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  ۶۴ران و حزب کمونيست ايرانيدر ا يوضع اقتصاد
  

  
  )زاده سلطان(آوتيس ميکائيليان 

  
 تيرقابت جنا يول .ن استيزم مند خاور ثروت ياز کشورها يکيران يا      

را در وضع  يو با شدت ادامه داشت، يه تزارين انگلستان و روسييي که ب کارانه 
ن دو قدرت نه يا ياست استعماريس. قرار داده است يت دردناکينها يب ياقتصاد

ارزان  يکه واردات توليدات صنعت گشت، بل را مانع مي يع مليناتنها انکشاف ص
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را که در گذشته انکشاف  يداخل ين کشورها، موسسات کوچک صنعتيمت از ايق
  .کشاند مي يرانيز به وييي داشتند، ن قابل مالحظه

، صدها يو توليدات صنعت) يمانوفاکتور( يتوليدات دست جه رقابت نابرابريدر نت      
و  يي، گدايکاريوم به بگرسنه، محک يور و توليدکننده خرده پا شهين پو هزارا

ر يگفتند و به ز هن خود را ترک مييآکنده از رنج م يآنان با قلب. دنديمرگ گرد
که  يمناطق_ ره يکا و غيترکستان، قفقاز، باکو، آمر_ گريد يآسمان کشورها

ز که تحت استثمار و ين ها هزار دهقان ده. بردند تر داشت پناه مي بخشنده يوضع
شوند، مجبور به مهاجرت  مي رانده و حکام شاه ين ارضيد مالکيشد يگ خودکامه

عرق  يشان بار سفر بسته بودند، به بهايش از ايکه پ يوستن به آنانيو با پ دند،يگرد
ن است سرنوشت يچن .دنديآفر ثروت مي يخارج يکشورها يش برايو خون خو

  .مه مستعمرهينمستعمره و  يتمام کشورها
اب ي کم .ر داديياوضاع را تغ يه تا حدوديو انقالب روس] اول يجهان[جنگ       

را  يع کوچک محليت مجدد صناي، فعاليضرور يشدن توليدات مانوفاکتور
 محل ياء مختلف توسط اهاليران، توليد اشيچند از شمال ا يدر نقاط .موجب گشت

خود را وارد  ينوز محصوالت صنعتها ه حتا در جنوب که انگليسي. آغاز شد
توليدکننده کوچک که . ت آغاز به انکشاف نموديبا موفق يمحل عيکردند صنا مي

وغ ير يکه ز نياز ا يگردد، و ز هست، وارد عمل ميين حال مالک کوچک نيدر ع
انکشاف  يع بزرگ مليکه صنا يمادام. متنفر است" قاياست عم يخارج ياقتصاد
از خود نسبت به  يو فرد ياند، توليدات محل افتهييي ن قابل مالحظه" نسبتا

  .يي را بروز خواهد داد صمانهممخالفت  يياروپا  يدار سرمايه
کنند و نه بر  ه مييتک يبورژواز يران نه رويدر ا يانگليس يها امپرياليست      

مند مالک  ت ثروتيان اشرافيخود را در م ينيرو پا؛ آنان  گان خرده توليدکننده
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 يسه هزار مالک ارض. ابندي هاست، مي ن کاستيد در شرق منفورترين، که شايمز
ش از ده يب. کشور ما را در دست دارند يزراعت يها ني، سه چهارم زمفئودال" بايتقر
ن يا. برند مي به سر انگليس  ينوکران منفور بورژواز نيا وغيون دهقان تحت يليم

ت يران حمايحضرت شاهنشاه ايوسط اعلکه ت ،يبوم يها همراه با انگل يبورژواز
  .گان قرار دارند دهيد مورد نفرت ستم" دايشوند، شد مي

. ف استيار ضعيران بسيدر ا يکارگر ي، نيروياقتصاد يگ مانده به علت عقب      
گاه به  يگاه و ب  ها که در آن ،صادق است ياالت شماليژه در اين امر به ويا

در  .کارگر ندارند ۵۰تا  ۱۵تر از  شيم که بيکن رد مييي برخو ا کارخانهيها  کارگاه
جنوب، که در دست  يدر موسسات نفت. بهتر است ينظر کم جنوب وضع از نقطه

، يگروه اصل ۸ا ي ۷ست و پنجاه هزار کارگر در ياست، دو يرانيا_ تراست انگليسي
  .ال دارندره به کار اشتغيو غ] خرمشهر[شوشتر، محمره  ،هيمانيدر مناطق سلاز جمله 

تواند به  ينم رانيست ايحزب کمون  ن اوضاع و احوال روشن است کهيدر ا      
دارد  يحزب سع. کند ينم يهم کوشش ن جهتييي بدل گردد و در ا توده يحزب
گران به خود جلب  ي کارگر، کارگران و صنعت ان طبقهين عناصر را از ميتر آگاه

ت کند، يست متشکل سازد و تربيلل کمونالم نيب  کند، آنان را تحت اصول و پرچم
کشان را به  زحمت يها هيکا و در روستاها اتحاديو به موازات آن در شهرها سند

  .وجود آورد
د، يبرگزار گرد يدر انزل ،]۱۲۹۹تير  ۲[۱۹۲۰ژوئن  ۲۳در  پس از کنگره ما که      
 يده زمانسا يبرا يعيوس" ار دشوار کوشش واقعايط بسيما تحت شرا يته مرکزيکم

 يدارا" ته شهرستان که جمعايکم يادي، و تعداد زيالتيته اياما اکنون چهار کم. نمود
تر  شيب يحزب قدر يسال گذشته تعداد اعضا. ميا ل دادهيعضواند، تشک ۴۵۰۰
ما در  يغاتيو تبل يجيت ترويک گروه ماجراجو فعاليکات يبه سبب تحر يبود، ول
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 يته مرکزيکم يارگان رسم» ستيکمون«ر يي مناطق متوقف گشت و انتشا پاره
ور را در  شهيکارگر و پ ۴۱۵م، يا ما موفق شده  ن همهيبا ا. ديدچار وقفه گرد يمدت

  .ميمتشکل ساز يکارگر يها هياتحاد
ت کند يد در آن فعاليفئودالي که با_ مهين از وضع رانيست ايحزب کمون      

که  يي، جادر کشور ما يقاتش طبيت متقابل آرايبا توجه به اهم. آگاه است
دار، تمام اقشار مردم را استثمار  نيت زميدر اتحاد با اشراف  انگليسي يها امپرياليست

