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  ۶۱کيخاور نزد يدادهايرو

  

  
  )زاده سلطان(آوتيس ميکائيليان 

  
ه، يران و ترکيا يمرزها يانقالب ارمنستان و گسترش حکومت شوراها تا حوال      
آنتانت به ] يها دولت. [ختيبه هم ر يرا به کل يفرانسو داران بانک يها نقشه
 ي معاهده. نديايخود کوتاه ب ي گرانه است غارتيمجبور خواهند گشت در س يزود

بود، بدون  يداران غرب ه توسط سرمايهيه و چپاول ترکياش تجز که هدف» سرز«
سقوط  ونان ويز حوادث ين نظر را نيا. دنظر قرار خواهد گرفتيد مورد تجديترد
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است بر  يگواه] وناني[انتخابات  جيکند و نتا د ميييتا) venezelos(ونزلوث 
شان را به يآنتانت که کشور ا] يها دولت[تيايسه يمردم عل يها خصومت توده

  .دنديون کشانيه کماليجنگ عل
در آن واحد، دو سگ پاسبان وفادار خود،  يگران غرب غارت ،بين ترتيبد      

سازد  نان را مجبور مييا ،روند رخدادها .ها را از دست دادند ۶۲ونزلوث و داشناک
 يه شوروين قصد که نه تنها آنان را از روسيون ترک به توافق برسند، و بديکه با مل

اگر  .رنديه ما به کار گين منظور که اسلحه آنان را علين بديچن که هم جدا سازند، بل
ن يرا تضم يستياليتالف امپرن دو ائيه تعادل بيش از جنگ وجود ترکيتا پ
  يدار ابنده و سرمايهيسم رشد ين کمونين تعادل بين هميتضم يساخت، امروز برا مي
ازات يل است که آنتانت امتين دليبد. است يه هنوز ضروريرنده وجود ترکيم

نان يا. ستيون ترک گزاف نيمطالبات مل ن،يافزون بر ا. رفتيرا خواهند پذ يميعظ
: دنکن شنهاد مييه پيآنتانت در قسطنطن ي نشانده به دولت دستن را يريط زيشرا
، لغو ]سور[معاهده  يو اقتصاد ير در مواد ماليير، تغيه آدرمنوپل، ازميتخل
سلطان  ،که مورد اعتماد مردم باشد يي نهيکاب لي، و تشکيون، عفو عموميتوالسيکاپ
ز مورد نظر آنتانت يچ است که قبل از هر ين امريو ا ،ماند ح و سالم مييه صحيترک
  .است
ز در غالب موارد ير مواد معاهده نيسا دانند که مي يکيبه ن يداران فرانسو سرمايه      

ن مورد کسب يون در ايکه کمال يازاتيامت. سپرده خواهند شد يبه بوته فراموش
س نخواهند يلندن و پار يش در چنگ بورژوازيتر از پ کنند، هرچه باشد، کم مي

                                                 
] بيستم قرن[بورژوازي ارامنه بود که تا دهه نخست سده کنوني  ها و خرده حزب داشناک اتحاد سوسياليست – ۶۲

در ايران در رديف حزب " پس از اين دهه است که راه ضدانقالب را در پيش گرفت و مثال. فعاليت مترقي داشت
 .سومکا بود
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 يها با قدرت ياند در دوست که در صدد ييها ن است سرنوشت تمام خلقيو ا. بود
  .ادامه دهند  يگ به زنده يستياليامپر
تمام محافل ترک  يتواند برا ينم ين وضعيحاجت به گفتن ندارد، که چن      
آنکارا هر نوع معاهده با آنتانت را قاطعانه  يجناح چپ مجلس مل .کننده باشد ارضاء

ن جناح چپ از دهقانان و يا] يطبقات[ يش اجتماعيآرا. مردود دانست
 دنديرنج کشجنگ  يگر طيي د ش از هر طبقهيدهقانان ب .است يبورژواز خرده

وانات بارکش و حمل ي، مجبور بود اسب و حيکاريعالوه بر ب بود که  ن طبقهيرا ايز
کامل " ابيتقر يليمحاصره، که به تعط ي به شکرانه .ن سازديو نقل ارتش را تام

ن يب است که اين ترتيبد. منهدم گشت يشهر  يبورژواز خرده د، يتجارت انجام
  .را داراست يتر يانقالب يتفکر  طبقه
ون يموفق خواهند شد مل يبه سخت يداران فرانسو است که سرمايه ين قطعيا      

که خلق ترک  ييها يگر خاطره غارت _زنديه برانگيه روسيترک را به جنگ عل
 ه استيه به هر حال هنوز فرضين فرضيا. ها دچار گشت، هنوز تازه است دانخود ب
ده يه صدمه ديتر از روس شيمداوم حتا ب يها يي که در اثر جنگ هيترک_ مردود

  .يي سر باز خواهد زد انهين اقدام ماجراجوياست، از شرکت در چن
گرانه آزاد يها چنان است که جنبش آن يانقالب جهان يانکشاف منطق      

