بانک انگليسي در روزنامه . برند تجهيزات و کارمندان خود را از ايران مي
به  -شد، بانک شاهنشاهي دسامبر آگهي چاپ کرد که در آن گفته مي ۲۴تاريخ 

ممکن است مجبور به ترک ايران شود و به اين  -نامطلوب سياسي مناسبت وضع
هاي نقدي به   کند، و از اين پس سپرده خاطر از قبول پول نقره خودداري مي

در عين حال، با پايين آوردن  ،بانک. شود مسئوليت صاحبان آن پذيرفته مي
. بازار کرد مصنوعي قيمت ليره انگليس، اقدام به خريد همه ارز انگليسي موجود در

هم زمان با اين کار، اموال و موجودي شعبات مشهد و تبريز، به ترتيب، به تهران و 
ها،  ن ساخت که انگليسيئهمه اين اقدامات، مردم را مطم. همدان منتقل گرديد

که ايران به  ها مقاالتي مبني بر اين  در روزنامه. کنند ايران را ترک مي "حقيقتا
دهنده اين  الهام. شد و در خطر نابودي است چاپ مي سرنوشت خود واگذار شده

  .بودند ها مقاالت انگليسي
هاي   هئقادر نبودند با اين توط -هاي گذشته  مانند دولت -هاي اين دوران  دولت      

ها از مساعدت مالي دولت را در وضع بسيار   امتناع انگليسي. انگليسي مبارزه کنند
هاي ارتشي   پرداخت حقوق کارمندان و قسمتدشواري قرار داد و باعث قطع 

هاي   که قسمت هاي آن زمان، بيش از پيش خبرهايي راجع به اين  در روزنامه. گرديد
هاي ادارات محلي را توقيف کرده و از آن حقوق خود را   ارتشي صندوق

گذارند و تا پرداخت  ها در مقابل ادارات محافظ مي  که، آن و يا اين -پردازند مي
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به چاپ  -شوند شان مانع خروج و ورود کارمندان به اداره مي لغ متساوي با حقوقمب
انگلستان به . کرد ولي، انگلستان با سماجت خواست خود را دنبال مي. رسيد مي

فئودالي  -دانست تا زماني که حکومت ايران در دست اليگارشي مالک خوبي مي
  .تواند با آن سازش کند است، دير يا زود مي

در هيچ کجاي . اندازه ايران فاسد نيست در هيچ کجاي دنيا، طبقه حاکمه به      
گويي،  خواري، دزدي اموال ملت، دوروغ دنيا، خودخواهي، خودفروشي، رشوه

کشور  ي اندازه اندازي و خيانت در ميان مالکان و اشرافيان درباري به پشت هم
آور نيست،  بدين جهت، تعجب .هاي عميقي ندوانده است  چنين ريشه» شاهنشاهي«

دار امضاي قرارداد انگليس و ايران بود و در  که در آغاز طرف -که طبقه حاکمه
ساخت که امضاي اين  گفت و چنين وانمود مي جمالت زيبا مدح و ثناي آن را مي

زماني که  -قرارداد به معناي گشايش يک عصر جديد شکوفايي و تعالي است 
جا و  اقشار مردم رو به رو شده، و اين  ي همهاومت نيرومند اين قرارداد با مق -ديد
پيوندد و خطر نه تنها  ها به وقوع مي  هايي عليه انگلستان و عاملين آن  جا، قيام آن

مجبور شد از تصميم  -کند که خودشان را نيز تهديد مي متوجه انگلستان، بل
ين علت است که يک به هم. نخستين خود مبني بر فروش فوري ايران دست بردارد

در  -که قرارداد را امضاء کرده بودند -گان اشرافي هرتب باره تعداد زيادي از عالي
  .مجلس برضد آن راي دادند

او قادر است، ساعت به . طور کلي بوقلمون صفت است اشرافيت ايران، به      
ش ا تساعت چهره سياسي خود را تغيير دهد، اگر اميدوار باشد که از اين راه ثرو

براي . »ل شوندئبه مقام اشرافي نا«توانند  هاي معمولي نيز مي  آدم. يابد افزايش مي
الزم نيست، زيرا قوانين اسالم، همه مسلمانان را » خون رنگين«داشتن اين عنوان 

به عنوان مثال . براي رسيدن به اين مقام فقط بلد بودن الزم است. داند مي» مساوي«
السلطنه، زماني  و برادرش قوام –لي قرارداد انگليس و ايران مبتکر اص -الدوله وثوق
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. بودند -زاده معروف اشراف -الدوله ها منشي عين  هر دوي آن. هيچ چيز نداشتند
باره صاحب  و سپس نخست وزير شدند، و يک ،بعد وزير ،اينان، نخست حاکم

وپايي هاي ار  هاي هنگفت شدند که در بانک  قصرهاي مجلل، دهات و سرمايه
  .و اينان تنها مورد نيستند. اند سپرده

در اين . پر درآمدترين مقام در ايران است - پس از مقام حاکم -مقام وزارت      
کش و رشوه زياد نباشد، حداقل، با استفاده از  مقام، اگر امکان دريافت پيش

، که الزم به گفتن نيست. هاي دولتي را نپرداخت  توان ماليات موقعيت وزارت، مي
مالکان   ي همهبدين مناسبت، . کند از همه امکانات خود استفاده مي» باهوش«وزير 

کنند  کوشش مي -باشند که صاحب امالک بزرگ مي _بزرگ و حاکمان سابق
براي وزير شدن، بايد مورد اعتماد . مجلس شوند ي وزير و يا، حداقل، نماينده

انگلستان، روسيه، آلمان، ترکيه، (دار قدرت  دارودسته دربار و برحسب زمان، طرف
تر بگوييم، متنفذين درباري  که دربار در خدمت آن است و يا درست -)آمريکا

ها را به   ايران، اين روش يان اشراف. بود -خواهند ايران را به آن کشور بفروشند مي
دار سرسخت  مندترين فئودال و طرف پسر ثروت -الدوله نصرت. اند خوبي ياد گرفته

در موقع  -گان اصلي قرارداد انگليس و ايران هستان و يکي از الهام دهندانگل
او در موقعيت ديگر، دو باره . کند مناسب، عليه انگلستان و اين قرارداد صحبت مي

که نزد اشراف ايراني  اين نوع رفتار استثنايي نيست، بل. شود دار انگليس مي طرف
اما هيچ . و صداقت آنان را باور کندها   بدبخت کسي که وعده. قاعده عمومي است

ها آقايي بر ملل مستعمره، به   قرن. شناسد ها را به خوبي انگلستان نمي  کشوري نيز آن
و به چه قيمتي مصادر قدرت را   گونه چهديپلماسي انگلستان ياد داده است، که 

   .عملي سازد بخرد و به وسيله آنان قوانين و اقدامات مورد نظر امپرياليسم انگلستان را
گرديد، به همان اندازه بخت  تر مي هر قدر وضعيت داخلي ايران وخيم      

ترين  کشور در آستانه سخت. شد تر مي شان بيش ها براي رسيدن به هدف  انگليسي
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هاي   پنج ماه بود که حقوق قزاقان و قسمت. بحران اقتصادي و مالي قرار داشت
  .لشکري پرداخت نشده بود

الدين طباطبايي را  چنين شرايطي بود که در تهران، کودتايي که سيد ضياءدر       
قرارداد  "الدين طباطبايي، ظاهرا سيد ضياء. به وقوع پيوست -مصدر قدرت کرد

ها جلو انداخته   اعالم کرد، ولي، در حقيقت، او را انگليسي اانگليس و ايران را ملغ
الدين، براي اغفال افکار عمومي، قريب  سيد ضياء. شان دفاع کند بودند تا از منافع

نفر از اشخاص با نفوذ را بدون در نظر گرفتن تمايالت سياسي آنان و، از آن  ۲۰۰
 ۲۵در تاريخ . جمله، اعضا دولت را توقيف نموده و از آنان غرامت زياد خواست

الدين طباطبايي به سمت  ، فرمان شاه در باره انتصاب سيد ضياء۱۹۲۱فوريه سال 
. الدين نيز اعالميه بسيار تندي منتشر ساخت ست وزيري صادر شد، و سيد ضياءنخ

يي که در اين اعالميه آمده  اين اعالميه در تاريخ ايران غير مترقبه است، زيرا برنامه
خطوط . سازد سياست داخلي و خارجي ايران را مطرح مي  ي همهاست تغيير اساسي 

هاي نتيجه   کشان بر فرآورده م حق زحمتاعال: اصلي اين برنامه از اين قرارند
هاي دولتي به دهقانان، برقراري قوانين عادالنه اجاره،   کارشان، واگذاري زمين

. اصالح ادارات مالي و عدليه، تشکيل ادارات شهرداري، تشکيل ارتش واحد ملي
گيري در جهت به دست آوردن استقالل واقعي  در مورد سياست خارجي، پي

نوان يک کشور مستقل، رد قانون کاپيتوالسيون، تجديدنظر در امتيازات، ايران، به ع
به ويژه  و جوار لغو قرارداد با انگلستان، برقراري روابط دوستانه با کشورهاي هم

شد که براي تحقق بخشيدن  اما، در اعالميه تذکر داده مي. گرديد روسيه مطرح مي
ه بتواند دشمنان داخلي و خارجي را به اين اهداف، کشور بايد داراي ارتشي باشد ک

بايد امنيت را مستقر ساخت و اين کار فقط توسط ارتش ميسر است که . دفع کند
قبل از  ،تشکيل ارتش مقدم بر همه چيز و همه چيز. درست سازمان داده شده باشد

ها را به سازمان   توان تمايل انگليسي در اين قسمت از اعالميه، مي. براي ارتش ،همه
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که يک تهديد دائمي براي  -دن مبارزه عليه دشمنان داخلي، يعني جنبش انقالبيدا
وسيله تشکيل يک ارتش به اصطالح ملي به کمک مربيان انگليسي  به -تهران بود

جا نمايان است که، در هيچ جاي ديگر  بارز بودن اين تمايل از آن. مالحظه کرد
غال امپرياليستي و حفظ استقالل اعالميه صحبتي از نقش ارتش براي مبارزه با اش

 –اين اعالميه، از طرف ديگر، تمام قراردادها و امتيازات را . آيد ايران به ميان نمي
و يا الزم به تجديدنظر اعالم  ابا چنان سهولتي ملغ - ها بود  تر مربوط به انگليسي که بيش

  .ير نيم کاسه باشديي ز آورد که بايد کاسه ظن را پيش مي اين سوء "کرد، که اجبارا مي
الدين قادر نبود زمان  ديديم که هيچ دولتي، پيش از دولت سيد ضياء "ما، قبال      

ين از موافقت دال پر واضح بود که در اين مساله سيد ضياء. طوالني دوام پيدا کند
تر جنبه شعاري دارند و به خاطر  بيش نظرهاکامل انگلستان برخوردار است، و اين 

شد، تا به  الدين، در حقيقت، آماده مي سيد ضياء. اند عمومي اعالم شده اغفال افکار
براي پي بردن به اين . طريق جديدي، منافع انگلستان را تامين کند و از آن دفاع کند

من به صداي بلند «: مطلب کافي است به مورد ذيل در اعالميه مذکور نظر افکنيم
يي باقي  سياست ما جاي شبههي  دربارهنم تا ک الغاي قرارداد با انگلستان را اعالم مي

هاي اخير و در دشوارترين دقايق تاريخ، انگلستان براي دفاع   در جريان سال. نماند
داد و بدين مناسبت، نبايد گذاشت که چنين صداقت و  از ما دست مساعدت مي

بارزه عليه مي  دربارهيي  چه آمد، کلمه در آن. »دوستي با انعقاد اين قرارداد تباه شود
که، برعکس، اعالميه از صداقت انگلستان  زورگويي انگلستان وجود ندارد و بل

سياست استعماري انگلستان را  ي گرانه نسبت به ايران صحبت کرده و ماهيت غارت
در ضمن، اعالميه مساله نزديک شدن . کند مالي مي اخير ماست ي ساله ۱۰در طول 

  .ساخت مي فوري به روسيه شوروي را نيز مطرح
عناصر سياسي قاطع چپ، نسبت به نخست وزير جديد موضع بسيار   ي همه      

  :علت اين امر به داليل ذيل بود. اتخاذ کردند يي محتاطانه
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وفيل دو آتشه سابق براي نزديکي با ليي آنگ چرخش صد و هشتاد درجه )۱      
کرد که نسبت به  رسيد و افراد بسياري را وادار مي روسيه مشکوک به نظر مي

  .سياسي سيد ضياءالدين نيز ترديد کنند ي برنامه
زيادي نسبت به صداقت سيد ضياءالدين در اجراي اصالحات  ي عده )۲      

حوادث بعدي، صحت اين ترديدها را . اجتماعي که مطرح کرده بود ترديد داشتند
اند و سر نخ همه  ها آورده  همه دانستند که سيد ضياءالدين را انگليسي. ثابت کرد

که،  روشن بود، و آن اين "اما، يک چيز کامال. ها است  کارهاي او در دست آن
از ارتجاع  "انگلستان مصمم شده است روش خود را تغيير دهد و ديگر، منحصرا

 "ها چون ديدند که سيد ضياءالدين کامال  انگليسي. ها پشتيباني نکندنمامال -مالکان
 -صداقت او باور ندارد، تصميم گرفتند از همراه او افشاء شده و هيچ کس به

الدين  رسد، که رضاخان، دولت سيد ضياء چنين به نظر مي. استفاده کنند -رضاخان
پس . را پس از موافقت با انگلستان منحل کرد و به او امکان داد تا به بغداد فرار کند

 -السلطنه شاه، قوام). کردند همه مقام نخست وزيري را رد مي(دولتي  بي    روز ۸از 
. را معتقد ساخت که مقام نخست وزيري را قبول کند -حاکم سابق مشهد

خود را به عنوان يک دوست فعال  -زماني که حاکم خراسان بود -السلطنه قوام
 -که صحبتي در باره او نشود السلطنه، گويا، براي اين قوام. انگلستان نشان داده بود

رضاخان، که . کاري دعوت کرد هاي مشهور را به هم  تاز همان آغاز، ناسيوناليس
. ، فقط، مقام وزارت جنگ را دارا بود"نقش اصلي را در اين دولت داشت، عجالتا

  .جا آغاز شد يي رضاخان از اين گي حرفه زنده
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  فصل سوم
  
  
  
  
  
  

  او »داري بهشت سرمايه«رضاشاه پهلوي و 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

وقوع تغيير جهت در موضع مالکان و بورژوازي کمپرادور ايران و 
اتحاد مخفيانه ميان سفارت . روي آوردن آنان به طرف انگلستان

اجراي قرارداد سال رضاخان عامل . انگليس در تهران و رضاخان
جديد و  ي سلسله. هاي انقالبي سرکوب جنبش. انگليس و ايران ۱۹۱۹
 .»داري بهشت سرمايه«کشور پليسي يا . هاي امپرياليسم انگلستان نقشه

  .مبارزه عليه فئوداليسم و يا تثبيت سلطنت نظامي و فاشيستي پهلوي
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

براي مبارزه با انقالب مشغول از اين زمان، ها،  رضاخان، به دستور انگليسي      
، موقعيت خود را محکم "تشکيل ارتش بود و به عنوان وزير جنگ، تدريجا

  .ساخت مي
ديديم، تا پيش از رضاخان، در تمام ايران، جو بسيار متشنجي به  "چنان که قبال      

از دست دادن ماوراي قفقاز توسط امپرياليسم انگلستان، برقراري . وجود آمده بود
حکومت شوروي در باکو، ظاهر شدن بحريه سرخ در سواحل ايران و عمليات 

ر داخل کشور به وضع بسيار متشنجي را د -مناطق شمالي ايران  ي همهانقالبي در 
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بورژوازي،  حد خرده خطر دائمي عمليات انقالبي، تنفر بي. رده بودووجود آ
گر انگليسي، وضعي را به وجود آورده بود که  کارگران و دهقانان از رژيم اشغال

ش ا روي آوردن ۱۹۱۹که از سال  -اشراف ايراني، و از جمله، بورژوازي کمپرادور
توانستند قرارداد انگليس و ايران را تصويب  مين -به انگلستان يک واقعيت بود

. داد ، فقط سندي بود که تغيير جهت طبقه حاکم را نشان مي۱۹۱۹قرارداد . کنند
اجراي اين قرارداد بسيار مشکل بود، زيرا انقالب روسيه و عمليات مداوم انقالبي، 

    .نمود وجود خود امپرياليسم انگلستان در شرق را تهديد مي
انگلستان چون . کند راه اين واقعيات، تاکتيک انگلستان نيز تغيير مي ، هماما      
هاي ديگري  عملي نيست، تصميم گرفت، راه ۱۹۱۹ديد اجراي مستقيم قرارداد  مي

در تهران، در  ۱۹۲۱الدين در آغاز سال  کودتاي سيد ضياء. وجو کند را جست
 -الدين دن سيد ضياءظاهر ش: حقيقت، نتيجه اين تغيير سياست انگلستان بود

بورژوازي را  به روي صحنه سياسي، همه به ويژه، خرده -انگلوفيل معروف
جايي که موقعيت انقالبي در ايران، در اين زمان، بسيار  مضطرب ساخت و از آن

گرانه انگلستان هنوز بسيار شديد بود، بازار  قوي، و تنفر نسبت به سياست اشغال
  .مل بسيار شديدي نشان دادالع تهران نسبت به کودتا عکس

الدين مبتکر  دستي سيد ضياء همه به اين مطلب واقف نيستند که رضاخان به هم      
افراد بسياري هنوز رضاخان را . کودتايي بود که انگلستان آن را تهيه ديده بود

دانند، در حالي که، رضاخان به خوبي  الدين مي يي جدا از سيد ضياء چهره
که، بسياري از  با وجود اين. هاي انگليس است رزم او مجري نقشه دانست که هم مي

به انگليسي بودن سيد  -اند که در اين اواخر در مطبوعات اظهار نظر کرده -رفقا
عليه انگلستان  "اند، رضاخان را فردي صادق و منزه که شديدا الدين معترف ضياء

مشکل . براي هميشه نفي کرد توان واقعيات تاريخي را نمي. دانند مي ،کند مبارزه مي
از هم عمل   جدا ،۱۹۲۱کودتاي سال  ي است، بتوان پذيرفت که دو رهبر عمده
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اند و در ضمن، يکي از آنان عامل انگليس، و ديگري ضد امپرياليسم  کرده مي
رغم نظريات اين عال. ن، و ديگري رهبر ملي ايران بوده استئانگلستان، يکي خا

الدين و رضاخان دو رويي از يک  اءيرد که سيدضرفقا، وقايع بعدي ثابت ک
رسوا شد، سفير انگليس رضاخان را براي  "الدين کامال زماني که سيد ضياء. اند سکه

هاي  ليکن، واضح است که امپرياليست. الدين برگزيد اءيادامه سياست سيد ض
گي به  هبه ساد -گان کودتاها هدهند خواران کارکشته و سازمان اين جهان -انگليسي

الدين اعتماد داشتند، زيرا او امتحان  ها به سيد ضياء آن. کردند رضاخان اعتماد نمي
ها، براي اعتمادکردن به رضاخان، شرايط بسياري گذارده  انگليسي. خود را داده بود

هاي  هاي انگلستان شد و براي انجام نقشه رضاخان، بسيار زود متوجه خواست. بودند
هاي انقالبي گيالن،  جنبش سرکوب خان، قبل از هر چيز، بهرضا. آنان اقدام نمود

او، براي اين کار، نخست، رضايت و پشتيباني . خراستان و آذربايجان پرداخت
هاي انگليسي معتقد بودند که فقط بدين  امپرياليست. ها را جلب نمود انگليسي

نبش انقالبي در اما، ج. توان به نفوذ بلشويسم در ايران خاتمه داد ترتيب است که مي
رضاخان، براي جلب بخشي از . تمام ايران از محبوبيت خاصي برخوردار بود

خواهي به چهره زده و در برابر شوروي  ، نقاب جمهوري"بايست موقتا انقالبيون، مي
لوحان را گمراه کرد، اگر چه بين  اين وضع، بسياري از ساده. دست به مانور بزند

او در حرف براي برقراري . گفتار و کردار رضاخان فاصله زيادي وجود داشت
کرد، ولي در عمل، هر جنبش انقالبي  جمهوري، عليه سلسله قاجار مبارزه مي

اظهار . س.ش.ج.رحرف نسبت به اداو . نمود خواهي را سرکوب مي جمهوري
داران نزديکي با اتحاد شوروي را سرکوب و  رفنمود، ولي در عمل ط دوستي مي

هاي  کردند و در مقاالت و جزوه هاي او باور مي برخي به حرف. افکند به زندان مي
دادند که رضاخان عليه امپرياليسم انگلستان مبارزه  خود به ديگران نيز اطمينان مي

را احساس که رضاخان، نيروي خود  ، پس از اين۱۹۲۵در اواخر سال  احت. کند مي
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  ي همهخواهي را از چهره خود برداشت و با سرکوب  کرده و نقاب جمهوري
گان  ترين نماينده ها، مرتجع خواه، از جمله اتحاديه هاي جمهوري سازمان
دار را توسط حکام خود به مجلس فرستاد و نامزدي  ن و اشرافيت زمينياانم روحاني

هم، برخي از   زمان در اين احت -خود را براي پادشاهي مطرح ساخت
جديد امور ايران، در برابر نبوغ رضاخان به شعف آمده و در » ۱۰متخصصين«

مبارزه ضد » قهرمان«هاي خود، کلمات الزم را در مدح اين  راني مقاالت و سخن
  .يافتند امپرياليسم انگلستان نمي

ا چهره واقعي خود ر -به سلطنت رسيده بود -که در اين فاصله -رضاخان      
که با انتخابات تقلبي مجلس و جلب عناصر آنگلوفيل  -شاه رضا. آشکار ساخت

به سرکوب  -استوار کرده بود» محکمي«هاي  به دولت، سلسله خود را بر پايه
هاي جديد در خراسان، گيالن و  قيام. رحمانه مخالفين خود پرداخت بي

فراد بسيار ا. ترين وجهي سرکوب گرديد ، به فجيح۱۹۲۶آذربايجان در سال 
گان گيالن  کننده او به ويژه قيام. زيادي، بدون محاکمه و بازپرسي تيرباران شدند

 در  سرکوب نمود و بيست نفر را در انظار عمومي "را شديدا» ۱۹۲۶اکتبر سال (
  .کرد  تيرباران رشت

ها  قيد و شرط ارتجاع و انگليسي با اين عمليات رضاخان، اعتماد کامل و بي      
  شده اهاي شاه جديد حاوي و مجري مفاد قرارداد ملغ برنامه دولت. جلب نمودرا 

  .بود ۱۹۱۹يران و انگليس سال ا
                                                 

 .گان مطبوعات شوروي که مدافع استالينيسم و رضاخان بودند زاده نويسنده منظور سلطان – ١٠
معروف به ايرانسکي و پاستوخوف ، ايوانف.س.م، )اوسترف( ايراندوستمانند؛ 

، خيفتس، کوتاکوف، کينتسبرگ، داويدسون، اليانفسکيمعروف به ميرزا،  روتشتاين
و  دوروشنکو، اف علي، آقايفدر زمان حيات استالين و  ايوانوا.ن.خانم م، الوروف

 )بازنويس(.بودند ۱۹۱۷۰و  ۱۹۶۰هاي  در دهه آريادژيان
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که خليج فارس را از طريق تهران به  _بندرگز _کيلومتري هرمز ۱۶۰۰راه آهن       
به تصويب  ۱۹۲۷فوريه سال  ۲۴و ساختن آن در  -نمود درياي خزر وصل مي
هاي بزرگ امپرياليسم انگلستان در ايران است که  قق نقشهمجلس رسيد، آغاز تح

  .هند مرتبط سازد مايل بود راه آهن عراق را به
الجيشي بوده و انگلستان در  اين اقدامات داراي ماهيت سوق  ترديدي نيست که      

ازاي دريافت امتيازات نفتي جديد در جنوب و شمال ايران به اجراي آن کمک 
اکنون دريافت کرده و بخشي را  اين امتيازات را انگلستان، هم بخشي از. کند مي

  .تر سخن خواهيم گفت بيش "اين مطلب بعداي  دربارهما، . بايد دريافت نمايد
مبارزه سلسله جديد با فئوداليسم و امپرياليسم، به علل ي  دربارهها  تمام صحبت      

. رود خواننده به کار مي هوده است که فقط براي فريب ذکر شده، حداقل حرفي بي
او با فئوداليسم به مثابه يک . عليه فئوداليسم مبارزه نکرده است "شاه حاضر، ابدا

هايي به جنگ  که، فقط با فئودال افتاده، بل اقتصادي در ني -سيستم اجتماعي
پليس و  -برخاسته است که از به رسميت شناختن و تبعيت از حکومت مرکزي

  .زندور  شخص او امتناع مي
جا  که در آن -رضاخان، در مناطق تابع شده«: نويسد در اين باره مي ۱۱ايرانسکي      

هاي محلي تعلق  طور ارثي به خان مناصب مهم دولتي به مانند حاکم، به "معموال
هايي که جان سالم  از مرکز کرد و خان» عمال خود«شروع به گماشتن  -گرفت مي

رضاخان، در همه آذربايجان و ديگر . شدند بردند به افراد معمولي تبديل مي بدر مي
که در  -مطيع ساختن ايالت پس از -چنين در منطقه کرمانشاه نواحي شمال و هم

رضاخان، سردار رشيد . همين منوال رفتار کرد به -اتحاد ايالت گرد آمده بودند
پس از . رئيس اين اتحاد و فئودال بزرگ را به تهران خواست و او را توقيف نمود

                                                 
. مسئول امور خاورميانه در وزارت امور خارجه شوروي بود. نام اصلي او پاستوخوف بود - ١١

 .شد »پاکسازي«ها مشمول  در دوران تصفيه. بعدها سفير در ايران شد
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. توقيف سردار رشيد، اتحاد ايالت که توسط او به وجود آمده بود از هم پاشيد
اين مقام را به ارث برده بود و در منطقه آذربايجان براي خود   کهسردار ماکو نيز 

مقصود روابط او (داراي سياست مستقل خارجي بود  او قشون مستقل و حت» دربار«
  .توقيف شد ۱۹۲۳در اکتبر سال ) ها با ترک

دير  ي شد، شيوه مستقر مي» حکومت مرکزي«در مناطقي که توسط رضاخان       
. رفت الذکر از بين مي اش، به ترتيب فوق راه آنارشي و زورگويي ممانده فئودالي ه

شد و  زياد مي ،بازده کار واريز ماليات به خزانه دولت ،در اين مناطق، خيلي زود
  .»کرد وري و تجارت و ابتکار صنعتي رونق پيدا مي پيشه
يم چنين گذارد، اگر به حرف او گوش فرا ده هم قدم فراتر مي ايرانسکي از اين      

توان در ايران بهشت  سياسي مي -اقدامات نظامي ي وسيله شود که به معلوم مي
خيلي » گي طبيعي بورژوازي زنده«داري را ساخت، و آن وقت وضع  سرمايه

    .خواهد يافت توسعه تر سريع
ايراني که در دسامبر   سهامي در اين باره بايد از دو شرکت«: نويسد ايرانسکي مي      

با » شرکت الکتريک«توسط تجار منطقه کرمانشاه تشکيل شده، يعني  ۱۹۲۳سال 
 ۱۰با » قالي بافي«هزار تومان سرمايه براي رساندن برق به کرمانشاه، و شرکت  ۵۰

اما راجع به دهقانان بايد گفت، که . ياد کرد -هزار تومان سرمايه، براي توليد قالي
ها روي  هايي که آن سطح زمين) م. مقصود مناطق تابع رضاخان(در چنين مناطقي 

گاه قبل و (راه با مطيع ساختن نواحي سرکش  هم. يابد کنند افزايش مي آن کار مي
هاي کهنه ترميم  هاي تازه ساخته و يا راه راه "الزاما) گاه بعد از متمرکز ساختن

اين نواحي و روابط تجارتي و   خود، کنترل نظامي ي اين کار به نوبه  شود که مي
زمان با از بين بردن  به عنوان مثال، هم. سازد هنگي ميان مردم آن را آسان ميفر
در ضمن وظيفه . خوي آغاز گرديد -خان خاني ماکو، ترميم راه ماکو» استقالل«

ها  رساندن مصالح ساختماني و پرداخت حقوق پرسنل تکنيکي به عهده خان
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افت و استفاده از اين راه از خاتمه ي ۱۹۲۳ترميم اين راه در سال . گذارده شده بود
شد و  هايي که به اردبيل ختم مي ترميم راه. هرگونه عوارض آزاد شد  پرداخت

پس از مطيع  "فورا -که در ايران سابقه نداشت -هاي شهر سنگ فرش کردن خيابان
  ».۱۲ها آغاز گرديد ساختن شاهسون

هاي  فئودالپر واضح است، که تشکيل دو شرکت کوچک، مطيع ساختن       
هاي اردبيل، با نقشه  کردن خيابان ها و سنگ فرش محلي، ساختمان و ترميم راه

ارتجاع انگليسي و شاهي، يعني به وجود آوردن يک دولت نظامي و پليسي منافات 
هاي مناسب ارتباطي براي يک دولت متمرکز پليسي  برعکس، وجود راه. نداشت

بي، و نقل و انتقال سريع قواي سرکوب هاي انقال سرکوبي سريع قيام. حياتي است
پذير  هاي مناسب امکان ديگر، بدون وجود راه ي کننده از يک نقطه کشور به نقطه

  ل، تا اين اندازه براي ايرانسکي مشکل است؟ئآيا فهم اين مسا. نيست
قهرماني  ي برخي از مولفين اقدامات متمرکزکننده رضاخان را به درجه      

مطيع ساختن عربستان «: نويسد در اين باره مي گورکوکرياژين. اند رسانده
پيروزي بزرگي براي بورژوازي مترقي ايران است که او را بدين .] خوزستان م[

هدف خود يعني تبديل ايران به يک کشور متمرکز  به -تا اندازه زيادي -ترتيب
   ».۱۳سازد بورژوازي نوع غرب نزديک مي

بورژوازي  "، و خصوصا»بورژوازي ايران«. زمينه است بيها  اين شادي  ي همه      
. ه استيي که به خاطر آن جشن بگيرد به دست نياورد يايران، هيچ پيروز» مترقي«

سال به  ۱۵شيخ محمره، : ها را کنار گذاريم، واقعيت از اين قرار است اگر اين گفته
يي، پرداخت کل ميليسپو، مشاور مالي آمريکا. پرداخت دولت ايران ماليات نمي

کند، شيخ لجاجت کرده و از پرداخت ماليات امتناع  ماليات را از او مطالبه مي
                                                 

 ۱۳۶ - ۱۳۵ص  »ايران در مبارزه براي استقالل«نگاه کنيد به کتاب  - ١٢
 ۶۶ص  »تاريخ ايران«مراجعه شود به کتاب گورکوياژين  - ١٣
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 "طور که در ايران مرسوم است، او اين مطلب را بهانه کرده و ظاهرا همان. ورزد مي
او براي ترساندن رضاخان، شاه . کند براي دفاع از مشروطه عليه رضاخان اقدام مي

کاري دعوت کرده و از مجتهدين عراق  است، براي همسابق را که در اروپا 
يي  ها هم به او تا اندازه بعيد نيست، که انگليسي. کند تقاضاي فتوا عليه رضاخان مي

اين منظور بود که رضاخان و به   ها به ليکن اين کمک انگليسي. کردند کمک مي
. ور کنندخواهي را از سر د افکار جمهوري ي مانده ش، باقيا خصوص دستياران
رفت، ديگر  رسد که وقتي رضاخان به جنگ شيخ خزعل مي چنين به نظر مي

جهت نيست که  بي. هاي آتي خود با سفير انگلستان کنار آمده بود نقشهي  درباره
. کند به عنوان واسطه در اين ماجرا دخالت مي "کنسول انگليس در بوشهر، فورا

عليه شيخ خزعل » مبارزه«پس از اين . ابدي مبارزه، با بردن خزعل به تهران خاتمه مي
هاي تاجگذاري شرکت، و در ازاي اين کار، رضاخان پادشاه،  فئودال، او در جشن

چنين است ماجراي پيروزي . سازد وارد مجلس مي» نماينده مردم«او را به عنوان 
 بنابراين در حالي که رابطه دوستي روز به. بر فئوداليسم» بورژوازي مترقي ايران«

مشهود است، هنوز از  "تر استعمارگران انگليسي با پادشاه جديد کامال روز نزديک
رضاشاه پهلوي و پيروزي بورژوازي مترقي ايران، اثري » داري بهشت سرمايه«

  .نيست
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 فصل چهارم
  
  
  
  
  
  
  

  اقتصادي سلطنت رضاشاه  - هاي اجتماعي  پايه
   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

به وجود آوردن . ليت رضاخان در جهت متمرکز کردن ايرانفعا
رضاخان . دولت مرکزي پليسي در جهت تامين منافع سرمايه انگليسي

. »قهرمان ملي«به عنوان رضاخان . ترين مالک ايران به عنوان بزرگ
دار،  اشراف زمين. ربايي در ايران -نقش سرمايه تجاري

گاه  تکيه -ن، بورژوازي کمپرادور و امپرياليسم انگليسنمايا روحاني
ارتش به مثابه وسيله مبارزه عليه . رضاشاه و ارتش او. تاج و تخت
 زد و بند رضاشاه. پروژه تغيير سازمان ارتش. هاي داخلي  بلشويک

  .اننماي پهلوي با روحاني
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

و  هايران را وحدت بخشيد  داران رضاشاه معتقدند، او کسي است که همه طرف      
ها، اين واقعيت را  آن. استها جنگيده و نظم را در کشور برقرار ساخته   عليه فئوال

. ها با انقالب جنگيده است  تر از فئودال کنند که رضاخان بيش فراموش مي
در کشور فراخوانده بود،  »برقراري صلح و آرامش«امپرياليسم انگلستان او را براي 
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او . وفان انقالب برپا بودتها   هند قرار گرفته و در آن سال يجوار کشوري که در هم
  .اقع، اين وظيفه را به خوبي انجام دادنيز در و

برقرار  »صلح و آرامش«روشن است که سرمايه خارجي به کشوري که در آن       
دهد که  کشورها نشان مي  ي همه تاريخ مستعمره کردن. آورد نيست روي نمي

کنند که بنا به  گذاري مي داري، فقط در مناطقي سرمايه کشورهاي بزرگ سرمايه
يعني، در حقيقت، امنيت غارت بوميان توسط  »امنيت اجتماعي«گفته آنان 

صلح و «بايست يک چنين  رضاخان، مي. موجود باشد -خارجي اندار سرمايه
هاي   گذاري داران انگلستان را که مايل به سرمايه را مستقر ساخته و سرمايه »آرامش

 »و آرامش صلح«براي برقراري  »در کشور شاهنشاهي«. ن سازدئمطم -جديد بودند
راه ديگري جز تمرکز قدرت، يعني ايجاد يک دولت مرکزي پليسي وجود 

او تمام کساني را که مخالف يک چنين تمرکزي بودند وحشيانه و بدون . نداشت
تا زماني که، فئودال احساس وفاداري خود را ابراز . کرد ترحم، سرکوب مي

ود فئودال وفاداري خود را ولي کافي ب. کرد داشت، اين سرکوب ادامه پيدا مي نمي
بنابراين، جنگ به خاطر . اعالم کند تا ديگر دليلي براي نارضايتي او باقي نماند

کن ساختن  متمرکز ساختن دستگاه دولتي، جنگ عليه فئوداليسم در راه ريشه
اين جنگ، برعکس، به خاطر به وجود آوردن دستگاه . اشکال کهنه اقتصاد نبود
امنيت «بود که به اصطالح  »صلح و آرامشي«برقراري چنان  متمرکز، دولت پليسي و

اين مبارزه عليه فئوداليسم نبود، . را استوار و خطر سرخ را مرتفع سازد »عمومي
در حقيقت نيز، . خواست که، درست آن چيزي بود که امپرياليسم انگلستان مي بل

تان در مناطق جنوبي انگلس. ها را بسيار آسان ساخت  اين تمرکز، بعدها کار انگليسي
هاي کالن کرده و مايل بود در مناطق شمالي ايران نيز   گذاري ايران سرمايه

کافي حمايت  ي  اندازه ها به  ليکن در شمال، از اين سرمايه .گذاري کند سرمايه
در ضمن، خطر مداوم . شد و دولت قادر نبود از اموال انگليسي دفاع کند نمي
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مات ضد انگليسي قبايل، موقعيت بسيار دشواري را براي هاي انقالبي و اقدا  جنبش
براي انجام چنين کاري، انگلستان . آورد دردسر ايران به وجود مي بي استثمار

در چنين . اين کار مقرون به صرفه نبود  بايست در ايران ارتش نگاه دارد، که مي
ن ايجاد هزينه شرايطي، آيا چيزي بهتر از وجود يک دولت متمرکز پليسي که بدو

  را در کشور تامين کند ممکن بود؟ »صلح و آرامش«ها،  براي انگليسي
اندازه کافي مستحکم شده است،  ش بها که حس کرد موقعيت هنگامي  رضاخان      

خواهان را  خواهي را از چهره خويش برداشت و جنگ عليه آزادي نقاب جمهوري
دان انداخته، انقالبيون را بدون بازپرسي او بسياري از رفقاي ما را به زن. شروع کرد

کند و در عين حال موقعيت شخص خويش را تثبيت و  و محاکمه تيرباران مي
در اين باره  ۱۴ايراندوست .گردد ترين مالک ايران تبديل مي تدريجا به بزرگ

او، در . خود رضاخان، در طول اين زمان، مالک بزرگي شده است«: نويسد مي
، از )گزار دربار بود او از يک خانواده خرده مالک خدمت(اه خود مازنداران، زادگ

الدوله در  جا، ملک عين رضاشاه در آن. شروع به خريد امالک کرد ۱۹۲۳سال 
هزار تومان و ملک نصرالدين ميرزا، واقع در نزديکي  ۱۰۰منطقه ساري را به قيمت 

ست که قيمت واقعي الزم به گفتن ني(هزار تومان خريد  ۹۵بارفروش را به قيمت 
او بعدها قطعات بسيار ). ها برابر قيمتي است که رضاخان التفات کرد  اين امالک ده

پادشاه . ديگري و از جمله، امالک کلهر واقع در نواحي کرمانشاه را نيز خريد
او در موسسات . کند مطابق با زمان رفتار مي -شا بيش از اسالف -جديد ايران

وجو  در امالک او در مازندران نفت جست. ستا دار امها سه  امتيازي و بانک

                                                 
زاده نيز  هاي جوان شوروي بود که زماني با سلطان او از ديپلمات. نام اصلي او اوستروف بود – ١۴

زب کمونيست ايران اوستروف به اما به زودي پس از کنار زدن جناح چپ ح. کاري داشت هم
هاي او با جناح چپ حزب در مقاالت زيادي منعکس  مهم ايران بدل شد، دشمني» متخصص«

 )ويراستار. (است
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باشند خريده  هايي را که داراي مواد معدني مي  رضاشاه در اطراف تهران زمين. کنند مي
راه مراکز  ها هم  گاه، هتل در امالک او ساختمان استراحت. برداري کند ها بهره  تا از آن

واضح است که رضاشاه، پس  ».شود ميهاي استراحت آغاز   حمام آب معدني و سالن
مقصود (فقط ميان اشرافيت ارضي و قشر فوقاني روحانيت ،»تغيير جهتي«از چنين 

وجو و پيدا  جست و گاه تکيه )م.نماياني هستند که با رضاشاه ساخته بودند روحاني
و  يي باشد، انتخابات مجلس را انجام داده ش داراي پايها که قدرت او براي اين. کند مي

هاي انگليسي به آنان محتاج بودند   هم او و هم امپرياليست  ترين عناصري را که مرتجع
ها باهم   اين جمع پيوست، و همه آن  بورژوازي کمپرادور هم به. برد به مجلس مي

  .دهند هاي خارجي تشکيل مي  ن واحدي براي امپرياليستئگاه مطم تکيه
ها و مقاالت   شود که برخي از رفقا در جزوه نمي اين واقعيات مانع آن  ي اما همه      

به عنوان مثال، ميرزا، . انقالب ملي، تحسين و تمجيد نکنند »قهرمان«خود، از اين 
چنين  »مسايل ايران معاصر«يي به نام  يکي از مدافعين رضاخان، در مجموعه

جا عامل ديگري نيز دخيل است و آن شخصيت رضاخان  در اين«: نويسد مي
مند و نابغه ممکن است  در نظر اول پيدايش و ارتقاء اين انسان قدرت. باشد مي

ساده و داراي آموزش بسيار کم بود،  ي زاده او که يک دهقان. تصادفي به نظر آيد
کرد، از ميان انبوه  و زمان زيادي در درجات پايين در بريگاد قزاق ايران خدمت مي

اين واقعيت . به آنان توجه نداشتند برخاستها   افسران معمولي و گمنام که انگليسي
فقط دليل بر استعداد و  -که او توانست، عالوه بر حفظ موقعيت خود ارتقاء نيز يابد

مشخص و مشروع تاريخي  ي رضاخان يک پديده. العاده اوست نيروي اراده خارق
ن که، مديو ش نيست، بلا او تنها مديون استعداد و خود خواهي ءزيرا ارتقا. است

افتخار . نيز هست -دانستند شان مي طور غريزي خالق تاريخ که او را به -اعتماد مردم
  » ۱۵.هم به او و هم به مردم ايران تعلق دارد  ارتقاء رضاشاه

                                                 
 ۹۰ -۸۹صص  – ۱۹۲۷چاپ  »مسايل ايران معاصر«مراجعه شود به  - ١۵
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گويد؟ پس از آن چه گفته شد، واضح است  ميرزا از کدام مردم سخن مي      
طبقه اشرافيت ارضي کند، کسي جزء  که نويسنده از آنان صحبت مي  مردمي

. کردند زيرا مردم حقيقي اسلحه به دست عليه رضاخان مبارزه مي. تواند باشد نمي
هيچگاه، رضاخان را قهرمان خود   خواهيم ديد، اين مردم "طور که بعدا همان
هم رضاخان را جلو  "نويسد، واقعا آنان ميي  دربارهکه ميرزا  اما مردمي. دانستند نمي

زيرا او نظام آنان را که دير . کنند و چون مردمک چشم حفاظت ميانداختند و از ا
  .از مرگ نجات داد -يا زود براي هميشه فرو خواهد ريخت

هاي جالب   تئوري »قهرمان ملي«در دفاع از اين . اما مساله فقط در اين نيست      
. ايران جلوگيري شود »مردم«بسيار ظهور کرده است، تا از سقوط اين سپر 

حقانيت تئوريک نيز ساخته  »قهرمان«طور که معمول است، براي حفظ اين  نهما
ايراندوست، . اند ها نيز پيدا شده  البته، براي يک چنين امر خيري، تئوريسين. شود مي

: نويسد او مي. فئوداليسم به وجود آوردي  دربارهچندي پيش تئوري ويژه خود را 
ان، به مثابه بحران سازمان فئودالي رژيم ي تغيير سلسله در اير درباره "من قبال«

داران  و روي کار آمدن زمين -که با شرايط اقتصادي جديد وفق نداشت -قاجار
من خاطر نشان ساختم . ام تاجر و تجار، يعني سرمايه تجاري نظر خود را بيان داشته

مالکيت خاني و روحانيون متکي به (که سلب قدرت از جناح راست رژيم فئودالي 
و منزوي کردن قشرهاي راديکال دموکرات محتواي اين کودتا را ) هاي وقف  ينزم

داري فئودالي،  داري تجاري و زمين کشيدن خط فاصل ميان زمين. دهد تشکيل مي
مارکسيست واقعي اين را يک . »دهد گي رژيم پهلوي را تشکيل مي ، ويژه"دقيقا

. طبقاتي مورد بررسي قرار دادداند که حوادث اجتماعي را بايد از ديدگاه  اصل مي
داري تجاري و فئودالي موجود است؟  گونه تفاوتي ميان زمين در تحليل نهايي چه
به مناسبت وارد  -چنان که من از اول خاطر نشان کردم -داران هر دوي اين زمين

اوليه در بازارهاي خارجي   گان مواد پولي به فروشنده _شدن در اقتصاد کااليي
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داري تجاري و فئودالي باشد، اين  تازه اگر تفاوتي هم ميان زمين. دان تبديل شده
داري تجاري را ثابت  ند مترقي بودن زمينا تفاوت به نفع کساني نيست که مايل

که نقش واسطه بين  _، يادآور شديم که بورژوازي کمپرادور"ما قبال. کنند
ايران داراي نفوذ  در -کند کننده داخلي را ايفاء مي توليدکننده خارجي و مصرف

اين موقعيت، براي . باشد هاي بزرگي نيز مي  بسيار بوده و هست، و مالک زمين
ها شرکت را نام برد که به   توان ده مي. دارد بر بورژوازي کمپرادور سود کالني در

در عين . اند خاطر واسطه بودن، در عرض مدت کوتاهي ثروت بزرگي انباشته
ند شرکت تجارتي را نام برد، که فقط از راه فروش که، بسيار مشکل است چ اين

اگر يک چنين . بزرگي انباشته باشند ي محصوالت کشور در بازار داخلي، سرمايه
رباخوار و . يي ربايي است و نه تجاري هايي هم موجود باشد، فقط سرمايه  سرمايه

گويد، دوقلوهايي هستند و گاهي اين دو  مي مارکسطور که  نآ تاجر، هم
  .شود شخصيت در يک نفر جمع مي

تا  ۲۴انباشت سرمايه از طريق رباخواري، در اوضاع ايران که ربح ساالنه بين       
ولي به نظر ما بسيار مشکل است که از . کند، کار مشکلي نيست نوسان مي% ۴۸

ي که بازار داخلي به مفهوم در حال -طريق تجارت با کاالهاي توليدي داخلي
يي انباشت که با آن ده  بتوان، چنان سرمايه -هنوز موجود نيست  داري آن سرمايه

  .يي نمونه گويايي نيست خريد، در هر صورت چنين پديده
پيوندد، انباشت سرمايه  يي که در کشاورزي به وقوع مي بنابراين، انباشت سرمايه      

حال اين پرسش . ربايي است -انباشت سرمايه تجاريتر بگوييم  ربايي و يا درست
تواند نقش مترقي و انقالبي  يا در اوضاع ايران، سرمايه ربايي ميآ آيد که پيش مي

. ايفاء کند؟ ما معتقديم که نه -که در تمام کشورهاي غربي داشته است -را
توليدي  هاي  در تمام شيوه«نويسد  او مي. دهد در اين باره چنين توضيح مي مارکس

داري، نقش انقالبي رباخوار، فقط در حدودي است که او اشکال  ما قبل سرمايه
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اشکالي که نظام سياسي کشور بر پايه و باز . برد مالکيت را مضمحل و از بين مي
در اشکال توليد آسيايي، رباخواري . و بدون تغيير شکل آن قرار دارد  توليد دائمي

ابد و هيچ چيزي جز رکود اقتصادي و فساد سياسي تواند تا مدت مديدي ادامه ي مي
داري  در آن زمان و مکان که شرايط ديگر شيوه توليد سرمايه. را باعث نگردد

داري را با  موجودند، رباخوار يکي از عناصري است که شيوه توليد سرمايه
گان کوچک از يک طرف، و متمرکز  هها و توليدکنند  ورشکست ساختن فئودال

  »۱۶.آورد به وجود مي -يل کار و تبديل آن به سرمايه، از طرف ديگرساختن وسا
داري تجاري در يک کشور نمونه  بنابراين، سخن گفتن از نقش مترقي زمين      

شرق شناسي مطرح  »متخصصين«به شکلي که بعضي از  -مانند ايران -مشرق
 "ايران، تقريباهاي عملکرد سرمايه ربايي در   روش. کنند، حداقل، اشتباه است مي

همان است که در رم و يونان قديم وجود داشت، جايي که انتقال مالکيت زمين به 
و سرانجام، خود ايراندوست نيز اذعان دارد که . يي عادي بود رباخواران پديده

ر نداده و روش استثمار فئودالي دهقانان را يداري تجاري چيزي را تغي زمين "اصوال
ن است، پس حد فاصل، جناح راست و چپ فئوداليسم ديگر اگر چني. دهد ادامه مي

براي دهقان جناح چپ . چيست؟ در هر حال ماهيت طبقاتي به جاي خود باقي است
کند، چه  او نشسته و استثمارش مي ي همواره به گرده  فئودالي کهبودن راست يا و 

 »قهرمان«ين ا يهها فقط به خاطر توج  اين تئوري  ي همه  کند؟ من معتقدم که فرقي مي
فقط و فقط، در صورتي که کودتاي رضاخان يک . ملي ساخته شده است

آورد و قشرهاي بسياري از مردم را به حرکت در  دگرگوني واقعي به وجود مي
در اين باره، در جلد اول سرمايه  مارکس. شد مترقي دانست آورد، آن را مي مي
نويسد که در تاريخ انباشت اوليه سرمايه، انقالباتي که به مثابه اهرم ارتقاء طبقه  مي

ولي آن . کرد، داراي اهميت بسيار بوده است داران عمل مي در حال پيدايش سرمايه
                                                 

 به زبان روسي ۱۹۲۹چاپ  ، ۱۳۴جلد سوم، قسمت دوم، ص ، سرمايه – ١۶
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ز ابزار و به زور ا "عظيم مردم، دفعتا ي لحظاتي اهميت ويژه داشتند که در آن توده
به بازار کار ريخته ) گان هچون پرند(توليد خويش جدا، و به عنوان پرولترهاي آزاد 

  »۱۷.شدند مي
اند اشاره  هاي انباشته شده بسيار کم  اين مساله که در ايران سرمايه  به "من قبال      

، ۱۹۲۰تا سال  ۱۹۰۰اما علت آن چيست؟ ترازنامه تجارتي ايران، از سال . ام کرده
. ميليون روبل بود ۵۰۰منفي و بدهکاري ايران  -عني براي مدت بيست سالي

ميليون روبل بوده  ۲۵يران در عرض اين مدت ا ي بنابراين، بدهکاري متوسط ساالنه
. گشت صدور زياد نيروي کار جبران مي ي بخشي از اين کسري به وسيله. است
رايط انباشت سرمايه و واضح است، که با چنين وضعي، امکان نداشت که ش "کامال

طوري که بتواند پايه انکشاف اقتصادي آتي  صنايع در ايران به وجود آيد، بهتوسعه 
بنابراين، کودتاي رضاخاني، هيچ وجه مشترکي با انکشاف . ايران گردد

طور عيني،  برعکس کودتاي رضاخان، به. داري در ايران نداشته است سرمايه
از مرگ کامل نجات داد، زيرا تمام اين سيستم، در دار را  ارتجاع و اشرافيت زمين

هاي مردم   ترين فشار توده يي رسيده بود که با کوچک زمان سلسله قاجار، به مرحله
اين سيستم . له واهمه داشتاانگلستان بيش از همه، از اين مس. ريخت در هم مي

همه   که طور همان -نقطه اتکايي براي بسط خود نداشت، چون شاهان سلسله قاجار
گذراني در نقاط معروف محله مون مارت پاريس  به مسافرت و خوش -دانند مي

اين مناسبت، آنان لياقت   به. ل کشوريئتري داشتند، تا به پرداختن به مسا عالقه بيش
دار،  بدين ترتيب، اشرافيت زمين. دار را نداشتند دفاع از منافع اشرافيت زمين

ها سال   رادور، يعني همان طبقاتي که در طول دهروحانيت مرتجع و بورژوازي کمپ
قاجار و هم چنين سلسله  ي گاه عمده سلسله ها متکي بود، تکيه  امپرياليسم به آن

  .باشند پهلوي مي
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نفوذ ي  توسعهآور نيست که سلطنت جديد محمل  همين مناسبت، تعجب به      
با  -ت که سفارت انگلستانجهت نيس بي  .انگلستان در ايران و مجري اصلي آن است

دهد که از جان و دل  دولت تهران را فقط از اشخاصي تشکيل مي -تاييد کامل شاه
اين مساله زياد به چشم نخورد،   که براي اين. هستند  داران لندن در خدمت زمام

اين ليبرال سست و(الممالک  را مانند مستوفي »پدران ملت«ها، گاهي افرادي از  آن
وارد هيات ) دهد پرنسيب که حرف زدن از ليبراليسم را به عمل ترجيح مي بي 

  .کنند دولت مي
اين ارتش خيلي   ي ما درباره .ي پايه سوم قدرت رضاشاه، يعني ارتش اما درباره      

. را به وجود آورده، حقيقتي است »ملي«که، رضاشاه ارتش  اين. يما چيزها شنيده
. ها و مالکين چنين بود  ه وجود آورد چون خواست انگليسيليکن او اين ارتش را ب