ند، حزب در برنامه حداقل خود، در درجه اول سرنگون ساختن قدرت شاهان نک مي
را مد   راهزنان انگليسي ياسيس يوغ اقتصاديران از يو رها ساختن ا ين ارضيو مالک

م که امکان انکشاف و يهست يميچنان رژ ما خواهان استقرار آن .قرار داده استنظر 
ن يم که ايمطمئن هست" ما کامال .فراهم سازد يعيزان وسيرا به م يستيغات کمونيتبل

تواند به انکشاف  يي است که مي لهيران، تنها وسييي چون ا مانده امر در کشور عقب
ده را يد ستم يها خلق يقطع ييامکان رهاکه  يانقالب_ کمک کند يانقالب جهان

  )ک.د: ترجمه از فرانسه:زاده سلطان.آ(  .فراهم خواهد آورد  يدار از استثمار سرمايه
  

  گفتار شيپ
  

ران و در ضمن يا  يگ ف فشرده جوانب عمده زندهيمراد از نوشته حاضر توص      
  .است يگان به حوادث جار عطف توجه خواننده

ران ير ما به ايان مسافرت اخين نوشته در جرينگارش ا يبرامآخذ الزم       
 يدر ضمن به مسئله ارض. شد يگردآور) ]۱۳۰۰ يد[۱۹۲۱دسامبر سال -سپتامبر(

مورد  ،مسائل  از همه تر ن مسئله تاکنون کميرا ايد زيمعطوف گرد يتوجه خاص
با خود ران يمختلف ا ي، ما در نواحير از مآخذ کتبيغ. ق قرار گرفته استيتحق
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ط يا درباره آن شراير يها ب آنم و يبه عمل آورد يدهقانان مصاحبات طوالن
. ما صحبت داشتند يسابقه مالکان برا يب يگ از خودکامه يناش يفرسا طاقت

از اسناد و مدارک  يسر نگشت قسمتيم ما از تهران، يمت فوريمتاسفانه به علت عز
هستند،  يدولت يها اتيمشمول مال ه درباره تعداد امالک بزرگ را کهيوزارت مال
  .مياوريبا خود ب

ه آن يبه کل يم که نوشته حاضر بتواند خدمتيکن ن اوصاف ما تصور مييبا تمام ا      
ش يگنجا. ران آشنا شونديامروز ا  يگ ت زندهيند با واقعا ليباشد که ما يکسان

 يتر شيل بيفصمسائل مورد بحث ما، با ت يمحدود نوشته به ما امکان نداد که رو
ه با فقط يد يمطرح نگرد ييي مسائل از طرف ما به کل ن رو پارهياز ا! ميتامل کن

  )۱۹۲۲ه سال يژوئ ۲۱: مسکو: زاده سلطان(.يي رفته است اشاره  ها آن
  

  ياسينظام س.۱
و  شد که از عهد خشايارشاه اداره مي ينيران تحت قواني، ا]۱۲۸۵[۱۹۰۶تا سال       
. خته شده بوديآم يقواعد و رسوم اسالم يادير زيمانده و با مقاد راثيمبه وش يدار

 يو. بود يمطلق و خرده سلطان يخود فرمانروا يارض يدر قلمرو يهر حاکم
کش  شير اعظم پيآن به شاهنشاه و وز يکرد و در ازا منصب خود را اجاره مي

غل تمام مشا يو .کرد م مييتقد) تر رشوه ا به عبارت درستيه يهد(بزرگ 
معادل با چند برابر  يسان مبالغ هنگفت نيداد و بد الت را به اجاره مييکوچک ا

به  ياهال يو مال يت جانيامن. آورد کرد، به دست مي چه که به تهران حواله مي آن
توانست هر وقت  حاکم مي. حاکم در امان نبود يو خودسر يوجه از تعد چيه

کشد و اموالش را ضبط ببه دار خواست حبس و محاکمه کند،  را که مي يهرکس



۶ 

از اموال  يکه او بخش يژه هنگاميماند به و فر مييها بالک ين خودسريو تمام ا. دينما
  .کرد م مييتقس يمندان دربار از دولت يرا با کس يغارت
از  که حکام نه تنها از راه فروش مشاغل و اخذ رشوه و ضبط اموال، بل يول      

 يو پرداخت مواجب سرباز يمستمر ي، واگذاريدولت يها اتيمال يآور محل جمع
آن وقت . زرنگ و کاردان بود ياگر حاکم، فرد. د سرشار داشتنديره عوايو غ
ن کشور يطبق قوان .ن درآمد را از ارتش به دست آورديتر توانست بزرگ مي
در مورد » يزيمم«اداره " ضمنا. مجبور بود که در ارتش خدمت کند» تيرع«

ه يکرد که هر قر ن ميييش تعي، از پيات جنسيز به مانند مالين يبارخدمت نظام اج
از تمام  يارتش شاه از افراد. ل دهديد تحويد چند نفر سرباز بايدوره جد يبرا
اش در واحد  که نام يهر سرباز .شد ل مييتشک_ سال ۷۰تا  ۱۵از سن _ ن يسن

. گرفت مسکن، پوشاک، خوراک و مواجب مي شد از حاکم مفروض ثبت مي
و گردان  يچ نفر توپ ۱۲۰۰۰۰، ادهينفر پ ۵۰۰۰کاغذ از  يارتش زمان صلح رو

. دادند ل مييالت تشکير و ايسوار نظام را عشا يو واحدها. شد ل مييتشک يمهندس
. شد هزار نفر بالغ مي ۱۶۰تا  ۱۵۰به  يستيبا تعداد نفرات ارتش مي در دوران جنگ

دوران صلح  ينظام ينداده بود؛ کادرهارخ  يم قرن بود که جنگيش از نيب يول
 ين منبع درآمد برايقت امر ارتش به بهتريو در حق کاغذ وجود داشتند يفقط رو

" را تماما يافت پول کالن، خانوارها و دهاتيآنان در مقابل در. حکام بدل گشته بود
 يمدت نامعلوم ياز سربازان را برا يبرخ. نمودند معاف مي ياز خدمت نظام اجبار

از مواجب سربازان و ارزاق  يبخش مهم غالب اوقات آنان. فرستادند مي يبه مرخص
نفر سرباز  ۶۰۰تا  ۵۰۰کردند و به عوض  زات را به نفع خود تصاحب مييو حتا تجه