ه امپرياليسم يخود عل ي مه مستعمره در مرحله نخست مبارزهيمستعمره و ن يکشورها
تنها مدافع  يعني، يه شورويدر توافق با روس يريناپذ د به طور اجتنابيبا مي
  .داران امپرياليست گام بر دارند غماگرانه سرمايهياست يه سيده عليد ستم يها خلق
طبقات دارا . د خواهد گشتيپد ياريرات تمام عييتغ" نده ضرورتايلکن در آ      

، به يقرار دارند، پس از کسب استقالل نسب يمل يها که امروز در راس انقالب
 يها با قدرت يطبقات يد تضادهايمجبور خواهند گشت در اثر تشد يزود



۴ 

اند، دست اتحاد  دهيشان جنگ هيار عليکه با شدت بس يبا کسان يعني، يامپرياليست
ار دشوار خواهد بود، خود يافتاده، بس ک مملکت عقبي ين، برايافزون بر ا .دهند

ن اتحاد برقرار يکه ا نيحال هم. از سازدين يب يامپرياليست يرا از کمک کشورها
 يرند و به ابزار کوريگ ها قرار مي ر نفوذ امپرياليستيز" ن کشورها کاماليگشت، ا

  .گردند در دست آنان بدل مي
کاذب  ي، حتا انقالبيها در دوران مبارزات پر حرارت طبقات نيا عالوه بر      
  .مه مستعمره را ارضاء کنديمستعمره و ن يکشورها يمل يتواند بورژواز مي

تر  ابندهيمتروپل هرچه رشد  ين کشورهاودر يگر، تضاد طبقاتيد ياز سو      
ن در خواهد داد، در مستعمرات ت يتر شيازات بيامپرياليست به امت  يباشد، بورژواز

و نه  يامپرياليست ضد[ يک انقالب مستعمراتيکه خود را به  يژه به کسانيبه و
اج يه مورد احتيو حمل مواد اول يسازند که به منافع اقتصاد محدود مي] يستياليسوس

 آنتانتم که يکن ل است که ما فکر ميين دليبد .سازد يق وارد نميمتروپل لطمه عم
ون به جز در ياعطا خواهد کرد، و مطالبات کمال] هيبه ترک[را  يميازات عظيامت

ها را تا آن  امپرياليست يشبح انقالب جهان. برآورده خواهد شد ير مهميموارد غ
ت يز رضايبه همه چ يي بورژواز حفظ جامعه يحد به هراس واداشته است که برا

ن يخته است، ااندا يبه وحشت ن ها را ن شبح تنها امپرياليستيا يول. خواهند داد
 يستيهرچه جنبش کمون .را به لرزه انداخته است  يدار جهان سرمايه  ي شبح همه

 يبورژواز گردد و  تر افزوده مي شيز بين يابد بر تضاد طبقاتي تر انکشاف مي شيب
طبقات ممتاز دارا در  ين امر است که آرزويهم. گردد تر مي ز مرتجعين يجهان

به  لير بر تمايرا دا) رهيگرجستان، ارمنستان، و غ ران،يا(افتاده  عقب يکشورها
با آنتانت،  ينان در دوستيسازد؛ ا حفظ مناسبات دوستانه با آنتانت روشن مي

 ندهيدر آ  تحول مبارزه طبقاتي. نديجو را مي  يدار ي سرمايه ت جامعهيحما
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مستعمره را وادار خواهد ساخت که از هرگونه نظر  يحتا در کشورها يبورژواز
  .ديدست بشو يانقالب
 يت بورژوازين کشورها در شخصياز ا ياريپرولتارياي ظفرمند غرب در بس      
وانده [خته است ضدانقالب يگر يکه از انقالب اجتماع يغرب يو بورژواز يمحل

vandh [ افتيرا خواهد.  
ق يشود تا مرگ خود را به تعو ل ميسمتو يرنده به هر اقداميم  يدار سرمايه      

مبارزه   دانيدر م. گذارند خ خود را ميين مرحله تاريتر ت جالبيبشر. اندازد يب
 يدهايو ام يگ بسته ک از دلياند و هر  ستادهيم در مقابل هم ايعظ يرويطبقاتي دو ن

دنظر يس با خواست تجديداران پار بانک. ن جهان برخوردار استيدر ا  ک طبقهي
تام اربابان  ينند مگر برمال ساختن ناتوانک يه کار نميدر معاهده سور به سود ترک

سم يه کمونيدوارکننده عليبه منظور مبارزه ام يسم باخترياليو امپر. جهان نيشيپ
مرارت   را که با آن همه ييروزهايپ يآوردها  دست" جايابنده ناچار است تدريرشد

ش جنب يخيزاده، اسناد تار آثار سلطان: زاده سلطان.آ( .سازد يکسب کرده، نف
 :انتشارات مزدک: جلد چهارم:رانيا يستيو کمون يال دموکراسي، سوسيکارگر

           )د.ک:ترجمه از فرانسه
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