که در آن انگلستان  _انگليس و ايران را ۱۹۱۹، يکي از مواد قرارداد سال "من قبال
مساله ارتش را براي حفظ نظم در مملکت، به عنوان يکي از شروط قرارداد مطرح 

اعالميه . نقل کردم -همين علت حاضر بود آن را مجهز و مسلح کند ساخته بود و به
اين خواست  "رضاخان، حقيقتا. الدين نيز درست در همين جهت بود سيد ضياء

ارتش ايران اعتماد  »قهرمان«ليکن، باني و . ها را به خوبي انجام داد  عمده انگليسي
ش به ا قبل از مسافرت -۱۹۲۶او در سال . زيادي نسبت به ارتش خود ندارد

همه افسران ما اين مطلب را «: ر تهران چنين گفتافسران د ي در جلسه -خراسان
ها و کشورهاي   اند که در دنياي امروز بين دو نيرو، يعني بلشويک درک نکرده

کنند،  اين موضوع را درک نمي  افسران ما که. ديگر مبارزه سختي درگير است
. دنا نصف سربازان ما بلشويک. پيوندند ها مي  اغلب به دشمنان ما، يعني بلشويک

يي داشته باشيم و براي تعليم  داشتن سربازان بايد کادر افسري ورزيده براي مطيع نگه
در دنيا چه «افسران، بايد بدانند . نظام را به وجود آورد ي آنان بايد مدرسه

له را درک اش، اين مسا هاي مدافع  رضاشاه، خيلي بهتر از تئوريسين .»گذرد مي
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ن متکي بود، که در ارتش او همه چيز رو به راه توا کند که فقط به افسران مي مي
رحمانه توسط سيستم کشوري او  نيست و سربازان او همان دهقاناني هستند که بي

طور که او  با گذشت زمان، همان. داند اين مطلب را مي  ي او همه. شوند استثمار مي
او از کادر  "اما اخيرا. گاه او مبدل گرديد مايل بود، سلک افسران به تنها تکيه

گان  هدهند او به وسايل مختلف، زمينه را براي آوردن تعليم. افسري هم راضي نيست
  .کند انگليسي آماده مي

اين ارتش براي مبارزه با امپرياليسم به وجود نيامده : ولي يک چيز مسلم است      
. هاي داخلي و خارجي درست شده است  اين ارتش، براي مبارزه با بلشويک. است

  .ين مطلب نيز براي همه روشن نيستا
بر عليه  "همه اقدامات رژيم رضاشاه مستقيما«: نويسد ايرانسکي به وضوح مي      

که  _امپرياليسم و يا در جهت تشديد مقاومت ايران در برابر نيروهاي خارجي
توان  حداقل چيزي که مي. »۱۸بوده است -اند انداخته استقالل ايران را به خطر مي

. بيش نيست  يي توخالي حرفاين   يي گفت، اين است که درباره چنين عقيده
يي معتقدند که او  ولي عده. ها هستند  کند که دشمن بلشويک رضاشاه، اعالم مي

. يي دارند گونه بعضي چنين عقيده چه. دهد ها سازمان مي  ارتش را عليه انگليسي
  .ستبراي ما قابل فهم ني

ها نبوده و هيچ   گاه در فکر مبارزه با انگليسي هيچ  من متذکر شدم که رضاشاه      
  هاي ما هستند که  »تئوريسين«فقط . وقت چنين فکري از خاطر او عبور نکرده است

ها است   اما، خود او نه مايل به مبارزه با انگليسي. دهند اين مطالب را به او نسبت مي
ايرانسکي در تئوري خود از اين جلوتر . ن کاري را خواهد کردگاه چني هيچ  و نه
ها متکي باشند و هر   توانند به فئودال داران خارجي مي سرمايه«: نويسد رود، او مي مي

گيرد،  يي عليه انقالب که به کمک امپرياليسم خارجي انجام مي نوع مبارزه
                                                 

 ۶۸-۶۹مسائل ايران معاصر ص  – ١٨



۵۴ 

توان چنين نتيجه گرفت که  مييرانسکي، ا از گفته. »رساند ها را به قدرت مي  فئودال
ها به قدرت خواهند   اگر رضاشاه به کمک انگلستان عليه انقالب مبارزه کند، فئودال

. اما مبارزه رضاشاه عليه انقالب با کمک امپرياليسم يک واقعيت روشن است. رسيد
هاي انگليسي در تشکيل ارتش ملي فقط و   مگر اين نيست که خواست امپرياليست

 رحمي ها بود؟ رضاشاه که با بي  خاطر مبارزه عليه انقالب و بلشويک بخصوص به
داري  تواند نسبت به طرف کند، مي يي هر جنبش انقالبي را سرکوب مي سابقه بي 

پس، بنا به . انگلستان و در موقع الزم، به کمک انگلستان از خود ترديدي ننمايد
طور که خود او  ست، زيرا همانهنوز در ايران موجود ا  منطق ايرانسکي فئوداليسم

در اين مورد ما هم با او . تواند به فئوداليسم متکي باشد گويد، انگلستان فقط مي مي
وجود  "يا فئوداليسم، قبل از رضاخان نيز نبود و يا فئوداليسم قبال. موافقيم "کامال

ه هست، زيرا رضاشاه تغيير اساسي به وجود نياورده و در فکر ب داشت و حاال هم
  .هم نيست  وجود آوردن آن

آور است، اين است که در اتحاد شوروي مدح و ثناي اين  چه تعجب آن      
در بست در دست  "تقريبا »قهرمان«در حالي که، اين . را بگويند »قهرمان ملي«

توان گفت که سياست رضاخان در طول مدت  بدون شک، مي. ارتجاع است
مبارزه برعليه انقالب، . فع انگلستان بوده استطور عمده، در جهت منا اش، به کاري

ها،  تشکيل ارتش براي حفظ نظم در کشور، واگذاري امتيازات جديد به انگليسي
هاي شوسه   هاي هوايي، کشيدن راه  آهن سرتاسري ايران، تاسيس پايگاه ساختمان راه

هاي   اجراي نقشهها چيزي جز   اين  ي همه -کند ايران را به عراق و هند وصل مي  که
  .هاي انگليسي نيست  عظيم امپرياليست

کشور را  »آرامش«يي  ارتجاع انگليسي و رضاشاهي که توسط ارتش حرفه      
کرده، حاال ديگر به کمک اين ارتش چندان  »کن ريشه«تامين و بلشويسم را 

حاال که تاج و تخت شاهنشاهي به دست آمده، پهلوي مايل به . احتياجي ندارد
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که او به موقع خود تحت شعار مبارزه با سلسله قاجار و  -يي فظ ارتش حرفهح
ن ئدولت متمرکز پليسي به حافظ مطم. نيست -استقرار جمهوري تشکيل داده بود

تواند  نمي) طور عمده از دهقانان به(يي  احتياج دارد، ارتش متشکل از افراد حرفه
اين مناسبت، سلسله پهلوي،   به. رار داردگاه سلطنتي باشد که بر پايه فئوداليسم ق تکيه

از ارتش، در آن تجديد  »ناباب«با استقرار خدمت وظيفه اجباري و برکناري عناصر 
هاي   هاي اخير قسمت  قيام. گردد به موازات اين کار، پليس نيز تقويت مي. کند نظام مي

قد ساخت که ارتشي در خراسان، تبريز، سلماس و ديگر نواحي، سلطنت پهلوي را معت
رسد که او پليس  چنين به نظر مي. وجو کند تري را جست نئگاه جديد و مطم بايد تکيه

. دارد داند و به خصوص به پليس مخفي توجه بسيار مبذول مي گاهي مي را چنين تکيه
ها است که براي   انگلستان سال. دهند ها نيز او را در اين راه سوق مي  البته، انگليسي

درست، موقعي که . کند مي گان انگليسي در ارتش ايران تالش دهنده مانتصاب تعلي
که يکي از  -هاي اخير  آنان موافقت رضاشاه را در اين مورد جلب کرده بودند، قيام

. به وقوع پيوست -گان انگليسي بود دهنده شعارهايش مخالفت با استخدام تعليم
با  »شاه شاهان«دولت . کردند ي ميبسياري از افسران ايراني نيز از اين شعار پشتيبان

گان انگليسي مخالفت کرده و از گام نهادن در اين راه خطرناک  دهنده استخدام تعليم
 که بنا به وصيت لرد کرزون، براي مبارزه با بلشويسم به _انگلستان نيز. خودداري کرد

اني، نه چنين تجديد سازم. دار تجديد سازمان ارتش بود طرف - يراني قوي محتاج بودا
. که، براي تحکيم سلطنت جديد نيز الزم است ها است؛ بل  تنها در جهت منافع انگليسي

شوند که به تجربه ثابت  يي، کارگران و دهقانان گرسنه و بيکار وارد مي در ارتش حرفه
اما، خدمت نظام اجباري، . باشند شده براي سلطنت جديد حافظين بسيار بدي مي

چه  در ضمن، آن. کند از ميان طبقات مرفه به ارتش جلب ميتري را  نئسربازان مطم
. توان با تجديد نظام پليس بدست آورد توان توسط ارتش انجام داد، مي را که نمي

گان انگليسي نيز، بعد از چندي، بتوانند در راس ارتش قرار  دهنده  چه بسا، تعليم
  .گيرند
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ارتش و مستقر ساختن نظام وظيفه کردن تجديد نظام در  ما، رضاشاه، در عمليا      
. ها عليه او، آغاز گرديد  جا، جنبش در همه. اجباري با اشکاالتي روبرو شد

اين عمل   کشان متوجه شدند که وران و همه زحمت کارگران، دهقانان، پيشه
بايست فرزندان  ها نه تنها مي  آن: ها خواهد گذاشت  رضاشاه بار سنگين به دوش آن

بايست مخارج اين ارتش را نيز متحمل  که، مي ت نظام بفرستند، بلخود را به خدم
  براي گرفتن امتياز از دولت به نفع خود، به -مانند هميشه -نياانم روحاني. شدند مي

ن مناطق مختلف ايران، در اکتبر ياانم گان روحاني نماينده. اين جنبش نزديک شدند
   .۱۹ان اعتراض بست نشستنددر شهر مقدس قم گرد آمدند و به عنو ۱۹۲۷سال 

                                                 
هاي انقالبي گذشته نزديک زنده   هنوز سنت در آن  که _اين سياست فقط در شهر رشت   - ١٩

بايست خود را معرفي  ، يعني در روزي که مشمولين مي۱۹۲۷دسامبر  ۱۱در . است، عقيم ماند
طور آشکار، نارضايي خود را از ه ين روز، مردم در بازار، با در آستانه. کنند، مردم قيام کردند

هاي مربوط به احضار مشمولين را پاره   سربازگيري و شاه که مسئول آن بود ابراز کرده اعالميه
دسامبر انبوه مردان و زنان خشمگين که به چوب مسلح شده  ۱۲در تاريخ . کردند و غيره مي

هاي   ر ميدان نزديک شهرداري، به طرف نظميه رفته تمام شيشهبودند، بازار را بسته پس از تجمع د
  .ساختمان آن و شهرداري را شکستند

انبوه مردم، در . ها و افسران نگهبان اغاز کردند  اين قناعت نکردند و به زدن آژان  انبوه مردم به      
ته شده بود خراب سبزه ميدان، واقع در مرکز شهر، محلي را که براي کميسيون ارتش در نظر گرف

چندي بعد سربازان کمکي . گرفتند کردند و زنان به سربازان حمله برده و اسلحه آنان را مي
 در نتيجه. رسيدند و بر روي مردم غيرمسلح شليک کرده و سپس با شمشير به جان آنان افتادند

خميان را گان و ز هدولت شمار دقيق کشته شد. (شدند  تن کشته و زخمي ۳۰تا  ۲۵ين واقعه ا
مندان را  برند ولي فرزندان ثروت چرا فرزندان ما را مي«زدند  مردم فرياد مي). کند مخفي مي

مندان افسر؟ به ما اجازه ندادند  کاري ندارند؟ چرا فرزندان ما بايد سرباز باشند و فرزندان ثروت
خصوص ه ، مردم، بدر اين جريان. کنيم ما از اين قانون پيروي نميو  انتخاب کنيم، يوکيل مجلس

ما به «زدند  فرياد مي ابرخي حت. گفتند داشتند و به او ناسزا مي عدم رضايت خود را از شاه ابراز مي
  ».کند احتياجي نداريم ها کار مي  شاهي که به دستور انگليسي
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هاي   شخصيت«تلگرافي براي مجلس آماده کردند که در آن  "آنان، فورا      
 "ظاهرا -کردند قانون نظام وظيفه اجباري از مجلس درخواست مي »روحاني اسالم

تغيير داده شده و اصل خدمت داوطلبانه در ارتش  _به خاطر منافع مردم فقير
اين تلگرام جواب داد، که قانون به خاطر مصالح   س، بهمجل. برقرار شود "مجددا

ترين اقشار مردم  بضاعت بي  کشور تصويب شده، ليکن، دولت براي حفظ منافع
در  "شاه مجبور شد شخصا. مساله به درازا کشيد. امتيازاتي در نظر خواهد گرفت

آمدن و  ين گروه با دربار وي ا پس از دو ماه مذاکره. اين موضوع دخالت کند
اين آمد و شدها و   ي همه  آنان در نتيجه. هاي پياپي به توافق رسيدند  رفتن

  :مذاکرات، تلگراف ذيل را براي شاه فرستادند
خدمت اعليحضرت شاهنشاه ) ۱۳۰۶آذر ماه  ۲۳ – ۱۹۲۷دسامبر سال  ۱۴(      

  :ياسالم
با دعاگويي صادقانه، ما از مرحمت اعليحضرت که التفات فرموده و آقايان «      

اند تا با ما قرار گذاشته ما را از منويات  نخست وزير و وزير دربار را پيش ما فرستاده
شکر خدا را که به . ملوکانه نسبت به تمام روحانيون و دين مطلع سازند، متشکريم

اله حل و تقاضاي روحانيت و ملت بر خاطر خصوصيات اين دو صاحب مقام، مس
                                                                                                                 

ليکن سربازان . مردم قصد داشتند در سبزه ميدان مجسمه شاه را از جاي کنده، بدور اندازند      
عنوان عضو کميسيون، ه که ب ،در همين موقع زنان يکي از مالهاي شهر را. مانع شدند ،محافظ آن

طور عمده، کارمندان، ه در اين جنبش ب. اعالميه احضار مشمولين را امضا کرده بود، کتک زدند
ه يعني تمام اقشاري که خدمت اجباري ب _ها، مباشران وران، تجار کوچک، بازاريان، سلماني پيشه

  .شرکت داشتند _زد آنان سخت لطمه مي
يي برخوردار  مندان از امتيازات ويژه علت ديگر نارضايي از سربازگيري، در اين بود که ثروت      

 ،داران خريده بودند که بعضي از اعضاي کميسيون را پول خصوص از اينه مردم ب. بودند
هم   يک کلمه ااين وقايع حت  ي ارههاي تهران درب  جالب است که در روزنامه. خشمگين بودند

 .داد سانسور کار خود را خوب انجام مي. ننوشتند
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ما اميدواريم که تحت حمايت دوازده امام و بزرگواري آن اعليحضرت . آورده شد
همه مسلمانان و به خصوص روحانيت براي شما دعا   تمام نکات عملي شوند که

کنيم که فعاليت آن اعليحضرت، ناجي  در خاتمه ابراز اميدواري مي. خواهند کرد
  ».ري و غيرهجامضا شيخ نوراهللا، ن. فت اسالم و مسلمانان را باعث گرددر ايران، پيش

  :تلگرام زير را در جواب آنان فرستاد "شاه نيز فورا      
ما . شما رسيدتلگراف . هاي بزرگ روحاني، علماي عظام اسالم به شخصيت«      

ما را  ايه ماهيئت خواستوزير و وزير دربار موفق شدند  بسيار خرسنديم که نخست
طور که خودتان واقفيد، هيچ وقت چيزي جز حفظ و  همان. براي شما تشريح کنند

هدف را   ينا ما هميشه. عظمت اسالم و حرمت مراجع ديني مد نظر ما نبوده است
محترم علما  ي دنبال کرده و خواهيم کرد که اقدامات و تصميمات ما نسبت به طبقه

ما اميدواريم که علما نيز . مانعي مواجه نشودبا   رفت اهداف مقدس اسالمي و پيش
هميشه از اين تمايالت که در جهت بهبود کشور و حفظ عظمت دين است استقبال 

  ».۲۰و پشتيباني کرده و با نشان دادن صداقت خود ما را خرسند سازند
چون  بي  منطق. حاصل شده است داد که توافق هاي دوستانه نشان مي  ماين تلگرا      

هر چه انقالبي و مترقي در کشور بود   که _و چراي مبارزه طبقاتي، پادشاه جديد را
براي خود اين گروه گاهي ميان  مجبور کرد تا تکيه _ساخت سرکوب مي

   ]:شاه و روحانيون به توافق زير رسيدند...[ .وجو کند جست
  .تجديدنظر در قانون نظام وظيفه )۱      
و ناظر بر اين [انتخاب پنج تن از علماي درجه اول به عنوان وکيل مجلس  )۲      

  ].گونه امور
و آداب ديني در مرکز و  انتصاب ناظر براي نظارت به انجام قوانين اسالمي )۳      

  .باره در اين يها و تصويب قوانين  شهرستان
                                                 

 )ويراستار.(ها يافته نشد اصل اين تلگرام – ٢٠
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ن را ممنوع کند هر عمل و اقدامي منافي با دي  دستگاه دولتي موظف است )۴      
  ).وات ضالل و غيرهزمثال فروش شراب، نشر کتب و ج(

هاي شرع   يي که در سازمان سابق عدليه جزو دادگاه يگي به دعاو رسيده )۵      
  .به روحانيت واگذار شود "بايست مجددا بود، مي

گي خود را براي خود را  هيي آماد ويژه ي به دستور رضاشاه، دولت طي نامه      
در اين نامه که در روزنامه شفق سرخ . هاي روحانيت اعالم کرد  اي انجام خواستبر

تجديدنظر خواهد شد و  منتشر شده، آمده است که در قانون نظام وظيفه عمومي
ي آن، آن را تغيير داده و براي تصويب تسليم مجلس  دولت پس از بحث درباره

درجه اول در مجلس، دولت  ي شرکت پنج تن از علماي ولي درباره. خواهد نمود
تن از مجتهدين شايسته را که با امور  ۳۵کرد که مراجع اعظم شيعه  پيشنهاد مي

مملکتي آشنا باشند، برگزينند و هر بار، پس از انتخابات مجلس، پنج تن از آنان را 
  .براي مجلس در نظر بگيرند

نداشته و به مسلم است که دولت نسبت به حضور علما در مجلس مخالفتي «      
  ».موقع خود حمايت کامل و الزم خود را از اين امر ابراز خواهد کرد

ل ديگر بايد اطمينان داشته باشيد که دولت به ئي مسا درباره«: در نامه آمده است      
مقامات مربوطه دستور خواهد داد تا از انتشار مطالب منافي با دين و جامعه 

خود در ممنوعيت اعمال ضد مذهب ذينفع  روحانيت جلوگيري کند، چون، دولت
  ».کند طور همه جانبه از اين خواست روحانيت پشتيباني مي است، لذا به

جا که مسائل عدليه مربوط به قوه مقننه است، دولت اين تقاضاي روحانيت  از آن«      
ي انتصاب  درباره. اين خواست انجام گيرد  کند که فرستد و تقاضا مي جا مي را به آن

  ».راي امور شرعي، دولت در چهارچوب قوانين موجود هيچ گونه مخالفتي نداردبناظر 
پيروزي بزرگي به دست  »طلب اصالح«بدين ترتيب، روحانيت بر رضاشاه       

  نشيني در چيست؟ ليکن ماهيت اصلي اين عقب. آورد
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حقوقي را که در دوره سلسله قاجار از دست  اروحانيت، قبل از هر چيز، حت      
داده بود، يعني نظارت بر تصميمات مجلس از نقطه نظر شريعت و دين را دوباره 

نتواند در مجلس به  ]خالف شرع...[ي هيچ قانون  اين به آن معنا است که. بازيافت
  .تصويب برسد

دولت رضاشاه قول گرفت حقوق خود را در بخش مربوط  ، روحانيت از"ثانيا      
 ي ها قبل از پيدايش رضاشاه در صحنه  روحانيت مدت. باز يابد "به عدليه مجددا

  .۲۱سياست، اين حقوق را از دست داده بود
توان چيزي عليه  روحانيت از اين خشنود بود که از امروز نه تنها در ايران نمي      

توان دست به کاري زد که مخالف  نمي اکه حت وشت، بلمراجع و دين اسالم ن
  .شريعت و دين باشد

بدين ترتيب، روحانيت با دستاويز نارضايي مردم از خدمت وظيفه اجباري، به       
که در ميان روحانيان، متحد  ]پنداشت مي[ ولي، رضاشاه. اهداف خود رسيد

که حاال ديگر، تخت و تاج  ن بودايبر  و رضاشاه. يي براي خود يافته است شايسته
  .شده بود گاه محکمي پهلوي داراي تکيه

اتحاد با ديگران ذينفع در  مالکان، افسران، واز امروز ] ها گذشته از اين[      
  .امپرياليسم انگلستان از سلسله جديد در مقابل مردم انقالبي حفاظت خواهد کرد

   
  
  
  
  
  

                                                 
 ويراستار. از مشروطيت به بعد  – ٢١
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  فصل پنجم
  
  
  
  
  
  
  
  

  »آزاد«مجلس  اتحاد انگلستان و شاه و
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
» سربراهي«شاه جديد مايل است مجلس . انگلستان و مجلس ايران

حاکمان شاه پهلوي و . تقلب در انتخابات، اعتراض مردم. داشته باشد
انتخابات در تهران و خريد و فروش . انگليسدار  گان طرف نماينده

پيروزي . نما روحاني -پيروزي جبهه مالک. ترکيب مجلس. آراء
 »دموکراسي«ترين شکل  عالي »رعايت« هاي انگليسي و  امپرياليست

   .داري سرمايه
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

به اسارت کشيدن  ي هاي ممکنه  روش  ي همه آتش افروزان انگليسي، که      
 ۱۹۱۵اند، از آغاز سال  مستعمره را آموخته کشورهاي عقب افتاده مستعمره و نيمه

در حال حاضر، . انتخابات و ترکيب مجلس ايران توجه خاصي نشان دادندنسبت به 
مطابق قانون اساسي ايران، انتخابات مجلس (کند  در ايران مجلس هفتم فعاليت مي

  ).بايد هر دو سال يک بار انجام گيرد
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توسط محمدعلي ) ۱۹۰۸ژوئن سال  ۲۳تا  ۱۹۰۶اکتبر سال  ۱۷از (مجلس اول       
» شاه شاهان«رضاشاه، . مجلس را بمباران کرد منحل گرديد شاه که ساختمان

مجلس . کنوني، که در آن زمان قزاق بود، نيز در اين بمباران مجلس شرکت داشت
تحت فشار اولتيماتوم دولت ) ۱۹۱۱دسامبر سال  ۲۴تا  ۱۹۰۹نوامبر سال  ۱۵از (دوم 

) ۱۹۱۵بر سال نوام ۱۶تا  ۱۹۱۴دسامبر سال  ۱۴از (مجلس سوم . تزاري منحل شد
در حالي که برخي از (در مقابل تهديد اشغال تهران توسط سپاهيان تزاري 

کردند، براي مبارزه عليه روسيه تزاري و انگلستان دولت  گان کوشش مي نماينده
  .بسته شد) موقت تشکيل دهند

دار آلمان بود و  يي، طرف سوم، تا اندازه ي بايد متذکر شويم، که مجلس دوره      
هاي ايران از اين موضوع   البته قيم. ورزيد بت به انگلستان و روسيه مخالفت مينس

مامورين انگلستان، از آن . دل خوشي نداشتند و بدين مناسبت آن را منحل کردند
اصلي مجلس، از افراد مورد نظر بريتانياي کبير  ي ند تا هستها زمان، سخت مراقب

  .تشکيل شود
ها براي داشتن يک  در صحنه سياسي، خواست انگليسي از زمان ظهور رضاخان      

رضاخان، وزير جنگ، هم . گردد آوري عمل مي با نظم تعجب» سر براه«مجلس 
که موقعيت خود را کمي محکم کرد، در تمام اياالت شمال حکومت  اين

اين حاکمان، . اعالم نمود و حاکمان خود را در آن مناطق مستقر ساخت نظامي
نخستين انتخابات، . بودند »آزاد«گان مجلس  گان واقعي نماينده هکنند بعدها، انتخاب

مجلس . انجام گرفت ۱۹۲۱ش، در تابستان سال ا تحت فشار رضاخان و حاکمان
خود در  ۲۰/۸/۱۹۲۱جارچي ملت، در شماره   ناتهر  روزنامه. ارتجاعي بود "کامال

طه و رهبران آن، و مشرو: اي ملت ايران دو اميد داشتي  تو«: اين باره نوشت
فرمايان ديروزي،  همان عالي مقامان، حکم  ولي با گذشت زمان. مطبوعات آزاد
توپ  ي داران قلدري که مخالفان عقايد خود را به دهنه ها و طرف  حاکمان، پليس
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پاشو و به پاي «: کشيدند گراني که چماق به دست فرياد مي بستند و شکنجه مي
. اند آنان امروز وکالي مجلس. اند امور را به دست گرفته ، دو باره زمام»ارباب بيفت

اگر قضات اينانند متهم که خواهد . کنند آنان قانون گذار شده و قانون تصويب مي
  »بود؟
گان طبقات ديگري  انگلستان به کمک حکام موفق شد که از انتخاب نماينده      

سازش با اينان در هر  دانست که جز مالکان و درباريان جلوگيري کند، زيرا مي
اين مناسبت، مجلس دربست در دست طبقه حاکم قرار   به. تر است صورت سهل

  .دموکرات در آن انگشت شمار بودند -گان عناصر بورژوا گرفت و نماينده
رئيسه مجلس را در دست  تئالفور هي اشرافيت، با کمک حزب درباري، في      

يان شهرستاني خود پرداخت و به گي همپالها  گرفت و به تصويب کردن اعتبارنامه
 روزنامه ستاره. ليکن تعداد اعتراضات بسيار بود: اعتراضات محلي وقعي نگذاشت

يي از نهاوند  سرگشاده ي نامه ۱۹۲۰نوامبر سال  ۲۰يران، چاپ تهران، به تاريخ ا
کنيم، به ما  هر چقدر ما اعتراض مي«: طور نوشته بود منتشر ساخت که در آن اين

منتخب  ي العلما است، زيرا او نماينده دهند که نماينده ما ناظم مرتب جواب مي
يم، به ا گوييم که او را انتخاب نکرده و به او اختياري نداده وقتي ما مي. نهاوند است

او را  ي ايد، زيرا مجلس مقدس او را پذيرفته و اعتبارنامه گويند شما دير کرده ما مي
آخر، تقاضا  ي دفعه. د منتظر انتخابات مجلس بعدي شويدشما باي. قبول کرده است

هيچ وجه   يي داشته باشيم که به کرديم بهتر است ما بدون نماينده بمانيم، تا نماينده
نفر در  ۶۰سپس امضاي  ».اين تقاضا بدون نتيجه ماند. توانيم او را از خود بدانيم نمي

  .پايين نامه آمده است
تلگرام ذيل را که  ۳/۹/۱۹۲۱شيراز به تاريخ روزنامه عصر آزادي       

برادران، هواداران «: هاي کرمان فرستاده بودند منتشر ساخته است ناسيوناليست
رغم تمايالت مردم و اعتراضات به هاي جعلي وکالي کرمان، عال  آزادي، اعتبارنامه



۶۴ 

خود  حد بي مردم کرمان با ابراز انزجار. حق آنان، توسط مجلس تصويب شده است
  ي اين روزنامه درباره ».کنند از اين عمل، از برادران فارس خود تقاضاي کمک مي

هاي   رغم اين اعتراضات، اعتبارنامهجاي تعجب نيست که عال«: نويسد اين مساله مي
. آخر، اکثريت وکالي مجلس منتخب مردم نيستند. اين وکالء تصويب شده است

اند و طبيعي است  ا نفوذ محلي انتخاب شدهآنان با دخالت حکام و دسايس اشخاص ب
ها   اشخاصي که بايد به اعتبارنامه. ديگر کمک کنند که در تصويب اعتبارنامه به يک

هاي غيرقانوني   گان به اعتبار نامه اين نماينده. اند گي کنند خود افرادي مشکوک رسيده
  ».طور رفتار کنند همين  کنند و انتظار دارند که ديگران نيز با آنان اعتراض نمي

تلگرافي که از کرمانشاه به نام رئيس مجلس فرستاده شد و در روزنامه اتحاد به       
اگر «: در اين تلگرام آمده است. منتشر گرديد، بسيار جالب است ۳/۹/۱۹۲۱تاريخ 

انتخاب نماينده کرمانشاه با مردم آن است، مردم اميرقلي را انتخاب کرده و او را 
همه کمدي انتخابات از براي   اگر هم چنين نيست، اين. دانند د مينماينده خو

کرمانشاه را  ي ند خودشان نمايندها قدرت ي هسندبچيست؟ به گذار اشخاصي که 
  ».منصوب کنند

کرد و توسط  اقدام مي "راسا -مانند آذربايجان -دولت تهران، در بعضي نواحي      
هاي انتخاباتي را عوض   رستاد، صندوقف اين نواحي مي  هاي مخصوص که به  پيک

اين است نحوه . گرديد هاي زيادي نيز صرف مي  کرد و البته براي اين کار پول مي
منشاء قدرت دولت ملت «کند  قانون اساسي در ايران، که اعالم مي ۲۶اجراي اصل 

پارلمانتاريسم را طبقات حاکم براي فريب  "دانيم که اصوال البته ما مي ».است
داري اين  سرمايه ي رفته در کشورهاي پيش. اند هاي مردم به وجود آورده  هتود

به چشم  "مسائل کم و بيش پوشيده است، در حالي که در ايران اين تقلبات آنا
وزراي «مسئول منتخب،  »وکالي«جاي شکي باقي نيست که چنين . خورد مي

  .مشابهي نيز خواهند داشت »مسئول
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 ۱۹۲۶فوريه سال  ۱۱تا  ۱۹۲۴فوريه سال  ۱۱که از  -م نيزانتخابات مجلس پنج      
اما انتخابات مجلس ششم که در . همين منوال انجام گرفت  به "دقيقا -فعاليت کرد

افتتاح شد، زماني انجام گرفت که رضاخان عالوه بر يک  ۱۹۲۶ژوئيه سال  ۱۱
طر خا. رسيده بود »شاهنشاهي«ديکتاتور، پادشاهي بود که به تاج و تخت 

مردم اين بار نيز  »گان نماينده«گي  ههاي انگليسي نسبت به سرسپرد  امپرياليست
براي انتخابات  "با وجود اين، عمال انگليسي جدا. آسوده باشد "توانست کامال مي

ها در اين بود که نه برنامه انتخاباتي   خصوصيت انتخابات شهرستان. شدند آماده مي
هايي که   يي از طرف احزاب سياسي وجود نداشت و از فعاليت و نه ليست و اعالميه

 -دموکراتيک مرسوم است »متمدن«طور مواقع، در کشورهاي  ، در اين"معموال
حکومت به موقع . کرد ت نقش اساسي را ايفاء ميحکوم ي اداره. خبري نبود

 "ين نامزدها هم حتماا کرد، و البته هاي انتخاباتي تقسيم مي  نامزدها را بين حوزه
ولي . داشت خود را ابراز مي »اراده«اين طريق   ملت ايران به. شدند مي »انتخاب«

  .يافتند راه ميآور است که فقط مالکان بزرگ و روحانيان قشر باال به مجلس  شگفت
تري را  موقعيت پايتخت ظرافت بيش. وضع در پايتخت کمي فرق داشت      

جلسات «ي  ها اخباري درباره  با وجود اين، در بعضي روزنامه. کرد ايجاب مي
شد و در آن  تشکيل مي »مهماني«که قبل از انتخابات تحت عنوان  »مشکوکي

از  -طور آشکار مردم شهر، به. گرديد منتشر مي -ساختند گان را مي کننده انتخاب
 -مردم »اراده«کردند که برخي از نامزدان براي جلب  هاي هنگفتي صحبت مي  پول
طلبان و  جايي که فقط فرصت اما از آن. کردند خرج مي -دادند راي مي »آزادانه«که 

اشخاص قليلي که از لحاظ  -کنند داري مي ليسان از اين اشخاص طرف کاسه
  تبليغات مطبوعاتي نيز براي اغفال و جلب انتخاب -باشند پرنسيب مي يب سياسي
هايي از   اين کار را با انتشار اعالميه. گردد يي الزم مي گان احتمالي، تا اندازه کننده

که در آن مدح و ثنا از اين يا آن نامزد انتخاباتي گفته  -هاي ناشناس  طرف گروه
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که مخارج را خود نامزد انتخابات متحمل واضح است . دهند انجام مي -شود مي
هاي جعلي که ساخته خود   ها اغلب تحت عنوان گروه  تبليغات در روزنامه. شود مي

برخي ديگر آگهي . گيرد باشد به سود او انجام مي ش ميا نامزد انتخاباتي يا نزديکان
جام توان با پرداخت پول خوب ان کردن در مطبوعات خود فروخته تهران را که مي

  .دهند داد به پخش اعالميه ترجيح مي
مند و قشر فوقاني  واضح است که مالکان ثروت "نين شرايطي، کامالچدر       

  بخصوص که اگر خودشان نتوانند از. کنند تر فعاليت مي از همه بيش نمايان روحاني
  .شتابد خود دفاع کنند، هميشه کمک انگلستان به ياري آنان مي

هاي   پول خود و نقش غيرفعال ليبرال ي دار، چنان به قدرت کيسه ميناشرافيت ز      
 "الممالک، از گروه مدرس را، در ليست کامال وامانده اطمينان داشت که مستوفي

الممالک و  در واقع از طرف مستوفي. ارتجاعي خود وارد کرد و او را به مجلس برد
الملک و ديگران  زاده، موتمن ياز قبيل مشيرالدوله، تق »پدران ملت«چنين ديگر  هم

هاي انتخاباتي توانست   بازي ليکن ارتجاع با اين حقه. خطري متوجه ارتجاع نبود
پدر «الممالک، اين ليبرال و  اما مستوفي. آراي زيادي به نفع خود به دست آورد

. کرد احساس ناراحتي نمي "ش در ليست مرتجعين باشد، ابداا که اسم از اين »ملت
سال گفتار و کردارشان  ۲۰تا  ۱۵که مدت  -هاي حرف شنو  ز اين ليبرالالبته ا

  .بايست انتظار داشت هم نمي  بيش از اين -متفاوت بود
هاي ممکنه براي   ارتجاع به کمک انگلستان و قدرت دولت، از همه روش      

به عنوان مثال، حاکم تهران به درخواست . کرد پيروزي در انتخابات استفاده مي
شخاص با نفوذ، تصميم کميسيون مرکزي نظارت بر انتخابات را مبني بر مشخص ا

اين موضوع تقلب در انتخابات را توسط . گان رد کرد کننده هويت انتخاب  ساختن
  تهران، ستاره ي روزنامه. تر ساخت دار انگليس سهل هاي مرتجع و طرف  گروه

هاي وکالت،  نامزدهاي کرسي«: سدنوي ي انتخابات مي ايران، در سرمقاله خود درباره
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آورند، در راس  هاي راي مي  نشينان اطراف تهران را به پاي صندوق دهقانان و خوش
گويند به نفع کي  ها مي  قرار دارند که به آن »مسئوليني«، »گان کننده انتخاب«اين 

ثر در ا. کنند براي انجام اين امر از خرج کردن پول خودداري نمي. بايد راي بدهند
همين  به چند حوزه ديگر هم رفته و به »دسته«گان، اين  هفقدان کنترل راي دهند

در اثر  -اگر چه کميسيون مرکزي نظارت بر انتخابات. دهند ترتيب راي مي
چه که انجام شده بود  اين نوع راي دادن را منع کرد، ليکن آن -شمار اعتراضات بي

  .به قوت خود باقي ماند
دموکراسي اياالت متحده  اچنان ابعاد وسيعي يافت که حت »تجارت راي«      

هاي تهران   ، همه روزنامه"تقريبا. توانست به آن حسرت ورزد آمريکا شمالي نيز مي
  ي همه له، راهاايران در اين مس. نوشتند ي تجارت زبردستانه آراء مقاله مي درباره

ترين و  حالي که راديکالدر . کند داري را دنبال مي کشورهاي دموکراتيک سرمايه
مندان و  ترين بخش مردم مشغول فرستادن اعتراض و شکايت عليه قدرت ثروت فهميده

انتخابات پايتخت  هاي آشکار آنان بودند، ارتجاع انگليسي و شاهي، فعاالنه  زورگويي
. در شيراز انتخاب شد -طور دربست به -ليست ارتجاع. کرد ها را جور مي  و شهرستان

ي ملي مترقي را به خاطر تبليغات راجع به اعتراضات مردم  يراز، سه روزنامهحاکم ش
ممنوع  -هاي دولت از ليست مرتجعين  عدم آزادي انتخابات و پشتيباني دستگاه به

در شهر . گرفت ين کار در رشت، کرمان و ديگر نواحي نيز انجام ميا شبيه. کرد
 همه دستگاه نظامي. اتي نيز رخ دادبه مناسبت برخوردهاي انتخاباتي تلف ارشت، حت

پس . در همه جا در خدمت ارتجاع انگليسي و شاهي بود »دولت مرکزي«و پليس  
  .آور نيست که مجلس در دست ارتجاع سياه باشد چه ذکر شد، تعجب از آن

نماينده تشکيل شده بود، که دوازده تن از آنان  ۱۴۳مجلس ششم در مجموع از       
داران پروپا قرص و  نفر، طرف ۱۱۵تا  ۱۰۰نفر،  ۱۴۳ميان اين . بودندمنتخب تهران 

  .ماموران انگلستان بودند
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اما، موفقيت ارتجاع انگليسي و رضاشاهي، در مجلس هفتم که انتخابات آن در       
ي  در جريان انتخابات دوره. تر بود انجام گرفت، هنوز هم بيش ۱۹۲۸تابستان سال 

هايي که ذکر آن شد، عناصر   ها و دسيسه  تمام حقه بازي هفتم مجلس، عالوه بر 
ممنوع  "هر نوع تجمع و ميتينگ، قبل از انتخابات مصرا. را به زندان انداختند »ناباب«

هاي   جا موجود بود و همه دستگاه هاي دولتي در همه  در واقع، فقط ليست. اعالم شد
حزب کمونيست تنها . کرد ميخود از آن حمايت  »قدرت«و پليسي با تمام   نظامي

ليکن فشار پليس و زنداني . سازماني بود که جرات نمود ليست خود را پيشنهاد کند
. اين حزب هم امکان نداد که نتايج قابل توجهي به دست آورد  ، بهاکردن افراد، حت
تن  ۱۹تن مالک،  ۶۲از اينان، . نفر بود ۱۲۴گان مجلس هفتم  تعداد نماينده

يا  -فکران سياست پيشه تن روشن ۲۹ن از بورژوازي کمپرادور و ت ۱۴روحاني، 
مجلس هفتم، بدين ترتيب، نه تنها از لحاظ . بودند" »هوچي« _تر به گوييم درست

  .که، داراي ارجحيت نيز بود ارتجاعي بودن از مجلس پيشين دست کم نداشت، بل
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  فصل ششم
  
  
  
  
  

داري در  سرمايهرژيم جديد و مساله انکشاف 
  ايران

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
توانست در شرق انکشاف يابد؟ عقيده مارکس  داري نمي چرا سرمايه 

ورود مصنوعات . داري انکشاف سرمايه  شرايط عمومي. در اين باره
آيا در ايران انباشت سرمايه وجود . فقر و مهاجرت ارزان خارجي،

. علل اين پديده. داري دارد؟ انتقال سرمايه تجاري به بخش زمين
چيست؟ فهرست ) کشوري(بازار ملي . عقيده مارکس در اين باره

  .ي صنعتي شدن ايران هوده درباره سخنان بي. کارخانجات در ايران
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ترين مساله مورد بحث  داري در عصر رژيم جديد، مهم مساله انکشاف سرمايه      
طور کلي، شرق نزديک،  بسياري از مناطق ايران، و به. در حال حاضر است

اما زماني که اروپا در امر . درگذشته شاهد شکوفا شدن تمدن بزرگي بودند
. برد گي به سر مي هرفت، ايران، در فقر و عقب افتاد ميداري پيش  انکشاف سرمايه

هاي   ذکر شد، اين وضع، به خصوص بعد از تغيير يافتن راه "طور که قبال همان
سازي، دريانوردي طوالني  دگرگوني تکنيک کشتي. تر شد هند، وخيم تجارتي به

در اقيانوس، تجارت بر رونق با هندوچين و ديگر کشورهاي غيراروپايي را ممکن و 
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هاي ترانزيت از طريق خاک ايران بسيار زود از   هبدون مخاطره ساخت و نقش را
هاي جديد تجارتي در شاهراه   در حالي که اروپا، پس از باز شدن راه. بين رفت

داشت، ايران و ديگر کشورهاي آسياي جنوبي در بن  ترقي اقتصادي گام برمي
عتي پر در نتيجه، مناطق صن. اند هنوز نيز از آن نجات نيافته  بستي قرار گرفتند که

 "کردند، دفعتا رونقي، که زماني محصوالت خود را به اروپاي متمدن صادر مي
، "طبيعتا. ترين اشکال توليد اقتصادي باز يافتند مانده خود را در آغوش فقر و عقب

داري از کشورهاي اروپا آغاز  گردد، که چرا انکشاف سرمايه اين پرسش مطرح مي
ايي که بارها به درجات عالي تمدن دست کشوره -گرديد و نه از کشورهاي شرق

بردند که اروپاييان  مند آن در چنان شکوه و جاللي به سر مي يافته و طبقات ثروت
ين است که در رم قديم ا علت اين پديده. توانستند بکنند آرزوي آن را هم نمي احت

  .شد و يونان و هم چنين در مشرق محصول اضافي به سرمايه تبديل نمي
در هر صورت، تبديل محصول اضافي به سرمايه در اين «: گويد مي رکسما      

آوري گنج به معناي  سنت متداول جمع. گرفت مقياس ناچيزي انجام مي جوامع به 
دهد، چه ميزاني از محصول اضافي در اين جوامع بدون  حقيقي آن، نشان مي

به مصارف غير آنان، قسمت اعظم محصول اضافي را . مانده است استفاده باقي مي
گان  توليدکننده. رساندند توليدي چون آثار هنري، امور مذهبي و امور اجتماعي مي

در اين جوامع، به انکشاف نيروهاي مولده مادي، تقسيم کار، به کار بردن ماشين، 
آنان، در مجموع، هيچ . توجه چنداني نداشتند -استفاده از نيروهاي طبيعي و علم

اين مناسبت، ثروتي که آنان   به. ا فراتر نگذاشتندپگرانه  وقت، از سرحد کار صنعت
اين ثروت فقط از . کردند چندان قابل توجه نبود براي مصرف خصوصي توليد مي

دانستند با آن چه  که در ضمن نمي -آن جهت که در دست اشخاص معدودي
آن  ايران امروز، نسبت به» .۲۲رسيد قابل توجه به نظر مي -شد متمرکز مي -کنند

                                                 
 .به زبان روسي ۱۹۲۵چاپ سال  ۱۴۹-۱۹۵تئوري ارزش اضافي جلد دوم ص. مارکس.ک – ٢٢
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فئودالي نيز  ي کشاورزي اروپاي دوره .زمان، گام بزرگي به پيش برنداشته است
. بستي افتاد که تنها با اتکاء به نيروهاي خود قادر نبود از آن نجات يابد زماني به بن

صنايع در حال رشد در شهرها، چنان نيروهاي انقالبي به وجود آوردند که توانستند 
برده و با اين عمل، راه را براي صنعت و هم چنين رژيم فئودالي را از بين 

را براي کشاورزي جديد و   صنعت، شرايط تکنيکي و علمي. کشاورزي باز کنند
به وجود آورد و با به کار بردن ماشين و کود مصنوعي توليد ) rationel(عقالني 

ر تري نسبت به توليد کوچک دهقاني قرا عالي ي داري را در مرتبه سرمايه بزرگ
اما، در ايران، . داد، و بدين ترتيب، بقاياي فئوداليسم را براي هميشه از بين برد

دار  بست است و تا زماني که قدرت در دست اشرافيت زمين کشاورزي هنوز در بن
ايران از اين بن   توان داشت که و ارتجاع انگليسي و شاهي باشد، هيچ اميدي نمي

  .بست نجات يابد
داري در ايران در چه وضعي قرار دارد؟ قبل از هر چيز ما  سرمايهاما، انکشاف       

داري در ايران قاطعانه مردود  ي عدم امکان انکشاف سرمايه يي را درباره هر عقيده
در کشور  اداري حت در عصر امپرياليسم و تصرفات استعماري، سرمايه. دانيم مي

ترين مساله براي يک  مهم. راناي  هتواند انکشاف يابد، تا چه رسد ب نيز مي ۲۳ها  گتنتن
آيا اين انکشاف با . داري است گونگي اين انکشاف سرمايه هحزب انقالبي، چ

گيرد،  کمک کشور امپرياليستي که مايل است ايران را به اسارت بکشاند انجام مي
تا قبل از انقالب اکتبر  -و يا به کمک سرمايه داخلي؟ امپرياليسم انگليس و روسيه

همه . داري در ايران بودند ترين مانع انکشاف سرمايه بزرگ - ۱۹۱۷سال 
تحت فشار سياست  -شد در ايران تاسيس مي ۱۹۱۳ -۱۴کارخانجاتي که تا سال 

شد و يا در وضع  ها و تزاريسم روسيه، يا ورشکست مي  انگليسي ي گرانه غارت
  .برد به سر مي  وخيمي

                                                 
 .ساکنين اصلي غرب آفريقاي جنوبي – ٢٣
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اما  .اقتصادي را در برابر ايران گشود ترين راه انکشاف انقالب اکتبر بزرگ      
گونه بهره برداري کرد؟ سلطنت پهلوي، به  سلطنت پهلوي از اين امکانات وسيع چه

جاي اجراي يک سياست اقتصادي و خارجي مستقل، کشور را به ارابه امپرياليسم 
اقتصادي  ي سلطنت پهلوي، به جاي رها ساختن کشور از سلطه. انگلستان بست

داري، مدت امتيازهاي قديم  و جلب سرمايه از ديگر کشورهاي سرمايه انگلستان،
سلطنت پهلوي، به . انگلستان را تمديد و به آن امتيازات جديدي نيز واگذار نمود

حداقل  -جاي بهبود وضع اسفناک دهقانان و آزاد ساختن آنان از اسارت مالکان
د و با برقراري اسارت آنان را شدت بخشي -داري در چارچوب نظام سرمايه

. هاي عظيم دهقاني را افزون نمود  هاي سنگين مستقيم و غيرمستقيم، فقر توده  ماليات
صنعتي کشور، تحت تاثير توسعه و باالخره، سلطنت پهلوي، به جاي کمک قاطع به 

% ۴۵تا  ۳۵انگلستان، ارتش بزرگي تشکيل داد که از توان کشور خارج بود و 
خالصه، سلسله جديد، نه تنها از موقعيت . کرد يبودجه مملکت را صرف آن م

که کشور را  مناسبي که به خاطر انقالب روسيه به وجود آمده بود، استفاده نکرد، بل
امروزه، ديگر رژيم پهلوي . بيش از پيش، به طرف امپرياليسم انگلستان سوق داد

  .باشد داري در ايران مي ترين مانع انکشاف سرمايه بزرگ
يي، زمينه را براي  است که تشکيل حکومت مرکزي پليسي، تا اندازهواضح       

از ). ها، ارزاني حمل و نقل و غيره امنيت راه(سازد  داري آماده مي انکشاف سرمايه
اش، مجبور است  و پليسي  طرفي، خود دولت نيز به خاطر احتياجات نظامي

هاي کم و بيش   ليکن، عدم وجود انباشت سرمايه. هايي احداث کند  کارخانه
بزرگ، امر تاسيس کارخانجات بزرگ صنعتي را، توسط سرمايه داخلي بسيار 

کردن و در  نانه پادشاه پهلوي امر قبضهئکه، سياست خا سازد، در عين اين دشوار مي
. کند هاي اقتصاد ايران را توسط سرمايه انگليسي تسهيل مي  دست گرفتن شاهرگ

ليکن . تند تا حدي، جاي سرمايه داخلي را پر کنندتوانس هاي خارجي مي  البته، وام
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 ي ميليون قران از بابت بهره ۱۳هم، بدهي بزرگي دارد و ساالنه   ايران، بدون اين
. اين مبلغ براي ايران کمرشکن است. کند هاي دريافت شده خود پرداخت مي  وام
فقط با  ايران در حال حاضر،. ها به مخارج مصرفي رسيده است  اين پول  ي همه

يران فقط به خاطر تبديل ا  تواند وام دريافت کند، و وام دادن به فروش مملکت مي
اگر بپذيريم که  احت. گيرد ين و يا آن کشور امپرياليستي انجام ميا  آن به مستعمره
وران در نتيجه انکشاف اقتصاد  هاي دهقانان ورشکست شدن پيشه  مصادره زمين

در حقيقت مالکان، در بسياري از نقاط، زمين را به (ه پولي به وقوع پيوست _کااليي
وران را  گرفتند و واردات صنعتي از کشورهاي خارجي پيشه زور از دهقانان مي

اين نيروي کار آزاد شده، توسط   باز هم بايد قبول کنيم که) ساخت ورشکست مي
احلي که روانه باکو، ترکستان و ديگر نواحي س شود، بل صنايع داخلي جذب نمي

  .گردد خانه ولگا ميددرياي خزر و رو
      )pauperisation ( فرآيند فقيرشدن، مهاجرت کارگران را به خارج شدت

که ورود کاالهاي ارزان  صنايع داخلي نبود، بلي توسعه  بخشيد، زيرا اين فقر نتيجه
اين دليل است که در ايران شرايط به خصوص   به. خارجي موجب آن شده بود

و اما اگر . داري بومي موجود نيست براي انکشاف سريع و مستقل سرمايه مناسبي
انگلستان بسته شود، البته آن  ي سياست کنوني رضاشاه ادامه يابد و ايران به ارابه

کارخانجاتي در  "برداري از امتيازات عظيم خود، حتما وقت، انگلستان براي بهره
ولي آن وقت، ايران ديگر . آن خواهد دادهايي نيز به   ايران ايجاد خواهد کرد و وام

راه ديگري براي انکشاف . مانند هند و عراق خواهد بود و نه کشوري مستقل
 "ايران اشرافيت و مالکان، حتما  داري در ايران وجود ندارد، شک نيست که سرمايه

ايران . در راه انکشاف مذکور گام بر خواهد داشت، زيرا انتخاب ديگري ندارد
شدن به يک مستعمره  و مالکان، سال به سال، کشور را براي تبديل اشرافيت

هاي مدافع   اگر تئوريسين. سازد آماده مي -مانند مصر _انگلستان »خودمختار«
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داري خرسندند، آنان در حقيقت، از تبديل  رضاشاه از يک چنين انکشاف سرمايه
  .کنند شدن ايران به يک مستعمره انگليسي شادي مي

من،  ي کنوني انکشاف ايران، با چه چيز روبرو هستيم؟ به عقيده ي در مرحله ما،      
در حالي که انکشاف . ربايي با نظام فئودالي اقتصاد -پيوند سرمايه تجاري

  .گيرد داري بسيار کند انجام مي سرمايه
کنند،  اثرات خود اين را تکرار مي  ي همههاي سلسله جديد ايران، در   وريسينتئ      

   ي همه» ۲۴هستيم  سرازير شدن سرمايه تجاري به کشاورزي مواجه«ه ما در ايران با ک
ليکن . دانند ها، سرازير شدن سرمايه تجاري به کشاورزي را فرآيندي مترقي مي آن

دانيم که اگر سرمايه تجاري به جاي صنعت، به طرف  ها مي  ما مارکسيست
معني اين . به عقب است  آورد، اين فرآيندي غيرمترقي و گامي کشاورزي روي مي

  صنعت موجود نيست و بهه توسعامر اين است که در ايران شرايط مناسب براي 
 - در حال حاضر، مانند گذشته -تجاري انباشته شده ي همين مناسبت سرمايه
که سرمايه تجاري متوجه کشاورزي  و اما علت اين. شود متوجه کشاورزي مي

دهد، و اين جواب از نظر  مي پاسخچنين  مارکساين پرسش   شود چيست؟ به مي
طور کلي، بايد پذيرفت که در شيوه توليدي  به«: گويد او مي. کافي است "ما کامال