. داشتند نفر را به دولت عرضه مي ۱۲۰۰تا  ۱۰۰۰موجود، صورت حساب مخارج 
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بر هر . نداشت يحد و حصر ب فساد و چپاول خزانه در سراسر کشورين ترتيبد
  .ديبه پا يريتوانست د ينم يبين ترتيکس روشن بود که چن

ر فشار يه و زير انقالب روسيتحت تاث ن شاهي، مظفرالد]۱۲۸۵[ ۱۹۰۶در سال       
م گرفت سنت چند صد ساله را يافته بود، تصميادامه  يکه چند سال متوال يمال

 يد و استحکام مبانيملکت و تشدصلح و آرامش در م يبرقرار يبشکند و برا
د يمقرر فرما ])۱۲۸۵ور سال يشهر[ ۱۹۰۶اوت سال (در  ل مجلس رايتشک دولت،
برزگران _ محترم ياعالم، اشراف و اهال يها، علما زاده گان مملکت، شاه ندهيتا نما

در . ان دارنديات خود را در آن مجلس بيج و نظريو تجار و الخ به توانند حوا
را » يمتمم قانون اساس«، مجلس شاه را وادار ساخت که ]۱۲۸۶[ ۱۹۰۷ سپتامبر سال

معدلت «ن فرمان يگز يبود که جا يقانون اساس ن در واقع همانيو ا .ديب نمايتصو
اعالم  يمتمم قانون اساس ۲۶اصل  .ديخود گرد ياين شاه به رعايمظفرالد» انيبن

راء دولت در هر گونه وز«: ۴۴؛ اصل »از ملت است يمملکت ناش يقوا«دارد  مي
ه يمملکت به سه شعبه تجز يقوا«:  ۲۸و  ۲۷ يها اصل ».ن هستنديمسئول مجلس امور
شه از يثالثه مزبور هم يقوا. هياجرائ ي ه، قوهيقضائ ي مقننه، قوه ي قوه: شود مي
ن نکته را هم اضافه يها ا نيا  ي اگر بر همه» .ز و منفصل خواهد بوديگر متمايد کي

م، ي، مستقيعموم يبا را يعني چهار جانبه" بايتقر يستيبا تخابات ميم که انيکن
ران با يون ايشد، آن وقت روشن خواهد شد که چرا انقالب انجام مي يو مخف يمساو

از  )]۱۲۹۰[۱۹۱۱تا سال ] ۱۲۸۶[۱۹۰۷از سال ( چهار سال يط يچنان شور و حرارت
فاع کردند و سرانجام شاه د يد و در مقابل تجاوز محمدعليجد يم دموکراسيرژ

ز و مشهد و يرشت و تبر يها دانيدر م يرانيو ا يتزار يها اکثرشان به دست قزاق
  .گر شهرها مصلوب شدنديد
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دوار بودند که انگليس به مثابه يران اميخواهان ا يآزاد در آغاز انقالب،      
 ،درنده يتزار] حکومت[مشروط آنان را در مقابل  يها يک آزاديکالس يکشور

ران به يک در ايدموکرات_بورژوا م يپناه نخواهد گذاشت و در امر استقرار رژ يب
ان روس و انگليس يکه م] ۱۲۸۶[۱۹۰۷لکن معاهده سال  .دينان خواهد رسآ ياري

به هوش آورد، و " ران به مناطق نفوذ منعقد شده بود آنان را تمامايم ايبر سر تقس
  .۱ن برديب نه ازين زميرا در ا يد واهيهرگونه ام

  در مورد سرکوب جنبش يه تزاريتمام اقدامات روس ،نيگذشته از ا      
ن دو يا" بعدا. شد د ميييو تا يبانياز جانب انگليس پشت رانيخواهانه در ا يآزاد

 ۲۹ن ويفرورد ۱۷[۱۹۱۰مه سال  ۲۰ل و يآور ۷خ يدر تار. متحد وارد عمل شدند
ران را يز ايدآميادداشت تهديدو  ين طو انگلستا يه تزاري، روس]۱۲۹۸بهشت  يارد

آنان لطمه  يشيالج از انحاء به منافع سوق يکه بنحو يازيهرگونه امت ياز واگذار
تمام شهرها و خطوط  يارتباط يها از ساختن راهيامت يژه واگذاريزند و به و

  .ها منع داشتند يتلگراف و بنادر را به خارج
ران يه با توافق با لندن به دولت ايلت روسدو] ۱۲۹۰آذر[۱۹۱۱در دسامبر سال       
را که به دعوت  ييکايماتوم داد و آن را مجبور ساخت که مستشاران آمرياولت

 مندانه ار شرافتيران آمده بودند و بسيه کشور به اياداره کردن مال يران برايدولت ا
ران يان، دولت يافزون بر ا. دادند، از کار برکنار سازد فه خود را انجام مييوظ

 يت قبليرا بدون رضا يچ مامور خارجيمجبور شد تعهد کند که از آن پس ه
  .نديه و انگلستان استخدام ننمايروس

                                                 
و  يه شورويروس«چ يپاولو.به اثر م ديه نگاه کنيانگليس و روس ۱۹۰۷رامون معاهده سال يتر پ شياطالع ب يبرا – ۱

 .۱۹-۱۵صفحات «  يدار انگلستان سرمايه
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ران به يد ايه و انگليس با تهديروس ]۱۲۹۰بهمن۲۸[۱۹۱۲ه سال يفور ۱۸در       
، ]۱۲۸۶[۱۹۰۷ران، مصرانه خواستند که معاهده سال ي، از دولت ايلشکرکش

حتا . است خود قرار دهديس يت بشناسد و آن را مبنايرا به رسم هيانگليس و روس
دسته  يران را از حق داشتن ارتش مستقل محروم ساختند و به استثنايآنان ا
دو دولت مذکور را  يست توافق قبليبا ران مييل آن، ايکه در مورد تشک يکوچک

ن سازمان مد نظر يات ايرا درباره جزئ  ها که دستورات آن نيا" د و مضافايجلب نما
ران را به قبول يه و انگليس دولت ايروس ،]۱۲۹۵مرداد[۱۹۱۶در اوت سال  .قرار دهد

مسلح کشور بود،  يه و قوايکنترل مطلق آنان بر مال ياش برقرار که هدف يادداشتي
ارات يون مختلط با اختيسيک کميل يتشک ":ادداشت، اوالين يدر ا. واردار ساختند

 يبرا يرانيو ا يکين چند نفر بلژيچن و هم يو روس  ر انگليسيانظّکامل، مرکب از 
ل دو ارتش در يتشک ":ايکشور و نظارت بر مداخل و مخارج، ثان ياداره امور مال

 يدر جنوب تحت رهبر يگريها و د روس يدر شمال تحت رهبر يکيران يا
تا زات و مخارج ارتش را دو دولت مذکور يتجه. شد ، طلب مي افسران انگليسي

  .ان جنگ اروپا به عهده خود گرفتنديپا
روس و  ي، معذالک خاک کشور در اثر وجود قوارانيا يطرف يبا وجود اعالم ب      
 يک طرف و قوايه از يترک_آلمان يها ن قشونيب يات جنگيس به صحنه عمليانگل
ک يها  ن قشونيا يدر پ يو تعرض پ ينينش عقب. ل شديگر تبدين از طرف ديمتفق
ساقط  ياز هست يران را به کليا يطق آباد و شکوفان شمال و جنوب غربه از مناسلسل
  .نمود

ه از جرگه دول امپرياليستي، يائتالف آلمان، و خروج روس عپس از قلع و قم      
اوت  ۶هدف از قرارداد . ران در آمدنديبه صورت اربابان کامل ا" ها موقتا انگليسي

ن بود که به يران منعقد شده بود، ايانگليس و ا نيکه ب ،]۱۲۹۸مرداد۱۴[۱۹۱۹سال 
آور  رتين سند حيمتن ا. گذارده شود يران به انگليس، صحه قانونيا يالحاق واقع
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ران يشد انگليس و ا مي يکه در آن سع ياسيس يکي :عبارت بود از دو بخش
ن يبد »رانيانکشاف مطلوب ا«ن حال کمک به يوندند و در عيتر به هم به پ محکم

 يبرا. ۲. ران را محترم شمارديا يت ارضيتمام. ۱: ر وعده داديظور بريتانياي کبمن
شان  فهيران که وظيا ينظام يواحدها يبرا. ۳. ران کارشناس اعزام داردياداره ا

آهن و  در ساختن راه. ۴. حات به فرستديحفظ نظم و آرامش خواهد بود افسر و تسل
     .ت کننديران فعاليالت با تماس کامل با دو يگر خطوط ارتباطيد

ران ييي انگليس به ا رهيون ليليوام دو م يط واگذاريدر بخش دوم قرارداد، شرا   
گردد  ران پرداخت مييبه ا يه وام فقط زمانيشد و به موجب آن اقساط اول ن ميييتع

گر سخن، شرط يفه باشد؛ به ديبريتانيا در تهران مشغول انجام وظ يکه مستشار مال
  .بود  ک انگليسييکل به  يدار ض مقام خزانهيوام، تفو يواگذار ياالزم بر

ران تحت يمسلح ا يشد تمام نيروها ن قرارداد به مورد اجرا گذارده ميياگر ا      
که  ييها ستگاهيو ا يه مراکز بازرگانيگرفت و کل قرار مي  ان انگليسييمرب يفرمانده

 يشد و در مرزها گليس، متمرکز مياند در دست ان به هم مربوط يبا خطوط تلگراف
 يبان حراست مرزها نگه يران برايا _انگليس ينظام يکشور همان واحدها

  ن هم در دست شرکت انگليسييز که بدون ايران نيا يبانک شاهنشاه. دادند مي
 _انگليس يها ران توسط ژاندارميا يدر تمام شهرها" باياست با شعبات خود تقر

هفته   ن بانک حق چاپ اسکناس را دارد و همهيا" ضمنا. شود ران حفاظت مييا
کشور چه در مرکز و چه  يامور مالاداره . کند مي يامور گمرکات کشور را بازرس

حمل و  يها بنگاه .گرفت انگليس قرار مي ير نظارت مستشاران ماليات زيدر وال
 _نگليسا ز هم اکنون در دست شرکت حمل و نقلين يبازرگان يها ه راهينقل و کل

ها و تمام امور حمل و نقل  ساختن راه ين شرکت حق انحصاريران قرار دارد و ايا
هاست که در  تلگراف مدت ياصلخطوط . را در دست خود قبضه کرده است
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 يو خطوط فرع يو اداره تلگراف هند شرق يتلگراف هند شرق يار کمپانياخت
  .قرار دارند  ک مستشار انگليسيير نظارت يتلگراف ز

  ؟ ۶۵ستين يها الحاق اجبار نيا  ي مگر همه      
 خواستند انگليس که مي يها سابقه امپرياليست يب ين اخاذيبختانه ا خوش يول      

ن کشور را اغفال کرده و به يمردم ا ،رانيا» تيحق حاکم« يتوخال ييبا شناسا
م يعق" قبال ند،يبريتانيا آماده نما يامپراتور يک مستعمره تازه برايج از آن يتدر

ددمنشانه  يها ر بارها بر ضد تالشياخ يها دهه يران که طيا يبورژواز. مانده است
تن در  ين انتحاريتوانست به چن يبزرگ به اعتراض قاطع برخاست نم يها دولت

ن يان و اشراف مخالف خود را با اياع يمشت يز به استثنايقاطبه مردم ن" دهد و اصوال
ن را ين سند ننگير ايجرئت نکرد ز يچ دولتين علت هيبه هم .قرارداد ابراز داشتند

تمام  يط. صحه گذارد ،ران بوديانگليس بر ا يها امپرياليست که سند تملک کامل
کدام  چيل شد لکن، هييي تشک ران تازهيوز ئتيهر ماه ه" بايتقر] ۱۲۹۹[۱۹۲۰ سال
 يکه سرانجام کودتا نيتا ا. دينتوانست توقعات آزمندانه انگليس را ارضاء نما  ها آن
ن امر مناسبات يان داد و در ايست پايناشا ين بازيبه ا] ۱۲۹۹)[اسفند(ه يفور

نظر نمود،  ران صرفيکه نه تنها از قروض ا رانيا  نسبت به يه شورويشائبه روس يب
 يمي، نقش عظديران بخشيرا به مردم ا يازات غاصبانه حکومت تزاريه امتيکه کل بل

د ين اميبه ا" ظاهرا خود دست بر دارد، يها از نقشه" ناچار شد موقتاانگلستان . داشت
  .ابدير يين تغآنده ممکن است باز هم به نفع يران در آيا ياسيکه اوضاع س