زيرا در . داري، بازده کشاورزي بيش از صنعت است تر ماقبل سرمايه کم رشد يافته
توليد کشاورزي، طبيعت به عنوان يک ماشين و يک ارگانيزم شرکت دارد، در 

اي طور کامل ج به "حالي که در صنعت، هنوز اين نيروي انساني است که بايد تقريبا
اگر بازده کار در آغاز کم است، «: نويسد او سپس مي ».۲۵نيروي طبيعي را پر کند

  »...در عوض، احتياجات کارگران نيز به حد اعالء پيش پا افتاده است

                                                 
 به زبان روسي ۴۲ص» مسائل ايران معاصر«ي ايراندوست  نگاه شود به مقاله  – ٢۴
 .به زبان روسي ۱۸۶جلد دوم قسمت يکم ص» تئوري ارزش اضافي« مارکس.ک – ٢۵
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اگر در جايي که بازده کار بسيار کم و از ماشين و تقسيم کار و غيرو نيز استفاده 
اين دليل است که از يک   فقط بهشود، نرخ باالي سود موجود باشد، اين  نمي

تر  ، و خود او در سطحي پايين)هند مثل(طرف، احتياجات خود کارگر بسيار ناچيز 
بازده کار هميشه با کم   از اين احتياج نگاه داشته شده است، از طرف ديگر، کمي

آن قسمتي از سرمايه که صرف مزد (بودن سرمايه ثابت نسبت به سرمايه متغير 
راه است و سرانجام به خاطر اين است که ساعات کار بيش از حد  هم) شود مي

تواند به  مي احت ۲۷درآمد زمين«: گويد مي مارکسو باالخره  ».۲۶طوالني است
تر بودن دستمزد متوسط کارگران کشاورزي از دستمزد کارگران صنعتي  خاطر کم

  ».۲۸تر باشد بيش
افتاده به طرف  کشورهاي عقبربايي در  -همين دليل، سرمايه تجاري به      

  .رود و نه به طرف صنايع کشاورزي مي
اگر قبول داشته باشيم که ارزش اضافي، چيز ديگري به جز کار پرداخته نشده       

هر   يي است که مقدار کار پرداخت نشده) يا سود معمول(نيست و سود متوسط 
، آن وقت واضح خواهد برد خود مي -متناسب با سرمايه -طور متوسط دار به سرمايه

جا به خاطر  که در آن -ربايي در کشاورزي -بود که به کار بردن سرمايه تجاري
بزرگ الزم نيست و از طرف ديگر نيروي کار  ي افتاده اقتصاد، سرمايه اشکال عقب

در . ي ساعات کار اما درباره. تري در بر دارد منفعت بيش -تر است نيز بسيار ارزان
توان از  يعني حداکثر آن چيزي که مي -کار از سحر تا سحر ي کشاورزي از شيوه

  .شود استفاده مي -کارگر خواست
کند،  مارکس، وقتي از مترقي بودن نقش سرمايه در کشاورزي صحبت مي      

هاي کشاورزي را بهبود بخشيده و از   يي مورد نظر اوست که شيوه سرمايه
                                                 

 .۱۱۳و  ۱۱۷همان جا ص  – ٢۶
  La Rente fouciere= درآمد زمين  – ٢٧
 .۱۱۳و  ۱۱۴همان جا ص  – ٢٨



۷۶ 

داران  در نتيجه، در ده طبقه سرمايهکند و  هاي نو و غيره استفاده مي  ماشين
در ضمن، پرولتارياي حقيقي، يعني کارگران . آيد کشاورزي به وجود مي

شود،  هايي که از آن در کشاورزي استفاده مي  ماشين. کنند کشاورزي نيز ظهور مي
اين شکل   آيا در ايران مساله به. ۲۹سازد شرايط را براي استفاده از کار دهقان مهيا مي

اگر يک . داران کشاورزي وجود دارد؟ البته که نه رود و آيا طبقه سرمايه مي پيش
براي دل خوشي يک دستگاه  -کند يراندوست توصيف ميا  چنانچه -مالک ايراني

دار  کشي از خارج آورده است، او به صرف اين کار به يک سرمايه جوجه
  .شود کشاورزي تبديل نمي

هر قيمت ثابت کنند که در ايران صنعتي   واهند بهخ که مي _هاي ما  تئوريسين      
 _کيتئوري بازار ايرانس. زنند دست مييي  نوع حيله هر  به -شدن، آغاز شده است

ما . ۳۰ستا ها   حيله يکي از اين -کند بازار بزرگ نبوده و محدود است که ثابت مي
داري را در  مايه، بازار واحد بزرگ، يعني بازار به معناي سر"ها، اتفاقا مارکسيست

طور اولي، در صنعتي  داري و، به بازار کوچک در انکشاف سريع سرمايه. نظر داريم
در تمام اعصار تاريخ وجود ) م.محلي(زيرا بازار کوچک . نقشي ندارد "شدن اصال

اما وقتي از تشکيل بازار . افتاده مرسوم است هاي عقب  داشته و هنوز هم ميان ملت
هاي   داند، که مقصود وجود راه شود، همه کس مي بت ميبزرگ، بازار ملي صح

اين کار، يعني تبديل . ارتباطي الزم و از بين بردن اشکال اقتصاد طبيعي است
در مقابل  -شود، و دهقان ه ميئقسمتي از محصول دهقانان به کاال، که به بازار ارا

به وجود آمدن بازار ملي را  مارکس. خرد در بازار محصوالت صنعتي را مي -آن
گان کوچک از  که با از بين بردن اشکال اقتصاد طبيعي و جدا ساختن توليدکننده

به وجود ) ور از ابزار محروم ساختن دهقان از مالکيت زمين و پيشه(ابزار توليدشان 
                                                 

 .۷۰۶جلد يکم ص  سرمايه مارکس.ک – ٢٩
 اثر ايرانسکي به زبان روسي ۸۴ص» مسائل ايران معاصر«نگاه شود به  – ٣٠
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هاست،  اين. داند داري در هر کشوري مي آيد، شرط اصلي انکشاف سرمايه مي
هر قدر هم ايرانسکي . داري وجود آمدن صنايع بزرگ سرمايه شرايط اصلي به

  .۳۱ها خيلي دور است  هنوز از اين  ايران  اصرار ورزد بايد اذعان کرد که
ببينيم ترازنامه صنايع ايران از چه تشکيل شده، چه کارخانجاتي در اين       

  شود؟ کشور موجود و ساخته مي
کنند،  از نيروي بخار و يا برق استفاده مي تعداد کارخانجاتي که در ايران      

تر  کنند، بيش کارگر کار مي ۱۵۰تا  ۵۰موسساتي که در آن از . بسيار کم است
اين اسم   هاي بزرگ هستند تا کارخانجات صنعتي، اگر چه به  شبيه کارگاه

به عالوه، اين موسسات کوچک، با وجود رقابت خارجي قادر . شوند خوانده مي
شان در سال دو و يا  مدت زيادي به حيات خود ادامه دهند و اکثريتاند  نبوده

  .۳۲دهد فهرست کارخانجات ذيل وضع صنايع ايران را نشان مي. اند سوم بسته
. تاسيس گرديد ۱۸۶۹ريسي در نزديکي تهران که در سال  کارخانه نخ )۱      

اين . د کردندتومان از مسکو وار ۹۵۰۰۰تجهيزات و ماشين بخار آن را به قيمت 
کارخانه چون نتوانست رقابت خارجي را تحمل کند، چند سال بعد بسته و 

  .خانه فروختند تومان به ضراب ۱۰۰۰۰ساختمان و وسايل آن را به قيمت 
تاسيس شد و ظرفيت  ۱۸۶۰تسليحات تهران که در سال  ي کارخانه )۲      

افتاده  به کار ني -اين کارخانه، تا اين اواخر. تفنگ بود ۱۰۰۰توليدي آن ماهانه 
  .گويا، دولت در حال حاضر، براي به کار انداختن آن مشغول اقدام است. بود

  .کارخانه توليد کاغذ واقع در تهران، اين کارخانه بسته شد )۳      

                                                 
قرن  ۶۰هاي  کنيم، زيرا صنايع کوچک از سال داري صحبت مي ما از صنايع بزرگ سرمايه – ٣١

 .در ايران موجود بوده است]نوزده[پيش
 .۳۹-۴۱انتشار گيرز ص» ايران«نگاه شود به کتاب ما   – ٣٢
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اين کارخانه فقط زمان جنگ و به ). آباد در خرم(کارخانه قند مازندران  )۴      
 -يران متوقف شدا ، زماني که ورود قند از روسيه به۱۹۱۸خصوص پس از سال 

  .توليد خود را افزايش داد
  .کارخانه نساجي در نزديکي تهران )۵      
تاسيس شد و به مناسبت کم  ۱۸۶۹سازي، تهران که در سال  کارخانه شيشه )۶      

 شرکت سهامي«جزو  ۱۸۹۱اوليه الزم، پس از چندي بسته و در سال   بود مواد
  .ليکن اين شرکت نيز خيلي زود مجبور به بستن شد. گرديد »بلژيک 

اين کارخانجات به مناسبت . سازي در تهران و در تبريز کارخانه چيني )۷      
  .تومان ضرر متحمل شدند ۱۳۰۰۰۰ هاي روسي ورشکست و  رقابت با شرکت

  .کند اين کارخانه کار نمي. سازي در تهران کارخانه شمع )۸      
  .کند اين کارخانه کار نمي. کارخانه کاغذ سازي در اصفهان) ۹      

  .اين اواخر، به تعميرگاه ابزار تبديل شده است  زرادخانه در تهران، که )۱۰    
  .کارخانه نساجي در اصفهان )۱۱    
که تجهيزات آن از ) الضرب کارخانه امين(بافي در گيالن  کارخانه ابريشم )۱۲    

  .ليون وارد گرديد
ايراني _اين کارخانه با سرمايه مختلط روسي. بافي در رشت کارخانه ابريشم )۱۳    

  .کارخانه به مناسبت رقابت روسيه بسته شد. ساخته شده
  .انه دولتي باروتکارخ )۱۴    
  .۱۸۶۲کارخانه پيستون سازي، تاسيس سال  )۱۵    
قيمت . توسط سپهساالر تاسيس شد ۱۸۶۰کارخانه گاز تهران که در سال  )۱۶    

کارخانه به مناسبت کمبود ذغال . رسد تومان مي ۳۰.۰۰۰تجهيزات اين کارخانه به 
تومان خريداري و  ۱۰۰۰۰ اين کارخانه، چند سال بعد، به قيمت. مجبور به بستن شد

اين شرکت تعداد زيادي ماشين وارد . سپس به يک شرکت بلژيکي فروخته شد
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بعدها، اين کارخانه با تمام . داد، کارخانه را بست کرد ولي چون ضرر مي
  .يستگاه برق فروخته شدا ش بها تجهيزات

 »ايرانبلژيک براي توليد قند در  شرکت سهامي«کارخانه قند که توسط  )۱۷    
سال بعد به مناسبت  ۴کارخانه . آغاز به کار کرد ۱۸۹۵تاسيس گرديد و در سال 

اين کارخانه چون حق نداشت براي کشت  -اوليه و متضرر شدن بست  گراني مواد
چغندر قند مساحت الزم زمين را خريداري کند، مجبور بود، چغندر قند را به 

اني حمل و نقل و مقاومت دهقانان سفارش دهد و اين کار به مناسبت گر
کارخانه در ده کهريزک، ميان تهران و . گرديد ان مانع رشد توليد مينماي روحاني

هاي   ساختمان آجري آن تا حال موجود است، ليکن قسمتي از ماشين. قم واقع بود
  .شود در حال حاضر، براي احياي اين کارخانه مذاکره مي. آن به غارت رفته است

سازي در نزيکي تهران، اين کارخانه با مساعدت روسيه و  کبريتکارخانه  )۱۸   
اين کارخانه به . تاسيس گرديد ۱۸۹۰ليره استرلينگ در سال  ۲۰.۰۰۰سرمايه ثابت 

  .د بسته شدئريش و سوتهاي ساخت ا  مناسبت عدم توانايي رقابت با کبريت
ترين وسايل و با به ۱۸۹۴هاي نخي در تهران که در سال   کارخانه پارچه )۱۹    

تر از خارج کاال توليد کند و بسته  اين کارخانه نتوانست ارزان. ها تاسيس شد  ماشين
  .شد
تاسيس شد و  ۱۹۰۸اين کارخانه در سال . هاي نخي در تبريز  کارخانه پارچه )۲۰    

  .در حال حاضر مشغول به کار است
در مشهدسرا يک : موجودندکني که در نقاط مختلف  کارخانجات پنبه پاک )۲۱    

کارخانه، در  ۲کارخانه، در بندرگز ۲کارخانه، در ساري  ۸کارخانه، در بارفروش 
کارخانه، در قم، مراغه و رستم کله، سبزوار و  ۲کارخانه در قزوين  ۹خراسان 
کار اين کارخانجات به مناسبت متوقف شدن صدور پنبه به . کارخانه ۱نيشابور 

  .د پنبه متوقف گرديدروسيه و کم شدن تولي
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آلمان «الضرب است و توسط  ايستگاه برق در تهران که مال امين )۲۲    
اکثر . افتتاح شد ۱۹۰۷اين کارخانه در سال . مجهز گرديد »الکتريستياتس گزلشفات

  .گيرند هاي تهران از اين ايستگاه برق مي  ها و ساختمان  خيابان
  .دهد هاي دولتي تهران را مي  ايستگاه دولتي برق که برق ساختمان )۲۳    
از روسيه وارد گرديد و براي روشن  ۱۹۰۲ايستگاه برق مشهد که در سال  )۲۴    

تومان  ۸۰۰۰قيمت اين ايستگاه به . شود ساختن مسجد امام رضا از آن استفاده مي
  .شود بالغ مي

  .ايستگاه برق در رشت و تبريز )۲۵    
  .کند کارخانه آجرپزي در نزديکي تهران که کار نمي )۲۶    
شاه تاسيس  نزديکي تهران که در زمان ناصرالدين کارخانه نساجي در )۲۷    

  .گرديد
ها   توسط آلمان ۱۹۱۳اين کارخانه در سال . کارخانه آجرپزي در اروميه )۲۸    

  .تاسيس شد و به مناسبت وقوع جنگ و قيام کردستان بسته شد
زاده و  به شرکت ايران، ربي ۱۹۱۰پزي که بنا به امتياز سال  کارخانه صابون )۲۹    

  .اين کارخانه با موفقيت تمام مشغول کار است. شرکاء داده شد
  .تاسيس گرديد ۱۹۱۰کارخانه آبجو سازي در تهران که در سال  )۳۰    
سازي در  کبريت، مجلس امتياز کارخانه ۱۹۲۳ژانويه سال  ۶در تاريخ  )۳۱    

 ۷ماده . گير آن بود تصويب کرد داران محلي پي آذربايجان را، که يکي از سرمايه
ظرفيت توليد . کند اين امتياز، واگذاري کارخانه را به خارجيان ممنوع اعالم مي

 ۳۲اين کارخانه به ماشين بخاري به قدرت . جعبه کبريت در روز است ۵۰کارخانه 
  .باشد اسب مجهز مي

اين کارخانه که ( »کاردينال گارفورد«بافي در تبريز به نام  کارخانه قالي )۳۲    
ويلسون    بهار،«در حال حاضر، شرکت ). آلماني بود در زمان جنگ خراب گرديد
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هنوز   ليکن کارخانه. تومان خريداري کرده است ۲۵۰۰آن را به قيمت  »و استيونس
  .احيا نشده

در  »رينتال کارپت کمپانياُ«هامي فرش شرق رزي شرکت س کارخانه رنگ )۳۳    
وسايل توليد آن ابتدايي . کند اين کارخانه احتياجات شرکت را تامين مي. تبريز
  .است

اين کارخانه براي خزانه دولت . در تبريز  هاي نخي و پشمي  کارخانه پارچه )۳۴    
  .دستگاه پارچه بافي است ۳۵کند و داراي  ايران کار مي

  .رخانه نساجي در قزوينکا )۳۵    
  .هاي نخي در قزوين  کارخانه پارچه )۳۶    
سازي مشهدي علي، کارگاهي است که بطري و شيشه و  کارخانه شيشه )۳۷    

  .کيفيت توليدات آن بسيار پايين است. سازد المپ مي
کارخانه به يک  ،کني در آراپليا، پيش بيني شده ساختمان کارخانه پنبه پاک )۳۸    

کارگر و در  ۸کارخانه با . اسب است مجهز خواهد بود ۷ تا ۶موتور که قدرت آن 
  .پود پنبه پاک شده توليد خواهد کرد ۱۰۰يک شيفت، روزي 

  :در حال حاضر دو کارخانه ديگر نيز در تبريز در دست ساختمان است      
خريداري شده و از راه تجهيزات آن از برلين . کارخانه وزارت ماليه )۱      

 ۸اين کارخانه يک موتور نفتي به قدرت . تراپزوند به تبريز وارد گرديده است
  .اسب خواهد داشت

چي  محمد چايي علي مال شرکت خويلي کلوچي و حاجيکارخانه ديگر که  )۲      
هاي آخرين مدل خواهند   هاي موجود، ماشين  اين کارخانجات، بنا به داده. است

  .کارگر در آن کار خواهند کرد ۱۲ داشت و
در . باشد جا بسيار سنگين و دستمزد بسيار ناچيز مي شرايط کار در همه      

کنند و در  طور عمده، کودکان کار مي هاي قالي بافي، به  کارخانجات و کارگاه
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شاهي و گاه ده شاهي در روز دستمزد  ۲۰تا  ۱۵ازاي کار از سحر تا سحر 
قران  ۵تا  ۴قران و استادان  ۵/۱تا  ۱طور متوسط،  کارگر مرد، به دستمزد. گيرند مي

  .است
هاي بسته که داراي نور و هواي کافي نيست   ها در محوطه  بسياري از کارگاه      

دهد  ليکن اين فهرست به خوبي نشان مي. البته فهرست باال کامل نيست. قرار دارد
  .وضع اسفناکي قرار دارنددر چه  -تا به امروز -که صنايع ملي ايران

طور جدي مدعي شود  ها، به اين داده  تواند، پس از نگاه به هيچ اقتصادداني نمي      
اما، . داري شده است شدن و انکشاف سريع سرمايه ايران وارد مرحله صنعتي  که

اند اين فکر  يران چيز نوشتها ي هايي که در دو سه سال اخير درباره  ، همه آن"تقريبا
توان  اگر به خواهيم چنين قضاوت کنيم، مي. کردند قالبي را به انواع مختلف تکرار مي

  .سال پيش آغاز گرديده ۵۰داري در ايران از  گفت که انکشاف سريع سرمايه
. ي.به عنوان مثال، آ. کند ليکن، اين مطلب، علماي ما را زياد ناراحت نمي      

و . س.ش.ج.ايران، ا«اشمورگونر . ي.خودوروف، در پيش گفتاري که به کتاب د
  :نويسد نوشته، در اين باره مي »انگلستان

که در شرايط (_يران جوان و نوا خواهد راجع به اين کتاب، براي کسي که مي«      
هاي زنگ زده   گر کشورهاي امپرياليستي، از ريل بر ضد سرمايه غارت  مبارزه دائمي

مطالعه کند،  -)يابد جديد انکشاف انتقال مي هاي اقتصاد بسته و فئودالي به روي ريل
؛ با خواندن اين جمالت ايک خواننده سطحي نيز حت ».وسيله آموزشي الزم است

. هيچ آشنايي ندارد  خدوروف با وضعيت واقعي ايران. ي.شود که آ متوجه مي
ما ثابت کرديم که سلطنت رضاشاه بر . و جوان وجود ندارد »نو«، هيچ ايران "اوال

قاجار بر  ي مالک متکي است، که در گذشته سلسله - نما همان دارو دسته روحاني
يي شده  عليه انگلستان نه مبارزه ،رضاشاهي »نو«، از طرف ايران "ياناث. آن متکي بود

ش، بدون کمک قدرت ا شود، زيرا رضاشاه مانند پيشينيان يي مي است و نه مبارزه
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، تا زماني "ثالثا. آورد يک ماه دوام بي اواند حتت خارجي عليه دشمنان داخلي نيز نمي
که قدرت در ايران در دست ارتجاع انگليسي و رضاشاهي است، هيچ انتقالي از 

ممکن نيست و  »هاي جديد  فئودالي به راه ي اقتصاد بسته ي زده هاي زنگ  ريل«
  .نخواهد بود

 "تواضع نسبتا گفتار کتاب، پيش ي ش نسبت به نويسندها مولف در قضاوت      
در فرآيند مبارزه و «: نويسد خود مي ي او در مقدمه. دهد تري از خود نشان مي بيش

بورژوازي عليه سلطنت قاجار که توسط ارتش ملي  نيروهاي بورژوازي ملي و خرده
هاي خودمختار و نيمه   خان  ي همهگي شاه پهلوي کنوني انجام گرفت،  هبه سرکرد

دستگاه مرکزي کشوري و مالياتي به وجود آمد، بودجه  خودمختار از بين رفتند،
آهن  ها ترميم و عمليات اوليه ساختمان راه  کشور تصحيح و توازن پيدا کرد، راه

آغاز گرديد، قانون تجارت و ثبت اسناد و پروژه قانون مدني تصويب شد و قوانيني 
هاي   جوانهزمان با اين اقدامات،  هم. وضع گرديد که به مملکت سامان بخشيد

شدن کشور با سرعت  صنعتي قوت گرفته و فرآيند صنعتي -سرمايه تجاري
يعني پس از جنگ، به مناسبت  ۱۹۲۳کشاورزي از سال . تري آغاز گرديد يشب

  ».از نو رونق يافت. س.ش.ج.برقراري مجدد تجارت با ا
رضاشاه اين واقعيت که . شود شمورگنر، همان اشتباه خدوروف را مرتکب مي      

، با "کند، ابدا هاي جديد احداث مي  پهلوي دستگاه مالياتي را سازمان بخشيده و راه
. تمايل او در به وجود آوردن يک سلطنت مطلقه و متمرکز پليسي تضادي ندارد

. تواند براي مدت زيادي برپا بماند زيرا دولت پليسي، بدون يک چنين اقداماتي نمي
 -شدن و تقويت سرمايه تجاري گ سريع صنعتيهاي مربوط به آهن  اما، حرف

  .يي ندارد صنعتي، توخالي است و با واقعيت رابطه
شدن سخن  طور جدي، از آهنگ سريع صنعتي توان، به گونه مي چه "واقعا      

قران و ارزش  ۷۷۱۴۴۵۰۰۰، ارزش کل واردات ۱۹۲۴گفت، در حالي که در سال 
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 به ترتيب ۱۹۲۵ -۲۶هاي   سال قران و در، ۱۴۴۲۰۰۰۰ آالت وارده ماشين
 ۷۸۷۳۹۶۷۲۰ ،۱۹۲۶ -۲۷ هاي   قران، و در سال ۱۴۷۷۷۰۰۰ قران و ۸۸۱۰۲۵۰۰۰

ميليون قران  ۲/۴۲ميليون قران و  ۸۰۷، ۱۹۲۷ -۲۸ميليون قران و در سال  ۲۴قران و 
توانند اظهار کنند  ها مي  جديد، بنابر اين داده ي داران سلسله البته، طرف .بوده است

. رود شدن پيش مي ايران در راه صنعتي  گوييم که خود نيست اگر ما مي بي«: که
سه  "آالت، فقط در عرض چهار سال گذشته، تقريبا زيرا، ارزش واردات ماشين

رسد،  اول درست به نظر مي ي اين گفته که در وهله ».برابر افزايش يافته است
چنين اشتباهي رخ ندهد ما سعي که  براي اين. کند دالن را گمراه مي بسياري از ساده

  .تر آشنا کنيم ها بيش  خواهيم کرد خواننده را با ماهيت و نوع اين ماشين
ميليون ريال بوده است، مطابق  ۴۲  ،۱۹۲۷ -۲۸ارزش واردات ايران که در سال       

 هاي صنعتي  ماشين: ۳۳شود آمار گمرک ايران به ترتيب ذيل تقيسم بندي مي
هاي   بقيه واردات را ماشين. قران ۱۲۰۴۰۰۰ هاي زراعتي  ماشينقران،  ۳۷۵۰۰۰۰۰

البته، . دهد هاي ديگر و غيرو تشکيل مي  حفاري، لکوموتيو، ژانراتور و لوازم ماشين
 ۱۲۰۴۰۰۰ از. هاي صنعتي و کشاورزي است  چه براي ما جالب است، ماشين آن

قران آن از ايالت  ۴۳۴۰۰۰ دهد هاي کشاورزي را تشکيل مي  قران که ارزش ماشين
قران  ۳۵۷۰۰۰ قران از آلمان و ۱۳۴۰۰۰ قران از فرانسه، ۲۰۶۰۰۰ متحده آمريکا،

اين واردات % ۷۵بدين ترتيب، . از انگلستان وارد گرديده است% ۲۵ "يعني تقريبا
متفاوت  "هاي صنعتي وضع کامال  اما، در مورد ماشين. توليدات غير انگليسي است

 ۳۴۴۸۸۰۰۰هاي صنعتي است،   ان که ارزش واردات ماشينقر ۳۷۵۰۲۰۰۰ از. است
در اين رقم واردات از هند، عراق و ديگر . قران از انگلستان وارد شده است

هاي انگليسي   دانند که ماشين همه مي. مستعمرات انگليسي منظور نگرديده است
ران فقير، به چه علت اي. باشند هاي آمريکايي و آلماني مي  تر از ماشين خيلي گران

                                                 
 .به زبان فرانسه ۲۸-۲۹آ و ۹ص ۱۹۲۷-۲۸هاي  نگاه شود به آمار بازرگاني ايران در سال – ٣٣
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  کند؟ شک نيست که هاي گران انگليسي را خريداري مي  براي صنايع خود ماشين
رود و  ها براي تحکيم مواضع مهم اقتصادي انگلستان در ايران به کار مي  اين ماشين

متاسفانه، آخرين گزارش گمرک نشان . نه براي به وجود آوردن صنايع ملي
ا مربوط به احتياجات شرکت نفت انگليس ه  دهد که چه بخشي از اين ماشين نمي

قران  ۵۸۵۳۶۰۰۰ ، براي احتياجات امتياز انگليسي۱۹۲۶ -۲۷در سال . ايران است
بنابراين، . يران وارد شده بودا  ميليون قران ماشين به ۱۷وسايل مختلف و، از جمله 

د آالت وار ماشين )۲۴-۱۷=۷(ميليون قران ۷، براي صنايع ايران ۱۹۲۶ -۲۷در سال 
توانسته است در عرض يک سال از  مسلم است که واردات ماشين نمي. گرديده بود

هم چنين مسلم است که قسمت اعظم . ميليون قران افزايش يابد ۴۲ميليون به  ۷
آن به احتياجات امتياز انگليس % ۹۵ها، توليدات انگلستان بوده و حداقل  ماشين

  .اختصاص داشته است
هاي وارده   ، ارزش ماشين۱۹۲۷ -۲۸حدس زد که در سال توان  بنابراين مي      

به  _چنين رشدي. )۴۲-۳۳=۹(: ميليون قران بوده است ۹براي اقتصاد ايران 
  .به نظر ما طبيعي است _خصوص اگر ساختمان راه آهن را در نظر داشته باشيم

پردازي راجع به آهنگ سريع  که يک بار و براي هميشه به سخن براي اين      
شدن ايران در رژيم رضاشاه خاتمه داده شود، الزم است واردات ماشين در  نعتيص

متاسفانه، در گزارشات سال . مقايسه کنيم ۱۹۱۳ -۱۴را با آمار سال  ۱۹۲۷ -۲۸سال 
يي وجود نداشته و واردات آن جزو  براي واردات ماشين تعرفه جداگانه ۱۹۱۳ -۱۴

 مبلغ اين واردات ۱۹۱۳ -۱۴در سال  .آمده است واردات ابزار فلزي به حساب مي
در  "هاي اخير و احتماال  درصد واردات ماشين در سال. قران بوده است ۵۶۷۵۰۰۰

با در نظر گرفتن اين . کل واردات ابزار فلزي بوده است% ۸۵تا  ۸۰، ۱۹۱۳ -۱۴سال 
اگر . گردد قران بالغ مي ۵۵۰۰۰۰۰ به مبلغ ۱۹۱۳ -۱۴مطلب واردات ماشين در سال 

بيش از % ۳۵تا  ۳۰ "المللي در حال حاضر تقريبا هاي بين  نظر بگيريم که قيمتدر 



۸۶ 

را بدون اغراق  ۱۹۱۳-۱۴واردات سال باشد،  مي ۱۹۱۳/ ۱۴هاي سال   قيمت
  .ميليون قران محسوب داريم ۵/۷تا  ۷توانيم  مي

لي به زده اقتصاد بسته فئودا هاي زنگ  ريل«بدين ترتيب، ايران، براي انتقال از       
واردات ماشين  ،»صنعتي کردن کشور به آهنگ سريع«و  »هاي جديد انکشاف  راه

 ۱۹۲۷ -۱۹۲۸ميليون قران در سال  ۹به  ۱۹۱۳ -۱۴ميليون قران در سال  ۵/۷را از 
  !ارتقاء داده است

ميليون قران  ۱۲ميليون قران عطريات و  ۱۷، ۱۹۲۷ايران در سال   جالب است که      
بدين ترتيب، روشن است که دولت شاه و . وارد کرده بود  ابريشميکاالهاي 

  .هستند، تا در فکر صنعتي کردن کشور  تر در فکر عطريات مالکان بيش
. داري وجود ندارد ين به آن معنا نيست که در ايران موسسات نوع سرمايها البته      

 ۱۰از  اال حاضر حتاين نوع موسسات از قديم االيام موجود است و تعداد آن در ح
قدر ناچيز است که  ليکن اهميت آن آن. تر نيز شده است بيش سال پيش کمي ۲۰تا 

. توان سخن گفت شدن نيز نمي که از صنعتي داري، بل نه فقط از انکشاف سرمايه
پشتي  هاي الک  ذکر کرديم، با گام "داري، به داليلي که ما قبال انکشاف سرمايه

  .رود پيش مي
، »شدن ايران جوان و نو صنعتي«ت از باين دليل است که ما معتقديم، صح  به      

  .محتوا است بي هم به آهنگ سريع، حرفي توخالي و  تازه آن
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  هفتم فصل
  
  
  
  
  
  

امتياز انگلستان و به اسارت کشيدن ايران توسط 
  انگلستان

   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
امتياز به . هاي ايران  واگذار کردن امتياز توسط شاه »سياست«آغاز 

امپرياليسم . دهفتاا هاي تصرف کشورهاي عقب  مثابه يکي از شيوه
بانک    بانک شاهنشاهي يا. ن در ايرانانگلستان و مواضع استراتژيکي آ
رشد سريع توليد . امتياز نفت جنوب. انگليسي و سياست استعماري آن

برتري بحري انگلستان و سياست نفتي . امتياز نفت شمال .نفت ايران
  .هاي انگليسي  امپرياليست

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
هنوز به تسلط  يي که افتاده هاي امپرياليستي براي تسلط به کشورهاي عقب  قدرت      
  :کنند هاي ذيل استفاده مي  از شيوه "اند معموال ها در نيامده  آن

. آهن، نفت و غيره به دست آوردن امتيازات بزرگ از قبيل امتياز ساختمان راه      
انگلستان با تمام قوا . افتاده از طريق قرضه، وام و غيره به اسارت کشيدن کشور عقب

امروزه انگلستان . بست ها را در ايران به کار مي  در طول قرن نوزده، اين شيوه
. ا قدرت بسيار ذينفع در امور ايران استتواند به شجاعت ادعا کند که تنه مي
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خواهند مقاصد حقيقي استعماري خود را مخفي  گران امپرياليستي وقتي مي اشغال
هاي انگلستان   بايد قبول کرد که امپرياليست. گويند چنين سخن مي "کنند، معموال

 اند به کمک وزراي خود فروخته شاه و با توسل به رشوه و تهديد، مواضع توانسته
ايران از برکت سر متمدن . در ايران براي خود به دست آورند  حساس بسيار مهمي

گان اروپايي، هميشه محتاج به پول بوده و توسل به وام تنها راه برقراري  هکنند
هاي روسيه و انگليس از روي رغبت به   امپرياليست. توازن بودجه آن بوده است

  با دريافت امتياز جديدي از طرف آنان دادند و هر وام جديدي دولت ايران وام مي
ها، پست و تلگرام،  امتياز گمرک شمال و يا جنوب، ساختمان راه. راه بود هم

زماني ناصرالدين شاه کوشش کرد که خط . اند شيالت و غيره و غيره از اين زمره
ليکن . تلگراف را در دست خود گرفته و آن را به منبع درآمدي جديد تبديل کند

به انگليس و خط  ۱۹۰۳شاه مجبور شد خط جنوب را در سال  او مظفرالدين جانشين
به شرط  -ها موافقت کردند  ها و روس  انگليسي. ها واگذار کند  شمال را به روس

  .اين خطوط را تعمير کنند -چند ساعت استفاده در روز از تلگراف
تر شاه براي  ر چه بيشه. ايران آغاز گرديد  بدين ترتيب، به فروش رساندن رسمي      

کرد، به فروش رساندن ايران نيز زودتر  دريافت پول به پترزبورگ و لندن مراجعه مي
بعد از سقوط  -درآمدهايي که در گروي روسيه بودند  ي همه. گرفت انجام مي
  .هاي انگلستان رسيد  به مصرف استهالک وام -تزاريسم

ن موسسات امتيازي انگلستان در ايران و تري بانک شاهنشاهي ايران، يکي از بزرگ      
  .وسيله به اسارت کشيدن ايران است

 يعمليات اعتباري و چاپ اسکناس در دست بانک انگليس  ي همه جا که از آن      
يران ا  گي ماليه هوابست -که در تمام شهرهاي بزرگ ايران داراي شعبه است -است

  .شود تر مي هنوز هم بيش  نسبت به انگلستان



۸۹ 

، در حقيقت يک »بانک شاهنشاهي ايران«: اين بانک با اسم پر صداي خود      
 ي با سرمايه ۱۸۹۹ژانويه سال  ۳۰انگليسي است که بر اساس امتياز   شرکت سهامي

حق انحصاري چاپ اوراق . استليره استرلينگ تاسيس شده  ۴۰۰۰۰۰۰ ثابت
عمده  ي در عين حال، واسطهاين بانک، . به او واگذار گرديده ۱۹۴۹بهادار تا سال 

اين بانک هم چنين ناظر جمع . باشد ها ميان انگلستان و ايران مي  عقد قرارداد وام
هاي   آوري عوارض گمرکات جنوب ايران است که درآمد آن به استهالک وام

اين . شود اين محدود نمي  ليکن نفوذ حقيقي بانک به. انگليسي اختصاص داده شده
کار در هر زمان که به خواهد و در هر نقطه کشور که مايل احتبه خاطر بانک 

قيمت ارزهاي خارجي را باال و پايين برده و از اين طريق باعث  -باشد
  .گردد گي کامل بسياري از تجار مي هورشکست

برداري از منابع  ها و بهره  آهن اين بانک، در بدو تاسيس خود، براي ساختمان راه      
بعدها، تعدادي از اين . دريافت کرد زات انحصاري بسيار مهميطبيعي ايران امتيا

  .از بين رفت -چون بانک از آن استفاده نکرد -امتيازات
از قبيل حق چاپ   بانک انگليسي در ايران، در حال حاضر امتيازات مهمي      

در زمان  -بانک. اسکناس، انحصار وارد کردن نقره و ضرب سکه را دارا است
هند  براي پرداخت پول به قشون انگليسي و صدور نقره به -ايران جنگ و اشغال

. مقدار زيادي اسکناس چاپ کرد و در نتيجه آن قيمت قران کاغذي نزول کرد
ها،  عالوه بر اين. دوباره خريداري کرد يها را به قيمت ناچيز  بانک، بعدها اين پول

، در اين اواخر، نقش شد و بانک داري مي درآمد دولت ايران نزد اين بانک نگه
هاي ايران از   بانک، اين امتياز را در موقع انعقاد وام. کرد دار ايران را ايفاء مي خزانه

کرد،  ها را تضمين مي  انگليس به دست آورد، زيرا درآمدهاي دولت ايران که وام
بايست به بانک شاهنشاهي سپرده شود، و بانک مامور بود از محل اين درآمدها،  مي
مانده پول را در اختيار دولت ايران  ها را پرداخت و فقط باقي  ه و اصل وامبهر
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کرد و بر  در نتيجه بانک انگليسي، نقش بانک مرکزي ايران را بازي مي. بگذارد
  .ون اقتصادي ايران نظارت داشتئش  ي همه
 گرفت، نشان مقايسه تعيين قيمت متقابل قران و نقره که توسط بانک انجام مي      
اندازه خودسرانه و بدون در نظر گرفتن بازار   دهد که بانک انگليسي، تا چه مي

قيمت يک اونس نقره در بازار . کرده است جهاني ارز، ارزش قران را تعيين مي
اونس  ۱۶پنس بود، از هر  ۳۲تا  ۵/۳۲  ،۱۹۲۵لندن، در ماه ژانويه، فوريه و مارس 

با در نظر گرفتن قيمت نقره، . ه ضرب کرددينار سک ۵۰قران و  ۱۱۰۳توان  نقره، مي
چنان که . شود قران مي ۵۲، مساوي با "ارزش يک ليره استرلينگ در لندن، تقريبا

مخارج حمل نقره به تهران را نيز در نظر بگيريم، ارزش يک ليره استرلينگ در 
اما، بانک ارزش يک ليره استرلينگ در . قران به شود ۴۹بازار تهران بايد مطابق 

قران تعيين  ۴۲تا  ۵/۴۱مطابق  -۱۹۲۵در ماه ژانويه، فوريه و مارس سال  -تهران را
اين نوع موقعيت قران در برابر ليره . تر از ارزش واقعي آن پايين% ۱۶يعني . کرد مي

يران را با منفعت ا هندي، ورود کاالهاي انگليسي و هندي به  استرلينگ و روپيه
مشکالت زيادي به وجود  -وان صادرکنندهبه عن. س.ش.ج.ساخت و براي ا مي
اندازه  بي )م.واحد پول شوروي در آن زمان(رونتس زيرا تبديل قران به چِ. آورد مي

  .شد گران تمام مي
بانک . شود چه گفته شد محدود نمي اما، فعاليت بانک شاهنشاهي به آن      

سد انکشاف اقتصادي  ترين مامور امپرياليسم انگلستان، بزرگ ي شاهنشاهي به مثابه
خود،  ]۱۳۰۸[۱۹۲۹سال  ۵۸، در شماره »ايران  ستاره«ي تهران  روزنامه. کشور است

. کند هاي بسيار جالبي ارايه مي  سال اخير، داده ۵-۶ي فعاليت اين بانک طي  درباره
قبل از هر چيز، جالب است بدانيم که بانک شاهنشاهي سرمايه را از چه منابعي 

هاي جاري   ها و حساب  سپرده: ند ازا منابع بانک، قبل از همه عبارت. نمايد بسيج مي
ها و   سازد، سپرده بانک طبق امتياز خود منتشر ميدولت ايران، اسکناس که 
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هاي اشخاص را   سپرده. هاي جاري اشخاص و سرانجام سرمايه خود بانک  حساب
گونه  طور عمده براي ما جالب است اين است که چه چه به که کنار بگذاريم، آن

 مبارزه«استعماري امپرياليسم انگلستان  "ين موسسه کامالا دولت رضاشاه عليه
روي آن تاکيد  "ها، دائما ها و ايراندوست  ايرانسکي  يي که ، مبارزه»کند مي
سال اخير بسيج کرده، در  ۵هايي را که بانک در  سرمايه ذيلجدول . کنند مي

  ):هاي اشخاص در نظر گرفته نشده است  سپرده. (دهد رابطه با منابع آن، نشان مي
  

  ها سال
 ۲۱سال پايان(

  )مارس

ه منتشر  اسکناس
  توسط بانک

هاوحساب  سپرده
  ايران دولت جاري 

  )قران:واحد(

متعلق  ي  سرمايه
  به بانک

بانک   درصدسرمايه
   دومنبع به نسبت
  ديگر

۱۹۲۴]۱۳۰۳[  ۵۰۷۸۵۱۸۴  ۱۹۹۹۴۰۵۴۴  ۴۹۹۲۰۰۰۰  ۳/۱۰%  
۱۹۲۵]۱۳۰۴[  ۶۲۴۵۵۰۰۸  ۱۸۸۰۰۲۶۰۸  ۵۱۳۶۰۰۰۰  ۴/۱۰%  
۱۹۲۶]۱۳۰۵[  ۸۸۳۸۸۱۶۰  ۲۳۲۴۵۰۹۴۴  ۵۳۷۶۰۰۰۰  ۳/۸%  
۱۹۲۷]۱۳۰۶[  ۱۰۳۴۳۵۲۹۶  ۳۱۱۲۰۳۰۰۸  ۵۶۱۴۰۰۰۰  ۶/۸%  
۱۹۲۸]۱۳۰۷[  ۱۲۱۳۱۸۶۰۸  ۳۷۴۶۰۸۱۲۰  ۵۸۵۶۰۰۰۰  ۶/۵%  

  
از زماني که رضاشاه  -دهد که قدرت بانک شاهنشاهي جدول مذکور نشان مي      

انتشار اسکناس . دو برابر افزايش يافته است "تقريبا _وزير و سپس شاه شد نخست
هر شخصي که کم و بيش با طرز کار . حتي دو برابر و نيم افزايش پيدا کرده است

تا  ۱۰نوع مشتري  داند که در رابطه با موسسات بزرگ بانکي آشنايي داشته باشد مي
ها،  بانک. ماند هميشه در اختيار بانک باقي مي ،هاي به بانک  درصد سپرده ۲۰

ها را به اعتبارات دراز مدت، مانند اعتبار براي ساختمان   اين بخش از سپرده "معموال
  .دهند آهن، وام به دولت و غيرو تخصيص مي کارخانجات، راه
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طبقات حاکم  ي که به اراده -مستعمره اما در کشورهاي مستعمره و نيمه      
در . ه شکل ديگري استوضع ب -کنند فرمايي مي هاي خارجي در آن حکم  بانک

ها در جهت تثبيت نيروهاي   ها از اين سپرده  مستعمره، بانک کشور مستعمره و نيمه
. کنند و نه در جهت انکشاف صنايع بومي کشورهاي استعمارگر استفاده مي

هاي خارجي در چين، هند، مصر، الجزاير، تونس و ديگر کشورها نيز   بانک
هيچ وجه مورد توجه بانک قرار  ع ايران بهانکشاف صناي. کنند چنين عمل مي

ها را به خارج   اين مناسبت، بانک شاهنشاهي، اين قسمت از سپرده  به. ندارد
هاي ذيل   داده. کند گذاري مي فرستاده و در اوراق بهادار دولت انگلستان سرمايه

گذاري بانک شاهنشاهي را در اوراق بهادار دولت انگلستان نشان  ميزان سرمايه
  :دهد مي

  
  قران: واحد

  گذاري سرمايهميزان   سال
۱۹۲۴]۱۳۰۳[  ۷۹۰۳۳۵۵۱  
۱۹۲۵]۱۳۰۴[  ۸۱۵۶۳۳۴۴  
۱۹۲۶]۱۳۰۵[  ۹۷۳۹۱۲۳۲  
۱۹۲۷]۱۳۰۶[  ۹۵۳۳۷۰۴۰  
۱۹۲۸]۱۳۰۷[  ۱۴۴۱۷۸۵۱۲  

  
يي که با عرق جبين  گونه، بيش از پيش، سرمايه دهد چه اين ارقام نشان مي      

 »فقير«اين سوي، به جيب دولت   مردم ايران تهيه شده، در زمان آقايي رضاشاه به
بانک شاهنشاهي، بخشي از . همه مطلب نيست  اما اين. شود انگلستان سرازير مي
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ارقام زير اين موضوع  .دارد مي هاي لندن نگاه  وجه موجود خود را نيز در بانک
  :سازد روشن مي" را کامال

  
وجه موجود بانک شاهنشاهي که ميزان   سال

  شود در خارج نگاه داشته مي
  ميليون قران ۶/۱۴۲  ]۱۳۰۳[۱۹۲۴
  ميليون قران ۴/۱۲۸  ]۱۳۰۴[۱۹۲۵
  ميليون قران ۷/۲۰۳  ]۱۳۰۵[۱۹۲۶
  ميليون قران ۶/۲۰۴  ]۱۳۰۶[۱۹۲۷
  ميليون قران ۴/۲۴۷  ]۱۳۰۷[۱۹۲۸

  
هاي مردم   گان بانک معتقدند که از پول هرسد، که گردانند چنين به نظر مي      

بدين ترتيب، . شود ايران در هر کشور ديگري به غير از ايران بهتر حفاظت مي
 .شد هاي دولت ايران در بانک شاهنشاهي، در واقع، به خارج فرستاده مي  سپرده
مارس سال  ۲۱هايي که بدين ترتيب به انگلستان انتقال يافته بود، در   سرمايه
 - ۱۹۲۶، در سال %۶/۷۷ -۱۹۲۵در سال % ۲/۸۲ –] ۱۳۰۳اول فروردين [ ۱۹۲۴

هاي دولت   کل سپرده% ۸/۷۴ -۱۹۲۸و در سال % ۲/۶۸/ ۱۹۲۷، در سال ۴/۸۲%
قران پول ملت ايران،  توان گفت از هر صد بنابراين، مي. داد ايران را تشکيل مي

در عين . يافت قران آن براي تقويت امپرياليسم انگلستان به لندن انتقال مي ۷۵
نزديک به (هاي کالني   حال، تجار ايراني به خاطر کمبود پول مجبور بودند بهره

 ۵بانک شاهنشاهي در عرص . همان بانک شاهنشاهي به پردازند به) درصد ۱۰
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در ازاي اعتباراتي که در اختيار تجار گذارده  - ۱۹۲۷ تا سال ۱۹۲۳از سال  -سال
  :هاي ذيل را دريافت کرد  بود، بهره

  
  قران: واحد

  مقدار بهره  سال
۱۹۲۳]۱۳۰۲[  ۲۲۱۰۰۰۰۰  
۱۹۲۴]۱۳۰۳[  ۲۰۹۰۰۰۰۰  
۱۹۲۵]۱۳۰۴[  ۲۸۳۰۰۰۰۰  
۱۹۲۶]۱۳۰۵[  ۲۹۹۰۰۰۰۰  
۱۹۲۷]۱۳۰۶[  ۳۹۶۰۰۰۰۰  

  
سال به دست  ۵ميليون منفعت که در عرض اين  ۱۴۰از  -طبق قرارداد -بانک      

  ).هزار قران ۲۰۰يعني ساالنه (آورد، فقط يک ميليون قران به دولت ايران پرداخت 
بانک  سازد که ي مذکور خاطر نشان مي در مقاله ايران  ستارهي  روزنامه      

ه هايي را ک  شاهنشاهي در فقير کردن ايران مقصر است، زيرا اين بانک سرمايه
ممکن بود از آن براي به وجود آوردن موسسات صنعتي استفاده کرد به خارج 

ليکن بايد از جانب خود اضافه کنيم، . موافقيم »ايران  ستاره« ي ما با نظريه. فرستاد مي
هايي نيز که از اين بانک در گذشته و حال   که آن که نه تنها بانک شاهنشاهي، بل

بدين ترتيب، بانک شاهنشاهي براي . يران مقصرنداند، در فقير شدن ا حمايت کرده
ها   نيرومندي در دست انگليسي ي دخالت در امور اقتصادي و سياسي ايران، وسيله

بانک شاهنشاهي با باال بردن و پايين آوردن خودسرانه ارزش تومان، تغيير . بود
کردند و  ميارزش ليره استرلينگ، واگذاري اعتبار به تجاري که با انگلستان معامله 

کردند، و باالخره، با  رابطه برقرار مي. س.ش.ج.تحريم اقتصادي تجاري که با ا
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نفوذ  ي ترين وسيله حمايت مالي از دوستان انگلستان براي انتخابات مجلس، مهم
اين بانک، قادر است به دستور سفارت انگلستان در . باشد انگلستان در ايران مي

اخت درآمدهاي گمرک و يا ديگر درآمدها، مانع تهران، با خودداري از پيش پرد
پرداخت به موقع حقوق کارمندان و افراد ارتش گردد و دولت ايران را دچار 

. شود اغلب مجبور به استعفا مي »شاهنشاهي«ي آن دولت  بحراني سازد که در نتيجه
ي را که رقيب بانک انگليس »استقراضي«وزارت ماليه تزاري نيز در زمان خود بانک 

سياستي مشابه  -به نفع امپرياليسم روسيه _اين بانک. بود، در ايران تشکيل داد
دولت شوروي، به خاطر تحکيم قدرت مقاومت . سياست بانک انگليسي داشت

  .ايران در برابر فشار خارجي، بانک مذکور را به مردم ايران واگذار کرد
ها از   مدت -ايراني با وجود اعتراضات مداوم تجار -رانان امروزي ايران حکم

. ها برنجند  کردند، مبادا که دوستان انگليسي آن تاسيس بانک ملي خودداري مي
ع فبا اربابان خود ساخت و منا "فقط پس از آن که رضاشاه کامال -دولت ايران

به خرج داده و طرح تاسيس بانک ملي  »شجاعت« -بانک شاهنشاهي را تامين کرد
زمان با اين، مدت امتياز بانک شاهنشاهي نيز اضافه  هم "اتقريب. را تسليم مجلس نمود

  .شد و حق انتشار اسکناس مانند گذشته، در دست بانک انگليسي باقي ماند
امتياز نفت جنوب يکي ديگر از دست آوردهاي بزرگ سياست امپرياليستي       

به  -براي توضيح نقش ايران در سياست خارجي انگلستان. انگلستان در ايران است
بايد روي اين  -هند و هم چنين به عنوان منبع تمام نشدني نفت  عنوان تقويت جبهه
  .تري کرد مطلب تعميق بيش

به استثناي همدان که در شمال غربي ايران واقع شده است و  -منابع نفتي ايران      
در شمال و در جنوب غربي ايران : در دو ناحيه -امروزه داراي اهميت زيادي نيست

طول منابع نفتي شمال، واقع در نزديکي مرز . ه شکل خط ممتدي واقع شده استب
اين منابع در گيالن، از درياي خزر آغاز و از طريق . کيلومتر است ۶۰۰. س.ش.ج.ا
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چلکان  -نفتي باکو ي ناحيه ي اين منابع ادامه. سترآباد ادامه داردآاياالت مجاور تا 
النهرين است و از قصرشيرين در  بطه با منابع بيني نفتي جنوب، در را ناحيه. باشد مي

نزديکي مرز ترکيه و جنوب شرقي کرکوک واقع در ساحل فرات تا بندرعباس و 
 ۱۳۰۰طول اين منابع به خط مستقيم . هرمز امتداد دارد ي  جزيره قشم، به سمت تنگه

  .باشد کيلومتر مي
  :ند ازا تباشند عبار مناطقي که منابع آن داراي اهميت مي      
در اين ناحيه مناطق نفتي . ي قصرشيرين در نزديکي کرمانشاه ناحيه) ۱      

  .قصرشيرين، داغ دره، و در شمال آن، چاه سرخ واقع شده است
مناطق نفتي قيرآب در نزديکي دزفول و منطقه اهواز و . ي شوشتر ناحيه )۲      

  اين ناحيه  رسد که چنين به نظر مي. ي واقع شده است ميدان نفتون در اين ناحيه
ي نفتي ايران و داراي موقعيت بسيار مناسبي باشد، زيرا در نزديکي  ترين ناحيه غني
رار گرفته، که در نزديکي محمره کارون ق ي راني رودخانه قابل کشتي ي دهنه

،  اين ناحيه. کيلومتري خليج فارس است ۲۵۰العرب پيوسته و در  به شط] خرمشهر[
ز است و توسط لوله نفتي به خليج فارس ئدر صنايع نفتي ايران مقام اول را حا

  .شود مربوط مي
به خصوص در  -در ايالت لرستان: ديگري نيز وجود دارد ي منابع پراکنده )۳      

شمال شرقي بندر بوشهر، منابع دالکه در نزديکي شيراز، منابع نزديک بندرعباس به 
  .]کذا[هرمز، منابع جزيره قشم در نزديکي آمان ي  سمت تنگه

پرشي «، توسط شرکت ۱۸۹۰نخستين کارهاي اکتشافي نفت در ايران در سال       
ينک ماينينگ رايت کُن بيررِرپ نش« Persian Bank Mining Right 