ند که مادام که قدرت دا را خوب مييل دارد، زيدل يدواريام يو انگلستان برا      
ن اگر امروز نشد فردا است با آ يمالک_فئودال يگارشيحاکمه کشور در دست ال

                                                 
مسکو اداره » کيخاور دور و نزد يدر کشورها يات و مسائل انقالبات ملياقتصاد«تر به اثر  شياطالع ب يبرا - ۶۵

 .مراجعه شود يو صفحات بعد ۴۵-۳۲، صفحات ۱۹۲۲، سال يات دولتينشر
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ن حد يي حاکمه تا ا ران طبقهير ايچ جا نظيدر ه. دا کرديتوان زبان مشترک پ مي
ارتشاء، انت، رشوه و ي، خيسودپرست ير کشور شاهنشاهيجا نظ چيفاسد نشده و ه

 يدربار يان مالکان و نجبايدر م يرنگ و عهدشکنيبرد به خزانه، دروغ، ن دست
ست که يتعجب ن يچ جايل هين دليبه هم .نداونده است قيعم يها شهين رين چنيا

ن را با الفاظ آران موافقت کردند و يا_قرارداد انگليس يامر به امضا يآنان در باد
ن يقرارداد عصر نو ن يا يا با امضاين جلوه دادند که گويبا ستودند و چنيو عبارات ز

قرارداد با  يامضاکه  يموقع يول. شود ران گشوده مييا يبخت و خوش يگ شکفته
جا  جا و آن نيکشور مواجه شد و ا ياهال يتمام قشرها" بايالعمل نيرومند تقر عکس

که آنان  يد و هنگاميگرد آنان بر پا يرانياران اي ها و دست ه انگليسييعل ييها اميق
د يز تهديکه خود آنان را ن بل ،ت انگليسيثيرا که نه تنها نفوذ و ح يتمام خطرات

بر فروش  يه خود مبنيساس کردند، آن وقت مجبور شدند از مقاصد اولکرد، اح مي
ن قرارداد را ينسب که ا يعال ياز نجبا يو اکنون برخ. ران دست بردارنديا يفور

  .دادند يه آن رايدر مجلس عل امضاء کرده بودند
خود  ياسيچهره س تواند يم يو. ران بوقلمون صفت استيقشر اشراف ا" اصوال      
د که بر ثروت خود باز هم ين اميفقط به ا ،دنهر ساعت عوض کن يتمام معن را به

 ياشراف نه يبه مقام عال» خدمت«ز از ين يمعمول فرد" حتما. ديافزا يتر ب شيب
ه يعت اسالم کليرا شريداشت ز» يخون آب«د ينبا" حتما ين مقاميچن يبرا. شود ينم

باب مثال  من .بود» زرنگ«د يفقط با. آورد سان به حساب مي کين را يمسلم
آه در  يالسلطنه زمان ران و برادرش قواميا _قرارداد انگليس يالدوله مبتکر اصل وثوق

 يول .ستوکرات معروف بودنديآر_الدوله نيع يو هر دوشان منش بساط نداشتند
ر شوند تا ير و نخست وزيبرسند و بعد وز يبود که به مقام استاندار يقدر کاف نيهم
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کالن در  يها جلل و امالک و ثروت هنگفت به دست آوردند و پولم يها کاخ
  .ستين واقعه منحصر به فرد نيو ا. اروپا بگذارند يها بانک
ن شغل يدر ا .ران استين شغل در ايپر درآمدتر يپست وزارت بعد از استاندار      

 توان با اد گرفت در عوض الاقل مييکش ز شيکه نشود هم رشوه و پ نيبه فرض ا
است که  يهيبد يرا نپرداخت ول يدولت يها اتيش ماليت خوياستفاده از موقع

ن سبب يبه هم. کند ع استفاده ميياس وسيخود در مق ر دانا از تمام امکاناتيوز
 دارند، يپارچه ده و آباد ۳۰-۲۰مالکان بزرگ و حکام سابق که   ي همه" بايتقر
ل به مقام ين يبرا. جلس برسندم يگ ندهيا حداقل به نماير شوند يکوشند وز مي

 يعنيات زمان جواب داد يو به مقتض ان شاه بود،يد مورد اعتماد اطرافيوزارت با
که  نيبسته به ا .ل بوديکوفيا آمريل يل، ترکوفيل، آلمانوفيا روسوفيل يآنگلوف

تر  قيدق کنند، و به عبارت ها خدمت مي ن دولتيک از ايبه کدام  يمحافل دربار
ن شگردها را يران اين ايخوان .باشند  ها ک از آني ران به کداميش ادر صدد فرو

ل دو آتشه سابق ين فئودال آنگلوفيمندتر الدوله، فرزند ثروت نصرت. دانند خوب مي
ن يايران، امروز با انگليس و ا _قرارداد انگليس يگان اصل از الهام دهنده يکيو 

شود تا در  س مجلس انتخاب مييت رئابين به نيا يکند و در ازا قرارداد مخالفت مي
  .رديش بر گيخو يليدوباره نقاب از چهره انگلوف يزمان مقتض

. ستيخته شد، خوب نيخون ر  ن همهيوضع مجلس هم که به خاطر آن ا      
طور که خاطرنشان شد،  ن مجلس همانيران به نام مشروطه و به خاطر ايون ايانقالب

ز يران نيلکن افسوس که در ا. امان دست زدند يکار بيبه پ يچهار سال متوال يط
ئت حاکمه توانست مجلس را هم در خدمت يگر کشورها باند هيهمانند تمام د

  .خود در آورد يمنافع طبقات
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ن دوره يچهارم يمراسم باشکوه ي، شاه ط]۱۳۰۰ريت۱[۱۹۲۱ژوئن سال  ۲۲در       
 ۱۹۱۵از اکتبر سال مجلس . ل شده بود، افتتاح کرديمجلس را که با عجله تشک

گان مجلس که تحت  ندهياز نما ياديدر آن موقع عده ز. ل بوديتعط ،]۱۲۹۴مهر[
ه قرار گرفته ير ترکيسف_ يم پير آلمان در تهران و عصيسف_سينس رار پريتاث

آنان  .مت کرده و منتظر بودند که شاه به آنان ملحق شوديتخت به قم عزيبودند از پا
ن يالبته ا. ران را به نفع ائتالف آلمان وارد جنگ کننديق اين طريخواستند بد مي

اش وجود  درباره ينظرات متفاوت يکه در محافل دربار نيبه علت ا توطئه فقط
ر حرکت شاه از ين دوره مجلس در تمام مسيروز افتتاح چهارم. داشت، سر نگرفت

ر نطق شاه د. ده بودنديها صف کش ابانيدر خ ينظام يتا مجلس قوا يکاخ سلطنت
ايران به  _افت، خاطر نشان ساخت، قرارداد انگليسيان يک توپ پايخود که با شل

مجلس دوره . ها دوستانه است ران با تمام دولتينحو مطلوب ملغا شده و روابط ا
  .ن شکل آغاز کرديچهارم کار خود را بد

فاع کند ران ديد از منافع مردم ايکه با يمل ين مجلس شورايا ن مجلس،يو اما ا      
چاپ تهران » ملت يجارچ«ن سئوال روزنامه يافته است؟ به ايب يترک ياز چه کسان

روزنامه خطاب به ملت  .دهد پاسخ مي]) ۱۳۰۰مرداد۲۹[۲۰/۸/۱۹۲۱شماره مورخ (
لکن به . اش و مطبوعات آزاد انيشوايمشروطه و پ :يد داشتيدو ام وت«: سدينو مي

 يروزين و حکام ديمان اشراف و خوانمرور زمان زمام امور مملکت به دست ه
شان را به توپ ياند دار استبداد که آزاد طرف يها ها و داروغه يافتاد، همان وال

» م کنيز به خان تعظيبرخ«: زدند که با چماق داد مي ييها يچ ، همان نسقبستند يم
 نست که آنايمعلوم ن. اند شده يگزار و قاض مجلس و قانون ندهيها نما اکنون همان
 ياگر قاض. را مالک عمل قرار خواهند داد ين چه مالحظاتين قوانيهنگام تدو

  »ست؟ياند پس متهم ک شانيا
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له يدوار بودند امور مملکت را به وسيکه ام رانيخواهان خوش باور ا يآزاد      
مشروطه  يها يسال آزاد ۱۶مسئول اداره کنند اکنون پس از  يپارلمان و وزرا

ن موضوع که در يا روشن شدن يحال برا. زنند ه درجا ميياول يهنوز در همان جا
  .ميآور شوند چند نمونه مشخص مي نده مجلس ميينما  گونه ران چهيا

و برخورد خود نسبت به انگليس و  د گفت که مجلس دوره چهارميبا" قبال      
 يبه سو يم تا حديطور که گفت ش مخالف داشت، و همانيه کمابيه روحيروس

. ن مجلس شدنديران در آن موقع موفق به انحالل ايم ايق. ش داشتيگراآلمان 
از مجلس سخت  يايران بدون اخذ را _ب قرارداد انگليسيران از تصويدولت ا

به عمل آورده و  يل مجلس اقدامات جديتشک يبرا اه يانگليس. ديورز امتناع مي
به نشانند و  جلسم يها يکوشش نمودند در انتخابات مجدد عوامل خود را به کرس

در هر حال . ن کار شدنديز به کمک حکام موفق به ايات نياز وال ياريدر بس
  ها ن که با آنيگان مالکان و خوان ندهيکردند که بجز نما ها تالش مي انگليسي

به . گر انتخاب نشونديگان طبقات د ندهيتر وارد زد و بند شوند نما توانستند آسان مي
ي حاکمه افتاد و  تمام و کمال به دست طبقه" بايلس تقرمج يها ين علت کرسيهم
  .دهند ل مييرا در آن تشک يزيت ناچياقل ،دموکرات_گان عناصر بورژوا ندهينما

سه يئت رئيه يها يبه سرعت کرس يستوکرات با کمک محافل درباريقشر ار      
خود از  يها يگ پاله هم يها مجلس را در دست خود قبضه نمود و با عجله اعتبارنامه

. ننهاد يچ وقعيد، هيرس ها مي که از محل يو با اعتراضات .ب کرديرا تصو اتيوال
نفر از  ۶۰ش از يب ييي که به امضا در نامه سرگشاده .ز کم نبوديموارد اعتراض ن

درج ]۱۳۰۰آبان۲۹[ ۱۹۲۱نوامبر سال  ۲۰مورخ » رانيستاره ا«نهاوند در روزنامه 
نقطع جواب يم به ما اليما هر قدر اعتراض کرد«: ميخوان ن مسئله را مييشده ا

مجلس  يگ ندهيرا از نهاوند به نماينده شما است زينما ءالعلما دهند که نظام مي
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گونه  چيم و هيم ما او را انتخاب نکردييگو که مي يو موقع. انتخاب شده است
ن مجلس د چوير کرديگر تاخيشما د: دارند م به ما اعالم مييبه او نداد يارياخت

ل يد تا تشکيب کرده و شما باياش را تصو رفته است و اعتبارنامهيمقدس او را پذ
م که بهتر است ما را به يما تقاضا کرد ،ن باريدر آخر. ديمنتظر بمان يمجلس بعد

م ينده خود بدانيم او را نمايتوان ينم" ن شخص که ابدايد تا ايل گذاريوک يب يکل
  ».ل ما باشديوک

 ])۱۳۰۰آبان۱۲[۳/۱۱/۱۹۲۱مورخ (راز يچاپ ش» يعصر آزاد«نامه در روز      
، يبرادران هواداران آزاد«: ن شرح درج شدهيون کرمان بدياز طرف مل يتلگراف

گان کرمان  ندهينما يجعل يها مردم اعتبارنامه يالت قانونيعالرغم اعتراضات و تما
و حصر خود  حد يکرمان ضمن اطالع خشم ب ياهال. ده استب شيتصو در مجلس

ن مناسب يروزنامه بد» .اند طلب مي ياريخود  ين واقعه از برادران فارسياز ا
ن اعتراضات، معذالک يست که با وجود تمام ايتعجب ن يچ جايه«: سدينو مي

گان  ندهيرا بخش اعظم نمايب شده است زيگان تصو ندهين نمايا يها اعتبارنامه
که  يها و توطئه مقامات متنفذ محل يالکه با مداخله و مجلس نه از طرف مردم بل

اند و  گر کمک برسانند، انتخاب شدهيد کيها به  ب اعتبارنامهياند در تصو موظف
ن يبه ا يگ دهيرس يت اشخاص که براين نحوه کار آن است که صالحيعلت ا

با  گان با عدم مخالف ندهين نمايا. ز مشکوک استياند ن ن شدهييها تع اعتبارنامه
  ».ز با آنان معامله به مثل کننديگران نيمنتظرند که د ،يرقانونيغ يها مهاعتبارنا