Corporation   هزار ليره استرلينگ آغاز شد  ۸۰با سرمايه.  
تحت  "چنين، قصرشيرين را دقيقا قشم و منابع دالکه و هم ي اين شرکت، جزيره      

به مناسبت کمبود امکانات مالي  ۱۸۹۴شرکت مذبور در سال . دمطالعه قرار دا
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امتياز شرکت فوق را  ۱۹۰۱در سال  -دار انگليسي سرمايه -دارسي. منحل گرديد
برداري منظم و  ليکن بهره  .سال با دولت ايران قرارداد بست ۶۰گرفته و براي مدت 

شديد از منابع نفتي ايران از زمان تاسيس شرکت نفت انگليس و ايران در سال 
شرکت . ليره استرلينگ بود ۲۰۰۰۰۰۰ اعالم شده شرکت ي سرمايه. آغاز شد ۱۹۰۹

  .ليره استرلينگ اوراق قرضه منتشر ساخته بود ۶۰۰۰۰۰ به عالوه به ميزان
ن ش يت فلوي اکس«با تاسيس شرکت نفت انگليس و ايران، امتياز شرکت       

 يي به ميزان و با سرمايه ۱۹۰۳که در سال  –) Exfloitation Co (کمپاني
در  ]کذا[به مساحت يک مايل مربع -کيل شده بودليره استرلينگ تش ۵۴۴۰۰۰

  .نشين بختياري و در نزديکي ميدان نفتون محدود شد خان ي منطقه
نشين بختياري، شرکت  برداري از ديگر مناطق نفتي موجود در خان براي بهره      

ليره استرلينگ  ۴۰۰۰۰۰ با سرمايه)   Bakhtiar oil Co(» کمپاني بختياراويل«
  .تاسيس شد

. ها، در دست شرکت نفت انگليس و ايران است بخش اعظم سهام اين شرکت      
منفعت خالص ساالنه خود را به دولت % ۱۶ها بايد   طبق قرارداد امتياز، اين شرکت

طور عمده، در  ، به»ن کمپانيرشيآنگلو پِ«استخراج نفت توسط . ايران به پردازد
  .شمال شرقي خرمشهر متمرکز گرديده استمايلي  ۱۴۰منطقه ميدان نفتون واقع در 

هايي که کارگران و کارمندان محلي در آن سکنا دارند،   شرکت و اردوگاه      
ها، اکثر کارگران متخصص را از  انگليسي. خارج از ميدان نفتون واقع شده است

توسط لوله به پااليشگاهي که در  ۱۹۱۲نفت استخراجي، از سال . آورند هند مي
توليد نفت با سرعت . لي محل استخراج قرار دارد، وصل شده استماي ۱۴۰

ايران  - شناسان آمريکا بنا به آمار مجمع زمين. يابد فراوان سال به سال افزايش مي
ز ئمقام دوم را در دنيا حا -)پس از اياالت متحده آمريکا( - از لحاظ ذخاير نفت

ه آمريکا، مکزيک، پس از اياالت متحد -ايران از لحاظ ميزان توليد. است
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آمار ذيل ميزان توليد و رشد استخراج نفت . مرتبه چهارم را داراست. س.ش.ج.ا
  :دهد توسط شرکت نفت انگليس و ايران را نشان مي

  
  تن: واحد

  ميزان توليد  سال
۱۳-۱۹۱۲  ۸۰۰۰۰  
۱۹-۱۹۱۸  ۱۱۰۶۴۱۵  
۲۱-۱۹۲۰  ۱۷۴۳۵۵۷  
۲۲-۱۹۲۱  ۲۳۲۷۲۲۱  
۲۳-۱۹۲۲  ۲۹۵۹۸۲۸  
۲۴-۱۹۲۳  ۳۷۱۴۲۱۶  
۲۵-۱۹۲۴  ۴۳۳۳۹۳۳  
۲۶-۱۹۲۵  ۵۷۰۰۰۰۰  
۲۷-۱۹۲۶  ۶۰۰۰۰۰۰  
۲۸-۱۹۲۷  ۶۸۰۰۰۰۰  

  
ليکن، چنان . کند شرکت را دريافت مي ي سود خالص ساليانه% ۱۶دولت ايران       

اشاره کرديم، شرکت نفت، براي کم نشان دادن سود خالص خود از  "که قبال
هاي پرداختي به دولت انگلستان و   مانند هزينه شمردن ماليات »يي ماهرانه«اسلوب 

 -راني که از آن خودش است هاي کشتي  باال بردن قيمت تعرفه حمل و نقل شرکت
، درآمد دولت ايران از محل امتياز به ميزان فاحشي  در نتيجه. کند استفاده مي
سزايي ه داراي اهميت بيران ا ي اين درآمد در بودجه   همه  با اين. يابد کاهش مي

  .است
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هاي انگليسي که به داشتن قسمت اعظم نفت جنوب ايران اکتفاء   امپرياليست      
کنند، سعي دارند، مناطق نفتي واقع در جنوب غربي و شمال ايران را نيز به  نمي

آنان با کمک رضاشاه، در حال حاضر، امتياز نفت جنوب غربي ايران . دست آورند
استخراج . اند هايي برخورد کرده  اما در مورد نفت شمال با دشواري. اند را گرفته

که براي روسيه شوروي نيز داراي اهميت بسيار  نفت شمال، نه تنها براي ايران بل
   .است
داران بزرگ  سپهساالر، يکي از زمين. ين امتياز چندي پيش مطرح شدا مساله      

  .نفت مازنداران را دريافت کرد برداري از ايراني، امتياز اکتشاف و بهره
. واگذار نمود -تبعه روسيه -، امتياز خود را به خوشتاريا۱۹۱۶او در سال       

سترآباد، مازندران را از آخوشتاريا خود نيز، امتياز انحصاري استخراج نفت گيالن، 
امتياز  ي ي اردبيل جزو حيطه ، ناحيه۱۹۱۷در سال . دولت دريافت کرده بود

در  »هوبل«با وجود مخالفت شديد شرکت  -دولت تزاري. ا قرار گرفتخوشتاري
  .ريا را به رسميت شناختاامتياز خوشت -پتروگراد

اول  ي امتيازات خارجي و در درجه  ي همه، ۱۹۱۸دولت جديد ايران، در سال       
  .ها و از جمله، امتياز خوشتاريا را لغو کرد  امتيازات روس

  ي همه ، با استفاده از قرارداد انگليس و ايران۱۹۱۹ -۱۹۲۰سال خوشتاريا، در       
ليکن پس از . حقوق امتيازي خود را به شرکت نفت انگليس و ايران فروخت

اين . اعتراض شد "اين کار شديدا  الدوله، به سقوط دولت آنگلوفيل وثوق
نشده  بود که امتياز مذکور توسط مجلس مطالعه و تصويب ااعتراضات بر اين مبن

 -منعقده با دولت شوروي -۱۹۲۱فوريه سال  ۲۶بود و از طرف ديگر، طبق قرارداد 
  .گرديده بود اامتيازات اتباع روسيه ملغ
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برداري  شمرد، براي دادن امتياز بهره مي ادولت ايران که امتياز خوشتاريا را ملغ      
وارد  »اويل کمپانياستاندارد «هاي نفتي شمال ايران، با شرکت آمريکايي   از زمين

  .مذاکره شد
نوامبر سال  ۲۲که در  -، با انعقاد قرارداد امتياز۱۹۲۱اين مذاکرات در سال       

  .خاتمه يافت -به تصويب مجلس رسيد ۱۹۲۱
  :اين قرار بود  شرايط امتياز به      
برداري  بهرهاياالت آذربايجان، گيالن، مازندران، آسترآباد و خراسان، براي ) ۱      

  .گردد از نفت واگذار مي
  .سال است ۵۰مدت امتياز  )۲      
  .کند درصد از ارزش نفت استخراجي را دريافت مي ۱۰دولت ايران حداقل  )۳      
  .تسليم مجلس گردد "شرايط کامل امتياز بايد بعدا )۴      
يه خارجي ديگري صاحب امتياز حق واگذاري اين امتياز را به نماينده سرما) ۵      

  .گردد شده اعالم مي اامتياز در صورت عدم رعايت اين اصل، ملغ. باشد دارا نمي
دولت انگلستان، که اکثر سهام شرکت نفت انگليس و ايران را دارد، تبليغات       

ين امتياز آغاز کرد و آن را نقض قرارداد منعقده با دولت ا شديدي را عليه
  .الدوله اعالم نمود وثوق

که  -روسيه و ايران ۱۹۲۱قرارداد سال  ۱۳بر اساس ماده  -دولت شوروي نيز      
و يا اتباع   شده را به دولت سومي اطبق آن دولت ايران تعهد کرده بود امتيازات ملغ

  .به دولت ايران اعتراض کرد -آن واگذار نکند
گليس و شرکت نفت ان -ليکن بعد از اين جريانات وضع به کلي تغيير کرد      

اين شرکت   نسبت به -واهمه داشت »استاندارد اويل«که از رقابت  -ايران
 »استاندارد اويل«ين قرارداد، ا  ي در نتيجه. هايي کرد و با آن قرارداد بست  گذشت

رسد که  چنين به نظر مي. نظر کند ازات نفت ايران صرفيمتعهد شد که از امت
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النهرين، فلسطين و ديگر نقاط دنيا از  در بينهايي   در عوض، مزيت »استاندارد اويل«
  .شرکت نفت انگليس و ايران دريافت کرد

براي دريافت امتياز  -لرسين ک -چندي بعد، شرکت نفت آمريکايي ديگري نيز      
ها، تصميم  السلطنه، تحت فشار انگليسي ليکن دولت قوام. نفت وارد ميدان شد

  .رازا کشانده و سپس تقاضاي سين کلر را رد کردبه د "اين مساله را عمدا  ي درباره
دولت . تحت نظارت دولت انگلستان قرار دارد -شرکت نفت انگليس و ايران      

، با شرکت نفت انگليس و ايران قراردادي منعقد ۱۹۱۴انگلستان از ماه مه سال 
ساخته است که طبق آن، شرکت نفت به يک شرکت نيمه دولتي تبديل گرديده و 

. ميليون ليره استرلينگ افزايش يافته است ۲آن توسط دولت به ميزان  ي ايهسرم
ليره استرلينگ اوراق قرضه منتشر  ۱۹۹۰۰۰ چنين، به ميزان هم  دولت انگلستان

ليره  ۴۷۹۹۰۰۰ اش بدين ترتيب، شرکت نفت که در آغاز سرمايه. ساخته است
ميليون ليره استرلينگ و  ۲۴ثابت خود را به  ي سرمايه ۱۹۲۷استرلينگ بود، در سال 

  .ليره استرلينگ ارتقاء داد]ميليون[ ۹/۲۳ سرمايه گردشي خود را به
سود خالص شرکت . يافت آن افزايش مي ي هم به موازات سرمايه  سود شرکت      

 ۶۰۲۵۰۰۰ به ۱۹۲۷ليره استرلينگ بود، در سال  ۴۳۸۵۰۰۰ برابر ۱۹۲۶که در سال 
. ليره استرلينگ افزايش يافت ۷۲۰۳۰۰۰ ، بها، حت۱۹۲۸ينگ، و در سال ليره استرل

  .تر شد سرمايه ثابت بيش ۴/۱يعني در حقيقت، سود يک سال از 
داران  سهام ي چنان که کدمن، رئيس شرکت نفت، در نطق خود در جلسه      

 آرامشي که در کشور در زمان شاه به«: گفت ۱۹۲۷نوامبر سال  ۲شرکت در تاريخ 
مردم . کند صنعت نفت، چون ديگر صنايع، کمک ميي  توسعهوجود آمده است به 

ايران با مقايسه کردن وضع آن قسمتي از کشور که در آن عمليات شرکت انجام 
توانند درک کنند که  فرما بود، به خوبي مي گيرد، با وضعي که در سابق حکم مي

فعاليت کمپاني فقط به استخراج . اندازه بهبود يافته است  ها تا چه  وضع اين قسمت



۱۰۲ 

هاي صنعتي   طور عيني شيوه اين فايده را نيز دارد، که به  که نفت محدود نيست، بل
آموزيم، و به آنان کار کردن  يرانيان ميا ما به. دهد يرانيان ياد ميا انگلستان را نيز به

ايراني را اضافه  هاي باال در شرکت ياد داده، و تعداد کارمندان  را براي احراز مقام
خواهيم  ليکن ما مي. کنيم، تا حال بين ما و دولت ايران اختالفي نبوده است مي

  ».حسن نيت مردم ايران را نيز جلب کنيم
که ميان رضاشاه و شرکت نفت انگليس و ايران رابطه حسنه و صميمانه  ينا البته      

نعت نفت ليکن وضع کارگراني که در ص. آور نيست وجود دارد، تعجب
، ۱۹۲۷صنعت نفت، در سال   ي همهدر . شود ند، از اين بابت بهتر نميا مشغول
 ۴۲۹۲نفر اروپايي،  ۹۹۴نفر ايراني،  ۱۶۴۵۶: ها نفر اشتغال داشتند که از آن ۲۶۷۲۴

  .بودند) ايراني و عرب(نفر کارگر روزمزد  ۵۰۰۰نفر هندي و 
ت بسيار بزرگي روبرو بوده سازمان کارگران صنايع نفت تا حال با مشکال      

ي فعاليت دفتر ويژه  هر نوع فعاليت و اقدام متشکل کارگران، در نتيجه. است
آفيس يوريتي يکسياسي شرکت نفت انگليس و ايران که س )securiti office   دفتر

تا اخراج (شرکت  ي کننده با اقدامات سرکوب "نام دارد، فورا) امور امنيتي
جا که ممکن است اصل  دستگاه اداري شرکت، تا آن. گردد مواجه مي) کارگران

تومان و  ۸کارگر غير متخصص ايراني ماهانه . کند تبعيض نژادي را دنبال مي
در حالي که کارمندان و . کنند تومان، حقوق دريافت مي ۳۰کارگر متخصص تا 

تومان حقوق  ۷۵تا  ۳۰ها از   و هندي ۴۰۰تا  ۱۲۰کارگران اروپايي در ماه، از 
هاي مجهز که داراي   کارمندان اروپايي، عالوه بر حقوق مذکور، خانه. گيرند مي

بيل و وکنند و اتوم باشند دريافت مي کشي مي اق، کولر، برق و آب لولهتچند ا
و  ها  در مناطق نفتي، اروپاييان، کلوب. شود ها گذارده مي  کار در اختيار آن خدمت

هر يک از آنان يک ماه مرخصي دارد و . هاي مخصوص به خودشان را دارند  مغازه
ها نيز از برخي امتيازات   هندي. شود ها را متحمل مي  شرکت خرج سفر آن
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کارگران ايراني و عرب، بايد . اما ايرانيان شرايط بسيار دشواري دارند. برخوردارند
شان را از باران و آفتاب سوزان  بدبخت ي يي پيدا کنند، تا خانواده خودشان گوشه

هايي که در محله کارگري آبادان ساخته شده، بدون   به عنوان مثال، خانه. پناه دهند
ها از قد   ارتفاع اين خانه. کنند هاي ژنده آويزان مي  ر است و به جاي آن پردهد

  .تر است متوسط يک انسان کوتاه
ميليون درآمد دارد  ۷۵ساالنه  _چنين شرايطيبا  _شرکت نفت انگليس و ايران      

خرد و آنان را به خدمت  که توسط آن، تعداد زيادي از فعالين سياسي ايران را مي
  .سازد به منافع خود وادار مي

. کند ترين نقش را در سياست خارجي انگلستان ايفاء مي نفت، امروزه مهم      
هاي   يستگاها  ي حري خود، سلسلههاي انگليسي، براي حفظ برتري ب  امپرياليست

آنان در اين . اند کلکته به وجود آورده -الطارق دريايي ذغال را بر سر راه جبل
طور که مجلس  همان -نفت. اند هاي نفت را نيز به آن اضافه کرده  اواخر، ايستگاه

بر آن تاکيد کرده  ۱۹۱۴و مارس سال  ۱۹۱۳سپتامبر سال  ۱۷انگلستان در تاريخ 
تاکيد مجلس انگلستان . هاي جنگي و تجارتي اهميت بسيار دارد  براي کشتي -است

انگلستان ذخيره نفت مورد احتياج . به مرحله اجراء گذارده شد "ي نفت، فورا درباره
گي به نفت خارجي به مناسبت عدم امکان  هکشتيراني را افزايش داد، زيرا وابست

  .فراواني به وجود آورد توانست اشکاالت مي -رساندن نفت و گراني آن
براي تامين نفت مورد  -مانند دولت انگلستان و آلمان -هاي امپرياليستي  دولت      

هاي نفتي نقاط مختلف دنيا رابطه برقرار   احتياج خود، قبل از جنگ با کنسرسيوم
ها، به عالوه سعي داشتند همه نفت مورد احتياج را از محل  اين دولت. کردند

گي نداشته و بتوانند  هلي خود تامين کنند، تا نسبت به خارجيان وابستهاي م  شرکت
  .ها تاثير به گذارند  روي قيمت

  .انگلستان اين برنامه را قبل از جنگ اجراء کرد      
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 Mexican( »کمپاني اويل ايگل مکزيکن«شرکت بزرگ انگليسي به نام       

Eagle Oil Co ( يرسان  پي«با موفقيت و به نفع انگلستان، با شرکت رقيب خود
اين شرکت سعي داشت، به نفع . کرد مبارزه مي) Pearson an Son( »اندسان

در مراکش و الجزاير امتيازات نفتي به دست  اانگلستان، در اکوادور، کلمبيا و حت
 »رويال شل«هلندي   تتر از شرک ها بيش  از منابع نفتي مصر نيز انگليسي احت. آورد

)Royal Shell (ها، در سومالي بريتانيا نيز به دنبال  انگليسي. کنند برداري مي بهره
  .کرد را تکميل مي ها انحصار نفت جنوب ايران اين برنامه. گردند نفت مي

بگيريم، متوجه   در نظر "اگر موقعيت جغرافيايي صنايع نفت انگليس را دقيقا      
وه بر واقع شدن اين صنايع در نقاط مختلف، از نظر جغرافيايي شويم که عال مي

، در "، به دور کانال پاناما و ثانيا"اين صنايع اوال. کند معيني را تعقيب مي ي نقشه
طور کلي، در  جزيره مالت، و به دور کانال سويز، يعني به -الطارق امتداد مسير جبل

  .اند ، قرار گرفتهسکترا، کويت و بحرين -عدن -زئامتداد مسير سو
وسيعي را  ي هاي انگليسي بدون نفت ايران، قادر نبودند چنين نقشه  امپرياليست      

ايران در سياست خارجي انگلستان بيش از پيش نقش   از اين رو است که. اجراء کنند
هند براي   اول به عنوان سپر و پوشش ي اگر ايران در گذشته، در مرتبه. دارد  مهمي

 - به مناسبت نفت -اخير، ايران ي دههدو الجيشي بود، در  ز اهميت سوقئانگلستان حا
  .اهميت اقتصادي بسياري براي انگلستان دارا شده است

 هاي تحکيم قدرت اقتصادي و نظامي  برداري از نفت ايران، به يکي از پايه بهره      
ه تعرض امپرياليسم انگلستان در اين دليل است ک  به. شود امپراتوري بريتانيا تبديل مي 

  .هاي اخير شدت بسيار يافته است  ايران، در سال
ايران، . کند از ايران عبور مي -راه بين مصر و هندوستان از طريق فلسطين و عراق      

که ارتش در دست (از طرف ديگر، در جنگ آينده ميان انگلستان و روسيه شوروي 
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بهترين موقعيت ) يي ايفاء کند کننده يينتشکيل در هند بايد در آن نقش تع
  .الجيشي را دارا است سوق
هاي   امپرياليست هاي قوي  که ديديم مراکز فرماندهي اقتصاد کشور در دست چنان      

هند   انگليسي قرار دارد، اگر به امتيازات نفت و بانک انگليسي، امتياز تلگراف شرکت
دولت ايران فقط در (ها است اضافه کنيم   انگليسيو اروپايي را نيز که در دست کامل 

آن وقت تصور نفوذ انگلستان در ايران ) تواند از آن استفاده کند ساعات معيني مي
  .گردد کامل مي
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  هشتم فصل

  
  
  
  
  
  

هاي انگليسي و آغاز   هاي عظيم امپرياليست  نقشه
  ها اجراي اين نقشه

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
. هاي امپرياليستي انگلستان  نقشه ي سلطنت پهلوي عامل اجراکننده

. آهن سرتاسري ايران انگليس و ايران و راه ۱۹۱۹قرارداد سال 
نقشه مربوط . انتخاب ميان منافع انگلستان و منافع حياتي اقتصاد ايران

. هاي جديد شوسه طرح راه. هند از طريق ايران بهساختن مصر 
کمک . م در شمال ايرانامپرياليسم انگلستان و مبارزه عليه نفوذ بلشويس

غصب جزاير بحرين . انگلستان به رضاشاه در جريان وقايع انقالبي
  .توسط انگلستان

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
. هاي انگلستان است  که رضاشاه، مجري بسياري از نقشه ا بايد ثابت کنيمحال م      

معروف ميان انگلستان قرارداد ، ۱۹۱۹ما پيش از اين متذکر شديم که در اوت سال 
چنين  -اشاره کرديم "که قبال چنان -مذکورقرارداد هدف . و ايران به امضاء رسيد
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نزديک ميان  ي کند، براي برقراري رابطه انگلستان تعهد مي«: توصيف شده بود
آميز آن، تماميت ارضي ايران  انگلستان و ايران و کمک به ترقي و انکشاف موفقيت

 ي که وظيفه -يران متخصص اعزام کند و براي ارتشا را محترم شمرده و به
هاي  افسر و اسلحه بفرستد و براي ساختمان راه -اظت امنيت را به عهده داردفح

هاي   خواست. »کاري کند ايران از نزديک همآهن و ديگر خطوط ارتباطي با دولت 
ها را   ها بود، و رضاشاه نيز تا به حال آن  هاي انگلستان در آن زمان اين  امپرياليست

که در سال  ي اتحاد اسالم، حق داشت، هنگامي روزنامه. انجام داده است "دقيقا
ايران،  کردن قرارداد انگليس و ادولت ايران، درست از روز ملغ«: نوشت ۱۹۲۴

  »!کمر به اجراي آن بسته است
باقي  ۱۹۱۹سال قرارداد بعد از مساله تشکيل ارتش، اجراي يکي ديگر از مواد       

مطابقت دارد و قرارداد  ۴با ماده  "آهن جديد سرتاسري ايران دقيقا راه. مانده است
هاي  کاري نزديک ميان انگلستان و دولت ايران را در کار ساختمان راه وجود هم

 ۲۴که ساختمان آن در  _آهن سرتاسري ايران راه. دهد آهن به خوبي نشان مي
هرمز واقع در  ي  بايد جزيره -به تصويب مجلس رسيده است ۱۹۲۷فوريه سال 

  :در اليحه مربوط آمده است. خليج فارس را به بحر خزر متصل سازد
 آهن بين جزيره راهدهد ساختمان  مجلس شوراي ملي به دولت اجازه مي) ۱      

  .را اجراء کند -از طريق همدان و تهران -هرمز و بندرگز 
ساختمان راه را به  –ع کشور فبا در نظر گرفتن منا -دولت مجاز است )۲      

دولت مجاز است، مصالح . شرکت ساختماني خارجي و يا ملي واگذار نمايد
از خارج  -ذير نيستپ که تهيه آن در داخل مملکت امکان -ساختماني الزم را

  .خريداري کند
آهن که در خدمت مجلس  آهن بايد از روي نقشه کارشناس راه ساختمان راه )۳      

  .خواهد بود انجام گيرد
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ميليون تومان، از محل درآمد  ۵/۴ذوب آهن،  ي براي ساختمان کارخانه )۴      
يک ميليون  در چهار سال نخستين، هر سال. شود انحصار قند اختصاص داده مي

هزار تومان به ساختمان کارخانه اختصاص داده خواهد  ۵۰۰تومان و در سال پنجم 
  .شد

دار اجراي اين تصميم  و وزارت ماليه عهده  وزارت خدمات عمومي )۵      
  .باشند مي

ي ذوب آهن توسط بانک انگليس تامين  گذاري در ساختمان کارخانه سرمايه      
قند به عنوان تضمين در گرو بانک است و بدين ترتيب  درآمد انحصار. شده است

انحصار قند، در دست انگلستان است که درآمد انحصار قند را توسط شعبات بانک 
در بانک خوابيده  "عجالتا  اعتبار ساختمان کارخانه. کند آوري مي انگليس جمع

بهره  %۳تا  ۲ها   در ضمن، نبايد فراموش کنيم که بانک در ازاي سپرده. است
  .گيرد بهره مي% ۱۲تا  ۱۹دهد، در حالي که خود  مي

آهن نيز از محل درآمد انحصار  رسد که سرمايه ساختمان راه چنين به نظر مي      
نوامبر سال  ۲۱از بدو تشکيل تا  -درآمد انحصار چاي و قند. مين خواهد شداقند ت

وزارت  ۲۳ارش شماره بنابر آماري که در گز. ميليون قران بوده است ۸/۲۰۶، ۱۹۲۸
ميليون قران  ۶۰تا  ۵۵ين انحصار، ا منتشر شده است، درآمد ساالنه) ۲۴بخش (ايران 
ميليون  ۷۵۰درياي خزر،  -آهن خليج فارس در حالي که قيمت ساختمان راه. است

بگذاريم که تا حال تهيه شده است،  یاگر اساس را بر مبلغ. شود قران برآورد مي
. پايان نخواهد يافت ۱۹۳۸آهن تا قبل از سال  ساختمان راهتوان حدس زد که  مي

آهن خيلي  هاي انگليسي به خواهند، ساختمان راه  البته در صورتي که امپرياليست
طور عمده داراي  آهن، به اين راه  ، واضح است که"کامال. زودتر تمام خواهد شد

ق و هند مرتبط آهن عرا الجيشي است، که بايد بعدها به شبکه راه اهميت سوق
انگلستان است که لرد کروزون نيز  ي هاي ديرينه  اين مطلب يکي از خواست. گردد
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آيد که وصل نمودن شبکه  اما اين پرسش پيش مي. کرد زماني آن را آرزو مي
چه نفعي در   ناآهن عراق، براي اير به شبکه راه) هم قبل از همه  آن(آهن ايران  راه

باشد،  ش در حال رشد ميا هند، نه تنها صنايع. هيچ "ما، تقريبابر دارد؟ از نقطه نظر 
نيز هست و شک نيست ) برنج(اوليه و موادغذايي   که داراي ذخاير عظيم مواد بل

يران ا  آهن جنوب به جز افزايش صدور کاال از هند به هاي راه  که اجراي نقشه
در فکر  -طور جدي به -تواند ايران، نمي. تواند داشته باشد ي ديگري نمي نتيجه

دست يافتن به بازار جهاني، از راه خليج فارس و يا شمال باشد و يا بخواهد از راه 
به بازار هند، برنج، خشکبار، پنبه، پشم، تيماج و چرم کار نشده ) م.زاهدان(دزدآب 

  .صادر کند
فاتح  .۳۴در اين باره بسيار جالب است -اقتصاددان ايراني -فاتح انظر مصطفنقطه       

النهار، شمال، جنوبي باشد  بايست خط نصف آهن نمي خط اصلي راهمعتقد است که 
بايست  اين خط مي  او معتقد است که .و بحر خزر را به خليج فارس وصل کند

هم  مشهد به -ترين اياالت ايران، يعني آذربايجان و خراسان را از طريق تبريز غني
راه ذکر شده را، از طريق بغداد، به درياي آهن، بايد  خط دوم راه. مرتبط سازد

بايست از تبريز به رواندوز و يا  به عبارت ديگر راه دوم مي. مديترانه وصل نمايد
فاتح بيم آن دارد که رشد . همدان و بغداد کشيده شود موصل، و يا از تهران به

داري و  در آينده مانع صدور محصوالت زراعتي، دام. س.ش.ج.کشاورزي ا
براي ايران  "هند نيز که ابدا امکان صدور کاال به. اري ايران به آن کشور گرددد باغ

اوليه   هاي خود بازارهاي بزرگ مواد  الحمايه هم که در تحت  انگلستان. وجود ندارد
اين مناسبت، فاتح معتقد است که بازارهاي اروپا براي ايران   به. باشد را دارا مي

                                                 
 The Economic Position of Persiaمصطفا خان فاتح موقعيت اقتصادي ايران  – ٣۴

براي اطالع .) آمريکايي در ايران است_انگليسي  دار توسعه نفوذ سرمايه فاتح طرف. (۱۹۲۶لندن 
  ۹۶-۹۷س و انگلستان ص.ش.شمورگنر ايران، اج.تر مراجع شود به کتاب د بيش
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. آهن بغداد به آن دست يابد و ايران بايد از طريق راه توانند بسيار جالب باشند، مي
توان او را به داشتن تمايل نسبت  که نمياقتصاددان ايراني  -بدين ترتيب، فاتح نيز

 آهن آينده مشهد محور اصلي ساختمان راه -خط تبريز -متهم کرد. س.ش.ج.ا
. س.ش.ج.ق دارد و به ابا منافع بنيادي اقتصاد ايران تطابنقطه نظر  اين. داند مي يرانا

آهنگ با انکشاف اقتصادي ايران صادرات و واردات خود را  هم  دهد که امکان مي
گان انگليسي و اروپايي نيز از  هين کار، دست واردکنندا ي در نتيجه. افزايش دهد

جا که  از آن. بازارهاي شمالي و شمال غربي و شمال شرقي ايران کوتاه خواهد شد
جا که  شود، و از آن آهن به جلفا مربوط است و اين راه ترميم مي تبريز توسط راه

بيني شده است، فقط مساله مربوط ساختن مشهد  مربوط ساختن تهران به آستارا پيش
اگر ميزان حمل و نقل کاال ميان دزدآب و مشهد را . ماند آباد باقي مي به عشق

آباد  صل مشهد به عشقرسد که مساله و مالک قضاوت قرار دهيم، چنين به نظر مي
آباد،  عشق -ساختمان خط مشهد. آهن، اهميت اقتصادي بسيار يافته است توسط راه

بيش از پيش . س. ش.ج.نقش اين منطقه را در تحکيم روابط تجارتي بين ايران و ا
مشهد بايد توسط  -تهران -تبريز  -واضح است که خط جلفا. افزايش خواهد داد

، "آهن، فقط و منحصرا اگر ساختمان راه. خزر وصل گرددهايي به بنادر بحر  شاخه
گرفت، و اگر در حال حاضر از پرتو دولت  الجيشي انجام نمي به خاطر مقاصد سوق

آهن به  رانان واقعي ايران نبودند، بدون شک ساختمان راه ها حکم  رضاشاه انگليسي
يدي ايران و رشد زيرا از ديدگاه انکشاف نيروهاي تول. شد طريق کنوني انجام نمي

کشاورزي آن و تقويت اقتصاد مناطق شمال غربي، شمالي، شمال شرقي و نيز 
  .آستارا داراي اهميت حياتي است -مشهد و تهران -مناطق مرکزي به خط تهران

دهد که  مطالعه تطبيقي حجم کاالهاي صادراتي و وارداتي گمرکات نشان مي      
به استثناي (هاي صدور کاال،  هاي شمالي، شمال غربي و شمال شرقي ايران راه راه

هاي جنوبي، جنوب شرقي و جنوب  و راه) شود ترياک که به بوشهر فرستاده مي
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گر اين را قبول داريم که بدون ا. باشند هاي ورود کاال مي راه -طور عمده به -غربي
هاي کشت برنج و پنبه و بدون بسط توليد   زمينتوسعه رشد کشاورزي و بدون 

داري،  داري و دام بافي و بدون تامين بازار براي محصوالت باغ ابريشم و صنعت قالي
و اگر اين اصل صحيح است، که . به وجود آوردن اقتصاد سالم ايران ممکن نيست

واضح است که  -صدور آن بايد انجام گيرد ي با برنامه ي ط در رابطهورود کاال فق
اما، . ها بايد مناطق توليدکننده کاال را به مناطق فروش آن مربوط سازد نخستين راه

رغم منافع حياتي خود در حال حاضر، خليج فارس را اگر ايران مصمم است که عال
ين پروژه ا ي دهنده ه الهامروشن است ک "به بحر خزر وصل کند، براي ما کامال

از طريق  -آنان، از دير وقت آرزوي مربوط ساختن مصر را. باشند ها مي  انگليسي
گي  هدولت ايران به سرکرد. پرورانيدند هند در سر مي به -النهرين فلسطين و بين

آهن سرتاسري ايران،  عالوه بر راه -هدف  اين  درست به خاطر رسيدن به -رضاشاه
ها  اين راه. ها در نظر دارد  هاي ديگري را با مساعدت انگليسي هساختمان را

  :ند ازا عبارت
  تهران _همدان _راه خانقين )۱      
ايران معروف  -هند  راه که به شاه(شاهرود  -مشهد -]زاهدان[راه دزدآب  )۲      

  ).است
  شاهرود _تهران )۳      
  ]خرمشهر[ -جانهندري -بهبهان -شيراز -کرمان -دزدآب )۴      
  بصره -خرمشهر )۵      
  تبريز -رواندوز -موصل )۶      
  .تهران -تبريز )۷      
الجيشي نيز بسيار  از نظر سوق -اقتصادي -ها عالوه بر اهميت سياسي اين راه      
  :آورد ها مزايد ذيل را به دست مي انگلستان در اثر ساخته شدن اين راه. اند مهم
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  ).بغداد -حايفا -فوآد(آهن با هند  وجود رابطه توسط راه )۱      
  در مناطق بسيار دور از هند امکان گسترش قواي نظامي )۲      
موقعيت مناسب براي گسترش عمليات نظامي عليه مرزهاي قفقاز و ترکستان  )۳      

  .س.ش.ج.ا
ي  تين خط جبههالجيشي واحد و نخس تبديل عراق و ايران به يک منطقه سوق) ۴      

  .هند 
 _چه ذکر شد اين را نيز اضافه کنيم که شرکت نفت انگليس و ايران اگر به آن      

براي رساندن نفت به شمال و به وجود آوردن مخزن نفت و بنزين در مرزهاي 
برخورد خواهد   در جنگ آينده با مشکالت عظيميانگلستان بدون آن ( -شوروي

ش، يعني ا ت، آن وقت خوش خدمتي رضاشاه به دوستاين راه محتاج اس  به) کرد
  .گردد انگلستان، روشن مي

انگلستان، فعاليت خود را در جهت ديگري نيز دنبال . همه مطلب نيست  اما، اين      
شود در حالي که  آهن به سرعت ساخته نمي مساله برسر اين است که راه. کند مي

رشد جنبش انقالبي در هند، عمليات انقالب چين، . رود وقايع به سرعت پيش مي
سازد، تا در  ها را مجبور مي  انقالبي مداوم در آذربايجان، گيالن و خراسان، انگليسي

ها، در هر  انگليسي. فکر از بين بردن سريع نفوذ روسيه شوروي در ايران باشند
جا، در  درست زماني که، در اين. بينند حرکت انقالبي دست روسيه شوروي را مي

مدح و ثناي پادشاه جديد  ي وسيه شوروي، ايراندوست، ايرانسکي و غيره، آوازهر
راه انگلستان، در فکر از بين بردن نفوذ  دهند، شاه جديد ايران، هم ايران را سر مي

رحمي خاصي سرکوب  هر حرکت انقالبي را با بي  او هميشه. مسکو سرخ است
ها را   اند در آينده نيز اين جنبشکه او بتو ها، براي اين و انگليسي. کرده است

دولت، در حال حاضر، . سرکوب کند، ساختمان چندين راه شوسه را در نظر دارند
ها بايد، از يک طرف،  اين راه. ها را تصويب کرده است گروه از اين راه ۸ساختمان 
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يد به تبريز مربوط سازد و، از طرف ديگر، با -از طريق تهران -النهرين را هاي بين راه
 ي نقشه. هاي هند مربوط گردد هاي ديگر مربوط و سرانجام به شبکه راه به راه

ياالت شمالي و مرکزي ايران را ا ها طوري تنظيم شده که اين راهتوسعه ساختمان و 
  .هند و عراق به خليج فارس ربط دهد هاي  آهن راه ي به شبکه

  :رسد ر به پايان ميهاي ذيل با عجله بسيا در حال حاضر، ساختمان راه      
  بندرگز -تهران - همدان -بروجرد -راه بندر شاهپور )۱      
  بغداد -موصل -رواندوز -راه تبريز )۲      
الجيشي و اقتصادي اهميت  ها ساختمان اين دو راه را که از نظر سوق  انگليسي      

غصب، و آن برند، تا هر چه زودتر شمال ايران را  بسيار دارد، با سرعت پيش مي
  .آزاد سازند. س.ش.ج.را از نفوذ ا

دهد که دولت عراق نيز مشغول مطالعه طرح  امر چنين نشان مي بطظوا      
بروجرد نيز به زودي  -راه بندر شاهپور. آهن در منطقه مذکور است ساختمان راه

آهن  ريزي راه دهد که خاک ين امکان را ميا وضعيت راه. خاتمه خواهد يافت
ساختمان راه شوسه ناصري  -شرکت نفت انگليس و ايران. ام شودنيز انج

کازرون که صنايع نفت شرکت را به  -برازجان - گناوه - هنديجان _]اهواز[
دهد به اتمام  مسجد سليمان و مناطق نفت خيز گناوه و بندر بوشهر ربط مي

  :يي که در دست ساختمان است اهميت بسيار دارد شبکه. رسانده است
به خصوص (گردد  آهن مورد نظر از لحاظ تکنيکي آسان مي ساختمان راه )۱      

 ي بندرگز و شاخه -تهران - آهن سرتاسري ايران، بندر شاهپور موقع ساختن راه
  ،)همدان -خانقين -آهن بغداد راه

هايي که براي انکشاف حمل و نقل با  راه هاي درجه دوم و شاه راه ي شبکه )۲      
  گردد ته شده است تکميل ميماشين در نظر گرف
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اند  ديگر واقع شده بين اياالتي که دور از يک ي ي برقراري رابطه در نتيجه )۳      
  روابط تجارتي به وجود خواهد آمد

يي حل شده  تا اندازه. س.ش.ج.براي شمال ايران، مساله ترانزيت از خاک ا )۴      
ازارهاي کشورها و بنادر مديترانه کند محصوالت خود را به ب و ايران امکان پيدا مي

  .به فرستد
  گردد تري ايجاد مي نفوذ امپرياليسم انگلستان شرايط مناسبتوسعه براي  )۵      
هند و عراق به سمت مرزهاي  هاي  آهن ها که در حقيقت، ادامه راه اين راه )۶      

  .يابد مي الجيشي را هاي سوق باشد، اهميت راه مي. س. ش.ج.قفقاز و ترکستان ا
توان توسط ماشين، هر لحظه،  آيد که مي بدين ترتيب، شرايطي به وجود مي      

تبريز، » بلشويکي«هاي   ها هزار سرباز را از هند و عراق، براي سرکوبي جنبش  ده
  .خراسان و ديگر نواحي به کمک دولت فرستاد

هوايي به وجود   گاهکرد در جنوب ايران پاي انگلستان، عالوه بر اين، کوشش مي      
  .يي در اختيار داشته باشد هوايي آماده  آورد تا در صورت لزوم، در آينده پايگاه

دهد که انگلستان خود را براي اقدامي مهم در ايران  شواهد نشان مي  ي همه      
  .سازد آماده مي

به الذکر، در اين اواخر، متخصصين مطبوعات انگلستان  به موازات مطلب فوق      
زمان  هم -بار اين مساله، براي نخستين. اند مرزهاي هند پرداخته» امنيت«مطالعه مساله 

 ۱۹۲۷بهار سال » يادداشت اخطاري«با اوج تبليغات ضد شوروي که به دنبال 
فرمانده نيروهاي . در مطبوعات محافظه کار مطرح گرديد -چمبرلن قوت گرفت

راجع به خطري که گويا از طرف بريتانيا، طي بيانات معروف خود،   نظامي
خورد  به چشم مي "اين مساله کامال. کرد سخن گفت هند را تهديد مي» همسايگان«

هند  از انگلستان به  بريتانيا، زمينه را براي اعزام نيروهاي نظامي  که فرماندهي نظامي
ي نزديک به محافل وزارت  ، روزنامه»ديلي تلگراف«چندي پيش، . سازد آماده مي
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هند تبادل نظرهاي   لندن و دولت ي ور خارجه انگلستان، اطالع داد که بين کابينهام
 ي مکانيزه کردن ارتش مرزي و تقويت قواي انگلستان در شمال پر هيجاني درباره

. ساده است "اهداف مورد نظر کابينه لندن نسبتا. هند انجام گرفته است 
ظامي هند را در دست گرفته و از آن اند نيروهاي ن هاي انگليسي، مصمم  امپرياليست

  .در جهت اجراي مقاصد ضد شوروي خود استفاده کنند
ون اقتصادي سياسي ئخود در ش ي سياست تجاوزکارانهتوسعه انگلستان به موازات       

  .کند در اين کشور نيز به شدت مبارزه مي. س.ش.ج.ايران، بر عليه نفوذ ا
هاي شوسه تحت پروژه، به دست گرفتن  ها و راه  آهن راههدف انگلستان از ساختن       

و انحراف  -باشد مي. س.ش.ج.طور سنتي متمايل به ا که به -بازارهاي شمالي ايران
  .۳۵باشد هاي ترانزيت جنوبي و غربي ايران مي کاالها و جلب آن به راه

هلوي باز زمان با اين کار، شعبات بانک انگليس در بندر پ هم  جالب است که      
را تحريم کنند . س.ش.ج.هاي اقتصادي ا  شود و بانک انگليس به تجاري که ارگان مي

دهد و شعبات نفت جنوب در قزوين، رشت، تبريز و ديگر نقاط  اعتبارات زياد مي
  .گردد تاسيس مي

و ديگر اياالت ) شمال(در عين حال، با شرکت مستقيم دولت ايران در گيالن       
پيوندد و از طرف ديگر،  به وقوع مي. س.ش.ج.هاي تجاري ا  ازمانجنبش تحريم س

کند،  يران دنبال ميا  يي نسبت به به نفع انگلستان که گويا در عمل، سياست دوستانه
  .شود تبليغ مي

                                                 
خود در  ۸۵۶در شماره  NEAR EAST AND INDIAيا  يرايست انداين دي ي ني مجله – ٣۵

ي نيرويي در ايران حاضر بوده و خواهد بود و  وسيه، هميشه به مثابهر«: نويسد اين باره چنين مي
حداقل، تا زماني که ساختمان راه آهن شمالي جنوبي ايران خاتمه نيافته است وضع به همين منوال 

آهن ايران بيان شده  در اين چند کلمه، هدف سياست انگلستان از ساختن راه» ادامه خواهد داشت
خواهد  ها به خاطر منافع انگلستان که مي دهد که اين راه ر ديگر نشان مياين مطلب يک با. است

  .شود و نه به خاطر ايران س جلوگيري کند ساخته مي.ش.ج.از نفوذ ا
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براي اثبات دوستي خود و جلب اعتماد  -دولت رضاشاه بنا به اطالعات موجود      
ا انگلستان راجع به تمديد زمان امتياز نفت جنوب، امپرياليسم انگلستان، هم اکنون ب

اين اقدامات، با تقاضاي دولت . بانک انگليس و امتياز تلگرام قرارداد بسته است
از طرف ديگر مساله . ايران براي دريافت وام از انگلستان از نزديک در رابطه است

  .شود انگلستان مربوط مي هاي نظامي  ، به نقشه"وام مستقيما
ان، نماي روحاني -در اتحاد با دارو دسته مالکين -بدين ترتيب -رضاشاه پهلوي      
. طلبانه امپرياليسم انگلستان در ايران است توسعهگاه سياست  طور عيني، تکيه به

و » مندانه شرافت«انداختند، و او  ها او را به خاطر چشم و ابرويش جلو ني  انگليسي
 يبه خصوص وقتي مساله سرکوب -هم به او  انگلستان .کند ها خدمت مي  صادقانه به آن

انگلستان، براي نجات . کند کمک مي -هاي کارگران و دهقانان مطرح باشد  جنبش
اين مساله در جريان   طور که همان. کند سلطنت رضاشاه از هيچ تالشي خودداري نمي

ها و   پوشقيام اخير خراسان مشاهده شد، در مدت بسيار کوتاه، هواپيماها، زره 
  .به کمک قواي دولتي شتافتند» المذهبان«و » شورشيان«کردن  ها براي سرکوب  ماشين

هاي انگلستان است و اينان نيز با تمام قوا از   رضاشاه مجري سياست امپرياليست      
 ي اين اقدامات به روي گرده  ي و فشار همه. کنند جديد پهلوي حمايت مي ي سلسله

در بعضي موارد، از خود » شاهنشاه«راست است که . شود د ميدهقان ايراني وار
سازد که به دوستان انگليسي خود اعتنايي  استقالل نشان داده و چنين وانمود مي

مانند قرارداد تجارتي شوروي و  -سفارت انگلستان، در چنين مواردي. ندارد
ود را به کار هاي مخفي خ  مکانيسم  ي همهکند و يا  يا عوض دريافت مي -۳۶ايران

                                                 
خود در قرارداد شوروي و ايران  »طرفي بي«دانند انگلستان در ازاي  همه مي  که چنان – ٣۶

در حالي که . ن امتيازات سابق را افزايش دهدامتيازات جديد نفتي دريافت نمود و موفق شد زما
  ي همه يي جز عقد اين قرارداد ندارد زيرا بدون آن دانست که رضاشاه چاره انگلستان به خوبي مي

 .شد يي تبديل مي شمال ايران به منطقه فقرزده
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  دهد که را چنان تحت فشار قرار مي» کشور شيروخورشيد«رواي  انداخته و حکم
ها، شانتاژ کردن به وسيله طرح  ليسيگان. شود هر نوع گذشت راضي مي  اين يک به

گان خود،  هنشاند اند و توسط دست مساله کردستان و خوزستان را خوب آموخته
که  ينا ي به بهانه(خوزستان يکي شدن با عراق براي کردستان خودمختاري، و براي 

ها، در مجموع، به  انگليسي. کنند را درخواست مي) اعراب در عراق سکنا دارند
  ي همهاين مناسبت، سعي دارند   قسم و آيه رضاشاه پهلوي اعتماد ندارند و به

اس امکانات تهديد کردن او را از دست ندهند و چنين امکاناتي را براي مواقع حس
  .۳۷احتمالي نگاه دارند

پرست ايران، نسبت به تصرف جزاير بحرين توسط  همه مطبوعات وطن      
نوامبر  ۲۲يران در تاريخ ا ي وزارت امور خارجه. اعتراض کردند "انگلستان شديدا

يادداشت اعتراض خود به دولت انگلستان را تقديم دبيرکل جامعه ملل  ۱۹۲۷سال 
عربستان [قرارداد منعقده ميان انگلستان و حجاز  ۶صل علت اين اعتراض ا. نمود

اعليحضرت پادشاه «طبق اين قرارداد، . بود ۱۹۲۷مه سال  ۲۵در تاريخ ] سعودي
کند که با کويت و بحرين و شيوخ سواحل قطر و  حجاز به انگلستان تعهد مي

نه و روابط دوستا -يي با دولت فخيمه بريتانيا دارند که قراردادهاي ويژه -عمان
دولت ايران، در يادداشت خود، اين عمل انگلستان را » .جويانه برقرار کند صلح

را » حفظ حقوق غيرقابل انکار ايران بر روي جزاير بحرين«غيرقانوني دانسته و 
  .کرد درخواست مي

                                                 
يي تحت  الذکر که با محافل وزارت مستعمرات نزديک است، طي مقاله مجله انگليسي فوق - ٣٧

اغلب . يران نيستا  همه  تهران«: آشکارا نوشت) ۸۵۶شماره (»ها و سياست در ايران سياست«عنوان 
اين به آن  ».رسد دهند به گوش غرب نمي صداي اياالت که ستون فقرات کشور را تشکيل مي

خود  شنود و از آن به خاطر منافع اين صدا را مي  معناست که انگلستان تنها کشور غربي است که
 .کند استفاده مي
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هزار نفر  ۱۲۰الجزايري است که از پنج جزيره تشکيل شده و  بحرين مجمع      
واقع شده  الجزيره عربستان کيلومتري شبه ۳۵تا  ۳۰جزاير در اين . جمعيت دارد

که نزد شيخ نماينده  الخليفه با دولت هندوستان ران آن عيسا ابن علي حکم. است
) ۲۹/۱۲/۱۹۲۷(بنا به نوشته تايمز . روابط قراردادي دارد) ماژوربرت(دارد   رسمي

دت نيم قرن از حمايت ساکنين اين جزاير که در خارج از بحرين اقامت داشتند، م
الجزاير  هاي بريتانيا برخوردار بودند و انگلستان بارها از تماميت مجمع  گري کنسول

دولت بريتانيا، گويا . بحرين در برابر تجاوز کشورهاي مختلف حمايت کرده است
  .کرده است يي مستقل و متحد هندوستان تلقي مي زاده اين مناسبت، شيخ را شاه  به

که يکي ] خزعل[انگلستان با شيخ خوزستان . چنين نيست "، حقيقت کامالالبته      
اين   ديري است که. از اياالت جنوبي ايران است نيز قرارداد منعقد کرده است

شک نيست که انگلستان . سياست استعماري انگلستان براي همه روشن است
طقي که خود را در شرق ادامه داده و حاضر است منا ي گرانه سياست غارت

تواند در تحکيم  جزاير بحرين مي. موقعيت او را در هند تقويت کند غصب نمايد
به خصوص به  -اين جزاير. به سزايي داشته باشد "هاي امپراتوري نقش نسبتا راه

اين جزاير در اين مورد . عنوان پايگاه براي هواپيماهاي انگليسي داراي اهميت است
 ۲/۱/۱۹۲۸يخ رايران به تا  ي ستاره روزنامه .کند به انگلستان خدمت بزرگي مي

اطالع داد، که در اواخر دسامبر سه کشتي جنگي انگليسي به بحرين آمده و در 
به عالوه، چهار هواپيما نيز در اين جزاير . هنگام لنگر انداختند  يکي از جزاير به نام

زاير از آن ما اين ج«هوايي گفت   ، يکي از افسران روزنامه ي به نوشته. فرود آمد
کسي از آن براي نيروهاي هوايي خود استفاده  ي هستند و ما حق داريم، بدون اجازه

  ».کنيم
ماه پس  ششگردد اين است که چرا دولت رضاشاه،  اما پرسشي که مطرح مي      

انداخت؟   و صدايي راه ران حجاز، چنين سر از انعقاد قرارداد بين انگلستان و حکم
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هاي انگلستان در جنوب   رضاشاه، از هر کس بهتر از دوز و کلکبه خصوص که 
  .ايران اطالع داشت

 ي در دوره ،ها در بحرين، به خصوص  ين است که قدرت انگليسيا مگر نه      
در بحرين  -در برابر چشمان رضاشاه -که انگلستان ينا مگر نه. رضاشاه فزوني يافت

دانست ماموران گمرکي او  ها بود که مي  شاهنشاه، مدت. ساخت هوايي مي  پايگاه
شود  جا وارد ايران مي در جزاير هيچ قدرتي ندارند و ميزان کاالي قاچاق که از آن

  .يي يافته و از اين قبيل مقياس تهديد کننده
اين   واقف باشيم جواب به» شاهنشاهان«هاي مردم کشور   اگر به روحيه توده      

بيش از پيش  ،ين است که مردم کشورا مساله .پرسش بسيار ساده خواهد بود
. باشد ها به حکومت رسيده، و عامل آنان مي  معتقدند که رضاشاه به کمک انگليسي

اين مناسبت   به. کنند و عليهذا مردم معتقدند که کشور را ماموران انگليسي اداره مي
که در فريب و دورويي دست ديگران را از پشت بسته است،  -اين مستبد شرقي

که او به منافع مردم ايران  ها و اين  ود نسبت به انگليسيبراي نشان دادن استقالل خ
فرستد و در  هايي بر ضد انگلستان مي  گاه به گاه يادداشت -کند خدمت مي

پرستانه خود هو و جنجال به پا  اين عمل وطن  ي ها، طي چندين ماه، درباره  روزنامه
رباب خود را در ضمن، مطبوعات خودفروخته تهران نيز که تمايالت ا. کند مي
به . پردازند کشور بزرگ مي» کبير«شناسد به مدح و ثنا گفتن از اين مدافع  مي

اين اعتراض نشان «: نويسد چنين مي ۳۰/۱۲/۱۹۲۷ايران در تاريخ   عنوان مثال، ستاره
دهنده آن است که دولت شاه سعي دارد از منافع ملت ايران دفاع کند بدين 