س مجلس مخابره ياست که از کرمانشاه به نام رئ يتر از آن تلگراف جالب توجه      
در تلگرام  ])۱۳۰۰آبان۱۲[۳/۱۱/۱۹۲۱خ يتار» اتحاد«د به روزنامه ينگاه کن(شده 

ن يمانشاه با سکنه محل است در انده کرياگر حق انتخاب نما«: شود گفته مي
ن يدانند و اگر چن نده خود مييرا نما يرا انتخاب کرده و و يرقليشان اميصورت ا



۱۷ 

که در  يست؟ بگذار مقاماتيچ يبرا يانتخابات يها يساز ن صحنهيست، پس تمام اين
  ».ن کننديينده کرمانشاه را تعيراس حکومت قرار دارند خودشان نما

ا با يها  يله واليا به وسيجان، حکومت تهران يدر آذربا" ت، مثالايدرباره وال      
جعل و تقلب در انتخابات اتخاذ  يبرا يريتداب" گان مخصوص راسا اعزام فرستاده

ست و شش ياصل ب ين است نحوه اجرايچن. ن کار شديصرف ا ينمود و پول کالن
البته ما » .ملت استاز  يمملکت ناش يقوا«: دارد ران که اعالم مييا يقانون اساس

 يها اغفال توده يي حاکمه برا از طبقه" سم اصواليستم پارلمانتاريم که سيدان مي
ن کارها يا و در هر حال  يدار رفته سرمايه شيدر ممالک پ يمردم به وجود آمده ول

به " ن تقلبات فورايران تمام ايکه در ا يرد در حاليگ ر پرده انجام مييش زيکماب
مسئول » گان ندهينما«ل ين قبيه اييي شب است که بدون ذره ينيبدب .خورد چشم مي

  .ز خواهند داشتيطراز ن هم »مسئول يوزرا«مردم 
ران عبارت ين انقالبات ايتر از بزرگ يکي کاتور،يکار ين مجلس مليبجز ا      

از ممالک  ياريز به مانند بسيران نيدر ا] ۱۲۹۰[۱۹۱۱تا سال . هياست از اصالح عدل
ات قرآن و يفقط حاکم شرع وجود داشتند و قضات هنگام قضاوت آ يماسال
فقها را مالک عمل قرار  يمانده بود و باالخره فتوا يغمبران باقيرا که از پ يثياحاد
ل و يگانه مراجع تاويون ياست که محاکم شرع در دست روحان واضح. دادند مي
، يج ابتدا محاکم مدنيبه تدر] ۱۲۹۰[۱۹۱۱از سال  يول. ر کتب مقدسه بوديتفس

  ران قبل از همهيکه ا ينيبر اساس قوان ييمحاکم جنا يگ سپس محاکم صلح و تازه
 .ردندگ اقتباس کرده در کشور معمول مي يياروپا ين کشورهاياز مجموعه قوان

دان و بخصوص در اثر خوف دولت  ل کرده حقوقيکن به علت فقدان کادر تحصيل
 ين لحظه قضات کشور را افراديند تا ايآ ين در نجايون به هيکه روحان نياز ا
عت يفهمند حتا از احکام شر يها را نم يين اروپايکه قوان نيدهند که نه ا ل مييتشک
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کند به  بروز مي يباور نکردن يها ن جا سوءاستفادهيو از ا .فهمند ينم يزيز چيخود ن
ناف کم و ياست يه عالتنها محکم. نامند مي» هيظلم«د را يسد» هيعدل«مردم ه ک يطور

  .ل شده استيدار تشک تيش از افراد صالحيب
کنند و طبق  فا مييدار را امحضرنقش  ران مالها هنوزين در ايگذشته از ا      
که  ييها نامه شهادت. شرع برسد يق قاضيد به تصديها با نامه عت اسالم شهادتيشر

گر را يد کي" ض هستند و متقابالبا هم متناق يبه کل" دهند غالبا ن مييمالها به مراجع
و  جلب کند ييت جزايمتنفذ را به مسئول يست مالهايمحکمه قادر ن. کنند باطل مي
طبقات " ضمنا. عت اسالم اعالم خواهند کردير با شريد را مغايه جديعدل  ها گرنه آن
انجام  يعت اسالميبا احکام شر ند که تمام کارها مطابقا ليما" ران جدايحاکمه ا

ي  طبقه يقشر فوقان_ن خوديمندانه به متحد ست که آنان سخاوتيهوده ن يب. دشو
ن قشر ماهانه از صد تا هزار تومان از دولت يگان ا ندهيدهند و نما ون باج مييروحان

  .رنديگ مواجب مي
خود  يه عموميز به عدليکه خود دولت ن بل يجالب آن است که نه تنها اهال      

ژه در ييي به و خانه در هر وزارت" باين سبب تقريبه هم .ندارد يچندان اعتماد
ل يخانه تشک شود و ماموران آن وزارت ل مييتشک يه محکمه اختصاصيوزارت مال

 يگ دهيت رسيمسئله نقض حق مالک اربابان رجوع در مورد يجلسه داده و به دعاو
ه يارت عدلن اواخر وزيد گفت که در ايبا. ناف نداردين محکمه حق استيا. کنند مي
 ۱۰۷۷در متحدالمال شماره . دينما اتخاذ مي ير جديخود تداب م محاکميتحک يبرا

العاده مهم مقرر  ر فوقير تدابيعالوه بر سا ،]۱۳۰۰بهمن۱۷[۱۹۲۲ه يفور ۶مورخ 
کشور آنان امتحان  ييمعلومات کارکنان دستگاه قضا يوارس يد که برايگرد

ن کار آغاز شده يد اشراف خواهد توانست اط سلطه بانيا دولت در شرايآ. دنبگذارن
السابق  يران کمافيقشر اشراف ا" اما فعال. نده نشان خواهد داديآ را به انجام رساند؟
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ن موضوع ما يد اييدر تا. گذارد و نه به مطالبات قانون مي يت محکمه وقعيثينه به ح
روف و ک متشخص معين يب] ۱۳۰۰بهمن[۱۹۲۲ه سال يرا که در فور يحادثه جالب

ملک که در جنوب  نيا. ميکن داد نقل مي ياز امالک خالصه رو يکيمستاجر 
زاده  اهللا تيبه نام آ ينام دارد توسط شخص» جوانمرد قصاب«تهران واقع است و 