چند ماه قبل از . »کنيم مان تشکر مي صميمانه از دولتمناسبت، ما به نام ملت ايران 
اين، به مناسبت يادداشت ايران به انگلستان مبني بر تمايل دولت ايران به لغو 

گي براي  ههم  اين اقدامات. انداختند  کاپيتوالسيون نيز هياهو و جنجال مشابهي راه
هاي   تئگام، در هيهن  درست در همين. شود هاي مردم انجام مي  فريب دادن توده
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شود و زمان امتيازات قديم  مخفي ادارات امتيازات جديد تهيه و به انگليس داده مي
- مانند اعتراضات قبلي -اين اعتراضات  ي همه  شک نيست که. يابد افزايش مي

گاه در فکر مقاومت جدي در  خواهد ماند، چون رضاشاه پهلوي هيچ  نتيجه بي 
، سروصداي راجع به بحرين، فقط به آن احت. نبوده است برابر زورگويان انگليسي

  .ها صورت قانوني پيدا کند  خاطر بوده است که تصرف بحرين توسط انگليسي
. انداختند  يي به راه پرستانه در مورد لغو قرارداد کاپيتوالسيون نيز هياهوي وطن      

اي روزي که روسيه ايران امکان داشت قرارداد کاپيتوالسيون را فرد  در حالي که
يکن اعالم  لم کن -شوروي قراردادهاي نامساوي منعقده با روسيه تزاري را لغو کرد

هاي تزاريسم روس حفاظت   دانند که از رژيم کاپيتوالسيون سرنيزه همه مي. کند
ا انگلستان و ديگر کشورها تصريح کرده بکه، ايران در قرارداد  ينا مگر نه. کرد مي

حقوق کنسولي ) يک سال(در هر لحظه، با دادن اطالع از پيش  است که حق دارد،
سالي که فرمانرواي واقعي بود، از اين حق مردم  ۸چرا رضاشاه در طول . را لغو کند

اما، چرا انگلستان . داد که انگلستان اجازه نمي ايران استفاده نکرد؟ فقط به خاطر اين
 - تحت رژيم رضاشاه -ن در ايرانحال اين مساله را پذيرفته است؟ موقعيت انگلستا

هاي اساسي اقتصاد ايران در دست او   ها بار نيرومندتر شده، زيرا نه تنها اهرم  ده
  .کند که تمام قدرت رژيم شاه جديد نيز از انگلستان پشتيباني مي است، بل

اين شرايط، موافقت خود را با لغو کاپيتوالسيون به قيمت   ي انگلستان، با وجود همه
انگلستان، در ازاي موافقت خود، حق يافت در مناطق مختلف ايران . ني فروختگرا

در » بر اساس قانون«اين بدين معناست که انگلستان حق دارد . فرودگاه تاسيس کند
  .به سازد  پايگاه نظامي. س.ش.ج.يران و اا جهت منافع عمليات تهاجمي خود عليه
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  فصل نهم
  
  
  
  
  
  
  

کشاورزي  کشاورزي و قوانينروابط اقتصادي در 
  رژيم جديد

    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
خالصه، عمومي، وقف، : اشکال موجود مالکيت زمين و مشخصات آن

اشکال   .ها و ديگر وظايف دهقانان ايران  مالکي، اربابي، ماليات خرده
مختلف استثمار کار دهقان، سهم دهقان از محصول در نقاط مختلف 

خري محصول دهقان توسط  سلف. حد اربابان بي  گي هخودکام. ايران
. قوانين رضاشاه پهلوي. کمبود آب. کسري بودجه دهقان. ارباب

شاهي راه نجات ديگري  -بدون درهم کوبيده شدن ارتجاع انگليسي
  .وجود نداردبراي دهقان ايراني 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
گي اقتصادي کشور به شرايط مساعد  زنده. ايران يک کشور کشاورزي است       

ترين وقفه در کار کشاورزي،  کوچک. گي کامل دارد هکشاورزي وابست انکشاف
طور  ، و به"ها، فورا هاي کشاورزي و جز اين  سالي، تقليل صدور فرآورده کخش

  .گذارد ون اقتصادي کشور اثر ميئدردناک، در تمام ش
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: ند ازا اشکال عمده مالکيت زمين که در ايران امروز نقش اساسي دارند عبارت      
، )اکن مقدسهاي ام  زمين( وقفهاي   ، زمين)هاي دولتي  زمين( خالصههاي   زمين
هاي   عمده را دارا بوده و قسمت اعظم زمين هاي اربابي نقش  زمين. اربابيهاي   زمين

ها و   هاي خالصه، شامل کوه  زمين. گيرد خيز را در بر مي قابل کشت و حاصل
هاي   شود، ليکن در مورد حاضر مقصود ما از زمين صحراهاي متعلق به دولت نيز مي

عالوه بر اين اشکال . شود کشت است که به اجاره داده ميهاي قابل   خالصه، زمين
هاي   وجود دارد که شامل زمين  هاي عمومي  عمده مالکيت زمين، زمين

باشد و باالخره،  مي) متعلق به روساي عشاير(هاي عشاير   و زمين همپاي ساي
هاي دهقانان و اربابان کوچک محلي را در   که زمين هاي خرده مالکين  زمين
  .۳۸گيرد بر مي

اين تقسيم بر اساس   شود که يران محصول پنج قسمت ميا ي در همه "تقريبا      
کاري و کار  زمين، آب، بذر، احشام(عوامل عمده مشارکت در کار کشاورزي 

  .گيرد انجام مي) دهقان
وظيفه در آخرين کتاب خود  -يکايي در ايرانميلسپو مستشار مالي سابق آمر      

اين مساله را ) The American Task in Persian(آمريکا در ايران
هاي مختلف تقسيم محصول ميان ارباب و دهقان بر اساس   نحوه. کند تاييد مي

  .تقسيم محصول به پنج قسمت شکل گرفته است
کار و چهار يک دار، در نحوه سه سه يک بر، نصفه : ند ازا ها عبارت  اين نحوه      

يک پنجم . کند يک بر، دهقان بذر و احشام و ابزار را از ارباب دريافت مي
سهم تقسيم  ۳مانده محصول به  باقي. گيرد محصول در ازاي زمين به ارباب تعلق مي

نصفه کار احشام و  ي در نحوه. برد را دهقان مي ۳/۱آن را ارباب و  ۳/۲شود که  مي
                                                 

؛ و جلد چهارم ۱۹۲۵انتشار گس ايزدات سال » ايران«تر مراجعه شود به کتاب ما  براي اطالعات بيش – ٣٨
 .تهران - اسناد تاريخي، انتشارات مزدک فلورانس، انتشارات علم
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محصول به ارباب پرداخت  ۵/۱در اين مورد نيز، نخست . ر از دهقان استابزار کا
در نحوه چهار يک . کند شود و دهقان نصف باقيمانده محصول را دريافت مي مي
دهقان چيزي جز نيروي کار خود ندارد و با وسايل ارباب روي زمين کار  -دار
کند و از باقيمانده  محصول را دريافت مي ۵/۴در اين نحوه، ارباب نخست . کند مي

بدين ترتيب، در تقسيم . گيرد به دهقان تعلق مي ۴/۱به ارباب و   ۴/۳محصول 
. برد کل محصول را مي ۲۵/۱چهار يک دار، دهقان فقط  ي محصول به نحوه

رود که زير کشت  هايي به کار مي  تر در مورد زمين چهار يک دار، بيش ي نحوه
کنند،  دهقاناني که تحت سيستم سه يک بر و چهار يک دار کار مي. باشد برنج مي

از   در نحوه تقسيم نصفه کار، نيمي. هستند  از پرداخت ماليات به دولت معاف
  .پردازد را ارباب مي  ماليات را دهقان و نيمي

هاي قابل کشت و زير کشت، از لحاظ   ، درصد زمين۳۹بنا به آمار مقتدر سنجابي      
  :به قرار ذيل است "نوع مالکيت تقريبا

ارباب است که آن را  ۳۰۰۰تا  ۲۵۰۰هاي قابل کشت متعلق به   کل زمين% ۶۶      
  .دهند به دهقانان اجاره مي

ها را نيز به   اين زمين  لت است کهها که خالصه نام دارد، متعلق به دو  زمين% ۴      
  .دهد دهقانان اجاره مي

ها،  روي اين زمين). هاي وقف  زمين(ها متعلق به اماکن مقدس است   زمين% ۱۰      
  .کنند دهقانان تحت شرايط اجاري کار مي

در واقع . هاي ايالت است  متعلق به روسا و خان) هاي عشاير  زمين(ها   زمين% ۱۴      
  .ها در رديف امالک اربابي قرار دارد  ميناين ز

                                                 
به  به شوروي پناهنده شد و ۱۹۲۷هاي ايراني بود که در سال  مقتدر سنجابي از کمونيست - ٣٩

هاي ايران قرباني کشتارهاي رژيم  او همانند ديگر کمونيست .مشغول شد اقتصاديکار تحقيق 
 )ويراستار. (شد ياستالين
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  .دهد هاي خرده مالک را تشکيل مي  ها مال دهقانان است که زمين  زمين% ۲/۳۱      
پايي نوعي استفاده  هم. دهد همپايي تشکيل مي-هاي ساي  ها را زمين  زمين% ۵/۱      

تواند  ط مياز زمين است که در آن دهقان حق مالکيت کامل بر زمين ندارد و فق
  .حق خود را به ديگري واگذار نمايد  روي آن کار کند و يا

  .دهد تشکيل مي هاي عمومي  ها را زمين  زمين% ۱      
ميليون دهقان  ۱۰ها، و  زمين% ۹۴کار مالک  بدين ترتيب، تعداد معدودي ستم      

  .باشند هاي قابل کشت مي  زمين% ۶مالک 
را مورد  -اروميه و گيالن _دهقانان، آمار دو ايالت ما براي بررسي وضع مادي      

. شود در هر دوي اين اياالت، کمبود بازوي کار احساس مي. دهيم مطالعه قرار مي
ايران وضع تا اندازه بهتري دارند مناطق دهقانان اروميه، در اين اواخر نسبت به ديگر 

مقامات ده را خود  ، بسياري از"مثال. تري برخوردارند و از آزادي و حقوق بيش
اين مساله به آن خاطر است که اروميه در زمان جنگ . کنند ها انتخاب مي  آن

جمعيت آن نفر  ۱۵۰۰۰۰ از جمعيت خود را از دست داد و از  جهاني بيش از نيمي
له نيروي کار ااين کاهش عظيم جمعيت، مس. ندباقي ماند در اروميه نفر ۶۵۰۰۰ فقط

اين مناسبت مزد کارگر،   براي اربابان مطرح ساخت، و بهرا به عنوان مساله حادي 
هاي اجاري را   که دهقانان زمين اربابان از اين. افزايش قابل توجهي يافت "اجبارا

از سوي . نهند اين جهت به آنان ارج زيادتري مي  ترک کنند بيم بسيار دارند و به
هاي اربابي باال   ان به زمينديگر؛ در اين اواخر رقابت ميان اربابان براي جلب دهقان

تري  اين عوامل باعث گرديده که دهقان آزادتر باشد و تحت فشار کم. گرفته است
نسبت  -هاي متعلق به دهقانان  درصد زمين. ليکن اين پديده موقتي است. قرار گيرد

زمين ميان % ۱۳در ضمن اين . است% ۱۳در اين منطقه  -هاي زير کشت  به کل زمين
  :مختلف دهقانان اين منطقه به ترتيب ذيل تقسيم گرديده استانواع 

  .اند زمين ]هکتار[جريب ۲۰تا  ۲دهند که مالک  را دهقاناني تشکيل مي% ۱۲      
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  .دارند  جريب زمين ۲شود که  از دهقاناني تشکيل مي% ۶۸      
  .اند دهقانان بدون زمين% ۱۲      
  .باشند کارگران کشاورزي مي% ۸      

  جريب زمين ۲بدين ترتيب، بخش اعظم از دهقاناني تشکيل شده است که تا       
. اين دهقانان قادر نيستند مايحتاج شان را از زمين خود به دست آورند% ۷۵دارند و 

به ترتيب ذيل  –باشند  که داراي امالک وسيعي مي -هاي اربابان  زمينمساحت 
  :است
  .دارند  تر زمين هزار جريب و بيش ۴ست که ها، ملک ارباباني ا زمين% ۷۷      
  .دارند  هزار جريب زمين ۴ها، متعلق به ارباباني است که تا  زمين% ۱۵      
  .دارند  جريب زمين ۵۰۰ها، متعلق به کساني است که تا  زمين% ۸      
که شرايط اين منطقه کم و بيش مساعد و وضع دهقانان نسبت به  با وجود اين      

توانند از محصول زمين خود ارتزاق  نقاط بهتر است، درصد دهقاناني که ميساير 
  .گذرد نمي% ۱۲کنند، در همه منطقه اروميه از 

بنا به مساحت زميني که  -دهقانان را. ايالت گيالن از اين لحاظ نمونه است      
  :توان به چهار دسته تقسيم کرد مي -کنند اجاره مي

  %۱۲کنند  ن اجاره نميدهقاناني که زمي .۱      
  %۲۵کنند  دهقاناني که يک جريب زمين اجاره مي .۲      
  %۵۶کنند  جريب زمين اجاره مي ۴تا  ۲دهقاناني که از  .۳      
  %۷کنند  جريب زمين اجاره مي ۱۰تا  ۴دهقاناني که از  .۴      
دهقانان  %۷۰تا  ۶۰. باشند دهقانان داراي احشام کاري مي% ۴۰تا  ۳۰قريب       

آنان  ي هاي دهقاني از نقطه نظر بودجه  وضع گروه. کنند احشام کاري را اجاره مي
اول، يعني کارگران کشاورزي را در نظر  ي ما وضع دسته(از اين قرار است 

  ).گيريم نمي
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کنند به سختي دخل و خرج  دهقاناني که تا يک جريب زمين اجاره مي      
در . همين ميزان است  به "قران و مخارج آنان نيز تقريبا ۶۶۰ها   درآمد آن. کنند مي

پردازند، بخش اعظم  زمين و عوارض ديگري که به ارباب مي ي ضمن اجاره
 ي به عنوان مثال، دهقان بايد عالوه بر اجاره. دهد مخارج اين دهقانان را تشکيل مي

واضح . بپردازدقران بابت استفاده از احشام کاري، آب و بذر به ارباب  ۱۸۵زمين، 
اگر . کند ، احتياجات مبرم او را نيز برآورده نميااست که درآمد ناچيز دهقان، حت

چه ذکر شد نيز اضافه کنيم،  گيرد به آن ها و ربحي را که ارباب از دهقان مي  جريمه
دهقاني را در نظر  ي حال، بودجه. تابع ارباب است "شود که دهقان کامال روشن مي

نفر  ۷از  "چنين دهقاني معموال ي خانواده. کند ريب زمين اجاره ميبگيريم که سه ج
يي را  يک چنين خانواده ي بودجه(کنند  شود که چهار تن از آن کار مي تشکيل مي

) .توان براي ايالت گيالن، کم و بيش، به عنوان يک بودجه نمونه در نظر گرفت مي
او  ي ن است، يعني بودجهقرا ۱۷۱۳قران و مخارج آن  ۱۶۱۲درآمد چنين دهقاني 

  .قران کسري دارد ۱۰۰
اين دسته از دهقانان نيز وضع . شود درآمد دهقان نصيب ارباب مي% ۵۰      

تخم مرغ و  ۶۶بسته کاه برنج،  ۲۰۰مرغ،  ۱۲بايد  "اسفناکي دارند، زيرا آنان مضافا
. اند ربابزير سلطه ا "اين دهقانان نيز شديدا  واضح است که. غيرو به ارباب بدهند

وجو  خود کارهاي فرعي جست ي اينان نيز مجبورند، براي تامين خوراک خانواده
تر از  اش از کم کند ولي خانواده وضع دهقاني که سه جريب زمين اجاره مي. کنند

اش استفاده  چهار نفر فرد کارکن تشکيل شده و از کار افراد خارج از خانواده
وضع اين . داد اين نوع دهقانان زياد نيستليکن تع. بهتر است "کند، نسبتا مي

اين  ااما حت. تر است و قادرند با درآمد خود امرار معاش کنند دهقانان راحت
هر روز چاي به نوشند و فقط در   توانند به خود اجازه دهند که دهقانان نيز نمي

 روزمزد استفاده نآن بخش از دهقانان که از کار دهقا. نوشند مواقع جشن چاي مي
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در راه تبديل شدن به  -شرايط فئودالي و اسارت اربابي  ي همهبا وجود  -کنند مي
تعداد اين دهقانان در گيالن بسيار کم بوده و از . رود پيش مي) کوالک(دار  سرمايه

به شخص ثالث  ي اين دهقانان، از طريق اجاره. نمايد د تجاوز نميصدر ۲تا  ۱
تا پنج  ۴ -آنان به عنوان مثال. گشايند ود ميسرمايه انباشت کرده و راه را براي خ

جريب را براي خود گذاشته و بقيه را  ۲يا  ۱کنند، و از آن  جريب زمين اجاره مي
، ۱به قطعات  -از ارباب زمين بگيرند "توانند مستقيما که نمي -به فقيرترين دهقانان

محصول  ۳/۱اگر خود ) دار ده سرمايه(کوالک . دهند جريب اجاره مي ۴/۱و  ۵/۱
گيرد و بدين ترتيب، از  پردازد، نصف محصول را از دهقان فقير، مي را به ارباب مي

. گشايد کند و راه ارتقاء خود را مي انداز مي به شخص ثالث مبلغي پس ي راه اجاره
تر آنان از  کنند، که بيش کار مي ،سرانجام، بخشي از دهقانان گيالن در ازاي مزد

از اينان، قسمتي در شيالت سواحل درياي خزر کار . دآين نقاط کوهستاني مي
  .تن است ۲۰۰۰۰آيند تقريبا  تعداد اين نوع دهقانان که به گيالن مي. کنند مي

درآمد . هيچ وجه درخور مقايسه نيست البته درآمد اربابان با درآمد دهقانان به      
  :جريب زمين داشته باشد به شرح ذيل است ۲۲۰۰ارباب متوسطي که 

قران، از  ۵۰۰۰۰ هاي توت  قران، از باغ ۶۱۶۰۰۰ زارها االجاره از برنج حق      
قران، بنابراين درآمد کل يک ارباب متوسط  ۱۰۰۰۰۰ هاي بازار و بازار مکاره  زمين

قران بر آورد  ۲۹۹۰۰۰ توان کل مخارج او را مي. گردد قران بالغ مي ۸۶۶۰۰۰ به
  .قران خواهد بود ۵۶۷۰۰۰ بدين ترتيب درآمد خالص او. کرد
، اربابان ايراني، امالک خود را توسط مباشر و يا شخص مورد اعتماد، "معموال      

بنا بر . ميليسپو نيز از اين مطلب اظهار نارضايتي کرده است احت. کنند اداره مي
به  -کنند گي مي که در تهران و يا در شهرهاي ايالتي زنده -او، اربابان ي گفته

روند و درآمدشان را توسط مباشر و يا شخص مورد  ه امالک خود ميندرت ب
شود که  درصد معيني از درآمد به مباشر پرداخت مي. کنند اعتماد خود وصول مي
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گاه، شخص مورد اعتماد ارباب، خود مباشر . رسد درآمد کل نيز مي% ۱۵به  احت
واضح . پردازد ق ميتومان حقو ۱۰۰تا  ۸۰کند و براي اين کار در ماه  استخدام مي

به حقوق ) او که جاي خود دارد(است، که نه شخص مورد اعتماد ارباب و نه مباشر 
هاي   ها به ميزان درآمد ماهانه خود، از دهقان جريمه  آن. کنند خود اکتفاء نمي

ها حق دارند دهقان را به نام   اگر به ياد داشته باشيم که آن. گيرند گوناگون مي
فرماست بر ما  حدي که در ده حکم بي گي هتصوير خودکام -نندارباب محاکمه ک

  .گردد روشن مي
. وضع دهقانان مناطق ديگر ايران نيز، از وضع ايالت گيالن و اروميه بهتر نيست      

موارد ) ۲۴۸-۲۵۱ص( آمريکا در ايران ي وظيفهميليسپو در کتاب خود 
در بسياري . کند ر ايران ذکر ميگي دهقانان نقاط ديگ وحشتناک بسياري را از زنده

ت اربابان دهات زيادي ويران و ورشکست نخرجي و خشو از مناطق، در اثر ول
ده ويران و بقيه  ۱۰۶ده،  ۲۱۴ي گروس از  بنا به آمار ميليسپو در ناحيه. شود مي

  .موقعيت بسيار اسفناکي دارد
  .يکسان محسوس است طور جا به بدين ترتيب يوغ اسارت شاه و اربابان در همه      
  .تعريفي ندارد -ي اصفهان ناحيه -وضع دهقانان مرکز ايران نيز      
در صورتي که . ، دهقانان بايد نصف محصول خود را به ارباب بپردازند"معموال      

در  -مانند ابزار کار، احشام کاري و غيرو -ارباب بذر و يا وسايل ديگر کشاورزي
دهقان، در . يابد مالکانه به ميزان قابل توجهي افزايش مي اختيار آنان بگذارد، بهره

، در انتخاب ااو حت. از هر نوع حقوقي محروم است -اين منطقه، مانند ساير نقاط
خواهد و در آن  چه را ارباب مي باشد، دهقان مجبور است آن کشت نيز آزاد نمي

يکايي در زمين خود آمر ي به عنوان مثال، دهقان حق ندارد پنبه. ذينفع است بکارد
 -بار در سال ۴تا  ۳پنبه آمريکايي بايد . کشت کند، چون اين به نفع ارباب نيست

ن ئآوري شود و بدين مناسبت، ارباب مطم جمع -يعني موقع به عمل آمدن آن
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محلي يک بار جمع  ي در حالي که پنبه. همه بهره مالکانه را دريافت کند  نيست که
ان دارد توسط مباشر خود و بدون زحمت سهم خود را شود و ارباب امک آوري مي

آوري  مواظب دهقان بوده و جمع "در غير اين صورت او مجبور است مرتبا. به گيرد
  .محصول پنبه را به موقع رسيدن آن زير نظر داشته باشد

در صورت سرپيچي دهقان . ارباب براي دهقان حکم قانون را داراست ي اراده      
اين دليل، دهقان دندان   به. گردد ان از امکان اجاره زمين محروم مياز ارباب، دهق

پس  -دهقان  در مضيقه بودن دائمي. کند روي جگر گذاشته و از ارباب اطاعت مي
از اين وضع بد دهقان نيز به  ااما، ارباب، حت. آور نيست تعجب -چه ذکر شد از آن

است که در ايران به  خري محصول کند، مقصود ما سلف نفع خود استفاده مي
تا  ۵۰اربابان با استفاده از وضع دشوار دهقانان . يي عادي تبديل شده است پديده

به خصوص در مناطق » نحوه عمل«اين . پردازند ارزش محصول را به آنان مي% ۶۰
پنبه دهقان از پيش % ۸۵مثال، در مازندران، . هاي صنعتي معمول است  کشت

  .اين نحوه خريد و فروش تابع هيچ قانوني نيستدر ضمن، . شود خريداري مي
پذير نيست، زيرا آب پايه آن را تشکيل  کشاورزي در ايران بدون آبياري امکان      
از علف  -مانند صحرا -نئدر نقاطي که آب نيست، مزارع در ماه ژو. دهد مي

ا، باغات، شهره -مانند همه کشورهاي گرمسير -در ايران. شود خاردار پوشيده مي
هاي ايران که اغلب در ماه   روخانه. آيد دهات و مزارع در کنار آب به وجود مي

به استثناي (آب و هواي ايران . قادر به تامين آب الزم نيست -شود يه خشک ميئژو
براي  "تابستان و تقريبا  ي همهبسيار خشک است و در ) هاي بحر خزر  اياالت کناره

  .ها کافي نيست  همين علت آب رودخانه  بارد و به ماه باران نمي ۵مدت 
هاي زيرزميني، منابع   هاي کوهستاني و آب  شان، درياچه هاي برفي  ها و قله  کوه      

هاي کوهستاني   آب مزارع، باغات و شهرها از محل آب. اند اصلي آب در ايران
   .شود تامين مي
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. غلب متعلق به ارباب استشود ا آبي که از آن براي آبياري مزرعه استفاده مي      
ها   نه تنها باغات ميوه، تاکستان. سازد کمبود آب کار کشاورزي را بسيار دشوار مي

مزارع گندم که به آب زياد محتاج نيستند  اکه، حت ها، بل و در بعضي مناطق جنگل
بدين مناسبت آن کس که آب منطقه را در اختيار داشته . و غيرو بايد آبياري بشوند

واضح است، که آب مال ارباب است . است  صاحب انحصاري و واقعي ناحيهباشد، 
 - مانند بهره مالکانه -قيمت آب. کند و او از اين موقعيت خود دائما سوء استفاده مي

از  -مقامات محلي دولت نيز مانند اربابان. ارباب است ي هدارمربوط به ا "کامال
ها، در ايران، در انحصار دولت است  آب رودخانه. کنند مساله آب سوء استفاده مي
ين انحصار را به مالکين بزرگ ا ي آنان اغلب اداره. کنند و حاکمان آن را اداره مي

دهقان  ي حصار بر گردههاي ناشي از اين ان  بدين ترتيب، سختي. نمايند واگذار مي
به عنوان مثال، دولت در تهران از فروش آب براي آبياري . شود بدبخت وارد مي

که مصرف  کند، در حالي تومان دريافت مي ۳۰۰۰۰ مزارع ورامين و شهريار قريب
افتد که دهقان براي  اغلب اتفاق مي. پردازند گان پنج برابر اين قيمت را مي هکنند

يي گزاف پول  ول ندارد و مجبور است از رباخواران با بهرهپرداخت قيمت آب، پ
قرض کند، و يا محصول آينده خود را به قيمت بسيار ارزان به فروش برساند، تا، 
بدين ترتيب، بتواند به موقع مقدار آب مورد احتياج خود را از مامورين دولتي 

ه در اختيار دهقان شد از سوي ديگر، ماموران، آب را به قيمت تعيين. خريداري کند
اين شرايط، کاهش مساحت کشت   ي همه. ندشفرو تر مي گذارند و آن را گران نمي

قيمت نان در پنج سال اخير، در تهران از . شود و در نتيجه گراني غالت را باعث مي
  .تومان افزايش يافته است ۲۵تا  ۲۰تومان به  ۶-۵خرواري 

بهاتري کشت کنند، موقعيت آنان  گران اگر دهقانان امکان داشتند محصوالت      
هايي که براي کشت   ليکن دهقانان چنين امکاني ندارند، زمين. يافت بهبود مي  کمي

مناسب است، اغلب،  -مانند پنبه، خشخاش، برنج و تنباکو -بها محصوالت گران
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کار بردن سيستم بيگاري و يا دهقان ه توسط اربابان تصاحب شده و آنان با ب
ها را به قيمت   اربابان، گاه نيز، اين نوع زمين. کنند برداري مي از آن بهرهروزمزد 

بالغ ) ناويژه(درآمد ناخالص % ۵۰دهند، اجاره زمين در اين موارد به  گران اجاره مي
  .گردد مي

قانون . ، تسليم مجلس گرديد۱۹۲۲طرح قانون نظام جديد مالياتي، در بهار سال       
ها و تعيين حدود آن را در نظر گرفته و به جاي   ز زمينبرداري ا جديد، نقشه

شد، ماليات واحد پولي  هايي که به جنس پرداخته مي  هاي متعدد و ماليات  ماليات
ها و عوارض ديگر و   اين قانون ماليات. ساخت درآمد بود مقرر مي ۱۰/۱که برابر 

. کرد م مياعال انيز ماليات سرانه و پرداخت عوارض معمول ديگر را ملغ
به تصويب مجلس رسيد و در حال  ۱۹۲۶ها در بهار سال   برداري از زمين نقشه

   .حاضر در شرف اجراست
  .تر هم نبود تر نبود، کم هاي قديم پيش  مقدار ماليات جديد اگر از مقدار ماليات      
ي که برا پولي را نه به خاطر کمک به دهقانان، بلواحد دولت رضاشاه ماليات       

دولت شاه با کمک مستشاران آمريکايي . تثبيت قدرت سلطنت جديد وضع کرد
اين مساله پي برد، که اخذ ماليات پولي از دهقانان مزايد   به) در حقيقت، انگليسي(

زيرا در صورت اخذ ماليات به جنس، مبلغ کل ماليات تابع ميزان . تري دارد بيش
و توازن بودجه را به خطر محصول و قيمت گندم بوده و سخت متغير است 

در حالي که اخذ ماليات به پول تنظيم خرج و دخل بودجه را خيلي . اندازد مي
  کند؟ اما، آيا اين مساله براي دهقان مشکلي را حل مي. سازد تر مي سهل
هاي اخير   سال«: نويسد در اين باره مي -ايم ختهشنارا  اوديگر  که -ايراندوست      

. راه داشته است هم ها و عوارض جديد را براي دهقان ايراني به  برقراري ماليات
المنفعه ديگر، که  ها، بهبودي وضع آبياري و کارهاي عام سازي، ساختمان پل راه

به علت کمبود درآمد  -کند و تمرکز کشور جديد آن را ايجاب مي  رشد دائمي
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طور کلي، دوره  به. هاي جنسي براي دهقانان شده است  دولت، باعث افزايش ماليات
گيري دستگاه دولتي به جاي قدرت فئودالي است، در يک  حاضر، که دوره شکل

 سلسله از نواحي، با بدترشدن وضع دهقانان و افزايش بار ماليات بر دوش آنان
  ».۴۰راه است هم 

د که رژيم رضاشاه وضع دهقانان را بدتر ساخته کن مياعتراف وقتي ايراندوست       
  .مطمئن بود که وضع واقعي دهقانان خيلي وخيم است است، بايد

شش سال اخير،  _گذاري دولت رضاشاه در پنج اما بپردازيم به اقدامات قانون      
يران، رضاشاه را شخصي ا ما در مساله »متخصصين«هنوز هم، تعداد زيادي از 

ثال، در به عنوان م. تر کرده است گي دهقانان را آسان دانند، که گويا، زنده مي
، در صفحه ۱۹۲۶به سال  اکونومي چسکي وستينک آذربايجانامجله  ۳شماره 

  :خوانيم چنين مي ۱۰۳/۱۰۲
دهقان ايراني در اسارت اربابان قرار داشت و فقط دولت رضاشاه در جهت «      

دهقانان امکان يافتند . بهبود وضع اقتصادي دهقانان تغييراتي به وجود آورد
ا براي کشت اجاره کنند، و اين کار، آغاز بهبودي وضع دهقانان هاي دولتي ر  زمين

همين مانده بود که بگويند رضاشاه وضع (طور کامل  اگر چه نه به -ايراني بود
دولت رضاشاه به بهبودي وضع دهقانان  ).س.آ. طور کلي بهبود بخشيده دهقان را به

مانند  -ايران نيز. ردساختن عشريه را در مجلس مطرح ک املغ ي توجه کرد و مساله
 ».کند امايل است عشريه را ملغ -کرد املغ ۱۹۲۴ترکيه که عشريه را در اوت سال 

در فکر الغاي عشريه  اصحتي ندارد و دولت ايران حت "ين مطلب، عجالتا، االبته
را به  اکونومي چسکي وستينک آذربايجانااگر گفته مولف مقاله . نيست

طور جدي نسبت به دهقانان ايران  که رضاشاه بهشود  پذيريم، چنين برداشت مي
هاي   خصوص، از گفته هب »شاهنشاه«، »ي دلسوزانه«مقاصد . کند دلسوزي مي

                                                 
 .۴۵-۴۶نگاه کنيد به مسائل ايران معاصر ص – ۴٠
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 »اقتصاد ايران معاصر«خود تحت عنوان  ي او در مقاله. شود اسونتيستگي روشن مي
به چاپ ) ۱۹۲۶، سال ۱شماره ) (الملل بين حيات( مژدونارد ناياژيزنکه در مجله 

اصل   هاي نظامي  در عين حال توسط مقررات ويژه دادگاه«: نويسد رسيده مي
سپري در برابر زورگويي مقامات دولتي ] براي دهقانان[شد که  جديدي اجرا مي

هاي عادي   از دادگاه -برعکس اروپا -هاي نظامي  اين دادگاه  جالب است که .بود
. دهد چنين تاکيداتي فقط ناآگاهي سياسي مولفان آن را نشان مي ».ترند مترقي
که صدها و  نه تنها بهتر نشده، بل  هاي نظامي  گي دهقانان، با پيدايش اين دادگاه زنده

به پا شد،   هاي نظامي  هاي دار که به دستور اين دادگاه  هزاران دهقان در باالي چوبه
نفر، در عرض  ۱۵۰ -به دستور شخص رضاشاه -سلماس در. اند  باختهقهرمانانه جان 

هاي   داند، چه تعدادي به دستور همين دادگاه خدا مي. چند ساعت تيرباران شدند
در رشت، تبريز، خراسان و ديگر جاها تيرباران شدند؟ دهقان ايراني حق   نظامي

حقر بار و م دارد اين جمالت ارتجاعي و نادانه را ريشخندي به سرنوشت فالکت
  .و حال بپردازيم به قوانين سلسله جديد. خود بداند

به تصويب مجلس  ۱۹۲۸هاي دولتي که در فوريه سال   از قانون واگذاري زمين      
هاي خالصه را که   اين قانون براي چه الزم بود؟ دولت زمين. رسيده است آغاز کنيم

اين زمين را . داد کردن کار خود، اجاره مي ، براي ساده"مالک آن است، معموال
هاي مورد اجاره   کردند که نه از کشاورزي و نه زمين تر، اشخاصي اجاره مي بيش

هاي دولتي کار پرسودي بود، بسياري از   زمين ي جا که اجاره از آن. اطالعي نداشتند
هايي زمين دريافت   ليکن، فقط آن. کردند اربابان براي اجاره آن تالش مي

در ضمن، اغلب، اين معامله . حاکم رابطه نزديک داشتند ي ستهداشتند که دارو د مي
البته، چنين . گرفت ، يعني بدون رشوه پا نمي»ديگر کمک متقابل به يک«بدون 

هم   او فقط به پول و آن. کرد مستاجري هيچ نوع محدوديتي براي خود احساس نمي
انه استثمار، و از رحم بي تر چشم داشت و دهقانان و کارگران را هر چه بيش  پول
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درصد  ۳۰۰تا  ۲۰۰با وجود اين، اگر مستاجر . کرد زمين حداکثر استفاده را مي
شد و تسهيل شرايط اجاره را تقاضا  برد به عجز و البه متوسل مي منفعت نمي

   .نمود مي
 اگر اين حامي فرد با. گرفت او قرار مي  در چنين موردي، مساله در دست حامي      

بايست بار  يافت، در غير اين صورت، مستاجر مي جاره کاهش مياال حقنفوذي بود، 
بدين ترتيب، اين . را به کار برد» ديگر کلک متقابل به يک«ديگر نحوه معمول 
هاي حکومت شاه قرار   ردانهها، سرانجام، در دست عزيز د امالک و اين زمين

ين ا قانون فوريه. دگرفت، که بعدها، از پرداخت اجاره زمين نيز خودداري کردن
اين امالک مال   که اعتراف دارد که دولت در عين اين. غارت را قانوني ساخت

به جاي  -آن را به دولت به پردازند ي ملت است و مستاجران حاضر نيستند اجاره
ساليان دراز، مساله فروش  ي ين غاصبان و اخذ اجارها رحمانه عليه بي ي اعالم مبارزه

سال گذشته در واقع صاحب آن شده بودند،  ۲۰ا به کساني که در ها ر  اين زمين
که آنان را مجبور سازد تا دارايي دزديده  و مجلس نيز به جاي اين. کند مطرح مي

بدين ترتيب، . کند ها را تصويب مي  شده دولت را پس دهند، قانون فروش اين زمين
قطاران خود  هم  را بههاي عظيم مملکت   اند، ثروت اربابان که در مجلس نشسته

: کردن مردم گفت براي آرام -اين قانون ي هدهند گزارش -فهيمي. بخشند مي
اين و يا آن   دهد و واگذاري آن به طور کلي ضرر بسيار مي امالک دولتي به«

اين قانون، به وضوح  ».ارباب، حداقل، درآمد مالياتي دولت را افزايش خواهد داد
هاي اقتصادي خود را با   يران اربابان سعي دارد پايها گونه دهد که چه نشان مي

  .استفاده از مال دولت گسترش دهد
 - ۱۹۲۷قانون سال (کند  قانون دوم، مساله ثبت اموال غيرمنقول را مطرح مي      

ر دهقانان ت اين قانون تمرکز ثروت در دست اربابان را به قيمت فقر بيش). ۱۳۰۶
  .سازد کامل مي
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مثال، اروميه، (دانيم، در مناطق مختلف ايران، دهات بسياري  که مي طور همان      
ليکن با گذشت زمان، . ملک خصوصي خرده مالکان بود) ها داغ، ميانه و جز آن قره

 ۴۱ها و غصب قسمتي از ده و يا استفاده از نظام تيول  اين دهات در پرتو سوء استفاده
اه، با وضع اين قانون، سعي دارد هر اکنون، دولت رضاش. به مالکيت اربابان درآمد

. نهايت دهقانان از عمليات غيرقانوني اربابان خاتمه دهد بي  چه زودتر به شکايات
در   ها، پس از ثبت توسط مامور وزارت ماليه به مالکيت رسمي طبق اين قانون، زمين

له غصب ئغا. هاي خود را باز ستانند  آيد و دهقانان ديگر نخواهند توانست زمين مي
با وضع اين قانون، به نفع  -در زمان گذشته و حال -هاي دهقاني توسط اربابان  زمين

  .يابد اربابان خاتمه مي
مربوط به فروش  -به تصويب مجلس رسيد ۱۹۲۸قانون سوم، که در آغاز سال       

مطبوعات خود فروخته تهران به موقع خود، اين قانون را به . هاي خالصه است  زمين
برداري از  هاي دهقاني براي بهره  ان تقسيم زمين ميان دهقانان و تشکيل شرکتعنو

آن، معرفي کرده و اين قانون را دليل مقاصد خيرخواهانه دولت شاه نسبت به 
اين قانون نيز به   ليکن، همه خيلي زود، فهميدند که. کش دانست دهقانان زحمت

ها   زميناين دهقانان قادر به خريد  جا که از آن. خاطر منافع اربابان وضع شده است
بدون . دهد طور قطعي در انحصار اربابان قرار مي ها را به  نيستند، اين قانون زمين

ها را بخرند،   درصد دهقانان به توانند مقداري از اين زمين ۲يا  ۱اگر  اشک، حت
هاي خوب سهم   ها خواهد بود و زمين  زمين نامرغوب و بدون درآمد قسمت آن

دولت رضاشاه که داشتن زمين را مضر . اشخاص معروف و با نفوذ خواهد شد
) دهد هاي دولتي زيان مي  تاکيد کرده بود که زمين  چنان که فهيمي(دانست  مي

                                                 
. آورد ي کشاورزي ايران قديم است که بنفيس قرون وسطايي را به ياد مي نهاد اداره_ تيول – ۴١

تيول گاه اعطاي موقتي زمين، گاه ارثي، گاه مشروط و گاه : ل مختلف استتيول داراي اشکا
 .نامحدود است
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ها را به کساني واگذار کند که پول دارند و از آن   معتقد بود که بهتر است اين زمين
اين قانون، در حقيقت، بر باد دادن  .نکنند، تا به دهقانا برداري مي بهره» بهتر«

  .باشد ربايي مي -ارضي دولت به نفع اربابان و بورژوازي تجاري ي ذخيره
 »هايي تئوريسين«قوانيني که در زمان سلسله جديد وضع شده، نادرستي نظريات       

بر سر هر چهار راهي راجع به نسبت بورژوايي سلسله ) در ظاهر کارشناس(را که 
به  "اگر اين سلسله حقيقتا. دانرس اند براي صدمين بار به اثبات مي دا سر دادهپهلوي ن

بعضي از  "گي است متکي بود، حتما هيي که در حال بالند بورژوازي به عنوان طبقه
دار در  از نقطه نظر تئوريک، سرمايه. شد قوانين مصوبه، با روحيه ديگري تنظيم مي

الزم و حاکم بر توليد است و به عکس، مالک داري، يک عامل  شيوه توليد سرمايه
  :گويد در اين باره مي مارکس. هوده است بي "زمين اصال

نباشد   داري کافي است که زمين در مالکيت عمومي توليد سرمايه ي براي شيوه«      
اما . طبقه کارگر نيست، در مقابل او قرار گيرد توليدي که از آن ي و به عنوان وسيله

دولت   در صورتي که زمين به مالکيت دولت در آيد و در نتيجه -راين منظو
شود،  برآورده مي "کامال -را دريافت کند) Rente foncieue(زمين  ي اجاره

، در دنياي صنعتي امالک زمين، اين عامل مهم توليد در جهان قديم و قرون وسط
جلد اول، بخش  تئوري ارزش اضافينگاه کنيد به ( ».يي است فايده بي ي زايده

واضح است، قدرتي که متکي به ) به زبان روسي ۱۹۲۴چاپ  ۱۳۸اول ص 
در جهت منافع مالکين زمين  "کند که منحصرا است قوانيني تدوين نمي »بورژوازي«

  .باشد
اين قانون . دانيم، در بررسي يک قانون ديگر نيز تعمق کنيم سرانجام ما الزم مي      

وضع  »ها و احشام اربابي  قانون ماليات از زمين«تحت عنوان  ۱۹۲۶ژانويه سال  ۱۱از 
و   از درآمد ناخالص زمين آبي و ديمي% ۳طبق اين قانون، ارباب بايد . شده است
ها را به   از درآمد آب و آسياب% ۵مراتع و  ها و  از درآمد جنگل% ۱۰باغات و 
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تواند به  در ضمن، قسمتي از ماليات مي. پردازد و غيرهه عنوان ماليات به دولت ب
هاي   اين قانون، ارباب را از پرداخت ماليات از درآمد کشت. جنس پرداخت شود

 شکر، چغندرقند، هاي نباتي، ني  شاهدانه، کنف، نيل پر طاووس، رنگ: صنعتي
اين قانون . سازد معاف مي -چاي، زعفران، درختان زيتون و توت براي توليد ابريشم
اين قانون، قبل از هر چيز، . نيز چون بقيه قوانين به نفع مالکان بزرگ تنظيم گرديده

کردن صاحبان  و اما معاف. دهد ميزان ماليات را نسبت به گذشته کاهش مي
ها   ود که دهقان نتواند براي اين نوع کشتش هاي صنعتي از ماليات، باعث مي  کشت

از ارباب زمين مناسب اجاره کند، زيرا از چنين قطعاتي خود ارباب استفاده خواهد 
از  اتين اقداما  اگر چه. خورد هاي اخير کامال به چشم مي  اين امر در سال. کرد

قبل از  آن ي باشند، ليکن لطمه بسيار مفيد مي ،لحاظ اقتصاد ملي و به خودي خود
  .۴۲هر چيز متوجه دهقان است

هاي مستقيم   هاي غيرمستقيم از ماليات  يران، مالياتا ي جالب است که در بودجه      
هاي مستقيم بر زمين را   از ماليات  قسمت مهمي. کند تري رشد مي با سرعت بيش

. يندب هاي غيرمستقيم لطمه مي  پردازد، ليکن دهقان به خصوص از ماليات دهقان مي
ميليون قران و در سال  ۴۴، ۱۹۲۲ -۲۳هاي مستقيم در سال   به عنوان مثال، ماليات

هاي غيرمستقيم در عرض همين   ماليات. ليون قران بوده استيم ۶۸، ۱۹۲۷ -۲۸
درآمد انحصار چاي در اين (ميليون قران افزايش يافت  ۹۰ميليون به  ۷مدت از 

کش ايران  هاي زحمت  قانان و ديگر تودهترتيب، ده بدين). ارقام منظور شده است

                                                 
در » ذاک کنيگا«کارپوف در کتاب خود اقتصاد ايران معاصر که توسط .با وجود اين ک – ۴٢

نوشته است، که اين قانون گام بزرگي در جهت اصالح  ۲۱-۲۲منتشر شده، در ص ۱۹۲۸سال 
يي، وضع  باشد، او معتقد است که اين قانون، تا اندازه و احشام کشاورزي مينظام ماليات بر زمين 

اين تاکيد . کند گي اربابان محافظت مي دهقانان را بهبود بخشيده و از آن در برابر خودکامه
 .سلطنت رضاشاه» مترقي«ي نقش  هاي درباره لوحانه است که صحبت قدر ساده همان
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شوند و در عوض چيزي دريافت  از درآمد دولت را متحمل مي  بيش از نيمي
  .کنند نمي
شمار  بي ها و عوارض  راه با ماليات محروميت از حقوق اجتماعي و سياسي، هم      

هنوز هم اغلب خود نيست که در ايران،  بي .زند سنگين مي ي به اقتصاد دهقاني لطمه
. زنند شود و فقط در بعضي نقاط زمين را با گاو آهن شخم مي از خيش استفاده مي

ها هزار دهقان ايراني   هر ساله ده  شود که حد و حصر و وحشيانه باعث مي بي استثمار
وطن خود را ترک کرده و در مراکز صنعتي ترکستان، قفقاز و ديگر مناطق 

ها چون براي به کار بردن نيروي خود   آن. گردنده ود بدر پي نان روز خ. س.ش.ج.ا
گيرد که  کنند و اين امر در موقعي انجام مي يابند وطن خود را ترک مي امکاني نمي

 ي ليکن، دارودسته. هاي وسيع قابل کشت متعلق به دولت وجود دارد  در ايران زمين
 "است، دهقانان را عمداه ها و اربابان که سلطنت پهلوي نيز متحد آن  حاکم فئودال

زيرا در غير اين صورت آنان صدها هزار برده را از . دهند ها راه نمي  اين زمين  به
گر را رها کرده و  ترين امکان موجود، اربابان غارت دادند و دهقانان با کم دست مي

  .کردند هاي جديد را اشغال مي  زمين
اربابان است، در جهت حل واضح است، تا زماني که قدرت کشور در دست       

فقط انقالب پيروزمندانه توام با از بين رفتن . برداشته نخواهد شد  مساله ارضي قدمي
ها است که به دهقان ايراني امکان خواهد داد حداقل تا   قدرت استبدادي و فئودال

گي  هگي دوزخي خود بهبودي بخشيده و زنجيرهاي برد يي، به شرايط زنده اندازه
  .ه را پاره کندصدها سال

و اما بدبختي دهقان ايراني تنها در اين نيست که اربابان، روحانيون، ماموران       
او نشسته و از  ي خور ديگر بر گرده شاه، کارمندان ارتش و صدها هزار مفت

خارجي نيز  ي او، عالوه بر اين از طرف سرمايه. کنند گي مي ي کار او زنده نتيجه
داري که در کشورهاي اروپايي با به وجود  سرمايه   شافانک. شود استثمار مي



۱۳۹ 

دهقانان را از زمين جدا کرده و به او امکان داد توان کار خود   آوردن صنايع بومي
ترين  را در کارخانجات بکار گيرد، در ايران با صدور کاالهاي ارزان، به بزرگ

تبديل گرديد و  وران و علت فقيرشدن دهقانان و پيشه صنايع بومي  مانع انکشاف
  .کار ارزان مجبور به ترک وطن کرد ي توان آنان را به مثابه

سال  ۱۸مفسر مسائل اجتماعي و سياسي فرانسوي، ) V.Beran(ويکتور برين       
در راس کشور شاه و دربار او قرار «: يران زمان قاجار نوشتا  ي پيش از اين، درباره

تجار، : دو، سه قشر طفيلي موجود استدارد و در پايين ملت دهقان، ميان اين 
ين ا ناميم، قيام ملت عليه ما انقالب ايران ميکه چه را  آن... روحانيون، اشراف

رفاه و ترقي ملت مساله . تر شبيه قمار است امور مملکت بيش ي اداره... ها نبود  انگل
است که  مساله فقط برسر اين. کنند فکر هم نمي ادر اين باره حت. مورد توجه نيست

  ».۴۳هاي ديگر  شاه يا طفيلي: چه کسي از امتيازات سيستم موجود استفاده خواهد برد
. سازد اين توصيف، سيماي ايران امروزي را نيز بسيار درست منعکس مي      

که ساعت به  که نه روز به روز، بل -رضاشاه و دربار او قرار دارد ،امروز، در راس
قرار دارد که روز به روز » ملت دهقان«شود و در پايين،  مندتر مي ثروت -ساعت

طلبان خود فروخته و  صفتان، فرصت ها، گرگ ميان اين دو، طفيلي. گردد فقيرتر مي
ها،  ها، داورها، نصرت ولهالد ، از قبيل وثوق»ملت«فرمايان  ميا به اصطالح حک

براي اين دارو . اند ها و ديگر خبيثان شناخته شده، قرار گرفته  ها، تدين تيمورتاش
هر يک سعي دارد، در جهت . يش نيستبدسته، اداره امور مملکت چون قماري 

و امپرياليسم . به نحو احسن استفاده کند »امتيازات نظام موجود«اهداف شخصي از 
گي، فساد و خودفروشي را که در جهت  هبهاي هرگونه فرومايکه  -انگلستان

  .در راس اين دارو دسته قرار دارد -پردازد ش انجام گيرد با طال ميا منافع

                                                 
 .۱۹۱۲انتشار سال  ۲۷۷-۲۷۸ص» ايران و انقالب ايران« - ۴٣
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شاهي امور مملکت را اداره  -شک نيست، تا زماني که دارودسته انگليسي      
 اوسط مانند سابق، در محروميت از حقوق و شرايط قرون »ملت دهقان«کند،  مي

واقعي نيروهاي توليدي  کردن و انکشاف باقي خواهد ماند و صحبت از مدرنيزه
  .هوده است ايران زجر کشيده دهقانان سخني بي
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  فصل دهم
  
  
  
  
  
  
  

  و جنبش دهقاني جنبش انقالبي مردمي
   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

. آن و ماهيت رهبران آن ي زمان انقالب گيالن، تاريخچه
دولت . ۱۹۱۹ران گيالن تا آوريل سال  عنوان حکم خان به کوچک

ي زمين به ، شعار نخست پيروزي و سپس واگذار۱۹۲۰موقت سال 
اشتباهات عمده . او »حکومت شورايي«خان و  کوچک. ملت

قيام . خان، قيام سلماس تحت شعار مبارزه با دولت تهران کوچک
. هاي اربابي  زمين ي جنبش، مصادره ي شعارهاي عمده. خراسان

کردن قيام با کمک فني  سرکوب. تيرباران ارباب فئودال و افسران
 ي نقص عمده. در گيالن، شيراز و ديگر مناطققيام دوباره . ها انگليسي

  .ها ين قياما
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

م وشاه زير فشار لز خاطر نشان کردم که مظفرالدين اين کتاب در آغازما،       
. فرمان مشروطه و تشکيل مجلس را صادر کرداقتصادي و جنبش اجتماعي، 

  .افتتاح شد ۱۹۰۶نخستين مجلس در تاريخ اول اکتبر سال 
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هزار ليره  ۴۰۰(روس  -مجلس تحت تاثير احساسات ملي طرح وام انگليس      
کند، و شاه  را رد و تشکيل بانک ملي و انتشار قرضه داخلي را پيشنهاد مي) استرلينگ

  .کند فرمان تاسيس بانک ملي را امضاء مي] ۱۲۸۵اسفند  -همنب[ ۱۹۰۷در فوريه سال 
مجلس : شاه، در دسامبر همان سال، قانون اساسي را که در آن دو مجلس      

 ۶۰مجلس سنا از . کند امضاء مي -شوراي ملي و مجلس سنا در نظر گرفته شده بود
توسط مجلس نماينده منتخب  ۳۰نماينده انتصابي و  ۳۰: شد نماينده تشکيل مي

پس از . شد نماينده تشکيل مي ۲۰۰تا  ۱۲۰مجلس شوراي ملي از . شوراي ملي
  .شاه، تاج و تخت ايران به پسر او محمدعلي شاه رسيد مرگ مظفرالدين

زمين از شرکت در  بي جا که عناصر غيرمسلمان و بخش اعظم دهقانان از آن      
گزاري و يا  ديگر، ماهيت قانونانتخابات مجلس محروم مانده بودند، و از طرف 

دلي در مجلس براي تعيين حقوق  مشورتي بودن مجلس روشن نبود، حرکت يک
باع ايراني صرف تا  ي همه گزاري مجلس و دادن حق راي و انتخاب شدن به قانون

  .هاي ملي به وجود آمد  نظر از تعلق آنان به مذاهب و اقليت
ه تقسيم ايران به دو منطقه نفوذ و تابع کردن قرارداد انگليس و روسيه، راجع ب      

 ۳۱تزاري، در تاريخ  ي کامل ايران از لحاظ سياسي و اقتصادي به انگلستان و روسيه
  .بر همه فاش شد ۱۹۰۷يه سال ئژو

را امضاء » متمم قانون اساسي«شاه به مناسبت اعالميه مجلس در ماه سپتامبر،       
ماند و قوه  مجريه در دست شاه باقي مي ي طبق متمم قانون اساسي، قوه. کرد

  .شد گزاري به مجلس داده مي قانون
به (، شاه را مجبور کردند که براي دومين بار به مشروطه ۱۹۰۷در نوامبر سال       

  .قسم وفاداري ياد کند) شکل جديد آن
چه در مجلس و چه در  -شا ليکن، روحيه دشمني برضد شاه و اطرافيان درباري      

جاني شد که  ي ، به پادشاه جديد حمله۱۹۰۸در سال . در حال رشد بود -کشور
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 _ش که امير بهادر جنگا يان نارضايتي مردم از سياست شاه و اطراف. ناموفق ماند
شاه از بيم سوء . يافت يس حفاظت دربار در راس آن قرار داشت، شدت ميئر

با عجله  -لياخوف تحت حفاظت بريگاد قزاق به سرکردگي -قصدهاي احتمالي
  .گاه تابستاني خود پناه برد تهران را ترک و به باغشاه، اقامت

ن شاه منحل ئژو ۲۳اعالم و مجلس بنا به فرمان  در پايتخت حکومت نظامي      
لياخوف به دستور . گرديد و وکال و فعالين مشهور اجتماعي توقيف و تبعيد شدند

در . جا بودند توقيف کرد که در آنمجلس را به توپ بسته و وکاليي را  -شاه
  .پهلوي کنوني نيز در بمباران کردن مجلس شرکت داشت رضاشاه ضمن،

انحالل مجلس موج اعتراض در اياالت را برانگيخت و ستارخان و باقرخان در       
. مسلحانه را اعالم کردند ي به خاطر حفظ مشروطه مبارزه -قبل از ديگران -تبريز

تا  ۱۹۰۸تبريز توسط قواي ارتجاع، از اوت سال  ي محاصره .تبريز محاصره شد
زد و . به طول انجاميد، ليکن پيروزي نصيب انقالب شد ۱۹۰۹آوريل سال 

ها و قواي دولتي، در مشهد، رشت   ناسيوناليست -خوردهاي خونيني نيز ميان فداييان
ن شاه هاي انقالبي، براي سرنگون ساخت  گروه. و ديگر شهرها به وقوع پيوست

زمان اين وقايع، در محافلي که در پايتخت به  هم. حرکت به تهران شدند ي آماده
شد  گرد شاه جمع شده بودند، تمايل به از بين بردن کامل مشروطه مشاهده مي

  ).۱۹۰۸نوامبر سال (
 -عضو ۴۰مرکب از » مجلس شوراي دولتي«پس از چند روز، فرمان تاسيس       

  .صادر شد -شدند سط شاه منصوب ميکه براي مدت دو سال تو
فرمان جديدي مبني بر  ۱۹۰۹شاه تحت فشار جنبش انقالبي، در آوريل سال       

  .برقراري مجدد مشروطه صادر کرد
در راس گروه سپاهيان انقالبي شمال  -۱۹۰۹يه سال ئدر ژو -خان سپهدار و يفرم      

محمدعلي با . را اشغال کردندو سردار اسعد در راس گروه سواران بختياري، تهران 
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. اضطراب فرار کرده و به ساختمان ميسيون روسيه واقع در زرگنده پناه برد
را به  -سلطان احمد -ها در مجلس جمع شده و وليعهد  ها و دموکرات  ناسيوناليست

. زاده عزيزالملک را به مقام نيابت سلطنت منصوب کردند پادشاهي برگزيده، شاه
: وارد شدند -که توسط ناصرالملک تشکيل شد -ر دولت جديدرهبران مشروطه د

  .سپهدار به عنوان وزير جنگ و سردار اسعد به عنوان وزير داخله
نماينده مجلس اول به  ۲۰العاده، مرکب از  زمان با اين، کميته عالي فوق هم      

اداره امور  "اين کميته، عمال. رياست حسين قلي نواب در پايتخت تشکيل شد
يي عليه دخالت خارجيان در امور  قاطعانه ي شور را در دست گرفته و مبارزهک

  .داخلي ايران آغاز کرد
هزار ليره استرلينگ، به  ۶۵عالي به قيد خروج فوري شاه از ايران،  ي کميته      

هاي جديد در   ها و انجمن  روزنامه. عنوان مستمري ساليانه براي او تعيين کرد
  .ي مجلس بار ديگر انتشار يافت مد و روزنامهپايتخت به وجود آ

گي به اعمال مرتجعين و مخالفان مشروطه، از تاريخ  دادگاه عالي براي رسيده      
تعدادي از مرتجعين معروف به دار آويخته شدند و . يه آغاز به فعاليت کردئژو ۱۵

  .تعدادي از تهران اخراج گرديدند
که سپهدار و  -تن ۲۰دولتي مرکب از  در ماه اوت، يک کميسيون موقت      

اين کميسيون حق . جاي کميته عالي را گرفت -سردار اسعد نيز جزء آن بودند
  .دارا بود -مانند کميته عالي -امور مملکت و نظارت بر کار وزراء را ي اداره
، ايران را به مقصد روسيه ترک ۱۹۰۹اکتبر سال  ۱۳در  -محمدعلي -شاه سابق      
. افتتاح شد ۱۹۰۹نوامبر سال  ۱۵تشکيل و در  "دوم فورا ي مجلس دوره. کرد

نماينده،  ۴۸ها   در اين مجلس، ليبرال. تر انقالبي بود مجلس دوم از مجلس اول کم
سپهدار، . گي نداشتند هنماينده به گروهي وابست ۹نماينده داشتند و  ۲۲ها   دموکرات

  :شامل نکات ذيل بود دولت او ي برنامه. در راس دولت قرار داشت
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  اصالحات مالي و برقراري نظارت بر آن) ۱      
  استقرار نظم در کشور )۲      
  اصالحات در دستگاه عدليه و معارف عمومي )۳      
  دعوت کردن مستشاران خارجي )۴      
  ).ميليون تومان ۵/۲(هزار کرور  ۵اخذ وام خارجي به ميزان  )۵      
  .برنامه را تصويب کرد اين مجلس      
مجلس دوم کار خود را با اعتراض به بودن سپاهيان روس در خاک ايران آغاز       
وجود اغتشاش در کشور، از خروج سپاهيان  ي دولت روسيه به بهانه. کرد

وارد تهران شدند و  -۱۹۱۰در مارس سال  -ستارخان و باقرخان. خودداري کرد
  .اياني نمودندمردم از آنان استقبال بسيار ش

الممالک در راس آن  به دولت جديد که مستوفي ۱۹۱۰مجلس در اوت سال       
  :دولت جديد از اين قرار بود ي برنامه. قرار داشت راي اعتماد داد

  حفظ امنيت کشور )۱      
  )نه مستشار(استخدام خارجيان به عنوان کارمند  )۲      
  و نظاميانجام اصالحات مالي، قضايي  )۳      
  تجديد سازمان پليس و ژاندارمري )۴      
  نفر ۶۰۰۰تشکيل ارتش در پايتخت مرکب از  )۵      
  .هزار نفري در اياالت ۳۰نگاهداشتن ارتش  )۶      
دهنده خارجي  مجلس براي عملي ساختن اين برنامه، اليحه دعوت از سه تعليم      

فرانسوي براي اصالحات قضايي  را براي سازمان امنيه، و دعوت از يک متخصص
  .ها مربوط به اداره گمرکات را تجديد کرد  را تصويب و قرارداد با بلژيکي

) در مازندران(تپه  مشقدر بندر  ۱۹۱۱شاه سابق محمدعلي در ژوئيه سال       
ترکمن،  ي السلطنه، در راس يک دسته زاده شعاء راهي برادرش شاه هم پديدار و به
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از سوي ديگر، سپاهيان برادر ديگر . تهران شد ي ن تاج و تخت روانهبراي باز ستاند
  الدوله و اسماعيل و سپاهيان سردار ارشد، شجاع) در کرمانشاه( -ساالرالدوله -او

داري و حمايت از شاه سابق برخاسته و به طرف پايتخت حرکت  خان به طرف
خود را در مبارزه عدم دخالت  -طور رسمي به -ديپلماسي روس و انگليس. کردند

  .کردند داري مي ميان شاه و مردم اعالم کردند، ولي در عمل از شاه طرف
توسط  ۱۹۰۹يران را نقض اصل دوم قرارداد سال ا دولت ايران، ورود شاه به      

بايست از تبليغات شاه جلوگيري و  دولت روسيه دانست، زيرا طبق آن، روسيه مي
ي  داران شاه، در نتيجه طرف. ي او را قطع کندران مستمراي  در صورت ورودش به

مش تپه گريخته، قمبارزه کوتاهي در نزديکي تهران شکست خورده، خود شاه به 
  .جا توسط کشتي دو باره عازم روسيه شد از آن

طبقه حاکم با . از آن زمان تا به حال اتفاقات زيادي در ايران رخ داده است      
. آوردهاي انقالب را از بين برده است دست  ي همه هاي خارجي،  کمک امپرياليست

اکنون . اند تري يافته هاي انقالبي آگاهي بيش  توده: هوده نبوده ليکن اين تجربه بي
هيچ انقالبي بدون آزادکردن ميليون دهقان از اسارت   داند که ديگر همه کس مي

  .تواند به پيروزي نهايي برسد اربابان، نمي
اخير، به ترتيبي شعارهاي  ي هالبي و يا قيام نيست که در ده ساليک جنبش انق      

هاي مهم دهقاني در   در بعضي نقاط که بخش -شعارها. دهقاني را مطرح نسازد
باشند، و در بعضي نقاط،  کنند، ماهيت ارضي بارزتري را دارا مي جنبش شرکت مي

  .کند شعارهاي سياسي بر شعارهاي ويژه ارضي برتري پيدا مي
هاي اخير، حل مساله ارضي را   هاي سال  ها و قيام  جنبش  ي همهولي در هر حال،       

هاي دولتي،   دانند که بدون تقسيم زمين ها مي  توده. دهند هدف خود قرار مي "الزاما
برند  اين حقيقت پي مي  همه به. رسد هدف خود نمي وقف و اربابي، هيچ انقالبي به

تواند با موفقيت  يران ميا ي ارضي است که انقالب آينده که فقط زير پرچم انقالب
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اگر رهبري که تاريخ در راس اين جنبش قرار خواهد داد، اين  .گسترش يابد
کافي درک نکند و يا به آن ارزش کافي ننهد، به شجاعت  ي اندازه حقيقت را به

ان عظيم زم ي تجربه. اين جنبش ابعاد بزرگي نخواهد يافت  توان گفت که مي
  .سازد اين نکته معتقد مي  تر به انقالب گيالن، ما را باز هم بيش

- ۲۱هاي   چرا جنبش انقالبي گيالن در سال :شود اين پرسش به حق مطرح مي      
هاي مردم با چه شور و هيجان و شعفي از اعالم   با شکست روبرو شد؟ توده ۱۹۲۰

ي مبارزه عليه امپرياليسم شعارها. جمهوري مستقل ايران در رشت استقبال کردند
ولي با وجود ! انگلستان و دولت شاه از چه محبوبيتي در ميان مردم برخوردار بود

  .اين حقايق، انقالب شکست خورد  ي همه
طور خالصه به  انگيز، الزم است به براي درک علل يک چنين واقعيت اسف      

  .تاريخچه و خصوصيات رهبران اين جنبش به پردازيم
تا به حال، در اين و آن  ۱۹۰۶ -۱۹۰۷طور مداوم از آغاز سال  در ايران به      

وقوع پيوسته است، ليکن جنبش گيالن، بدون  به  هاي مردمي  ها و قيام  گوشه، عصيان
هايي که عليه زورگويي شاه   انقالبيون و آن. ها است  ترين اين جنبش شک بزرگ

هاي گيالن مخفي   اغلب در جنگلنيز  ۱۹۱۳کردند، پيش از سال  مبارزه مي
آغاز . نداشتند  نقش مهمي -۱۹۱۳تا قبل از سال  -اما انقالبيون جنگلي. شدند مي

ها با کوشش آلمان براي وارد کردن ايران در جنگ بر ضد   جنگ امپرياليست
آلمان براي . ترکيه مصادف است -روسيه و به وجود آوردن جبهه واحد ايران

هاي ضد روس در ايران تماس برقرار   با بعضي از رهبران گروههدف،  اين  رسيدن به
  به -ماموران آلمان و ترکيه. ين جبهه گيالن بودا ي هاي عمده  يکي از صحنه. کرد

از  -ها موقعيت جنگلي. ها تماس بگيرند  با جنگلي "مصمم شدند، فورا -اين مناسبت
در اختيار   مات و مربيان نظاميآنان پول، مه: به سرعت تغيير يافت -اين زمان به بعد

ها قرار داشت، فعاالنه   خان، که در آن زمان در راس جنگلي ميرزا کوچک. داشتند
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ليکن اين نقشه به مناسبت قوي شدن . به آماده شدن براي جنگ با روسيه پرداخت
هم  "خان اجبارا کوچک. ناموفق ماند -نفوذ انگليس و روسيه در تهران ي دوباره

اکنون ديگر او پول، مهمات و مربي در . ها مخفي ماند  در جنگل چون گذشته
هاي جدي در جهت سازمان دادن   بايست گام مي "او معموال. اختيار داشت

تا زمان خروج  ،وضع. اين کار را نکرداو هاي بزرگ چريکي بردارد، اما   گروه
خان که با  کوچک. ارتش روسيه، يعني تا زمان انقالب اکتبر، بدين منوال باقي ماند

خروج قشون اشغالي روس از گيالن، به عنوان تنها قدرت باقي مانده بود از 
يالت گيالن را گرفت و ماموران و حاکمان خود را ا ي ها خارج شده و همه  جنگل

. انجاميد لطو ماه به ۹خان در گيالن قريب  روايي کوچک حکم. مستقر ساخت
خود را به عنوان يک انقالبي که توانست در عرض اين مدت  خان مي کوچک

هاي   هفت سال را در ميان جنگل  که -او. خواهد ايران را تغيير دهد نشان دهد مي
سرانجام  -غيرقابل عبور، آواره و تنها، بدون نيرو و دور از مردم گذرانده بود

فرماي تام گيالن شده و امکانات بسياري را داشت که افکار اصالحي خود را  حکم
ارتش سابق روسيه   از اموال نظامي  کميتعداد زمان ورود او به گيالن، . ازدعملي س

خان، در يک چنين موقعيت مناسب استثنايي چه  اما کوچک. نيز به دست او افتاد
ش در گيالن مانند حاکمان معمولي شاه ا عملي انجام داد؟ او در مدت حکومت

دست نخورده  -مبتذل بود که يک سيستم -امور ايالت ي سيستم اداره: عمل کرد
او . دستگاه اقتصادي و مالي ايالت را در دست داشت  ي همه خان کوچک. باقي ماند

اما درست در . گي را بر عهده داشت بسيار مهم تغيير بنيادي طريقه زنده ي وظيفه
   .خان ظاهر شد همين مورد، عدم وجود کامل برنامه نزد کوچک

ترين طبقه را تشکيل  از جمله در گيالن ستمديده يران وا ي دهقانان در همه      
خان چيزي دريافت نکردند و مجبور  ليکن، دهقانان از رژيم کوچک. دهند مي

در جهت تامين . تا هفتمين عرق جبين براي اربابان کار کنند -مانند سابق -بودند
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ه هم  مساعدت به آن: بورژوازي معروف است ي چه به خيريه آن ااجتماعي و يا حت
ين سطور، ا  نويسنده. عملي انجام نگرفت -ايران از آن مملو است  فقير و ناخوش که

خان را به صدور قانوني راجع به آزادي  بارها کوشش نمود تا کوچک "شخصا
خان اين کار را  ليکن، کوچک. هاي سياسي و صنفي در ايالت راضي سازد  سازمان

چه احتياجي به  ناارگران و دهقانک«: گفت چنين مي "دانست و دقيقا هوده مي بي
توانند همه احتياجات خود را به من  سازمان و اتحاديه دارند، در حالي که آنان مي

واضح است که با » ها کمک الزم را خواهم کرد؟  اطالع دهند و من با رغبت به آن
انقالبي که در برابر دولت  -ترين مسائل سياسي يک چنين درکي از پيش پا افتاده

هاي جدي در جهت تثبيت و گسترش   انقالبي قرار داشت، انتظار برداشتن گام
انتظار انجام اقدامات در جهت يک سياست اجتماعي . پايگاه انقالبي ممکن نبود

هيچ   خان ميرزا کوچک. نهايت بود بي  مطابق با منافع انقالبي ايالت فقط ساده لوحي
 "ملي، تقريبا ي ردن شعار مبارزهک و مطرح  گاه، در جهت گسترش جنبش مردمي

هاي شاهي و   و در عين حال، دستگاه اداري شاهي يعني دادگاه. کوشش نکرد
هاي نظام   سيستم شاهي اخذ ماليات، کتک زدن، دار زدن، در يک جمله، همه شيوه

 "کن ساختن نظام فئودالي کامال فئودالي را دست نخورده گذارد، در حالي که ريشه
ما «: نوشتند ي خود به نام جنگل مي خان در روزنامه پيروان کوچک. ودپذير ب امکان
هستيم و تا زماني که مجلس نيست به جاي   هاي حکومت مرکزي در گيالن  بان ديده

پايه  بي که ما قصد حمله به تهران را داريم، اين  ي هستيم و تمام شايعات درباره  آن
کنيم که چه آمد اضافه  اگر به آن). ۳ص  ۳۱ه ي جنگل شمار نگاه شود به روزنامه(» است

داشت،  خان تمام دستورات و اقدامات دولتي در گيالن را به نام شاه اعالم مي کوچک
  .گردد آشکار مي "خان در گيالن برما کامال روايي کوچک آن وقت سيماي حکم

خان  ، مصمم شد که به استقالل کوچک۱۹۱۹دولت تهران، در آوريل سال       
گي سرهنگ  ههاي قزاق را به سرکرد  خاتمه دهد و با اين قصد، يکي از قسمت
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ها   خان شکست خورد و دوباره به جنگل کوچک. استراسلسکي عليه او فرستاد
  .فراري شد

گي رفيق  هها در انزلي و آمدن بحريه روسيه شوروي به سرکرد  شکست انگليسي      
هاي مردم، آشکارا   توده. به سزايي گذاردجا، در ايران تاثير  راسکلنيکف به آن

ها ابراز و به روسيه شوروي به عنوان ناجي   دشمني خود را نسبت به انگليسي
پس از اشغال . تغيير داد "خان نيز، تاکتيک خود را کامال کوچک. نگريستند مي

اين دولت در . خان، دولت موقت تشکيل گرديد رشت و انزلي توسط کوچک
آموزش لنين، در  ي د اعالم کرد که اجراي سوسياليسم بر پايهنخستين جلسه خو

اساس کار او قرار دارد، ليکن به خاطر منافع عمومي جنبش و در لحظه حاضر، 
دولت . »ها مرگ بر انگليسي«: معتقد است که بايد فقط يک شعار را مطرح کرد

ن آغاز هم چنين اعالم کرد که اصالحات اجتماعي را پس از گرفتن تهرا  موقت
اعضاء دولت موقت . ها را به ملت اعالم خواهد نمود  کرده و واگذاري زمين

انقالبي، در ضمن، از رفيق راسکلنيکف تقاضا کردند تا متخصصين الزم را براي 
قبل از هر  -اعضاء دولت. هاي دولت جديد در اختيار آنان به گذارد  کار در دستگاه

رايي و مسائل ماليات بر درآمد احتياج به متخصصيني در امور سازمان شو -چيز
نظيري  بي  خان با شور و شعف از کوچک -اقشار  ي همه -مردم رشت. داشتند

خان طي ميتينگي که انبوه زيادي از مردم در آن شرکت  کوچک. استقبال کردند
انگيز  ها را اعالم کرد، و در ميان فريادهاي شعف  داشتند، اتحاد خود با بلشويک

ين اتحاد ا ي بعضي از رفقاي روس که در ميتينگ حاضر بودند، به نشانه مردم، با
او، چندي بعد تلگراف ذيل را به شوراي انقالبي جنگ در مسکو . روبوسي کرد

که بنا به تصميم شوراي  -شوراي انقالبي جنگ جمهوري ايران«: فرستاد
بحريه  درودهاي صميمانه خود را به ارتش و -کميسرهاي ملي تشکيل شده است

کش، در ايران  ملت زحمت ي حکومت شوراها، به اراده. دارد سرخ ارسال مي
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اصول تشکيل ارتش سرخ  ي مستقر گرديده و به تشکيل دادن ارتش سرخ، بر پايه
زنده باد اتحاد برادرانه ميان ارتش سرخ روسيه و ارتش . روسيه، آغاز کرده است

زنده باد انترناسيونال . کشان جهان تزحم  ي همهزنده باد اتحاد . سرخ جوان ايران
  »!سوم
هيچ وجه وجود  البته واضح است که در ايران، يک جمهوري شورايي به      

. خواند اين تلگرام با واقعيت نمي  توان گفت اين است که چه مي حداقل آن. نداشت
عجب حکومت شورايي که دولت آن، واگذاري زمين به دهقانان را به بعد از 

کند و دهقان گيالني ستمديده که زير زورگويي ارباب له  هران موکول ميتسخير ت
سپر بالي ديگران گرديده و در  "برد، بايد عجالتا شده و در سرحد فقر به سر مي

  .انتظار روزهاي بهتري به نشيند
. يي انجام شده است ها در تاريخ جهان، بر عليه و به زيان طبقه  انقالب  ي همه      

 -عناصر ارتجاع. طور عمده، عليه سلطنت و اربابان انجام گيرد يران بايد بهانقالب ا
از پشتيباني مصمم نيروي خارجي، يعني  -مستعمره در شرايط يک کشور نيمه

المللي را در ايران، امپرياليسم  نقش ژاندارم بين. پشتيباني امپرياليسم برخوردارند
ي که فقط عليه يک يا دو ي بش انقالبياين مناسبت، جن  به. کند انگلستان ايفاء مي

عامل از عوامل سه گانه ارتجاع مبارزه کند، شکست آتي خود را در بطن خويش 
  .راه دارد هم به

مولف کتاب حاضر، در نطق خود در کنگره اول حزب کمونيست ايران در       
در رفت انقالب که  شعارهاي زير را به خاطر پيش ۱۹۲۰/۵/۲۰، در تاريخ ۴۴انزلي

  :گيالن آغاز شده بود پيش کشيد و مطرح ساخت
                                                 

 ۱۴شماره ) الملل کمونيست  بين(يي انترناسيونال  کي مراجعه شود به مجله کمونيستي چس – ۴۴
ي اول حزب کمونيست  ي کنگره ؛ و نيز ترجمه فارسي آن صورت جلسه۲۸۸۹ص ۱۹۲۰سال 

 .۱۳۵۸هران، انتشارات علم، ت) فلورانس(ايران ، در اسناد تاريخي، جلد يکم، انتشارات مزدک،
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  مبارزه بر ضد امپرياليسم انگلستان )۱      
  مبارزه عليه دولت شاه )۲      
  ۴۵داران بزرگ ها و زمين  مبارزه برضد خان )۳      

                                                 
مجله ميراوايا پليتيکا، اي ميراويدي  ۱۹۲۷سال  ۲درشماره ) اوسترف(ايراندوست  - ۴۵

طبقات و احزاب ايران «يي تحت عنوان  مقاله خازيستوا سياست جهاني و اقتصاد جهاني
لذا فقط به . جا براي من ميسر نيست يابي انتقادي در اين امکان ارزش. چاپ کرده است »معاصر
او در صفحه . کنم اکتفا مي _هاي ايران زده به تهمت خطرناکي که او نسبت به کمونيستپاسخ 

هاي ايران، در بندر انزلي، و تصميماتي را که گرفتند چنين  گونگي گرد آمدن کمونيست هچ ۸۶
. يي که تعيين شده بود اکتفا نکردند فعالين حزب کمونيست ايران به برنامه«: کند توصيف مي

هايي که با نظام اقتصادي و اجتماعي ايران آشنايي  با استناد به تئوريسين –ان جناح چپ آن
نيروهاي مبارز بر ضد امپرياليسم انگلستان را کنار گذاشتند، و   ي همه شعار وحدت –نداشتند 

اين فعالين شعارهاي انقالب شوروي . خط مشي افروختن تضادهاي طبقاتي را به اجرا گذاردند
ها تصميم گرفتند، بدون وقفه، در راه  آن. ر مکانيکي در ايران مطرح کردندطو هروسيه را ب
کردن گيالن گام نهند، و با تمام قوا تبليغات قاطعانه و تند کمونيستي و  کردن و شورايي کمونيستي

ماده و مذهبي و در آنا "اين تاکتيک، که در محيطي کامال. آژيتاسيون عليه مذهب را آغاز نمودند
که (شد، و با شعار برداشتن چادر زنان و دعوت مردم  گي پدرشاهي اجرا مي يط زندهشرايط مح

با خراب کردن بازار و ) گران و خرده تاجران تشکيل شده است وران، صنعت از آنان از پيشه  نيمي
ها از  توانست باعث نارضايتي شديد توده راه بود، فقط مي ضرب و شتم بورژوازي هم

که صنايع بزرگ در ايران وجود  حالي در _کردن وسايل توليد ار مليشع. ها شود کمونيست
  ».گرديد کوچک درک مي گر ور و صنعت فقط به معناي مصادره ابزار کار پيشه -نداشت

است و  دروغمد، آچه در باال  نآ تمامي. هاي ايران است تهمت بزرگي به کمونيست ،اين      
ايراندوست يا هر . هاي ايران است عليه کمونيست دست رضاشاه براي تبليغات فقط مدرکي در

و يا اعالميه، به ما نشان بدهد که در   ، يک مدرک و يا يک مقاله در روزنامهاشخص ديگري، حت
کردن  توليد و خراب کردن وسايل هاي ايران مردم را به برداشتن چادر زنان، ملي آن کمونيست

. يراندوست نوشته است مطرح کرده باشندا چه آن بازارها دعوت کرده باشند، يا حداقل شبيه به
طور عيني، مدافع امپرياليسم  هنويسد، ب کنم، کسي که چنين چيزهايي مي اما من مصرانه تاکيد مي
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خان و دولت او نه پذيرفتند و نه قادر به درک اين حقيقت بودند  اما، کوچک      
رحمانه برضد تمام ارتجاع  بي  ي انقالبي ملي بدون اعالم مبارزهکه، انجام وظايف 

ها   خواست فقط با انگليسي گونه که او مي البته، ممکن نبود آن. پذير نيست امکان
داران را ناديده  ها و زمين  و وجود فئودال» شاهنشاه«مبارزه کرده، سلطنت مرتجع 

  .گرفت
شور و شعف انقالبي مردم که در . ردک خان اين مطلب را درک نمي کوچک      

خان و  اختالف ميان کوچک. اعتنايي داد بي فرما بود جاي خود را به آغاز حکم
کميته مرکزي حزب کمونيست ايران بر سر مسائل اساسي، روز به روز شدت 

. هاي انقالبي در جبهه نيز، به مناسبت اين عوامل تضعيف شد  روحيه گروه. يافت مي
خان که قادر نبود جهت حوادث را تغيير دهد، کميته مرکزي حزب  کوچک

                                                                                                                 
همان چيزي را  ها، او زند که انگليسي او خواسته يا نخواسته، همان تهمتي را مي. انگلستان است

ها،  بگذار کمونيست«: گفت لرد کرزن در مجلس انگلستان مي _به موقع خود _گويد که مي
که  اين ».ها دور شوند ايرانيان از آن  اين بهترين وسيله است که. کمونيسم را درگيالن اجرا کنند

 وران را ملي کنند که وسايل توليد پيشه اند چادربرداري کنند و يا اين هاي ايران خواسته کمونيست
شايعاتي بود که عمال انگلستان پخش  _اند کردن بازار دعوت کرده يا مردم را به خراب و

برو ساختن آها، مانند تهمت از بين بردن ازدواج در روسيه، براي بي  اين تهمت  ي همه. دکردن مي
ها دامن  اين تهمت  ربط خود به بي ي رفته است و ايراندوست با نوشتهکار  ايده کمونيسم به

که  يي يک از مقاالت تشريحي يا انتقادي اين راست است که در هيچ[ )زاده  سلطان. (زند مي
اند، در تاييد  نهضت جنگل منتشر کردهي  دربارهمخالفين جناح چپ حزب کمونيست ايران 

. اند، زيرا چنين امري ميسر نبوده است ترين سندي احتمالي توسل نجسته به کوچک ،اتهامات خود
طوري که در ه مذهبي در گيالن صورت گرفت و ب اين نيز راست که برخي تحريکات ضد

مده است اين آکتاب يحيي دولت آبادي، حيات يحيي، و نيز بايگاني وزارت خارجه فرانسه 
ها در آن  ها و آلمان گرفت و دست انگليسي حي انجام ميتحريکات به دست عمال سردار م

 )ويراستار( ].شده است مالحظه مي
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او براي نجات موقعيت خود، در . قصر عدم موفقيت اعالم کردکمونيست ايران را م
گيالن طي چند روز بدون . پناه برد) مقر جنگليان(به فومن  ۱۹۲۰ژوئيه سال  ۱۹

خان  داران کوچک طرف. به وقوع پيوست» کودتا«ژوئيه  ۳۱در شب . حکومت ماند
. شدانقالبي جمهوري شورايي ايران اعالم  ي توقيف شدند و حکومت کميته

خان بود در راس اين کميته  ترين پيروان کوچک خان که يکي از نزديک اهللا احسان
  :ذيل را اعالم کرد ي کميته انقالبي برنامه. قرار گرفت

  تشکيل ارتش سرخ ايران )۱      
  حمله به تهران )۲      
  لغو عوارض فئودالي و تامين مايحتاج شهر و ده )۳      
  .عادي تجارتي با روسيه و آذربايجان شوروي برقراري روابط )۴      
از هم . ليکن برنامه ناقص کميته انقالبي نيز قادر به تغييردادن وضع موجود نبود      

گي جبهه چون سابق ادامه داشت ماموران انگليسي و شاه نيز که با کارداني  هپاشيد
اين . زدند دامن ميگي  هاين از هم پاشيد  کردند به از هر شکست انقالب استفاده مي

اوت دستور  ۱۵ -۱۴زماني روشن شد که کميته شاپور در شب  "مطلب مخصوصا
عدم وجود تدارکات قبلي باعث شکست کامل جبهه . حمله به قزوين را صادر کرد

هاي   اکثر کمونيست. آوري به وقوع پيوست سرسام پس از اين، وقايع با سرعت. شد
به رهبري  اليکن گروهي از رفق. دداري کردندخان خو کاري با کوچک ايران از هم
ها   آن .۴۶که الزم دانست ها را نه تنها مطلوب بل  کاري با جنگلي هم  حيدرخان

دولت جديدي  "خان را بار ديگر آغاز کردند و مشترکا مذاکرات با کوچک
ها که در راس آن   در ضمن براي نزديکي بين جناح چپ جنگلي. تشکيل دادند

خان اقداماتي انجام  خان قرار داشت با جناح راست آن به رهبري کوچک اهللا احسان
شور و شعف موقت . آميز باشد توانست موفقيت ها نمي  ليکن اين کوشش. گرفت

                                                 
 .خان بود کاري با کوچک هم  مخالف "سطور از همان آغاز قاطعا اين  نويسنده  - ۴۶
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نگذشت که حمله قاطعانه سپاهيان تهران به چندي . دوباره جاي خود را به ياس داد
خان نيز که سعي داشت قشون  اهللا هاي زودگذر احسان  موفقيت. گيالن آغاز گرديد

قزاقان با  ي حمله. دولتي را دور زده و تهران را اشغال کند با شکست روبه رو شد
خان مردد گشته و از خود تزلزل  نزديکان کوچک. گرفت قاطعيت کامل انجام مي

هاي   گاه ها در امر اشغال پناه  خالو قربان به قواي دولتي پيوست و به آن. نشان دادند
خان، قبل از فرار، با حيدرخان اختالف پيدا کرده و  کوچک. جنگليان کمک کرد

رحمانه اقدام به فرار  او پس از انجام اين عمل بي. حيدر و رفقايش را تيرباران نمود
خان که قادر نبود، بيش از اين، مبارزه  اهللا احسان. ه شدنمود ليکن توسط قزاقان کشت

  .۴۷مهاجرت کرد) باکو(با دولت شاه را ادامه دهد به آذربايجان 
  .هيجده ماه ادامه داشت، بدين ترتيب خاتمه يافت انقالب گيالن که نزديک به      
دهقانان، با وجود کوشش رهبران جنبش گيالن در جهت جلوگيري از       
که در بعضي  -گي از پرداخت بهره مالکانه ههم "رش انقالب ارضي، تقريباگست

در شرايط ايران . کردند خودداري مي -رسيد هشتاد درصد محصول آنان مي نقاط به
کنند، عدم  که اکثريت دهقانان از خود زمين ندارند و روي زمين ارباب کار مي

عدم . دهد را تشکيل ميانقالب ارضي  ي پرداخت بهره مالکانه نخستين مرحله
ارضي و رهبري الزم در راس جنبش دهقاني، باعث گرديد که از  ي وجود برنامه

    .۴۸کافي استفاده نشود ي اندازه  هاي دهقاني به  شور و شعف انقالبي توده

                                                 
زاده نيز روايت رسمي را در مورد قتل حيدرخان تکرار  اين توضيح الزم است که سلطان – ۴٧

توانند  ها نمي و روايت شورويست) در کتاب فخرايي، سردار جنگل(ها  روايت جنگلي. کند مي
 )ويراستار.(بخش باشند رضايت

نسبت  "له اختالفات زيادي وجود داشت و بسياري از رفقا قوياااين مسي  دربارهجا که  ز آنا  - ۴٨
ين ا ي خط مشي تاکتيکي کميته مرکزي حزب کمونيست ايران شک داشتند، نويسنده صحت به

سطور که در آن زمان در مسکو، درکنگره دوم کمينترن شرکت داشت، بنا به دستور کميته 
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و از او خواهش ) ۱۹۲۰تابستان سال (مرکزي حزب کمونيست ايران به رفيق لنين مراجعه کرد 

درست در همين روزها، درکميسيون . ما را راهنمايي کند ،کار آينده حزبي  دربارهنمود 
که عصر جديدي را در جنبش  -مسائل ملي و مستعمراتيي  دربارهين کنگره، تزهاي لن

اين مناسبت   به. مورد بحث بود _گشايد مستعمره مي زاديبخش ملي کشورهاي مستعمره و نيمهآ
  .داد بسياري از خود نشان مي ي رفيق لنين راجع به مسائل ايران عالقه

مسائل ايران بود، تحت تاثير قيام گنجه که يي که مربوط به  بعضي از رفقاي باکو، در جلسه      
. کردن شعار انقالب ارضي در ايران به موقع نيست تازه سرکوب شده بود معتقد بودند که مطرح

هايي  هاي دهقان باعث بروز همان نوع قيام به اعتقاد آنان، اين شعار به مناسبت عدم آگاهي توده
رفيق . وقوع پيوسته و اربابان ب) کوالک(ند م خواهد شد که در گنجه به رهبري دهقانان ثروت

يي  افتاده در کشورهاي عقب« :همه گوش داد گفت  لنين، پس از آن که در نهايت دقت به سخنان
چون ايران که بخش اعظم زمين آن در دست اربابان است، شعارهاي انقالب ارضي، براي 

شود، اين نوع  هاي دهقاني مي به قيامچه مربوط  اما آن. ها دهقان داراي اهميت اساسي است ميليون
ليکن اين به آن معني نيست که ما بايد از سياست ارضي . پيوندد وقوع ميه ها در روسيه نيز ب قيام

  ».خود دست برداريم
نظر رفيق لنين حمايت کرده و  نظر که در جلسه حضور داشتند از نقطه اکثريت رفقاي صاحب      

اد شد که نقطه نظر لنين را به شکل تزهايي که با شرايط ايران به رفيق پاولوويچ و من پيشنه
، بر اساس گزارش )کمينترن(مدت کمي، پس از اين نيز، کنگره دوم . مطابقت کند مطرح سازيم

مستعمره،  هاي انقالبي ملي در کشورهاي مستعمره و نيمه ماهيت جنبشي  دربارهرفيق لنين 
 رفقاي صاحب نظر و تصميم کنگره را به ي ، عقيده"من فورا. تري اتخاذ کرد تصميمات مشخص

وقوع پيوست ه ليکن با تاسف زياد بايد گفت، حوادث بعدي با چنان سرعتي ب. يران اطالع دادما
و  متحدانه سپاهيان انگليس و شاه مقاومت کند ي که انقالب ايران نتوانست در مقابل حمله

، مطرح ۱۹۲۴در کتاب ايران خود، " ته را عينازاده همين نک سلطان)[زاده سلطان.آ(.شکست خورد
در ) شومياتسکي سفير پيشين شوروي در ايران(کرد که بعدها نيز مورد استناد آندره چرووني

ايم، تاکنون کسي در  جا که ما مطالعه کرده تا آن. قرار گرفت ۴،۱۹۲۸ي بلشويک، شماره  مجله
 )ويراستار.](ي نکرده استزاده را نف شوروي يا خارج از آن، اين ادعاي سلطان
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راه با پيروزي ارتجاع  هم  ولي شکست انقالب گيالن و سرکوب خونين آن      
هاي مردم را براي به دست آوردن آزادي   توده ي ادهانگليسي و شاهي، نتوانست ار

هاي گيالن   يعني پس از سرکوبي شورش ۱۹۲۱از پايان سال . خود، درهم شکند
. توسط سپاهيان رضاخان، موج انقالبي در مناطق مختلف ايران دو باره نضج گرفت

  .آشکار بود "ها کامال  در ضمن ماهيت دهقاني اين جنبش
عليه تهران قيام کرد، از  ۱۹۲۱که در سال  ]پسيان[خان  حمدتقيهاي م  گروه      

گي  هآنان را به ورشکست ]ها[ دهقانان فقيرتري تشکيل يافته بود که ستم فئودال
خان  اين نهادهاي انقالبي در جنبش تقي. شان بيرون رانده بود کشانده و از مزارع

دهقانان، . به خود گرفت ماهيت دهقاني -خيلي زود -تبلور خاصي پيدا کرد و قيام
ها پرداخته، و آنان را   هاي اربابان و خان  با حمايت مستقيم سربازان، به تصاحب زمين

در بسياري از نقاط، اخذ بهره و عوارض به نفع . افکندند توقيف و به زندان مي
  .۴۹گرديد اگر ملغ هاي غارت  اربابان و خان

قاجار به تخت و تاج  ي ، به جاي سلسله۱۹۲۵اکتبر سال  ۳۱رضاشاه پهلوي، در       
ش در وزارت جنگ، ا نشست، همان رضاشاهي که در زمان صدارت» شاهنشاهان«

اميد . کرد دار جمهوري وانمود کرده و از شعارهاي چپ پشتيباني مي خود را طرف
خواست آنان را به   تر کرده و شاه بار ماليات آنان را سبک که رضا اين  دهقانان نيز به

داران مانند سابق يعني  اربابان و زمين. داشتن زمين تحقق بخشد، نقش بر آب گشت
دادند، و ساکنين شهرها به علت عدم  مانند زمان قاجار، به غارت خود ادامه مي

در شهرها   يي دائمي بيکاري تبديل به پديده. شدند وجود کار روز به روز فقيرتر مي
  .شد

تخت شاهي، امالک بزرگي به دست آورده و يکي از شاه با گرفتن تاج و  رضا      
: اين واقعيت گويا اشاره شود  الزم است به. مندترين اربابان ايران گرديد ثروت

                                                 
 .۵۶ص ۱۹۲۷سال  ۴ي بلشويک شماره  ي آندره چروني در مجله مراجعه شود به مقاله – ۴٩
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هر جريب،   توان او را صاحب مازندران دانست، از دهقانان بابت رضاشاه که مي
حالي  گرفت در مالکانه مي ي را به عنوان بهره) تومان ۱۵تا  ۱۲(يک سوم محصول 

  .کردند تومان اخذ مي ۵که اربابان ديگر، از هر جريب 
سربازان در سلماس، » بلواي«که توسط رفيق الهوتي در تبريز رهبري شد،  قيامي      

و قيام  ۱۹۲۶قيام مجدد خراسان تحت رهبري ساالر جنگ، قيام گيالن در سال 
هاي   نجيري هستند که قيامز ي هم پيوسته هاي به  ها دانه  اين  ي همه -اخير در جنوب

  .دهد شاه پهلوي تشکيل مي کشان را عليه رضا شجاعانه زحمت
با وجود . ارتش مستقر در تبريز با عدم موفقيت خاتمه يافت ي قيام قهرمانانه      

گونگي اين  هچ. اين، چندي بعد جنبش ارتش مستقر در سلماس به وقوع پيوست
سلماس  ي پادگان ديلمان واقع در منطقه: ستچنين بوده ا -طبق گزارش رفقا -قيام

ي دکانداران از فروش نسيه  مدت شش ماه حقوقي دريافت نکرده و در نتيجه
از طرف ديگر وضع جيره غذايي سربازان نيز در  -موادغذايي به آنان سر باز زدند

  .پادگان نامنظم گرديده بود
دهم  -آيد وجود ميدر پادگان جنب و جوش به  ۱۹۲۶در آغاز ژوئن سال       

دهند که در تهران تصميم بر اين گرفته شده که با  ژوئن به سربازان اطالع مي
حقوق دو ماه آنان را نپرداخته و آن را به مصرف » پرست وطن«موافقت سربازان 

سربازان متوجه شدند که حقوق آنان به مصرف «. احتياجات مملکتي برسانند
ث برانگيخته شدن احساسات ضد دولتي آنان گذاري رسيده و اين باع مخارج تاج

  ».گرديد
اسلحه «گيرند که  سربازان سواره نظام، جلسات مخفي تشکيل داده و تصميم مي      

هاي بدون امضاء به رئيس پادگان   ها نامه  آن» به دست، عدالت را برقرار سازند
تمام افسران را شان را بپردازد يا در غير اين صورت  نوشته و از او خواستند حقوق

  .کشته و به طرف تبريز حرکت خواهند کرد
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قزاقي چون خود «ژوئن معتقدند که دولت و  ۲۰گان در جلسه  هکنند شرکت      
سواره و  ۱۲۵که از  -پادگان. ندا يعني شاه، مقصر عدم پرداخت حقوق آنان» ها آن
و حرکت به  ژوئن تصميم به قيام، کشتن افسران ۲۴در شب  -پياده تشکيل شده ۶۵

  .گيرد مي» اند جا نيز براي قيام عليه دولت آماده سربازان آن«سوي خوي و تبريز که 
شعار اصلي، . کند و اين بسيار گوياست قيام از همان آغاز رنگ سياسي پيدا مي      

  .مبارزه برضد شاه و دولت تهران است
نفر  ۱۸۰اند، نه  دادهايران گزارش   چه منابع رسمي در اين قيام، برخالف آن      
ضددولتي و ضدشاهي  "کامال ي اين قيام جنبه. نفر شرکت داشتند ۷۰۰که  بل

کننده که از دهقانان اطراف بودند اصل انتخابي بودن اشخاص  سربازان قيام. داشت
بدون  هکنند ليکن سربازان قيام. هاي افسران را کندند  مسئول را مقرر و سردوش

به طرف بازار  -ها پس از کشتن رئيس پادگان  آن. کردند رهبري الزم عمل مي
  .رفتند و آغاز به خراب کردن آن نمودند

صبح به سربازخانه برگشته و از ميان خود سرکرده و معاون  ۴سربازان، ساعت       
نيز مسلسل  ۴چي با  مسلسل ۳۰راه دو توپ و  توپچي هم ۴۰۰. او را انتخاب کردند

  .به آنان پيوسته و تمام پادگان با نظام جنگي به طرف خوي به حرکت در آمد
هنگ   که محل توقف -کهنه شهر -زمان با اين، در منطقه ديگر سلماس هم      

سواران از ديلمان دستور : پيوندند سواره نظام است، اتفاقات ذيل به وقوع مي
گيرند که فرمانده را کشته و  اينان تصميم مي. راه بيفتند "کنند که فورا دريافت مي

به  "هنگ از تصميم با خبر شده و فورا  ليکن فرمانده. گاه حرکت کنند آن
کند و  هاي خود را مي  هيجان زده، سردوش  در حضور سواران«آيد و  سربازخانه مي

» .ه آنان به پيونددعنوان يک سرباز ساده ب خواهد که به گويد و مي به دولت ناسزا مي
گاه او را دو باره به  کنند که به قرآن قسم بخورد و آن سربازان او را مجبور مي

خواهد  خود از سربازان مي ي سرکرده نيز به نوبه. کنند عنوان سرکرده انتخاب مي
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پس از اين، فرمانده، با . کنند که سوگند وفاداري بخورند و سواران نيز موافقت مي
ها   رفتند برده و به آن را به طرف شورشيان ديلماني که به خوي مي ها  آن ،فريب

شورشيان سرکوب و . شود اين امر خيلي موثر واقع مي. دهد دستور شليک مي
دردي شديد مردم، خوش  با وجود هم -بسياري از آنان توقيف و تيرباران شدند

سرکوبي  افسران امکان داد که پيروز شده، ي باوري سربازان به دارودسته
نفر را به تيرباران محکوم  ۱۵۰دادگاه نظامي صحرايي . يي به عمل آورند رحمانه بي

  .کرد
هم زمان با اين وقايع، در قسمت ديگري از ايران يعني در خراسان، قيام  "تقريبا      

  :۵۰کند اين قيام را چنين توصيف مي] شوميانسکي[آندره چروني  -يافت گسترش مي
 - راوتپه قرار داشتيي به نام م سازماني که قيام را رهبري نمود در محلهمرکز       

تن پياده نظام  ۱۵۰تن سوار بلوچ،  ۲۰۰پايگاه انقالبيون، پادگان اين محل بود که از 
  .مسلسلچي تشکيل شده بود ۵۰و 

، در راس اين سازمان. يي داشت گسترده "نفوذ نسبتا  سازمان در ميان دهقانان ناحيه      
  .قرار داشت -۱۹۲۱خان در سال  کاران جنبش محمدتقي ساالر جنگ يکي از هم

گي  هو آماد -ها موفق به فرار شدند  که تعدادي از آن -قيام با توقيف افسران      
گان روابط  کننده بزرگي داشت و قيام ي سريع براي حمله به بجنورد که سربازخانه

گان پس از خروج از مراوتپه، با نخستين  نندهک قيام. نزديک با آن داشتند، آغاز شد
نفر بود برخورد کردند و تيراندازي آغاز  ۳۰۰قواي دولتي که مرکب از  ي دسته
ها   کردند و فقط افسران بودند که با مسلسل سربازان دولتي زياد دخالت نمي. شد

 . قواي دولتي، پس از دو ساعت جنگ در هم شکسته شد. کردند تيراندازي مي
يک افسر . گان پيوستند کننده تر سربازان به قيام بخشي از افسران فراري شدند و بيش

  .انقالبيون به طرف بجنورد به حرکت در آمدند .راه بجنورد باز بود. نيز اسير شد
                                                 

 ۶۲-۵۷، ص۱۹۲۷، سال ۴ي بلشويک شماره  مجله – ۵٠
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نفر، آماده جنگ بود ليکن با نزديک شدن  ۸۰۰پادگان بجنورد، مرکب از       
گي به  ههم  سربازان -فرار را بر قرار ترجيح دادند کننده، افسران پادگان سپاهيان قيام

گان  هکنند گان پيوستند و شهر در حقيقت بدون جنگ به دست اشغال کننده قيام
  .افتاد
گان استقبال شاياني  کننده پس از اشغال شهر، دهقانان دهات اطراف، از قيام      

از  ،هزار نفر  دينتشکيل دادند و چن گان يک ميتينگ عمومي کننده قيام. کردند
هايي که در آن   پس از نطق -جمله انبوهي از دهقانان در آن شرکت جستند

خود را تشريح کردند، از قبيل مصادره اراضي و اموال اربابان و  ي انقالبيون برنامه
گاه به سخنان  آن... منصبان بزرگ دولت، تقسيم زمين ميان دهقانان و غيرو صاحب

) امل؟(مردمي حاجي عمل  ي که خواستار محاکمه دهقانان گوش فرا دادند
دهقانان اين فئودال را که  -بودند  ترين فئودال و ارباب ناحيه بزرگ
دادگاه  "تصميم گرفته شد فورا. هايش معروف بود توقيف کرده بودند گري وحشي
راه چهار تن از افسران اسير محاکمه  ل را هممانقالبي انتخاب شود و حاجي اَ  نظامي
  .نفر سرباز و دهقان به عنوان اعضاي دادگاه انتخاب شدند ۲۰قريب . کنند
کننده سربازان و دهقانان،  راني محکوم پس از بازجويي و يک سلسله سخن      

الراي حکم محکوميت به اعدام را صادر کردند   گان در ميتينگ، متفق کننده شرکت
اموال فئودال تيرباران . اجراء گذارده شد ي همان روز عصر به مرحله  و اين حکم

  .شده نيز ضبط و به دهقانان واگذار شد
 ۱۵۰۰داراي  "کال  نيروهاي انقالبي بجنورد و پادگان يکي شده و در نتيجه      

ها مرتجعين را از مقامات کنار   آن. قبضه تفنگ و سرنيزه و تعدادي مسلسل شدند
  .د خود را گماشتندگذارده، در تمام ادارات دولتي افرا

تشکيل دادند که انبوهي از   ميتينگ بزرگ عمومي ۳انقالبيون در بجنورد       
انقالبي  ي برنامه ها انقالبيون در اين ميتينگ. دهقانان اطراف در آن شرکت کردند
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رها ساختن مردم از دست اربابان و اشراف، تقسيم زمين ميان : ملي را مطرح ساختند
  .اتيزه کردن ارتشدهقانان و دموکر

وران، تجار کوچک و  پيشه(طي ميتينگ، دهقانان اطراف و مردم شهر       
 انجمنتصميم گرفتند که بدون وقفه ارگان خلقي اداره شهر، يعني ) گران صنعت

گان،  کننده هم چنين اعالم شد که پس از اشغال مشهد توسط قيام. را تشکيل دهند
ها   در اين ميتينگ. ايالتي تشکيل خواهد شد يالت براي تشکيل انجمنا ي کنگره

نمايان و  تصميم گرفته شد که حق راي در انتخابات انجمن از اربابان، روحاني
انقالبيون براي نظارت در امر انجام انتخابات دو کميسير تعيين . اشراف سلب شود

  .کردند که يکي از آنان کارگر نساجي و ديگري آهنگر بود
از   که در حقيقت انتقامي -ل و چهار افسرمه و تيرباران حاجي اَپس از محاکم      

اعالم گرديد و   فئودال و دولت مدافع آن بود در بجنورد جشن عمومي ي طبقه
کردند که  دهقانان از انقالبيون تقاضا مي. دهقانان زيادي در آن شرکت کردند

هاي فئودال منطقه   خان هاي مسلح در اختيار آنان به گذارند تا با اربابان و  گروه
خواهند با  ها مي  دادند که آن انقالبيون به دهقانان توضيح مي. تصفيه حساب کنند

طور کامل  ها را به  گاه سلطنت پهلوي يعني اربابان و فئودال لشکرکشي به مشهد تکيه
هاي انقالبي   تعداد نفرات گروه ،در مدت اقامت انقالبيون در بجنورد. از بين ببرند

  .يافت وسط دهقانان داوطلب افزايش ميت
تومان در ماليه بجنورد به دست آوردند و پس از بحث پيرامون  ۸۰۰۰انقالبيون       

اربابان و  -داران بزرگ چون سرمايه: مصادره سرمايه تجار تصميم گرفتند که
ها که در بانک انگليس بود دسترسي   آن ي از شهر فرار کرده و به سرمايه -اشراف

 ۷۰۰۰تجار متوسط و کوچک را مصادره نکنند و از آنان  ي باشد، سرمايه نمي
. تومان پول در اختيار داشتند ۰۰۰/۱۵انقالبيون، بدين ترتيب، . تومان قرض گرفتند

. انقالبيون به تجار قول دادند که پس از تصرف مشهد قرض آنان را به پردازند
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. کردند از طريق خريدن از دهقانان تامين مي  را سپاهيان قيامي و بار و عليقخوار
 -هاي انقالبي به استقبال آنان آمده و  اين مناسبت، در موقع عبور گروه  دهقانان، به

و  انينما دادند، در حالي که روحاني هاي گندم مي  به آنان دسته -طبق سنت خود
نفر، تحت فرماندهي  ۱۲۰۰ده شورشيان مرکب از نيروي عم. کردند اربابان فرار مي

در حين حرکت آنان . به راه افتاد) در جهت قوچان(رهبران قيام به طرف شيروان 
شاه در . رضاشاه را بر سر آنان پخش کرد ي به طرف شيروان، هواپيماي دولتي، نامه

صل مقدس گان برضد مقررات و ا کننده قيام«او پادشاه پهلوي : اين نامه نوشته بود
کند و در غير اين  حافظ آن است دعوت به تسليم مي» شاهنشاه«مالکيت را که 

  ».ها را نابود خواهد کرد  صورت آن
انقالبيون، شيروان را پس از چهار ساعت درگيري به اشغال خود در آورده و به       

م بعد از ظهر، در ميان انبوه مرد ۵انقالبيون، ساعت . طرف قوچان حرکت کردند
 ۲۰۰۰۰ جمعيت شهر(شوق زده، که تا دو فرسخي شهر به پيشواز آنان آمده بودند 

رتبه فرار  روحانيون درباري، اربابان و ماموران عالي. وارد قوچان شدند) نفر است
  .کردند مي

انقالبي تا  ي کميته. افراد خود را در ادارات منصوب کردند "انقالبيون فورا      
  .کرد ها و ماموران دريافت مي  خان ،دم را از اربابانپاسي از شب شکايات مر

و بمباران را آغاز  هروز بعد، دو هواپيماي دولتي در آسمان قوچان ظاهر شد      
هواپيماها تيراندازي کردند   انقالبيون که مسلسل در اختيار داشتند به طرف. کردند

تشکيل و انتخابات  در قوچان، مرتب ميتينگ. و هواپيماها مجبور به فرار شدند
تعداد زيادي زن و مرد دهقان در اين ميتينگ شرکت . شد انجمن سازمان داده مي

انقالبيون، عصر آن روز توسط دهقاناني که از چناران به قوچان آمده . کردند مي
با  -به دستور دولت -فرسخي مشهد ۱۲ها در   بودند، مطلع شدند که اربابان و خان

جا اسلحه و مهمات  باشند و دولت به آن هاي مسلح مي  هعجله مشغول تشکيل گرو
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چنين اطالع يافتند که رئيس لشکر خراسان محمدخان  انقالبيون، هم. فرستاده است
نفر از قشون مشهد به چناران فرستاده شوند، ليکن سربازان  ۷۰۰دستور داده است تا 

نان در زير زمين وحشتناک تن از آ ۳۰۰  اند، و در نتيجه از انجام اين امر سر باز زده
ماموران انقالبيون خبر دادند که رئيس لشکر خراسان . اند زندان مشهد محبوس شده

افراد پياده نظام بريگاد سابق انگليسي و ايران و   ي همهتصميم گرفته است تا 
بسيج  -اند ها بوده  کردهايي را که در زمان جنگ امپرياليستي در خدمت انگليسي

در . صبح، توسط چهار هواپيما بمباران شد ۴مواضع انقالبيون ساعت  قوچان و. کند
نفر  ۶۰از سپاهيان انقالبي . گناه شهر کشته شدند بي تن از ساکنين ۲۰اين بمباران 

با  -سپاهيان دولتي پس از يک درگيري شديد. شدند نفر زخمي ۸۰کشته و قريب 
داده و مجبور به عقب   خمينفر کشته و ز ۱۰۰ -وجود پشتيباني هواپيماهاي دولتي

  .نشيني شدند
مهمات آنان در  _تر از آن مهم -ليکن، نيروي انقالبيون نيز تضعيف شده بود و      

براي هر تفنگ فقط دو فشنگ موجود و براي مسلسل فقط هزار : حال اتمام بود
هنگ گارد تهران را نيز به کمک نيروهاي خود   دولت. فشنگ باقي مانده بود

کاميون دريافت کرد  ۵۰ها تعدادي مسلسل و   دولت در دزدآب از انگليسي. فرستاد
گان بريگاد سابق انگليس و ايران به  دهنده راه تعليم هم  سرباز را به ۱۰۰۰و بيش از 

 ۲۰۰پس از آن، قواي دولتي خط دفاعي انقالبيون را که از . مقابله انقالبيون فرستاد
. وار شکسته و حمله بالمانع خود را به قوچان آغاز کردنفر تشکيل شده بود، در سبز

در . تندشادي ي شان با مشهد و تهران قطع شده بود، وضع بحراني انقالبيون که رابطه
هواپيما انگليسي بوده و   بنا به اطالع ساکنين محلي، سه(همين موقع، پنج هواپيما 

انقالبيون . مباران کردندقوچان را ب) ريختند هاي مارک انگليسي روي شهر مي  بمب
به  _انقالبيون. نشيني کردند هاي خود، آغاز به عقب  پس از شليک تمامي فشنگ

اين افراد را که (ها   که توسط افراد مسلح خان  خصوص به خاطر حمالت مداومي
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ها براي کمک به دولت متشکل ساخته   کردند، خان در اين مناطق راهزني مي "قبال
هاي   آنان به گروه. تلفات زيادي دادند -گرفت ه آنان انجام ميبه پشت جبه) بودند

  .پراکنده تقسيم شده و در کشور پخش شدند
سربازان و دهقانان ايراني بر ضد اربابان و حاميان انگليسي  ي اين قيام قهرمانانه      

  .آنان، بدين ترتيب خاتمه يافت
اين قيام توسط   مدعي شوند کهتوانند  شرف مي بي آبرو و بي  فقط اشخاص      

  .ها ترتيب داده شده بوده است  انگليسي
جا باعث خوشحالي و شعف  هميشه و در همه  هاي قيام خراسان  موفقيت      
  .کرد گرديد و اميدها را زنده مي هاي مردم مي  توده
گان و اعداميان خراسان خشک نشده بود که قيام  ههنوز خون تيرباران شد      
. ۵۱اين بار نيز، فومن منطقه آغاز جنبش بود. دي در گيالن به وقوع پيوستجدي

هاي غيرقابل   کيلومتري شمال رشت در ميان بوته ۲۰فومن شهرکي است که در 
خان  عمليات کوچک  به ناحيه "اين منطقه، قبال. عبور و مزارع برنج واقع شده است

الجيشي براي عمليات  و سوق  از لحاظ نظامي  اين ناحيه. و حيدرخان مشهور بود
کساني که از تعقيب   ي همه. هاي کوچک پارتيزاني بسيار مناسب است  دسته

بردند، زيرا آگاهي ساکنين اين  پناه مي  اين ناحيه  کردند، هميشه به مقامات فرار مي
آنان را دهقان% ۷۵که  - ساکنين اين ناحيه. تر است از نواحي ديگر بيش  ناحيه

دهند، در انقالب سال  را خرده مالکان، مالها و تجار تشکيل مي% ۲۵و  زمين بي 
  .گيالن شرکت کردند ۱۹۲۰

باشي که به مناسبت عدم  خان وکيل ابراهيم: جنبش فومن بدين شکل آغاز شد      
در دادگاه نظامي محاکمه  -خان محمدحسين -اطاعت از دستور رئيس لشکر شمال
                                                 

نگاه شود به رواوتسيوني . کنيم نگارش مي» جنگلي«راي .هاي ر ما وقايع را از روي گفته – ۵١
 .۱۹۵-۱۹۹ص ۱۹۲۷-۲۸) شرق انقالبي(واستک 
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طور  به(خان کساني را که از رژيم ناراضي بودند  ابراهيم. آمد  اين ناحيه  شده بود، به
به دور خود جمع کرده و ) عمده سربازاني که با اسلحه خود از ارتش فراري بودند

او . از آنان گروهي تشکيل داده و حمله به ادارات دولتي و ماموران را آغاز نمود
طبق . ري کنندمالکانه خوددا ي دهقانان را دعوت کرد تا از پرداخت بهره

خان  گزارشات مقامات دولتي، سربازان لشکر شمال، مرکز و شرق به ابراهيم
نوايان و  بي هاي مخفي  خان در فومن، کميته هم زمان با فعاليت ابراهيم. پيوستند مي

» آتش ي کميته«ها به نام   يکي از اين کميته. وران در رشت و انزلي تشکيل شد پيشه
با فومن ارتباط برقرار کرده و حرکات قواي دولتي را به  اين کميته. معروف بود

رشت  ي کميته. کردند آوري مي خان اطالع داده و براي شورشيان پول جمع ابراهيم
موظف بود، در صورت نزديک شدن شورشيان به رشت و اشغال آن، نقش نيروي 

 ي عمليات هاي کوچک قواي دولتي که به ناحيه  گروه. کمکي را ايفاء کند
راه اسلحه خود به  هم  شورشيان فرستاده شدند، کاري از پيش نبرده و اکثريت آنان

آنان را مخفي : کردند گونه کمک مي همه  دهقانان به شورشيان. شورشيان پيوستند
اربابان و دولت از گسترش جنبش به . رساندند و غيرو کرده و به آنان آذوقه مي

خان را در پيش چشم  ب گيالن و کوچکانقال   اضطراب افتادند، زيرا آنان شبح
 -که به خاطر انتخابات روي داد -اضطراب آنان، پس از بلوا در بازار رشت. داشتند

گان مجلس که در ايران آن زمان  انتخاب سفارشي نماينده ي نحوه. شدت يافت
. وران رو به رو شد معمول بود، در رشت با مقاومت شديد بورژوازي شهر و پيشه

موفق به انجام انتخابات دو نماينده از رشت  -در مدت شش ماه -ولتيمقامات د
گان رشت و فرستادن آنان به مجلس چشم  نگرديدند و سرانجام از انتخاب نماينده

. پوشيدند، تا حداقل بدين وسيله از بروز تظاهرات برضد دولت جلوگيري کنند
دترين اقدامات بود، طبيعي است که با وجود چنين شرايطي، دولت شاه حاضر به حا

مبارزه با انقالب را به  ي يافت، مساله مي توسعههم زمان در شهر و ده   قيام که
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کننده به  قشون سرکوب. حادترين شکل آن در برابر رضاشاه مطرح ساخت
به رشت  ۱۹۲۶خزايي آماده شد و در اواخر اوت سال ) سرلشگر(گي  هسرکرد

سواره نظام، توپخانه و پياده نظام در يک خزايي همه قواي خود را اعم از . رسيد
 -او کوشش کرد. محل متمرکز کرده، عازم لشکرکشي پيروزمندانه در گيالن شد

اول را در  ي دسته: نيروهاي شورشي را به سه دسته تقسيم کند -قبل از هر چيز
دوم را مجزا کرده و به طرف الهيحان سوق  ي منطقه فومن محاصره کند، دسته

به دام  -در راه ميان رشت و تهران -سوم را در منطقه سياه رود ي دهد و دسته
سربازان . شورشيان در اين نواحي به قواي دولتي تلقات زيادي وارد کردند. اندازد

خزايي، برسر راه خود دهات را آتش زده، ساکنين را شکنجه و آنان را مجبور 
شورشيان، چون . عرفي کنندگان در قيام را م کننده ها و شرکت  کردند مخفي گاه مي

گير شده و به  مهمات نداشتند به جنگل پناه بردند، ليکن يکي پس از ديگري دست
  .شدند رشت فرستاده مي

 ۱۹۲۶در آغاز اکتبر سال  -خان به جز ابراهيم -اکثر اعضاء معروف قيام      
 .سرباز و دهقان را محکوم به مرگ کرد ۲۲محکمه نظامي . گير شده بودند دست

 اعدام افراد، در انظار عمومي. دهقانان را دار زدند و سربازان را تيرباران کردند
اکتبر ادامه  ۱۵تا  ۸از  _آن مدت يک هفته ي گرفت و در رشت و حومه انجام مي 

جا  هاي دار به پا کرده، هزاران نفر را به زور به آن  در مرکز شهر چوبه. داشت
ي که از خصوصيات استبداد فئودالي ي رحمي بي  انواختند و ب آوردند، موسيقي مي مي

اعدام  ۱۹۲۷فوريه سال  ۱۰خان نيز در  خود ابراهيم. کردند است، افراد را اعدام مي
  .او با شجاعت و مانند يک انقالبي واقعي با مرگ روبرو شد. شد

جا الزم است لحظات اعدام و رفتار برخي از نظاميان در موقع اعدام  در اين      
ورشيان را خاطر نشان کنيم، سربازان محکوم، در فاصله از زندان تا محل اعدام، ش

» !مرگ بر شاه، زنده باد انقالب«: زدند خواندند و فرياد مي آوازهاي انقالبي مي
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يد؟ ا چرا جمع شده«: زدند ها فرياد مي محکومين، مردم را مخاطب قرار داده و به آن
ديگري ي  عده. »، شماها را نيز دار خواهند زدچنين بايستيد و سکوت کنيد اگر هم

کننده، رديف  هنگام تيرباران سربازان قيام. »زنده باد جمهوري خلق«دادند  شعار مي
هاي خود را پايين آورده و به گريه   اعدام، سه بار تفنگ ي اول سربازان جوخه

جاي   ناچي وضع چنان آشفته شد که سربازان را عوض کردند و مسلسل. افتادند
سه : نفر اعدام شدند ۹در اين روز . انداختند هدف تير نمي بسياري به. آنان را گرفتند

گان تجار پيش  عصر اين روز نماينده. تن را دار و شش نفر را تيرباران کردند
ناراحتي مردم . ها خاتمه دهد  فرمانده قوا رفته و از او درخواست کردند که به اعدام

صرار کنسول شوروي، مقامات دولتي مجبور شدند اعداميان چنان شديد بود که به ا
اين جنبش که . را از چوبه دار پايين آورند و به اعدام کردن افراد خاتمه دهند

مردم نارضايي خود را فرو . ماهيتي آشکارا دهقاني داشت بدين ترتيب پايان يافت
د به گي از طرف حکومت شاه جدي هرئيس بريگاد شمال به نمايند. خوردند

کننده و خراب شدن دهات و اعدام  دهقاناني که به وسيله لشکرکشي سرکوب
حکومت جديد سياست : شان مطيع شده بودند، آشکارا چنين گفت برادران دهقان

سرواژ را  -پيشينيان خود يعني قاجارها، سياست حمايت و پشتيباني از روابط فئودالي
بعضي «: جديد از اين قرار است ي سلسله يي مضمون اين پيام برنامه. دنبال خواهد کرد

مالکانه زمين خودداري  ي هاي شورشيان از پرداخت بهره  از دهقانان به استناد گفته
گان از  کننده قيام اند که اشخاصي به دهات آمده و به نام کنند، به ما اطالع داده مي

انه و زمين خود برخي نيز، خ. کنند هاي کشاورزي دريافت مي  دهقانان پول و فرآورده
در . کنند از محل سکونت خود فرار مي -به خاطر وجود شورشيان - را رها کرده و

  .، مردم منطقه حالت اضطراب زده پيدا کرده و امنيت عمومي مختل شده است نتيجه
 - مالکان و کدخدايان مباشران، خرده ي همه از تاريخ صدور اعالميه حاضر به      

کنم به دهات  پيشنهاد مي -اند کرده و از دهات فرار کردهگي خود را رها  که زنده
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کنم  دهقانان توصيه مي ي همه چنين به هم. خود باز گشته و به زراعت بپردازند
  .مالکان زمين و سهم مالک از محصول را، چنان که بايد به پردازند ي بهره
در اسرع وقت اين مناطق اعزام شده است، تا   در عين حال سپاهيان کافي به      

  .شان برسانند ها را به سزاي  شورشيان را از بين برده و آن
کنم، در صورتي که اطالع حاصل شود که شورشيان را در دهي  اضافه مي      

ها کمک کرده و يا محل آنان را از   پذيرفته يا به آنان آذوقه داده يا به فرار آن
از طرف دولت مصادره شده و  اين ده -سپاهيان دولتي مخفي نگاه داشته باشند

  ».هاي اشخاصي که به شورشيان کمک کرده باشند خراب خواهد شد  خانه
، شورش ديگري در جنوب ايران برضد دولت به وقوع ۱۹۲۹در فوريه سال       

پرچم  -ها قرار دارد  که در مرکز نفوذ انگليسي -ايالت پر جمعيت قشقايي. پيوست
. برخي از ايالت عرب نيز به قشقاييان پيوستند. راشتندمبارزه عليه رضاخان را براف

نوايان شهري تشکيل شده بود، فعاالنه به  بي هايي که از  دستجات دهقاني و گروه
شورشيان، شهر شيراز، مرکز ايالت فارس را محاصره . کردند شورشيان کمک مي

از کار افتادن  به مناسبت -شيراز و تهران ي رابطه. کردند کرده و به شهر حمله مي
. دولت، تعداد زيادي از سپاهيانش را به منطقه شورش فرستاد. قطع شد -تلگراف

 -مهدي سورهن. ليکن اينان تا مدت زيادي نتوانستند از پس شورشيان بر آيند
ها بود و زماني مسلحانه عليه آنان مبارزه   يي که دشمن سرسخت انگليسي زاده دهقان

تا چند  -کرد و مطبوعات تهران سانسور بيداد مي. ن بوددر ميان شورشيا -کرده بود
فقط زماني که ديگر در . ي حوادث جنوب ننوشتند هم درباره  يک کلمه احت -هفته
بدون بررسي علل  -ها  شد، بعضي از روزنامه جا از اين حوادث صحبت مي همه

ين قيام گان در ا هدنکن شرکت. اين حوادث منتشر ساختند  مقاالتي درباره -شورش
تر اين  براي سران شورش، از همه مهم. هاي مختلف بودند  ، داراي انگيزه"احتماال

شاه آهنگ متمرکز ساختن ايران را تقليل دهد و ماموران متکبر خود،  بود که رضا
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خواستند که رضاشاه  ها، بطور عمده، مي آن. به ويژه ماموران ماليه را، باز خواند
براي دهقانان، . در امر اداره امور منطقه محترم بشمارد آنان را ي امتيازات گذشته

يالت به ا نشان خواهد داد که  آينده. ترين مساله بود شان مهم بهبود وضع اسفناک
هستيم که دهقانان بدون   اهداف خود نايل خواهند شد يا نه؟ و اما، ما مطمئن

  .توانند به وضع خود بهبودي بخشند قاطعانه عليه نظام شاه و مالکان نمي ي مبارزه
ايرانسکي و ايراندوست در » علمي«هاي   ايوانف نامي، به تقليد از روش. ف      

نوشته است که، طبق اطالعات موجود اين ) ۱۹۲۹ژوئيه  ۱۶(يزوستيا ا ي روزنامه
کنيم که به جاي  ايوانف، توصيه مي. ما به ف. اند ها به پا کرده  شورش را انگليسي

هاي   هئشاه به عنوان مخالف توط کردن رضا سروته حوادث و معرفي بي توضيح
 ۱۴ شفق سرخي  را که در روزنامه) مجلس ي نماينده(دشتي  ي انگلستان مقاله

دشتي به عنوان يک شخص . منتشر شده است با دقت مطالعه کند ۱۹۲۹آوريل 
را در اين حوادث رد ) ها انگليسي(هر گونه دخالت خارجيان  مطلع در مقاله خود،

  .کند مي
کند که در ايران، وضع انقالبي  ها ايرانسکي اظهار مي  اين قيام  ي با وجود همه      

فقط کساني قادر به چنين اظهاراتي هستند که يا حقيقت وقايع را . ۵۲موجود نيست
اين عمل  -ند از انقالبا  بوده و مايل هرگونه جنبش انقالبي  دانند يا مخالف نمي

  .پرهيز کنند -»وحشتناک«
 عدم وجود رهبريت مرکزي، ضعف حزب انقالبي که قادر نيست      

کشور را در بر گيرد، عدم وجود برنامه انقالبي سياسي و   ي همههنوز  
ها، و  گان در قيام کننده گي شرکت هاقتصادي، اعتماد زياد و کم تجرب

ص ئهاست، نقا اين -عدم وجود پشتيباني واقعي از خارجسرانجام 
طور  در حالي که ارتجاع، به. قهرمانانه "هاي واقعا  ين جنبشا عمده

                                                 
 ۷۸-۷۹رجوع شود به مسائل ايران معاصر ص – ۵٢
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مداوم، از پشتيباني امپرياليسم انگلستان برخوردار است، انقالب بايد، 
  .، فقط روي نيروهاي خود حساب کند"عجالتا

. گيرد ش از پيش، مناطق مختلفي را در بر مياما، با وجود اين، جنبش انقالبي بي      
هاي انقالب ايران را از   انگليسي و رضاشاهي قادر نخواهند بود کانون ي دارودسته
  .بين ببرند

ها و صدها   ده -رحمانه سرکوب شود بي   هر قدر هم -هر حرکت انقالبي      
تر و  انقالبي را عميق ي هر قيام، تجربه. سازد رزمنده صادق را براي انقالب آينده مي

تر کرده، اشتباهات و خطاها را کاهش داده و شرايط را براي انقالب  وسيع
  .کند پيروزمندانه آتي فراهم مي
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  فصل يازده
  
  
  
  
  
  
  

الوقوع عليه اتحاد جماهير شوروي  جنگ قريب
  نقش ايران رضاشاهي سوسياليستي و

   
هاي   عليه جنگ«در تزهاي خود ] کمونيستالملل  بين[کنگره ششم       

نيروهاي محرک سياسي و اقتصادي جنگ آينده را مشخص کرده » امپرياليستي
داري،  تضادهاي سرمايه ي همه جانبه  شدت«شود  در اين تزها گفته مي. است

هاي انقالبي و   نيرومند شدن اقتصادي و سياسي اتحاد شوروي، رشد سريع جنبش
طبقاتي ميان  ي مستعمره و تشديد مبارزه ستعمره و نيمهملي در کشورهاي م

تغييرات شاخص وضع جهاني،  -داري بورژوازي و پرولتاريا در کشورهاي سرمايه
هاي امپرياليستي براي به   تضاد ميان قدرت. باشند از زمان برقراري کنگره پنجم مي

که دنيا را به دو ي ي ليکن تضاد اصلي. گردد دست آوردن بازارها هر روز بارزتر مي
که پرولتارياي _ س.ش.ج.داري در يک سو و ا اردوي کشورهاي سرمايه: اردوگاه

تقسيم  -ند، از سوي ديگرا کشورهاي مستعمره متحد آن ي جهاني و ملل ستمديده
  .کند تر رشد مي کند، از تضادهاي داخلي کشورهاي امپرياليستي سريع مي



۱۷۳ 

شوروي و انقالب چين، مبارزه به خاطر  مبارزه براي از بين بردن حکومت      
استقرار سيادت بالمنازع بر چين و به دست آوردن بازار روسيه، يعني امکان استفاده 

المللي اهميت بسيار  اوليه و بازار اين کشورها، براي سرمايه بين  از منابع عظيم مواد
ي را به فراوان دارد، و علتي است که در حال حاضر خطر جنگ جديد امپرياليست

  ».آورد وجود مي
. خواهد بود. س.ش.ج.شک نيست که انگلستان، محرک اصلي جنگ بر عليه ا      

اين واقعيت را تا حال درک نکرده باشد، قادر به فهم مسائل دنياي امروز   کسي که
اصلي عمليات جنگي  ي اين نيز مسلم است که خاورميانه و نزديک، صحنه. نيست

اين مناطق   اين دليل است که ستاد عالي ارتش انگلستان به  درست به. خواهند بود
همه گونه  توجه خاصي داشته، به خاطر آماده ساختن آن براي جنگ آينده، به

  .زند دست مي  اقدامي
بايد خود را  -)هند  فرمانده سابق ارتش(ر لرد کيچ نِ ي طبق نقشه -انگلستان      

خطوط دفاعي خود را تا به خارج از هند و براي دفاع فعال از هند آماده کرده، 
فالت ايران پيش به برد و بلوچستان ايران، سيستان و کرمان را جزو منطقه دفاعي 

شدن  انگليسي، نزديک  بنابر نظر کارشناسان نظامي. مستقيم خود منظور دارد
هاي عظيمي   هند باعث قيام  تواند در داخل هاي دشمن به مرزهاي هند، مي  ارتش

اين   به. ي جنگ را تغيير دهد هايي که ممکن است نتيجه  يه انگلستان شود، قيامعل
  .ر اساس دفاع از هند در جنگ آينده خواهد بودجهت، نقشه لرد کيچ نِ

ترين جزاير خليج فارس را اشغال  انگلستان، براي انجام اين نقشه، بايد به موقع مهم      
هاي   آب بايد براي حکم فرمايي کامل درانگلستان . کرده و به خود اختصاص دهد

مداوم ميان  ي ايران، در بصره، پايگاه بحري و هوايي تاسيس کند، تا از اين طريق رابطه
انگلستان و هند را از راه مصر، فلسطين، ماوراي اردن، عراق و خليج فارس تامين 

  .اين برنامه است تر مشغول انجام هرچه تمام ي در حال حاضر، انگلستان، با عجله. نمايد
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هاي مختلف امپراتوري را   الجيشي که قسمت هاي جديد سوق کردن راه آماده      
رساند،   توان از طريق آن تجهيزات الزم را به نيروهاي نظامي ههم وصل کرده و ب به

هم اکنون افتتاح ) هند سابق(کراچي  -قاهره -هوايي لندن راه. در شرف انجام است
  .کلکته به زودي آغاز به کار خواهد کرد -ن قاهرهآه راه. شده است

در نقشه گسترش نيروهاي انگليسي در شرق  -اين کشور کوچک -فلسطين      
اين کشور به کمک کميسرهاي عالي رتبه انگليسي . را دارا است  نقش بسيار مهمي

 توانستند آرزوي ها هم نمي  ترين صهيونيست آتشي ايابد که حت به حدي گسترش مي
  .آن را داشته باشند

، براي ايفاي نقشي که در جنگ آينده به او محول شده »کشور بزرگ فلسطين«      
تبديل   حيفا بايد به يک بندر درجه يک نظامي. گردد است با سرعت آماده مي

هم . اين کار اختصاص داده شده است  تا به حال يک ميليارد ليره استرلينگ به. شود
  .لوله نفت موصل را به حيفا مربوط سازدچنين قرار است يک 

ها هزار سرباز را   هايي که ظرفيت ده  و سربازخانه  ساختمان شهرهاي نظامي      
اند،  کراچي ساخته شده -هايي هوايي که برسر راه قاهره  دارند، تعداد زيادي پايگاه

سه و هاي شو راه ي ، شبکه)ااز طريق صحر(بغداد  -راه اتوموبيل روي اورشليم
ترين و  بغداد، مهم -راه خط آهن حيفا هم  اين راه(حيفا  -آهن قندهار سرانجام راه

 -)باشد کلکته مي -ها، يعني راه قاهره آهن مورد نظر انگليسي ترين قسمت راه مشکل
  .شود ها به خاطر جنگ آينده ساخته شده و ساخته مي  اين   همه
. گردد بدل مي  به يک منطقه نظامي -سطينمانند فل -اميرنشين ماوراي اردن نيز      

مراجعه شود به نشريه (» اميرنشين«اصطالح  طبق قرارداد منعقده با اين به -ها انگليسي
)Near east and India ۱۹۲۸/۵/۵ (– جا  طور مداوم، در آن حق دارند، به

نيرو نگاه دارند در ضمن، ماوراي اردن متعهد است که در صورت وقوع جنگ، 
  .هاي انگليسي قرار دهد  در اختيار امپرياليست نظامي نيروي
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هاي  هاي نظامي، سربازخانه، راه  ها، در ماوراي اردن نيز پايگاه انگليسي      
جزو ماوراي  ۱۹۲۵که از سال  -سازند و در نظر دارند بندر عقبه را الجيشي مي سوق

  .دبه يکي از بنادر بزرگ درياي احمر تبديل کنن -اردن شده است
. اند ها، براي تحکيم موقعيت نظامي عراق نيز کوشش فراوان کرده انگليسي      

که، در سيستم مستعمراتي امپراتوري  عراق، تنها يک منبع غني نفتي نبوده، بل
 ۴۸شماره ( المقين حبلي  روزنامه. باشد انگلستان موقعيت حساسي را نيز دارا مي

عراق فقط «: نويسد مي» عراق و جنگ آينده«يي تحت عنوان  در مقاله) ۱۹۲۹سال 
. باشد که داراي موقعيت مهم جغرافيايي نيز مي مند نيست، بل از لحاظ نفت ثروت

يران و ا از آن به -در صورت لزوم -توان عراق داراي چنان موقعيتي است که مي
 ي پايه .حمله کرد -باشند س مي.ش.ج.اجم به اترکيه، يعني کشورهايي که راه ته

که در آن وحدت کردستان ايران و ترکيه، به عنوان  -نقشه لرد کروزون نيز
. باشد مي. س.ش.ج.تمايل حمله به ا -الحمايت انگلستان مطرح گرديده است تحت

  ».خواهد بود. س.ش.ج.ترين راه براي حمله به ا زيرا، کردستان نزديک
گي براي جنگ، در عراق  را از لحاظ آماده  نيز، انگلستان کار عظيميدر واقع       

جا  هوايي بزرگي برپا شده و در آن  از هم اکنون، در عراق پايگاه. دهد انجام مي
آهن  خط راه. باشد باش مي در حال آماده -طور مداوم به -نيروي هوايي قابل توجهي

از . است الجيشي مهمي ته، خط سوقبغداد که در امتداد مرز ايران قرار گرف -بصره
ها   سازند؛ آن ها، جنوب عراق را نيز به سرعت مستحکم مي سوي ديگر انگليسي

ها   اند و اين کشتي پيما گسترش داده هاي اقيانوس  العرب را براي کشتي بستر شط
العرب مسلط  فوآد را که بر شط ي ها بحريه  انگليسي. قادرند تا بصره پيش بروند

) ۱۹۲۸/۸/۲۵( ميليتاري گازت نداَ سيويلي  روزنامه. اند ز نو تجهيز کردهاست، ا
همپتون براي ماموريت در  هواپيما دريايي سمآت) اسکادران(اطالع داد که دو فوج 

  .شرق تشکيل شده است
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 ي بدنه. ۵۳مقر يکي از اين دو فوج بصره و مقر ديگري سنگاپور است      
هواپيماها   اين. فلزي است "همپتون، تماما سآتهواپيماهاي دريايي مارک 

کيلومتر در ساعت سرعت  ۲۵۰هايي هستند که به دو موتور مجهز بوده،   افکن بمب
 اين -مدعي است ميليتاري گازت نداَ سيويلي  که روزنامه چنان -اگر. دارند

چرا  آيد که اند اين پرسش پيش مي هواپيماها براي دفاع از هند در نظر گرفته شده 
فرستند؟ بصره، براي  ها را به کراچي، که در دهنه خليج فارس قرار گرفته، نمي  آن

هم توسط هواپيماهاي دريايي نقطه مناسبي نيست، ليکن، براي   دفاع از هند و آن
. بسيار مناسب است -يعني باکو. س.ش.ج.خصوص به مرکز نفت ا به -حمله

 -کند که انگلستان براي دفاع فعال از هند بنابراين، انتخاب بصره، بار ديگر ثابت مي
  .کند آماده مي -يعني در حقيقت حمله

همين  ند و بها لئيي براي بصره قا العاده الجيشي فوق ها، اهميت سوق انگليسي      
ي دست راستي و ارتجاعي  روزنامه. دليل، سعي دارند بصره را از عراق مجزا کنند

داران و ديگر  حال دسته جمعي زمين ضعر) ۱۹۲۸اکتبر سال  ۱۰( ديلي ميل
انگلستان و کميسر عالي انگلستان  ي ساکنين با نفوذ بصره را که به وزارت خارجه

حال تقاضا شده بود که بصره  در اين عرض. منتشر ساخت -در عراق نوشته شده بود
ين ا ي دهنده واضح است که الهام. تابع بريتانياي کبير شود "از عراق مجزا و مستقيما

شود و  در بصره، نيروهاي عظيم نظامي متمرکز مي. اند حال ماموران انگليسي عرض
ين منطقه ا ي خواهند اداره هاي انگليسي نمي  از اين رو طبيعي است که امپرياليست
  .در دست اعراب نامطمئن باقي به ماند

                                                 
 ۷۵۰۰۰۰مخارج تجهيزات پايگاه . گيرد تجهيز پايگاه نظامي سنگاپور به سرعت انجام مي – ۵٣

در حال حاضر، . انجامد ساختمان پايگاه ده سال به طول مي. گ برآورده شده استليره استرلين
 ۵۷متر درازا و  ۲۸۵اين تعميرگاه . خاتمه يافته است) تعميرگاه شناور(ساختمان تعميرگاه کشتي 

 .ترين تعميرگاه دنياست متر پهنا دارد و بزرگ
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تش از هم اکنون، تشکيل ار. در هند نيز، فعاليت بزرگي انجام گرفته است      
تحت فرماندهي مستقيم ستاد ارتش  -نفر ۳۰۰۰۰۰ بزرگي مرکب از  دائمي

ين ارتش ا ي هيچ عنوان در اداره در ضمن، هند به. آغاز شده است -انگلستان
» هند«اين ارتش، در حقيقت اضافه بر ارتشي که تحت فرماندهي . دخالتي ندارد

نگ، مبالغ هنگفتي خرج خود هند نيز، براي آماده شدن به ج. شود است، تشکيل مي
  .کند مي

از بودجه خود را به مصرف نظامي % ۴۳تا  ۴۰هاي اخير،   هند، در سال      
هند، در حال حاضر، داراي . دفاع هوايي هند به ويژه مورد توجه است. ۵۴رساند مي
هاي   اسکادران، چهار اسکادران، اسکادران ۱۸از اين . هوايي است  اسکادران ۱۸

ها   مقر اين اسکادران. هستند  زميني، و چهار اسکادران بمب افکن کمک به ارتش
در عرض فقط  -تن افسر و سرباز نيروهاي هوايي انگلستان ۸۰۰. هند است  در شمال

از اکتبر سال . اند براي خدمت به عراق و هند فرستاده شده -)۱۹۲۷(يک سال 
شود و  تعليم داده مي] اقعر[اين طرف، استفاده از نيروي هوايي به ارتش   به ۱۹۲۶

طور مشترک انجام  هر چند گاه، مانورهاي مشترک نيروهاي هوايي و زميني به
  .گيرد مي

 جنگ جهاني اول ي بنابر تجربه. ، بسيار زياد استامکانات بسيج سرباز در هند      
 نقل و انتقال يک چنين ارتش عظيمي. سرباز بسيج کند ۱۶۰۰۰۰۰ تواند تا هند مي 
ن، توجه خاصي را آ مناطق مورد نظر، و نيز تامين آذوقه و تجهيزات نظاميبه  

                                                 
داد،  يليره استرلينگ، که کل درآمد را تشکيل م ۸۸۰۷۱۲۰۰۰از  ۱۹۲۳-۲۴در سال  – ۵۴

ليره  ۹۲۰۴۰۰۰۰، از ۱۹۲۴-۲۵ي ارتش شد و در سال  دجهليره استرلينگ بو ۳۷۴۱۳۰۰۰
، از ۱۹۲۵-۲۶در سال . داد ليره استرلينگ بودجه نظامي را تشکيل مي ۳۶۸۳۰۰۰۰استرلينگ، 
 ۸۶۸۵۰۰۰۰از  ۱۹۲۶-۲۷در سال . براي ارتش صرف شد ۳۷۳۵۰۰۰۰ليره استرلينگ،  ۸۷۵۱۰۰۰۰

 .ليره استرلينگ مصرف ارتش شد ۳۶۶۲۰۰۰۰ليره استرلينگ درآمد بودجه، 
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واضح است که براي دفاع فعال از هند، ارتش آن بايد در ايران و . طلبد مي
ند، عمل ا هاي شوسه خوب محروم آهن و راه افغانستان، يعني کشورهايي که از راه

مجهز  مورس وگايستم هاي سي  اين مناسبت، به ماشين  هند، به  ارتش. کند
استفاده از عرابه  ي اندازه ها در مناطق بدون راه به  استفاده از اين ماشين. شود مي

جنگ، براي  ي ها، با بسط تجربه افزون بر اين، انگليسي. آميز بوده است موفقيت
البته، . کنند هاي مخصوص استفاده مي  هاي فعال از تانک  رساندن مهمات به قسمت

که،  شود، بل روشن است که فقط وسايل حمل و نقل مکانيزه نمي "کامالاين مساله 
رفته  هاي پيش  هندي را به تفنگ -مفهوم مکانيزه شدن، مسلح کردن ارتش انگليسي

  .گيرد و غيرو هاي پياده را نيز در بر مي  و تقويت نيروي آتشبار، قسمت
هندي خود را براي  -ليسآن است، که ارتش انگ ي ها بازگوکننده  اين  ي همه      

کند، و فکر دفاع غير تعرضي و جنگ موضعي را  عمليات تعرضي وسيعي آماده مي
در صورت  -طبق اطالعات موجود -ها عمليات انگليسي ي نقشه. کنار گذارده است

هوايي سريع  اقدام نخستين، حمله: شود وقوع جنگ، از سه اقدام جنگي تشکيل مي
  هنگ، که ۱۵تا  ۱۲(انجام آن نيروهاي بزرگ هوايي  براي. به اتحاد شوروي است

بايد در اسرع وقت بسيج شده، از ) هواپيما مرکب است ۲۵۰تا  ۲۰۰هر يک از 
جا، به  انگلستان، مصر، فلسطين، مالت و ديگر مناطق به عراق و هند و از آن

ل منتق -اند که در خط اول جبهه واقع -هاي تبريز، مشهد، کابل و غيرو  پايگاه
  .۵۵شوند

                                                 
: شود در اسناد و مدارک هيئت نظامي انگليس و ايران متعلق به ژنرال ديکسن گفته مي – ۵۵
توان، با هواپيمايي که در  طه ميتبريز براي واحدهاي هوايي بهترين پايگاه است، زيرا از اين نق«

گزارش به آن اشاره شده است به باکو، قسمت اعظم کردستان و آذربايجان پرواز کرد و بدون 
براي حفاظت  -به عنوان پايگاه نظامي -مشهد). اسناد ۱۳۵ص(احتياج به توقف به پايگاه بازگشت

ز سواحل خزر بهتر است اما براي دفاع ا). ۱۳۷ص(از مرزهاي شمال شرقي ايران مناسب است
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هواپيماي  ۵۰۰تا  ۴۵۰از  بدر ميان اين واحدها، چند واحد قوي ضربتي، مرک      
همپتون، آورو آوا، فيوري، نپير و  بمب افکن و شکاري نوع سوپر مارين، سآت

هواپيماها که به مخازن مخصوصي مجهزند، قادرند  اين. غيرو وجود خواهد داشت
. س.ش.ج.حمله سريع به مناطق مهم ا. کيلومتر پرواز کنند ۲۰۰۰بدون توقف تا 

ين ا ي وظيفه عمده -تاجيکستان، کراسنورسک و غيرو ي يعني باکو، مرو، واحه
ها منابع ذيقيمت   متخصصين انگليسي اميدوارند که با اين حمله. باشد واحدها مي

اوليه صنعتي و سوخت را از بين به برند و، در عين حال، از بسيج و گسترش   مواد
  .نيروي ارتش سرخ نيز جلوگيري کنند

ها، در ايران و  اشغال مرزها و پايگاه -ها انگليسي ي نقشه طبق -اقدام ثاني      
اين اشغال بايد در آغاز به کمک نيروهاي ارتش ايران و . افغانستان است

انجام ) پوش راه با تانک و زره هم(، و سپس، توسط نيروهاي موتوريزه ۵۶افغانستان
است، ه هايي که رضاشاه نيز مشغول ساختمان آن اين نيروها، از طريق راه. گيرد

قزوين، از عراق و از  -همدان -تبريز و سپس خانقين -رواندوز -يعني از راه موصل
يي که  رفته هاي پيش  پايگاه. مشهد، از هند اعزام خواهند شد -بيرجند -راه دزدآب

پايگاه تبريز، قزوين، آسترآباد، بندرشاه، : در نظر گرفته شده است عبارت است از
کنند به  بيني مي المدتي را پيش ها چون جنگ طويل  سيانگلي. هرات و کابل مشهد به

در   روي وسيع نظامي هاي اتوموبيل موازات اقدامات ذکر شده، براي ساختمان راه

                                                                                                                 
اين . فرودگاهي براي هواپيماها و هواپيماهاي دريايي در اطراف خليج آسترآباد ساخته شود

دار بوده و در صورت لزوم از پياده  هواپيماها بايد وظيفه ديدباني و حفاظت از سواحل را عهده
 ) ۱۳۶ص(».شدن قواي خارجي جلوگيري نمايند

عامل  -کنند تا در افغانستان نيز، مانند ايران ها کوشش زياد مي ليسيبه اين دليل است که انگ – ۵۶
زيرا، در اين صورت، آماده شدن افغانستان براي جنگ به طور . خود را به تاج تخت بنشانند

 .انجام خواهد گرفت» طبيعي«
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 -خيبر -قندهار -چامان -نصيرآباد -آهن دزدآب داخل ايران و افغانستان و راه
ايران، تا آهن سرتاسري  در صورتي که قسمت جنوبي راه. کابل اقدام خواهند کرد

هدف اصلي از . آن زمان، خاتمه نيافته باشد، اين راه نيز به سرعت خواهند ساخت
هاي پيش   هگاهاي ارتشي در پاي  آهن، فقط رساندن مايحتاج به قسمت ساختن اين راه

هاي   که ساختمان پايگاه رفته، مانند تبريز، آسترآباد، مشهد و غيرو نيست، بل
. ان، بيرجند، کابل، و قندهار نيز مورد نظر استجديدي نيز در همدان، سيست

اقدام  -ستاد کل ارتش انگلستان ي نقشهطبق  -تر باکو و تفليس هر چه سريع  تصرف
مرکز ) ي تبريز ناحيه(آذربايجان ايران . دهد بخش سوم عمليات آنان را تشکيل مي

زمان با  ها هم  انگليسي. هاي عظيم قواهاي مختلف ارتش خواهد بود  تمرکز بخش
تصرف سريع باکو . حمله به باکو و تفليس، در باطوم نيز ممکن است قوا پياده کنند

رفت  که مانع پيش نه تنها کنترل سواحل جنوبي خزر را به انگليسي خواهد داد، بل
بروجرد، يعني به سمت موسسات شرکت  -همدان -ارتش سرخ در امتداد راه تبريز

هاي ساخته شده و يا مورد نظر مانند   آهن راه. شدنفت انگليس و ايران نيز خواهد 
همدان انجام نقشه  -آهن خانقين تهران، و راه -همدان -بروجرد -راه خليج فارس

بدون در نظر گرفتن (اتوموبيل موجود  ۴۰۰۰۰ تعداد. کند ها را تسهيل مي  انگليسي
رتش انگلستان را احتياجات نقل انتقال ا) ها در عراق و نواحي ديگر  تعداد اتوموبيل

مانور هوايي در اطراف لندن، در سال . هاي اول جنگ تامين خواهد کرد  در ماه
در . طور جدي در فکر تصرف باکو هستند ها، به دهد که انگليسي ، نشان مي۱۹۲۸

شود که  يي نشان داده مي هواپيما به منطقه ۲۰۰نمايشي قريب به  ي اين مانور حمله
  .صنايع نفت باکو بود ي کپي نقشه) چوبي نفتل کَد(جزييات آن  احت

البته تصرف ترکستان نيز که مرکز پنبه براي صنايع شوروي است نيز داراي       
ليکن ما معتقديم که انگلستان نيروي زيادي در اين منطقه . اهميت بسيار است

گرانه به کمک  اول به حمالت غارت ي متمرکز نخواهد ساخت و در مرحله
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رئيس جمهوري خودمختار (چکايوف  ي مقاله. کند ها اکتفا مي۵۷باسماچي
به چاپ رسيده  ۱۹۲۸، در آوريل آزياتيک رويوي  که در روزنامه) ۵۸کوکاند

ها به   او در اين مقاله توجه انگلستان را نسبت به باسماچي. است بسيار گويا است
د که نه کن عنوان يک نيروي جنگي جدي عليه شوروي جلب کرده و پيشنهاد مي

که يک مرکز ملي براي آنان نيز در انگلستان  تنها از حرکت آنان پشتيباني شود، بل
  .تشکيل دهد

با تمام قوا . س.ش.ج.بدين ترتيب روشن است که انگلستان براي جنگ عليه ا      
به عنوان  -انگلستان  هاي نظامي  در نقشه -از سوي ديگر، ايران. شود آماده مي

اين به آن معنا . ۵۹در نظر گرفته شده است  رش نيروهاي نظامياصلي گست ي صحنه
ترين خطر براي استثمار طبيعي  است، که غاصبان انگليسي، ايران انقالبي را بزرگ

، بين انگلستان و روسيه ۱۹۲۱انعقاد قرارداد تجارتي سال . دانند هندوستان مي
در مستعمرات انگليسي و که در آن انگلستان خواستار پايان تبليغات شوروي  - شوروي
  .۶۰کرد هدفي جز حفظ سلطنت ايران را دنبال نمي -يران شده بودا به ويژه

                                                 
 .م.حرکت ناسيوناليستي ضد انقالب شوروي در ترکستان  – ۵٧
 .م.امروزي واقع در جمهوري ازبکستان  – ۵٨
ي فرانسوي  روزنامه. تواند پايگاه ديگري براي انگلستان باشد اين درست است که ترکيه مي – ۵٩

کند، براي دفاع از  اين مطلب را خاطر نشان کرده، پيشنهاد مي ۲۸/۷/۱۷ايلوستراسيون در تاريخ 
درياي مديترانه کنفرانسي در لوکارنوي  .س.ش.ج.ا ي هوايي نيروهاي کانال سوئز در برابر حمله

است که آلمان،  ۱۹۲۵در سال ) شهري در سوئيس(اشاره به کنفرانس لوکارنو (تشکيل بدهند
فرانسه، انگلستان، بلژيک، ايتاليا، چکسلواکي و لهستان در آن شرکت کرده و قراردادهايي بر 

به اين _ اش با شوروي پس از به هم زدن روابط_ و ترکيه را ) منعقد ساختند .س.ش.ج.اعليه 
 .فقط طرحي مربوط به آينده است" انجام اين کار بعيد نيست، ليکن اين عجالتا. کنفرانس جلب کنند

او به حرف رضاشاه اعتقاد دارد و . کند با وجود اين ايراندوست بر نظريه خود پافشاري مي– ۶٠
ايراندوست در . دهد يي از خود نشان مي لوحانه بيني ساده هاي ضد شورشي او خوش هنسبت به نقش
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اين سو سازمان دادن به مبارزه عليه   به ۱۹۱۷از سال  -ها مساله عمده انگليسي      
. يران بوده استا  خصوص، جلوگيري از سرايت آن به انقالب روسيه و به

هدف، تمام ايران را تصرف و به باکو ترکستان حمله  اين  ها براي رسيدن به  انگليسي
 "چنان که قبال -قهرماني ارتش سرخ و رشد جنبش ملي و انقالبي در ايران. کردند
انگلستان، پس از . نظر کنند ها را مجبور نمود، از اين نقشه خود صرف  انگليسي - ديديم

  .دادن مبارزه عليه بلشويسم زد قاجار، دست به سازمان ي به کمک سلسله اين جريان،
در حقيقت کميسيون (انگليس و ايران   ، کميسيون نظامي۱۹۲۰، در سال "فورا      

کامل دفاع ايران را در  ي اين کميسيون مامور بود نقشه. تشکيل شد) انگليسي  نظامي
رياست اين کميسيون با ژنرال . هاي انقالبي تنظيم کند  مقابل بلشويسم و شورش

ن بودانگليسي ديکس.  
کميسيون با توجه به خطري «: شود در ماده يک گزارش اين کميسيون گفته مي      

کند، موقعيتي را که پس از پايان بحران کنوني پيش  که مرزهاي ايران را تهديد مي

                                                                                                                 
مه  ۱۴م حزب کمونيست شوروي آسياي ميانه به تاريخ .ي زاپاريتو، ارگان هيئت اجرائيه ک مجله
يي است که امپرياليسم بريتانيا  ضعف اقتصادي و سياسي ايران پايه«: نوشته است ۱۹۲۸سال 
دار و مريز  اين ضعف سياست کج. ريزي کرده است ساختن ايران براساس آن پيي تابع  برنامه

تحت شرايط ديگري ممکن است ايران نيز مانند هند و . کند ايران را نسبت به انگلستان توجيه مي
بورژوازي و نيمه  هاي  ي سازش گروه اگر چه رژيم سياسي کنوني ايران که بر پايه. مصر شود

گير ملي را دنبال کند و در مسائل مهم داخلي و  است، قادر نيست خط مشي پيفئودال قرار گرفته 
ي کنوني بحران جهاني امپرياليسم، رشد  گيرد، ليکن، مرحله خارجي سياست تعادل را پيش مي

ي پرولتاريا در غرب، و انکشاف نيروهاي انقالب ملي در شرق، احتمال تبديل ايران به  مبارزه
» .سازد ، غيرممکن مي"ي امپرياليستي بر ضد شوروي، تقريبا را به جبهه يک مستعمره و ورود آن

» نيروهاي اجتماعي و سياسي در ايران«ي خود تحت عنوان  دي سانوف، در مقاله.ي ما و به عقيده
نگاه شود به زاکاوسکي . (سازد ماهيت ارتجاعي تئوري ايراندوست را به نحو احسن بر مال مي

 )۹-۱۰ شماره ۱۹۲۸بلشويک سال 
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مسائل کنوني که در اثر انقالب و علل ديگر . ۷۰خواهد آمد مورد بررسي قرار دهد
يعني  -العاده يد با انجام اقدامات فوقالعاده است که با پديد آمده است، مسائل فوق

کميسيون بايد آن شرايطي را در نظر . حل گردد -حضور قواي خارجي در کشور
ايران قادر خواهد شد از خود دفاع کند، به وجود   داشته باشد که پس از آن که

  ».۷۱خواهد آمد
ست از يران اا خطر اصلي خارجي که متوجه«: شود گفته مي ۸سپس، در ماده       

ي شمال است و اهميت اين خطر مربوط به اشکالي خواهد بود که سرزمين  ناحيه
ايران اميدوار است که در شمال، . امپراتوري روسيه، بعد از انقالب پيدا خواهد کرد

در اين صورت دفاع از . جوار باشد هم  با تعدادي کشورهاي کوچک مستقل
 "نزديکي تشکيل داد کامال ي توان در آينده مرزهاي آن براي ارتش که مي

مند بزرگ را، فقط  ليکن تهديد از طرف يک کشور قدرت. پذير خواهد بود امکان
که به تواند با يک سيستم مناسب احتياط تعداد افرادش را  _با تشکيل ارتش بزرگ

 _در آينده نزديک -تشکيل يک چنين ارتشي. توان جواب گفت مي -افزايش دهد
در فاصله  - ايران. ست، ليکن اين وضع نبايد ادامه پيدا کنداز قدرت ايران خارج ا

تواند به جاي اتحاد کشورهايي که  مي -زماني الزم براي تشکيل يک ارتش بزرگ
نظرانه به او کمک کنند، متکي  بي ها مطمئن است و آنان حاضرند  به دوستي آن

  ».باشد
ج است، ايراني که به تواند يراني قوي و داراي ارتشي بزرگ محتاا انگلستان، به      

قاجار، براي انجام يک چنين  ي چون سلسله. دشمنان خارجي و داخلي را دفع کند
الدين را پيش کشيدند،  ها سيد ضياء  خورد، انگليسي بزرگي به درد نمي ي وظيفه

                                                 
 .مقصود از بحران، شورش انقالبي در گيالن، خراسان، آذربايجان و ديگر نقاط است – ٧٠
نگاه شود به گزارش محرمانه ژنرال ديکسون در کميسيون نظامي انگليس و ايران سال  – ٧١

 .چاپ انگلستان ۱۹۲۰
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خود تشکيل ارتش ملي و دوستي با انگلستان را اساس کار  ي کسي که در برنامه
  .ليکن محاسبات انگلستان، درست از آب در نيامد. خود قرار داده بود

انگلستان بود نتوانست مدت زيادي  ي الدين که عامل شناخته شده سيد ضياء      
که  چنان -ها، در اين موقع انگليسي. دوام آورد و مجبور به فرار به خارجه شد

در اين امر نقش کسن يدرضاخان را جلو انداختند و ژنرال  -اشاره کرديم "قبال
به رضاخان  کسن يژنرال د نظامي ي بدين ترتيب، انجام نقشه. ۷۲ايفا کرد  مهمي

  .محول گرديد
                                                 

ي را ژنرال نقش اساس. در اين زمان ديکسن ايران را ترک کرده بود. اين نادرست است – ٧٢
ي  سند رابطه :۱۳۵۸تابستان  ۴نگاه کنيد به کتاب جمعه شماره . آيرون سايد بازي کرد

کودتايي در ايران صورت گرفت که منشاء  ۱۲۹۹در سوم اسفند :ها سيدضياءالدين با انگليسي
اجرا  ضياءالدين و رضاخان قزاق به  طرح اين کودتا را که سيد. ي شدپهلو ي تأسيس سلسله

و وزارت جنگ بريتانيا ريختند، و ژنرال آيرون سايد ) هند(گذاشتند، وزارت مستعمرات 
)Ironside (نيروهاي بريتانيا در شمال ايران هم مسئول در نظارت بر اجراي طرح  ي فرمانده

در سند زير، که از بايگاني وزارت خارجه بريتانيا استخراج شده، مستر نورمن، وزير مختار  .شد
فرستد در واقع سياستي را  ، در گزارشي که براي دولت متبوع خود مي)۱۹۲۰(در تهران  بريتانيا

  :اجرا گذاشتند ي بعد به پهلوي در چند دهه ي کند که سيدضياءالدين و سلسله خالصه مي
فوريه دريافت  ۲۵ساعت يازده و ربع شب (ارل کرزن   به ) تهران(مستر نورمن 

  )E 2605/2/34(تلگرافي  ۱۲۵  ي شماره) شد
پيشنهاد سيدضياءالدين،  صبح خيلي فوري به ي ساعت يازده و نيم دقيقه  ،۱۹۲۱فوريه  ۲۵ -تهران 

خود نسبت داده و گفته است سيدضياءالدين را  را به  کودتا "يي عمال شاه با صدور اعالميه] احمد[
   .اداري پايان دهد] هاي[صميميت بحران مداوم کابينه و بي وزيري گماشته تا به نخست  با اختيارات تام به

  )خيلي خيلي محرمانه(
  :ي سياست خود با من در ميان گذاشته است زير را درباره ي اظهارات محرمانه] ضياءالدين[سيد 

ها را در دست معاونان  خانه المقدور از انتصاب وزيران اجتناب کند و وزارت او قصد دارد حتي
  .ها باقي بگذارد دائمي آن
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بدون اعالم رسمي الغاي اين . مردود شناخته شود" بايد رسما] ۱۹۱۹[ران و انگليس قرارداد اي

يي خواهد بود مبني بر اين  طرد اين قرارداد همراه با اعالميه. کار پردازد تواند به قرارداد دولت نمي
الفور تالش خواهد کرد  معني خصومت بريتانياي کبير نيست، و دولت جديد في که چنين گامي به

  .حيات ايران است] ارائه[سن نيت بريتانيا را جلب کند، که شرطي اساسي براي ح
مناصب نظامي، مالي، و اداري،  اقدامات فوري در جهت انتصاب افسران و مستشاران بريتانيايي به

ترين نشاني مبني بر وجود قرارداد  که کم آن بر اساس قراردادهاي فردي صورت خواهد گرفت بي
هاي اين افراد جلب  فعاليت حداقلّ توجه به] کوشش خواهد شد[ود داشته باشد بين دو دولت وج

  .شود
اروپايي » گوناگون«اعالم خواهد شد که نظر دولت ايران بر اين است که از کشورهاي " رسما

آمريکايي، و حتا بعدها روس،   تعداد معدودي مستشار فرانسوي،. ايران مستشار آورده شود به
نظر بر اين است که . اهميت خدمت کنند هاي کم تا در وزارتخانه دعوت خواهند شد

ها و  هاي خارجي ديگر از در آشتي درآيند و دود در چشم بلشويک المقدور با دولت حتي
. ها قرار دهند هاي بومي بکنند و در عين حال دو بخش مهم دولت را در دست بريتانيايي ناراضي

قزوين تشکيل شود و از سرهنگ آدلستون نفري در   هزار ۵قرار است يک ارتش 
)Huddleston (اين ارتش . عهده بگيرد خواسته خواهد شد که فرماندهي اين ارتش را به

  .با بلشويک خواهد شد] جنگ[ ي جانشين قواي ما در جبهه
افزايد و يک نيروي پانصد  اش بي رئيس سوئدي پليس دستور داده شده است که بر تعداد نفرات به

هاي خارجي خواهد بود، اما  ديگر را سازمان دهد؛ در ظاهر اين براي محافظت از سفارتنفري 
شوروري، پس از ورود و بطور کلّي نظارت بر  ي در واقع هدف از آن نظارت بر فرستاده

  .ها خواهد بود ويکهاي بلش فعاليت
لياقت را برکنار کرده،  ژاندارمري دستور داده شده است که افسران ناراضي و بي ي افسر فرمانده به

  .نيروي خود سروسامان بدهد  ها بگمارد و در کلّ به جاي آن تري را به افسران اليق
شان اما با  قدرت کنوني] حفظ[را با ) SPR( پليس جنوب  دولت جديد مايل است نظارت بر

  .دست گيرد ده تن، به" تر و با حداقل افسران انگليسي، مثال مخارج کم
اق است که افسران انگليسي هنوز هم چند ماهي در قزوين بمانند تا قواي جديدي سيد سخت مشت

او تاکيد . ها را بگيرند شوند بتوانند جاي آن کمک افسران انگليسي تربيت مي سرعت به که به
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رضاخان موظف بود، براي مبارزه با قدرت کشور واحد بلشويکي، ارتش       
در گزارش خود خاطر نشان کرده بود که و اما، ديکسن . بزرگي تشکيل دهد

. »چنين ارتش بزرگ در آينده نزديک، خارج از امکان کشور است«تشکيل 
يي را تشکيل داد و فقط بعدها به  اين مناسبت، نخست ارتش حرفه  رضاخان، به

البته، ممکن است که بعضي . خدمت اجباري دست زد ي سازمان دادن ارتش بر پايه
اين موضوع فقط اتفاقي است و   دار رژيم به گويند که طرفهاي   از تئوريسين

آن وقت اين . به تشکيل يک ارتش بزرگ متمايل بوده است "رضاخان شخصا
شود، که رضاخان اين ارتش بزرگ را بر عليه چه کسي تشکيل  پرسش مطرح مي

ا و ه  ها، ايوانف ها، ايراندوست مگر ايرانسکي! ها داده است؟ البته، عليه انگليسي
                                                                                                                 

دولت  اين است که به بريتانياي کبير در ايران بسته به] نيز حضور[کند که تمام آينده ايران و  مي
نحو   اقدامات دفاعي الزمي بپردازد که زمامداران قبلي به ماهي فرصت داده شود تا به جديد چند

ساز که در طي آن بسيار کوشش  او در اين مقطع سرنوشت. آميزي آن را ناديده گرفتند جنايت
تأکيد ] ايران سيدضياء[با ايران   اهميت رفتار دلسوزانه  اوضاع داده شود به شود که نظمي به مي
  .رزدو مي

هاي معوق مبالغ  از بابت ماليات" تر بعضا مند دولت جديد اميدوار است که از زندانيان ثروت
دولت . زيادي اخذ کند، و بدين طريق مخارج اولين اقدامات نظامي و اداري خود را تأمين کند

ايمان  پذيري اين اقدامات  صميميت و انجام بريتانيا به ي اميدوار است پس از آن که دولت فخيمه
  .را براي اعطاي کمک مالي فراهم آورد] الزم[آورد، تسهيالت 

منظور پرهيز از دشمني کنوني دولت روسيه شوروي، نهايت اهميت دارد که  سيد ضياءالدين گفت، به
  .المقدور در حال حاضر پنهان بماند اين دولت جديد حتي) ضد بلشويکي(سرشت انگلوفيل 

بريتانياي کبير مايل است موقعيت خود را در ايران حفظ کند، بايد در خاتمه او گفت که اگر 
دور از تظاهر،  نحوي مؤثر، اما به ايران به] دولت[  ظاهر را فداي باطن کند، در پس پرده بماند، به

او اطمينان داد که اين سياست سرانجام تمام امتيازاتي را که بريتانيا انتظار داشت که . کمک کند
  .دست آورد، براي او تأمين خواهد کرد به] ۱۹۱۹قرارداد [قرارداد غيرعملي از طريق يک 

 .)سند اضافه شده از طرف بازنويس است().هم تلگراف شد ۵۸هند، بغداد و فرمانده کلّ قوا، شماره  به(
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کنند که رضاخان عليه امپرياليسم انگلستان مبارزه  شان دائم تاکيد نمياه همپالگي
ها خاتمه داده شود، ما   اين نوع گفته  که، براي هميشه به براي اين! کند کرده و مي مي

ش ا ارباب  نظامي ي سعي خواهيم کرد نشان دهيم که رضاخان يا رضاشاه، برنامه
  .کند اجراء کرده و مي ژنرال ديکسن را مو به مو

از شمال و پيشنهاد . س.ش.ج.ا رخط ي پس از بررسي همه جانبه -ژنرال ديکسن      
ت داخلي به شرح خطرا -تشکيل يک ارتش بزرگ براي مبارزه با بلشويسم

به  -مساله امنيت داخلي«: گزارش نوشته است ۹ماده  او در قسمت ب. پردازد مي
کننده و مسلح در نقاط مختلف کشور، که  کوچعلت وجود تعداد زيادي ايالت 

تر  يافته را پذيرفته، يا به کشاورزي به پردازند، و بيش گي اسکان حاضر نيستند زنده
است که بايد در  ترين مساله نظامي مهم -کنند گي مي از طريق راهزني و غارت زنده

که،  نيست، بلآوري ماليات از اين مردم، مشکل  تنها جمع. ايران به آن توجه داشت
درآمد کشور را تقليل   راهزني آنان مانع رونق تجارت و صنعت شده و در نتيجه

شود که چرا، رضاخان با يک چنين  روشن مي "چه ذکر شد کامال با آن» .دهد مي
ها را به حمله نسبت به   گاه، آن ايالت پرداخت و حتا مبارزه عليهبه جد و جهدي 

  .رحمانه آنان را سرکوب کند يب  خود تحريک کرد تا بتواند
هاي   دانند، دست سنگين رضاخان، بعد از سرکوب جنبش همه مي  چنان که      

ها و کردها فرو   کش ايران، قبل از همه، به سر شاهسون هاي زحمت  انقالبي توده
امنيت ايالت «: ديکسن در گزارش خود نوشته است. اين مساله اتفاقي نيست. آمد

زمان زيادي . ي مدت طوالني مساله مورد توجه دولت خواهد بودآذربايجان برا
از سوي ديگر، بايد کردها را که در . ها گذشته است  نيست که از قيام شاهسون

اين گزارش،  بنابر. »کنند، مطيع نگاه داشت گي مي زنده ي غرب درياچه اروميه
است ايجاب . س.ش.ج.اهم مرز   منافع انگلستان، مطيع بودن کامل آذربايجان را که

نمايد  کند و آشکارا اعالم مي هم اين مطلب را پنهان نمي  کند و ژنرال ديکسن مي
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. س است آ.ش.ج.مقصود ا(در وضعيت موجود، هميشه در آن طرف مرز «که 
کوشش خواهند کرد که مردم را با تبليغات خود از دولت ناراضي ) زاده سلطان

  )۱۱ بند. رجوع شود به قسمت ب( ».کنند
ايالت شمالي را براي مبارزه عليه انگلستان و . س.ش.ج.که ا انگلستان از اين      

انگلستان مطيع کردن ايالت ترکمن . اعمال آن در تهران مسلح کند، وحشت دارد
کنند، نيز توصيه  گي مي را که در شمال غربي خراسان و در ايالت آسترآباد زنده

 ۲قع در غرب قوچان و بجنورد، ايالت قادرند از کوهستاني وا ي در منطقه«. کند مي
ها قادرند تا  هزار فرد مسلح بسيج کنند و چنان که آنان تحت کنترل نباشند، آن ۳ تا

  )۱۶رجوع شود به قسمت ب، بند (قسمت غربي خراسان پيش روند 
هاي   خان. دانند، رضاخان اين وظيفه را نيز انجام داد همه مي  طور که همان      

ژنرال ديکسن، به . هاي تهران را پذيرفتند  خواست  ي همهنورد خلع سالح شده، بج
ساکنين اين منطقه، «او  ي کند، زير به عقيده سواحل درياي خزر توجه خاصي مي

) ۱۷بند (» .براي حمل قاچاق اسلحه و مهمات از طريق دريا موقعيت مناسبي دارند
هاي پليسي و   استقرار پاسگاههمين دليل است که حکومت پهلوي به  درست به

  .دارد هاي بزرگ ارتش در دهات و منطقه کنار دريا توجه خاصي مبذول مي  قسمت
  ي همه. ي خوزستان نيز بسيار جالب است ها درباره  انگليسي ي نظريه      

دار سلسله پهلوي، حمله عليه شيخ خزعل را مبارزه مستقيم عليه  ها طرف  »سينيورئت«
ديديم، آنان براي بيان مدح و  "طور که قبال همان. انگلستان اعالم کردند امپرياليسم
ولي . يافتند جمالت گويا نمي ارضاخان، حت» ي نهناقهرما«اين عمل   ي ثنا درباره

) ۱۹۲۰يعني سال (در حال حاضر «: گويد بينيم ژنرال انگليسي در اين باره چه مي به
. کند جا حفظ مي که نظم را در آن خوزستان تحت کنترل نام شيخ خرمشهر است

هزار افراد مسلح  ۲۰تا  ۱۵قادر است از   اين ناحيه  رسد که ليکن، چنين به نظر مي
اين قسمت را سپاهيان انگليسي در زمان . عربستان شمالي نيز آرام است. بسيج کند
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. اند، ليکن اين منطقه ممکن است در آينده، کانون شورش شود جنگ اشغال کرده
 مهمي مناسبت وجود منابع نفت در اين منطقه، آرامش تمام عربستان مساله بسياربه 

شود که رضاخان در حمله خود  چه آمد معلوم مي از آن) ۱۲قسمت ب بند (».است 
  .داده است به شيخ خزعل سفارش چه کساني را انجام مي

م و مطيع هاي نظامي خود به يک ايران آرا   ها، براي اجراي نقشه انگليسي      
الجيشي  هاي سوق ي مناطقي که در نزديکي راه اين مطلب به ويژه درباره. ندا محتاج

کند تمام  کوشش مي شاهاين مناسبت است که رضا  به. اند صادق است قرار گرفته
) ۱۵بند(ژنرال انگليسي در گزارش خود نوشته است. کند» آرام«کشور را 

جو است و دولت ايران تا حال نتوانسته  بلوچستان ايران، سرزمين راهزنان جنگ«
  »...است در اين منطقه قدرت خود را نشان دهد

کردن را به  اما، زماني که انگلستان مطمئن شد که ارتش رضاخان راه مطيع      
خوبي آموخته است، مصمم شد حفظ امنيت اين منطقه را به ارتش جوان ايران 

هاي کوچک ارتش و   ه کمک قسمترضاخان، در آغاز سعي داشت ب. واگذار کند
، باعث قيام ۱۹۲۵ليکن، اين کار در سال . ها را مطيع سازد  از راه فشار اداري بلوچ

هاي ارتش را   هاي متعدد بلوچ، پادگان  گروه. ها عليه تهران شد  بزرگ بلوچ
مرکز، در عين حال، قادر نبود . آنان را با مرکز قطع کردند ي محاصره کرده و رابطه

خان کمک برساند زيرا تمام لشکر شرق در شمال خراسان، درگير  شاه ارتش علي به
  .مبارزه با ايالت شورشي ترکمن بود

مقامات دولتي ايران و فرماندهي ارتش، به کلي خود را باختند و ماژور هويل       
آمريکايي را که در وزارت ماليه در خدمت دولت ايران بود، مامور مذاکره با 

  .ي بلوچ کردندها  خان
از طرف دولت ايران، فقط باعث شد که  يگ نمايندههاي ماژورهويل به   شتذگ      
دولت . ها خاتمه دهند  پادگان ي هاي بلوچ از جنگ دست بردارند و به محاصره  خان
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ه هاي بلوچ ب  اين بار شکست خورده بود، قدرت منطقه را در دست خان  ايران که
  .باقي گذاشت محمد دوستگي  هسرکرد

» آرامش«ليکن اين وضع قابل دوام نبود، زيرا منافع امپرياليسم انگلستان       
دزدآب که به شمال  -نوشک -کويته. کرد طور مطلق طلب مي بلوچستان را به

الجيشي زياد  شود، براي انگلستان داراي اهميت اقتصادي و سوق بلوچستان ختم مي
 "مثال(تصرف بازارهاي شمال شرقي ايران است  ي اين راه نه تنها وسيله. ۷۳است

) اختصاصي وجود داشت ي شدند تعرفه يران وارد ميا براي کاالهايي که از هند به
انگلستان به آسياي ميانه شوروي  ي الجيشي حمله هاي مهم سوق که، يکي از راه بل

تان تجاري انگليس و هندي در سيستان و بلوچس ي از سوي ديگر سرمايه. نيز هست
  .نقش عمده را دارا است

توانست فقط به خاطر اين دليل بلوچستان را براي مدت زيادي در  رضاشاه نمي      
تحت فرماندهي رئيس لشکر  ۱۹۲۸در سال . محمدخان باقي به گذارد دوست  دست

  .بلوچستان سرکش انجام گرفت» تصرف«شرق لشکرکشي پر خرجي براي 
هاي بلوچ اظهار اطاعت کرده و در جاي خود   خاناکثر . بلوچستان مطيع شد      

يران ا ي بلوچستان براي خزينه» تصرف«. ها پناه بردند  باقي ماندند، بعضي نيز به کوه
حفظ امنيت در اين منطقه باعث مخارج زيادتر است، ولي در . بسيار گران تمام شد

  .ها راضي هستند  عوض انگليسي
طور مستقيم با موسسات امتياز  که به -ايران نيزدر جنوب » آرامش«برقراري       

براي انگلستان داراي اهميت بسيار  -شود شرکت نفت انگليس و ايران مرتبط مي
نقش . ايالت قشقايي، خمسه و تنگستاني و ديگران در اين منطقه سکنا دارند. است

 سن، قادرندکنند و بنا به گفته ژنرال ديک ها ايفا مي  عمده را در اين منطقه قشقايي
                                                 

دزدآب از کار باز ايستاد زيرا _آهن ميرجاوه به مناسبت قيام در بلوچستان راه ۱۹۲۵در سال  – ٧٣
 .شدند ها مانع حرکت قطار مي بلوچ
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 ۱۵۰۰۰ تواند ايل خمسه بنا به گفته ژنرال ديکسن، مي. فرد مسلح بسيج کنند ۳۰۰۰۰
کردن اين منطقه براي مدت زيادي،  اين مناسبت مطيع  به«: نويسد مي. را بسيج کند

ليکن، در هر صورت، اين مساله بايد حل . يک مساله جدي نظامي خواهد بود
  )يکسنگزارش ژنرال د ۱۴بند (» ...شود
شاه براي حل اين مساله جدي نظامي طي مدت زمان زيادي خود  حقا هم رضا      

، امکان يافت تا به از بين بردن استقالل ۱۹۲۹او فقط در بهار سال . را آماده ساخت
ي لرستان و لرها را نيز اجرا  او توصيه ژنرال ديکسن درباره. اين ايالت به پردازد

چه که آمد اين را اضافه  اگر به آن. کرد» باز«راق را کرد و بدين ترتيب راه به ع
باشند که ژنرال  هايي مي سازد، راه شاه در ايران مي هايي را که رضا راه% ۹۰کنيم که 

آن وقت تصوير ميليتاريزه شدن ايران در جهت تامين  -ديکسن در نظر داشته است
ري بزرگ در بندر گز ساختمان بند احت. شود منافع امپرياليسم انگلستان کامل مي

در اسناد . اند ها آن را توصيه کرده  شاه نبوده است و انگليسي فکر شخصي رضا
با در دست «: آمده است) ۵قسمت آ بند  ۱فصل (انگليس و ايران  کميسيون نظامي

. هاي سواحل خزر را در اختيار دارد  داشتن بندرگز، ايران يکي از بهترين لنگرگاه
پايتخت را با ايالت خراسان مورد تهديد قرار  ي دشمن رابطه تصرف اين بندر توسط

ها، از هم اکنون طرح تبديل بندر گز را به يک پايگاه نظامي  انگليسي. »خواهد داد
 ي که به توان در صورت وقوع جنگ از آن براي عمليات عليه بحريه _زير دريايي

هاي ساخت   زير درياييدر ضمن، . اند آماده کرده -ما در درياي خزر استفاده کرد
  .جا به آب انداخت توان توسط کاميون به محل آورده و در آن جديد را مي

چه آمد معلوم است که تمام فعاليت رضاشاه براي به وجود آوردن  بنابر آن      
و پليسي، به  ، تبديل ايران به يک کشور ارتجاعي، نظامي۷۴در کشور قواي نظامي

                                                 
مطيع ساختن . بعضي نتايج اقدامات متمرکزکننده ايران، هم اکنون ديگر روشن شده است – ٧۴

جا باعث از بين  االت، در هيچهاي خودمختار در کردستان، بومستان، لرستان و ديگر اي فئودال
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کردن ايران براي جنگ آينده  گرفته است، زيرا براي آمادهها انجام   دستور انگليسي
بايد يادآور . تواند موجود باشد راه ديگري وجود نداشته و نمي. س.ش.ج.عليه ا

انگليس و ايران که ژنرال ديکسن در راس آن قرار   شويم، که کميسيون نظامي
ود به کار خ ]۱۲۹۹[۱۹۲۱داشت، فقط چند صباحي پيش از وقوع کودتاي سال 

ها براي مقام وزارت جنگ در   درست در اين موقع بود که انگليسي. خاتمه داد
رضاخان کانديداي شخص . گشتند الدين در پي شخص مناسبي مي دولت سيد ضياء

شاه در همدان آشنا  ژنرال ديکسن با رضا. براي اشغال اين مقام بود ۷۵ژنرال ديکسن
شاه را به سفير  ود و هم او بود که رضاشده و با او از نزديک رابطه برقرار کرده ب

  .معرفي نمود -ها به عنوان شخص اليق و قابل اعتماد براي انگليسي -انگليس در تهران
کردن کشور را به سلطنت پهلوي  هاي انگليسي، تنها وظيفه نظامي  امپرياليست      

نخست . نمايدهاي اقتصادي را نيز براي جنگ آماده   اند، او بايد زمينه محول کرده
آزاد . س.ش.ج.گي به بازارهاي ا هاز وابست -خصوص نواحي شمال آن به -بايد ايران

هاي جديد تجارتي به وجود آيند که از خاک شوروي نگذارد، زيرا  ايد راهب. ندوش
گي اقتصادي به  هالمدت باشد و ايران در صورت وابست جنگ ممکن است طويل

رضاشاه بايد وظايف . مدتي را تحمل کندشوروي قادر نخواهد بود جنگ دراز 
  .الدکر را نيز انجام دهد فوق
تغيير کشت برنج را در گيالن و  ي از هم اکنون وزارت خدمات اجتماعي برنامه      

اين وزارت . در نظر گرفته است -تر اين منطقه براي تامين استقالل بيش -مازندران

                                                                                                                 
تمامي " يا تقريبا  همه. اند ها را ماموران دولتي گرفته رفتن نظام فئودالي نگرديده، فقط جاي فئودال

دست " نظام فئودالي تقريبا. اند هاي اين مناطق، موقعيت اقتصادي پيشين خود را حفظ کرده فئودال
ساسي چون ماليه و عدليه، موفق نشده است آن را مانده و دستگاه دولتي در موارد ح نخورده، باقي

 .از بين ببرد
 )ويراستار.(مراد ژنرال آيرون سايد است نه ديکسن – ٧۵
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دن اقتصاد آذربايجان را نيز مد نظر دگرگون کر -خانه، به موازات تغيير کشت برنج
دانيم، وزير اسبق خدمات اجتماعي داور و مشاور عمده مالي  طور که مي همان. دارد

 - داور. ن مطلب به آذربايجان رفتنداي  براي مطالعه ۱۹۲۶آن زمان ميليسپو، در سال 
گان مطبوعات گفت که براي انکشاف  به نماينده -پس از بازگشت از سفر خود

هايي   هاي کنوني، کشت  لت آذربايجان در نظر گرفته شده است و به جاي کشتايا
جهان و به خصوص در بازارهاي اروپا مورد تقاضا دارد،  ي هاي عمده  که در بازار
هاي آهن و اتوموبيل رو  عالوه بر اين، دولت براي انکشاف شبکه راه. انجام گيرد

تبريز و  -آهن جلفا ف اين شبکه، راهپايه انکشا. استداده نيز اقداماتي انجام 
آهن  داور به خصوص اهميت راه. اروميه خواهد بود ي راني بر روي درياچه کشتي
داور اين  ي بنا به عقيده. موصل را که پايان يافته است، متذکر شد -رواندوز -تبريز

 آهن و تغيير کشت، بايد آذربايجان را به يکي از مراکز پر رونق تجارتي شرق راه
تبديل کنند، زيرا بدين ترتيب، کاالهاي ايراني از طريق درياي مديترانه صادر شده، 

  .در بازارهاي اروپا عرضه خواهد شد
اقتصادي با  ي ايران را از لزوم وجود رابطه  آرزوي سلطنت پهلوي اين است که      

خود را  ها سال اقتصاد  آذربايجان و تمام شمال ايران طي ده. آزاد سازد. س.ش.ج.ا
خواهد کشاورزي  با احتياجات بازارهاي روسيه تطبيق داده بودند، و اما رضاشاه مي

. بازارهاي اروپا وفق دهد ي اين مناطق را تغيير داده و آن را با احتياجات و سليقه
تراپزوند اميد زيادي بسته شده است، زيرا اين  -آهن تبريز اين، به راه  براي رسيدن به
دهد که از طريق ترکيه و درياي سياه با اروپا رابطه  ان امکان ميراه به آذربايج

براي بهبود و اتومومبيل رو ساختن اين راه، فعاليت بسيار بزرگي انجام . برقرار کند
  .شده است

از . شود ام ميچنين فعاليت شديدي در خراسان و قسمت مرکزي ايران نيز انج      
بيل روي وهاي اتوم زدآب يکي از بهترين راهد _بيل روي مشهدوهم اکنون راه اتوم
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هندوستان و از طريق آن به  يالت غني خراسان را بها اين راه. شود ايران محسوب مي
بيل روي هند تا دزدآب ادامه پيدا وراه اتوم. کند وراي بحار، وصل ميکشورهاي ما

ت، طور مداوم در آمد و شد اس ها به  کند، و ميان دزدآب و مشهد کاميون مي
بيل رو به قسمت مرکزي ايران وهاي اتوم که از طريق راه -بغداد -آهن خانقين راه

به تغيير جهت يافتن داد و ستد کاال، از شمال به جنوب، کمک بسيار  -وصل است
، قبل از )دزفول _شاهپور(آهن سرتاسري  هوده نيست قسمت جنوبي راه بي. کند مي

پيش  ۱۹۲۹مت شمالي در دسامبر سال افتتاح قس. (شود قسمت شمالي افتتاح مي
که بدون گذشت از خاک  -يران امکان دهدا اين اقدام نيز بايد به). بيني شده است

  .با بازار جهاني رابطه برقرار نمايد _شوروي
عراق به مناسبت . يابد از شوروي به عراق انتقال مي "نقش راه ترانزيت، تدريجا      

شود و  حيفا که از مستعمرات انگلستان رد مي -ادهاي جديد بغد  آهن ساختمان راه
در تجارت خارجي  -گذرد فرانسه مي ي بيروت که از سوريه -آهن بغداد نيز راه

بغداد براي ايران را  _آهن بيروت اهميت راه. کند ايران اهميت به سزايي پيدا مي
ن راه ز مقايسه کرد، زيرا زمان الزم پيمودئتوان با اهميت گشايش کانال سو مي

بدين . يابد ساعت کاهش مي ۳روز به  ۸از ) مرز ايران(خانقين  -بغداد -مارسي
  .شود تر مي زماني بين اروپا و ايران، چهارو نيم مرتبه کوتاه ي ترتيب فاصله

اهميت بسيار ) کيلومتر ۱۰۰۰قريب (در محافل دولتي ايران به ساختمان اين راه       
يران امکان خواهد داد با ا ن به درياي مديترانه بهنهند و معتقدند که راه يافت مي

تري برقرار کرده، در بازار اقتصادي جهاني  داري روابط نزديک کشورهاي سرمايه
  !)هم "حقيقتا(تري را ايفا کند  نقش مهم

را در اقتصاد ايران   عنوان راه ترانزيت، از هم اکنون نقش مهمي عراق، به      
سريع کاالهاي مناطق غربي و مرکزي ايران به اروپا و  داراست، زيرا نقل انتقال

 - همدان  آهن در ضمن، با انجام طرح دولتي راه. سازد پذير مي بالعکس را امکان
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آهن سرتاسري  که بغداد را به راه) کيلومتر ۴۰۰تا  ۳۵۰قريب (خانقين  -کرمانشاه
نيز از کاالهاي کند، شمال ايران  وصل مي) گذرد که از همدان و تهران مي(ايران 

  .اروپايي اشباع خواهد شد
الجيشي يعني راه  ترين راه سوق ترين و مهم سوي ديگر، اين خط کوتاه زا      

ها قرار   را در اختيار انگليسي) بندرگز(بندرشاه  -تهران _همدان -خانقين -بغداد
 ۳۰تا  ۲۵به معناي ديگر، سپاهيان انگليسي قادر خواهند بود در عرض . دهد مي

شمال يعني مرزهاي شوروي  ي جا روانه ساعت از بغداد به تهران بيايند و از آن
ي اروپا و تبديل عراق عالوه بر اين، تطبيق اقتصاد ايران با احتياجات بازارها. شوند

به راه ترانزيت عمده براي کاالهاي ايران، باعث خواهد شد که اقتصاد ايران در 
ها بود   انگليسي ي طور که نقشه در اين صورت، همان. ها قرار گيرد  دست انگليسي

  .۷۶ايران به عرابه امپرياليسم انگلستان بسته خواهد شد
کشور فقير و . ان پهلوي قرار گرفته استکه در برابر اير» کبيري«وظايف       

شاه، بايد هر سال صدها ميليون خرج کند تا به خاطر  نيمه گرسنه در پرتو رضا
ايران، در زمان . آماده سازد. س.ش.ج.منافع انگلستان، ايران را بر جنگ بر ضد ا

، قريب يک ميليارد قران صرف مخارج ۱۹۲۹تا  ۱۹۲۱حکومت رضاخان، يعني 
ين کشور فقير، هر ا ي بودجه% ۴۰اين به آن معنا است که . ۷۷ه استکرد  نظامي

                                                 
 ۱۹۱۳س، به ويژه، بندر باطوم نسبت به سال .ش.ج.ا) ترانزيت(از هم اکنون نقش راه گذار – ٧۶

خز و کاالهاي ديگر  قالي، ابريشم،%) ۷۰قريب(قسمت اعظم. به مقياس زيادي کاهش يافته است
که متعلق به اياالت شمالي نيز هست، از راه مشهد، دزدآب،  که فقط متعلق به مرکز نبوده بل

% ۷۵قريب  ۱۹۱۳در حالي که، در سال . شود تراپزوند، همدان، خانقين، بصره و غيرو صادر مي
 .شد کاالها از راه روسيه صادر مي

يا، ارگان وزارت مستعمرات، با تمجيد بسيار  اَندايندي يرايست ني جهت نيست که مجله ده بي – ٧٧
به طور کلي بايد اين عقيده «: نويسد اين مجله مي. گويد از فعاليت و اصالحات رضاشاه سخن مي
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هم تمام   ينا  ولي تازه. شود سال مصرف آماده کردن ايران براي جنگ مي
دولت رضاشاه تصميم گرفته است، براي زمان بحراني احتمالي، . مخارج نيست

ايران در اين مناسبت، درآمد شرکت نفت انگليس و   به. ذخيره نيز تهيه کند
و نه در بانک ملي  _حذف شده و اين درآمد در لندن ۱۹۲۸ - ۲۹سال  ي بودجه

بايد  ۱۹۳۰مارس سال  ۲۰ميزان اين ذخيره در . حفظ خواهد شد -ايران در تهران
و پليسي بسيار زياد   احتياجات پولي ايران نظامي. ميليون قران بالغ شود ۱۳۵به 

هر   که يابد بل ر ماليات روز به روز افزايش مياين مناسبت، نه تنها فشا  است، و به
انحصار قند و چاي، انحصار ترياک، : شود روز انحصار جديدي تاسيس مي

  شود که اين اقدامات به خاطر اين انجام مي  ي و همه. انحصار تنباکو و غيرو
هاي الزم را ساخته و ارتش بزرگي به  راه -ژنرال ديکسن ي مطابق نقشه - ايران

  .آورد که قادر به مبارزه با بلشويسم خارجي و داخلي باشدوجود 
اما . متمايل باشد. س. ش.ج.رسد که کسي در ايران به جنگ با ا بعيد به نظر مي      

دير  -که سلطنت خود را به منافع انگلستان وابسته کرده است -شاه ماجراجويي رضا
کشان ايران،  مان زحمتکه تا آن ز يا زود باعث چنين جنگي خواهد شد، مگر اين

  .دان تاريخ انداخته باشند ش را به زبالها او و چاپلوسان
  

                                                                                                                 
اند راه و روش  هاي مسلماني باشد که مايل تواند بهترين نمونه براي ملت را پذيرفت که ايران مي

بيني کرده،  نهند، زيرا ايران قادر است موج ارتجاع را از قبل پيشملل اروپاي غربي گام   گي زنده
ي انگليسي که چون  مجله) ۱۹۲۹ژانويه سال ۹۲۰رجوع شود به شماره » .آن را تعديل کند

در اين . داند شان، رضاشاه را مرد اصالحات و مبارز عليه ارتجاع مي ايرانسکي، ايراندوست و امثال
نگاه . يست که مداحي در آن مدح جالد انقالبيون ايران را نکرده باشنديي ن شماره" اواخر، تقريبا

هاي تا ماه مه سال  تمام شماره) و غيره ۹۲۶،۹۲۸،۹۲۹،۹۳۰،۹۳۳،۹۳۸،۹۴۰(هاي  شود به شماره
 ).ماه مه داخل( ۱۹۲۹
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  فصل دوازدهم
  
  
  
  
  
  
  
  

 ي آيا گذشت از مرحله. هاي انکشاف ايران راه
  داري براي ايران اجباري است؟ انکشاف سرمايه

  

به کار خود پايان  ۱۹۲۷حزب کمونيست ايران، در اواخر سال  ي دومين کنگره      
به  _المللي ايران را ه پهلوي و موقعيت داخلي و بينلماهيت سلس ي کنگره مساله. داد

به عالوه، کنگره امکان و . مطرح کرده و به آن جواب داد _عنوان مساله اصلي
  .ن خاطر نشان کردداري را براي ايرا سرمايه ي لزوم اجتناب گذشتن از مرحله

کشورهاي  ي توسط تمايالت غاصبانه -قبل از هر چيز -موقعيت جهاني ايران      
داري عصر معاصر، بيش از پيش، ماهيت  انکشاف سرمايه. شود امپرياليستي تعيين مي

داري به  سرمايه ي رفته تمرکز سرمايه در کشورهاي پيش. کند انحصاري پيدا مي
هاي کامل صنايع در انحصار   سيده است، که اغلب، رشتهآسايي ر چنان ميزان غول

  .قرار دارد ۷۸چند کنسرن
                                                 

" هاي عضو کنسرن ظاهرا داري است؛ شرکت کنسرن يکي از اشکال انحصار سرمايه – ٧٨
. اند ديگر دارند به هم وابسته ي سهامي که از يک ن از لحاظ مالي و به وسيلهاند، ليک مستقل
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يافتن سرمايه در ) کنسانتراسيون(و تراکم ) سانتراليزه کردن(به موازات تمرکز       
آساي  ها و سنديکاهاي غول  ها، کارتل داري، کنسرن کشورهاي جداگانه سرمايه

اين غوالن صنايع، پس از به دست . آيند د ميداري در مقابل چشم ما به وجو سرمايه
کنند از رقابت پر مخارج در خارج از  آوردن انحصار در کشور خود کوشش مي

هاي اين و يا   ترين کنسرن تقسيم بازار جهان ميان بزرگ. کشور نيز جلوگيري کنند
  .يي عادي گشته است آن صنعت، ديگر پديده

تواند براي مدت  بازارهاي جهان نمي ي نهجويانه و دوستا ليکن تقسيم صلح      
  .ها را از بين برد  زيادي رقابت ميان امپرياليست

اوليه، بيش از پيش باعث تقسم   محدوديت بازار فروش و کمبود منابع مواد      
اين مبارزه به خاطر انکشاف . شود راه به زور مستعمرات موجود مي جديد و هم

ابد، زيرا صنعت و قدرت اقتصادي کشورهاي ي داري شدت مي ناموزون سرمايه
داري  يي نسبت به بقيه کشورها سبقت گرفته و آن را در رديف اول سرمايه جداگانه

اين کشورها از داشتن بازارهاي فروش و منابع   که دهد، در حالي جهاني قرار مي
سيم اين مناسبت، دشمني آشکار و سپس جنگ به خاطر تق  به. ندا اوليه محروم  مواد

گزين آرامش موقت رقابت ميان اين غوالن  جاي -خيلي زود -جهان ي دوباره
هدف خود، در  ها براي رسيدن به  پادشاهان صنايع و بانک. شود داري مي سرمايه

داري را مانند، پليس، ارتش،  سرمايه ي دستگاه عظيم جامعه  ي همهموقع الزم، 
چه ممکن است به  آن  ي همه، تبعيد، تيرباران و  خواري، زندان مطبوعات، رشوه

قدرت دولت در . اندازند به کار مي ،غارت کشور و ملت خود و بيگانه کمک کند
  .رود داري به کار مي سرمايه ي جهت دفاع از منافع اين پادشاهان بدون تاج جامعه

                                                                                                                 
در کنسرن . فرماست هاي ديگر داراست در کنسرن حکم تري را از شرکت گروهي که سهام بيش

 .شود ي صنعتي به ضوح مشاهده مي ي بانکي و سرمايه پيوند سرمايه
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هنوز در  يي که افتاده چه گفته شد، موجوديت مستقل کشورهاي عقب بنا به آن      
ايران  .گردد اند، بيش از پيش مشکل مي فتادها داري ني چنگال اين يا آن درنده سرمايه
 ي مناسبت مبارزه هاستقالل ظاهري ايران، در گذشته، ب. يکي از اين نوع کشورهاست

انقالب . شد تضمين مي -تزاري ي امپرياليستي، انگلستان و روسيه ي ميان دو درنده
  .هجوم انگلستان امپرياليست شدت يافت  اين بازي مفتضحانه خاتمه داد، ليکن  اکتبر به

ترين  چنين در اين است که کشورش بر سر راه بزرگ ملت ايران، هم ي فاجعه      
  انگلستان صدها سال است که. انگلستان، يعني هند قرار گرفته است ي مستعمره

. کند را با دقت حفظ مي» مرواريد تاج بريتانيا«اين   هاي نزديک شدن به راه  ي همه
همين دليل، استثمار و  پذير است، و به يران ضربها ي هندوستان به خصوص از ناحيه

تواند مدت  نمي _بدون تحکيم از سمت ايران -ميليوني  ۳۰۰غارت اين کشور 
هند حمله کند چندان وحشتي  شوري بهکه ک و بريتانيا از اين. زيادي ادامه يابد

هند خارج از خطر نباشد،   وحشت بريتانيا در اين است که تا زماني که. ندارد
که آن را همه جانبه   _ س.ش.ج.ي جنگ آينده عليه ا تواند از نتيجه انگلستان نمي

ايران   شود که اما هند فقط در صورتي از خطر دور مي. مطمئن باشد -بينند تهيه مي
منبع ايران   جا که از آن. نباله آن باشد، يعني به مستعمره انگلستان تبديل شودد

شود، لزوم  برداري مي  انگليسي از آن بهره ي سرشار نفتي است که توسط سرمايه
  .يابد مستعمره کردن ايران شدت مي

هاي خارجي، نظام اقتصادي موجود   بدين ترتيب، هجوم و سماجت امپرياليست      
ترين موانع انکشاف نيروهاي توليدي ايران  حاکميت قدرت شاه و اربابان، بزرگو 

  .است
 ي ترين طبقه عمده "گران، عجالتا وران و صنعت يي پيشه دهقانان و تا اندازه      

، اربابان از هر رنگي، تجار شخواران، يعني شاه و دربار هستند که مفت  توليدکننده
گي  کار آنان زنده  ن و غيرو از نتيجهايانم وحانيها، قشرهاي مختلف ر و واسطه
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کند، خود در  شمار را توليد مي بي هاي  يي که خوراک اين انگل اما، طبقه. کنند مي
ورود ايران به بازار جهاني، انکشاف . برد فقر و ستم غيرقابل توصيفي به سر مي

هاي دهقان را  ر تودهدر ده، استثما يپول _روابط تجارت خارجي و نفوذ روابط کاال
هاي   از يک سو، اربابان بزرگ و کوچک، زمين. نهايت تشديد کرده است بي 

داران به  اند و از طرف ديگر احتياج ملک دهقانان و ديگران را به تصرف در آورده
. ها و عوارض جديد به دهقانان شده است  تر باعث برقراري ماليات پول بيش

فقدان مراکز . کنند از اربابان دفاع کرده و مي ،ه در اين امرماموران شاه مانند هميش
گي شديد به ارباب، رباخوار و  هبزرگ صنعتي، دهقانان را در وابست ي کننده مصرف

 "خون دهقانان کامال ي مانده دهد، که مانند زالو باقي بورژوازي کمپرادور قرار مي
  .مکند ورشکست شده را مي

و نه انکشاف سريع  نه صنايع -که قبال اشاره شد نانچ -چون در حال حاضر      
داري در نيم  د و در ضمن انکشاف بسيار کند سرمايهروخ ميبه چشم  داري سرمايه

در آينده نيز با شرايط موجود (قرن گذشته نتايج محسوسي به بار نياورده است 
انکشاف هاي ممکن  شود که راه اين پرسش مطرح مي) توان انتظار جدي داشت نمي

، به موقع خود، در تزهايش مربوط به مسائل ملي و لنينند؟ رفيق ا براي ايران کدام
 "اين پرسش کامال  دوم کمينترن تصويب گرديد، به ي مستعمراتي که در کنگره

خارجي مانع  ي اين عقيده بود که سلطه هب -از هر چيز قبل -لنين. جواب داده است
مستعمره  اجتماعي در کشورهاي مستعمره و نيمهگي  انکشاف آزادانه زنده  دائمي

بنابراين، . است و بنابراين نخستين گام انقالب بايد سرنگون کردن اين سلطه باشد
هيچ وجه به معناي  خارجي به ي خاطر سرنگون کردن سلطه هکمک به مبارزه ب

نبوده، و به معناي گشايش راه براي آزادي   داري بومي پذيرش اميال سرمايه
انقالب در مستعمرات، «: کند سپس اضافه مي لنينرفيق . لتارياي مستعمره استپرو

ليکن در صورتي که . خود، يک انقالب کمونيستي نخواهد بود ي در مراحل اوليه
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هاي انقالبي با   از همان آغاز پيشاهنگ کمونيستي در راس جنبش قرار گيرد، توده
هدف مورد نظر گام  يح رسيدن بهانقالبي در راه صح ي دست يافتن تدريجي تجربه

 "اشتباه خواهد بود اگر بخواهيم مساله ارضي را بنابر اصول کامال. خواهند نهاد
خود  انکشاف ي انقالب در مستعمرات، در نخستين مرحله. کمونيستي حل کنيم

بورژوايي، مانند تقسيم زمين و غيره انجام   خرده "بايد براساس اصالحات کامال
مساله، بدان معنا نيست که رهبري در دست  ليکن اين. گيرد

برعکس، احزاب کارگري بايد . هاي بورژوا خواهد بود  دموکرات
عقايد کمونيستي را به شدت تبليغ کرده، در اولين فرصت شوراهاي 

هاي   گام جمهوري اين شوراها هم. کارگري و دهقاني را تشکيل دهند
  ».۷۹کردکشورهاي جهان فعاليت خواهند   ي همهشورايي 

بدين ترتيب، در صورتي که امکان به دست گرفتن رهبري جنبش توسط       
احزاب کمونيست موجود باشد، اين احزاب نه تنها نبايد از اين امر خودداري کنند، 

هاي انقالبي از آغاز انقالب، در   توده«که بايد تمام اقدامات الزم را انجام دهند تا  بل
در کشورهاي «شود که  چنين گفته مي ر اين تزها همد. »راه درست گام بردارند

. ها و بقاياي فئوداليسم پشتيباني کرد  افتاده بايد از جنبش دهقاني بر ضد نشانه عقب
تر انقالبي داده شود، و در  هر چه بيش  بايد سعي نمود که به جنبش دهقاني ماهيت

ر شوراها متحد ساخت، گان را د ههر جا که ممکن باشد بايد دهقانان و استثمارشوند
و بدين ترتيب، امکان اتحاد نزديک ميان پرولتارياي کمونيستي اروپاي غربي و 

 طور کلي، در کشورهاي عقب جنبش دهقاني انقالبي در شرق، در مستعمرات و به
  ».افتاده را به وجود آورد 

و بقاياي ها   بر ضد نشانه«مبارزه  "بنابراين، وظيفه اصلي جنبش دهقاني، صرفا      
بايد سعي نمود که به «عالوه بر اين، . اين مبارزه کافي نيست. »فئوداليسم نيست

                                                 
 .مولف. تاکيد از ما است  – ٧٩
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تر داده شود و شوراهاي دهقاني تشکيل  جنبش دهقاني ماهيت انقالبي هر چه بيش
  گونه بايد انجام داد؟ اما اين وظيفه را چه» .گردد

چنان که  آن -انآيا با نصيحت و يا منع دهقانان از تصرف زمين ارباب      
توان  مي -گيالن کردند ۱۹۲۰ -۱۹۲۱هاي   خان و ديگر رهبران جنبش سال کوچک

هدف رسيد؟ آيا درست است که مانند ايراندوست از بر افروخته شدن تضاد   اين  به
وحشت ايراندوست و ايرانسکي از . ؟ البته نه۸۰ترسيد» طبقاتي ميان دهقان و ارباب

اين   دهد که طبقاتي، فقط يک بار ديگر نشان مي ي بر افروخته شدن مبارزه
فقط . ۸۱ي وظايف انقالب دورندستياندازه از درک مارکسيست لنين  اشخاص، تا چه

ين اشخاص راجع به ز ايانگفريادهاي شاد ي کننده تواند توجيه اين طرز درک مي
نيز فقط اين انکشاف سريع   البته تمامي. داري در ايران باشد انکشاف سريع سرمايه

اگر توازن کنوني نيروها را در نظر بگيريم، ! در دوره رژيم کنوني انجام شده است
جالب است . هند و يا عراق تبديل خواهد شد  ي ايران در بهترين حالت، به دنباله
هاي   گي رضاشاه، اين مسائل را بهتر از تئوريسين هکه طبقات حاکم ايران به سرکرد

داري خصوصي  يا انکشاف سرمايه: ان دو راه در پيش داردانکشاف اير. فهمند ما مي
راه نخست، براي ايران عواقب . گي اقتصادي بر طبق برنامه يا سازماندهي تمام زنده

هاي بزرگ انباشت   زيرا ايران به خاطر فقدان سرمايه. ۸۲سنگيني به بار خواهد آورد

                                                 
سياست جهاني (ي ميراواياپلي تيکا و ميرووي خازياستو ي او در مجله مقاله نگاه شود به – ٨٠

 .۸۶ص ۱۹۲۷سال  ۲شماره ) اقتصاد جهاني
در درک خود از _ گورکوکرياژين_ترين پيروان ايرانسکي و ايراندوست يکي از نزديک – ٨١

ي  مبارزه«کند که  رسد که ترکيه را براي ايران الگو قرار داده، تاکيد مي مارکسيسم به جايي مي
نگاه شود » ي در داخل طبقه بوده است سياسي در ترکيه هميشه ماهيت غيرطبقاتي داشته و مبارزه

 .۳۸به اثر او تاريخ ايران ص
 .م.اين پيش بيني داهيانه را تاريخ ثابت کرد  – ٨٢
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داري را به وجود  سرمايهشده، نخواهد توانست با اتکاء به نيروي خود صنايع بزرگ 
گردد  داري، باعث مي به عالوه، عدم وجود شرايط مناسب انکشاف سرمايه. آورد

هاي بزرگ انباشت شده در دست بورژوازي تجاري و رباخوار به جاي   که سرمايه
در صنعت، و به وجود آوردن کارخانجات و  –ديديم  "چنان که قبال -به کار رفتن

هاي استثمار   شيوه  اورزي شده و با استفاده از تماميتاسيسات جديد متوجه کش
تاکيد کرده  مارکسدرست است که . شود يم مانده، از نو وبال گردن دهقان  عقب

خارجي استفاده کرد،  ي توان از سرمايه هاي داخلي مي  است که به جاي سرمايه
 ي ر درجهد _ليکن در شرايط ايران، اين کار به معناي فروش کشور به خارجيان و

انگلستان، بدون مبارزه نخواهد گذاشت منافع . ها خواهد بود  به انگليسي -اول
اقتصادي کشور ديگري در ايران رشد پيدا کند، زيرا ايران در سيستم استعماري 

گي از امتيازات خود دست  هاست و انگلستان به ساد  بسيار مهمي ي انگلستان حلقه
تواند در  داري در نظام کنوني، فقط مي اف سرمايهاز اين رو، انکش. برنخواهد داشت

به وجود آمدن . سيستم استعماري انگلستان انجام گيرد ي راه تبديل ايران به زايده
  .تواند اين فرآيند کلي را تغيير دهد کارخانجات کوچک در مناطق جداگانه، نمي

گذشت از يا آ گردد، که در چنين اوضاع و احوالي اين پرسش مطرح مي      
داري براي ايران اجباري است؟ به نظر ما بند هفت تزهاي  انکشاف سرمايه ي مرحله
: جا چنين گفته شده است در آن. دهد يي مي اين پرسش جواب همه جانبه  لنين به

. شوند متذکر شد ديگر دور مي وجود دو حرکت را که روز به روز از يک«توان  مي
استقالل سياسي  هدف  راتيک ملي است کهدموک  -حرکت نخستين، جنبش بورژوا

حرکت ثاني، مبارزه دهقانان . کند داري دنبال مي را در چهارچوب نظام سرمايه
حرکت نخست کوشش . شان است و کارگران براي آزاديجاهل فقير و 

اما، . شود کند حرکت دوم را مهار کند و اغلب نيز موفق مي مي
و به رشد آگاهي  مبارزه کرده يکنترلانترناسيونال کمونيست بايد با چنين 
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بدين ترتيب، نخستين گام انقالب . هاي کارگر مستعمرات کمک کند  طبقاتي توده
و وظيفه اصلي ضروري در کشورهاي مستعمره، تشکيل سازمان کمونيستي دهقانان 

. گذاري جمهوري شورايي است انقالب و پايهه و کارگران، به منظور رهبري آنان ب
نه از طريق  _افتاده به کمونيسم هاي مردم کشورهاي عقب  ترتيب، ورود تودهبدين 

خود آگاهي طبقاتي آنان به رهبري انکشاف وسيله  که به داري، بل انکشاف سرمايه
ششم  ي تزهاي کنگره. »انجام خواهد گرفت - رفته پرولتارياي کشورهاي پيش

  .کند باال را تاييد مي ي گفتهي مسائل مستعمرات نيز  المللي کمونيست درباره بين
هاي مردم آن   ايران يکي از آن کشورهايي است که توده  معتقديم که "ما عميقا      
مستعمره شدن  به ن راهيا که(داري  نه از طريق انکشاف سرمايه -خواهند و بايد مي

الملل  خود آگاهي طبقاتي به رهبري بينانکشاف ، که از طريق )انجامد ايران مي
رفته به  کشورهاي پيش  ي همه ارگان رهبري پرولتارياي آگاه  -ونيستکم

  .کمونيسم برسند
. داري بپرهيزد سرمايه انکشاف تواند و بايد از راه طوالني و پر رنج ايران مي      

هاي صنفي   اين مرحله، شعار به وجود آوردن تعاوني  براي رسيدن به
هاي کشاورزي در ده، بايد   نيوران در شهرها و تعاو گران و پيشه صنعت

انقالبيون ايران در فرداي پيروزي انقالب  ي يکي از شعارهاي عمده
بايد به سازماندهي و انکشاف  -به موازات اين امر -احزاب انقالبي سياسي .باشد
همه جانبه کمک نمايند، تا پيوند صنايع سوسياليستي کشور پرولتارياي پيروز   تعاون

هاي   المقدور، واسطه يران را تسهيل کرده و حتيا  کننده مصرفکشان  و زحمت
  .زيادي را حذف نمايند

قادر خواهد  -صنعتي ي رفته به کمک پرولتارياي پيروز کشورهاي پيش -ايران      
  .بود مصممانه در راه انکشاف سوسياليستي گام بردارد

  

****  