_ جوار ن ملک مورد توجه مالک همينگذشت که ا يريلکن د. اجاره شد يتهران
ن دو در صدد برآمدند که يا. تالسلطنه و مادرش قرار گرف زاده شعاع مرحوم شاه

رون راندند و ملک را ياد معطل نشده مستاجر را بينان زيا. آن را تصرف کنند
زاده، حق  اهللا تيآ به عرض حال يگ دهيگرچه محکمه پس از رس. صاحب شدند

است  يمدت. ماند يکاغذ باق يحکم محکمه رو يا کرد، وليمال شده او را احيپا
السلطنه متزلزل  واالحضرت نزهت_ وضع مادرش يست ولالسلطنه درگذشته ا شعاع

ت ياهم يعهد در آمد، و ويبه عقد ازدواج ول يو ي را سال گذشته نوادهينگشته ز
ه حکم سابق به مورد اجرا يش به دستور وزارت عدليپ يچند. کسب کرد يتر شيب

ال ش و عميت نوکران خويبه مع السلطنه اما چند روز بعد خود نزهت. گذارده شد
 يها به جوانمرد قصاب آمدند و پس از کتک زدن آدم  ون انگليسييسيم
رون يز از ملک بيخته و سپس خود آنان را نيرون ريرا ب شان زاده اثاث اهللا تيآ

خود نمودار  ين واقعه به خوديا يول. ستيابد معلوم نيان يپا  گونه کار چه. راندند
  .رانيا مسلط در يياست از نحوه کار قضا يار بارزيبس

 يبار ران با چه وضع مشقتيا يدهد که مردم معمول گر نشان ميين واقعه بار ديا      
شوند از نمادام که وزرا با مداخالت و دستورات خود قادر . ندا بانيدست به گر

 يعيکنند، طب يريتخت جلوگيسابقه آن هم در جوار خود پا يب يو قلدر يتعد
 يها در نواح که مالکان و فئودال يزيانگ فرتن يها يدادگر يات و بياست که جنا

ها و  يگ خودکامهاين لکن  .الشمس است شوند اظهرمن مختلف کشور مرتکب مي
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 .کند ين حد بارز تظاهر نميتا ا يتيرع جا به اندازه روابط ارباب چيها ه ين حق کشيا
 رانيا يشود که در انکشاف اقتصاد ده مييجاست که به وضوح خاص د نيهمانا ا

رقابل تصور و يبست غ ده و منحط دچار چه بنيدر اثر وجود فئوداليسم فاسد و پوس
  .شده است يريناپذ عالج

  

  يمسئله ارض.۲
که تمام  يحتا در اوضاع فعل ران،يا ين مسئله در کشور شاهنشاهيتر بغرنج      
در . است يامور آن مثل کالف سر در گم شده باز هم مسئله ارض يها رشته
اشتغال دارند و بودجه آن به انضمام تمام  يت آن به کشاورزياکثر که يکشور

ن يت تاميات و عوارض از رعيها از راه اخذ مال ون و فئوداليمخارج دربار و روحان
ز به يش از هر چيپ آن يو داخل يکه تجارت خارج يگردد، در کشور مي

گونه  چيهن لحظه هم يحتا تا ا ين کشورياست، در چن يمتک يکشاورز محصوالت
ده ين پديا يعلت اصل. م مناسبات وجود ندارديتنظ يدار برايپا يضوابط قانون

هاست که نه  رومند مالکان و فئودالين ياسيس_يز همانا در نفوذ اجتماعيانگ اسف
د يکه ممکن است موجب تجد يضوابط ين ضوابط قانونيخواهند ا يکه نم نيا

 يگ شهيبا در دست داشتن هم رعکسآنان گردد، برقرار شود، حتا ب يگ خودکامه
ن امکان باز هم يکوشند تا به خوان واره مي هم) متاسفانه تا امروز(زمام قدرت

  .ا واگذار شوديغارت و چپاول رعا يبرا يتر شيب
از  يکيران يت تبهکارانه آنان است که در حال حاضر ايفعال جهيهمانا در نت      
يي  کارخانه_ينيع ماشيفاقد صنا" باين تقررايا .ن ممالک جهان استيتر مانده عقب

را به خاطر  يدوران يعنيقرون وسطا  يآن وضع اروپا يکشاورزاست، و مناسبات 
 يول. اس بزرگ در ده نفوذ کنديهنوز نتوانسته بود در مق  يدار آورد که سرمايه مي
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هم  حاال. گذاشت ر مييبر آن تاث يعيب اقتصاد طبياز لحاظ تخر ن اوصافيبا تمام ا
  .قرار دارد ين وضعيدر چن ينيمع يها ران با تفاوتيا" بايتقر

ه قرون يشب ياديران معاصر تا حد زيدر ا يمناسبات ارضم يادآور شديکه  چنان      
ها، همان  اتيها همان مال جا همان فئودال نين لحظه در ايو تا ا .وسطا اروپاست

ران به مانند ين تفاوت که در ايافقط با . ها و همان استبداد، وجود دارند يگاريب
ن يکه معلوم است قوان چنان. ستين وابسته نيت به زمي، رعيگر ممالک اسالميد

 يول. ندينما ح ميين را در برابر قانون تصريحقوق کامل مسلم يمقدس اسالم تساو
کاغذ وجود دارد و در عمل عدم  يحقوق فقط رو ين تساوياست که ا يهيبد

. را به وجود آورده است يگ ن اشکال بردهين ممالک بدتريادر  ياقتصاد يبرابر
گر يو عوامل د يميو اقل يط ژئولوژيشرا ران برحسبيجداگانه ا يمناطق کشاورز

ه ياچه اروميدر يکشور از حوال يباختر ينواح. دارند يالعاده رنگارنگ منظره فوق
دارند گسسته  مي که رطوبت هوا را نگه ييها ها و دره گرفته تا حدود فارس با کوه

شود،  ده مييز ديآن هم ناچ ييها ، به ندرت کوهيمرکز يشده، و برعکس در نواح
ران مرکب از چند يفالت ا مشرق. آب است يب" باين منطقه تقرين علت ايبه هم

ها  با سلسله جبال و کوه يزار است و فقط بخش شمال شرق ر و شورهيدشت و کو
ن مناطق يا. افته استيب يز ترکيخ حاصل اش از خاک رست نيگسسته شده و زم

  .دارد ييها يگ ژهيجداگانه از لحاظ زراعت هرکدام خود و
ا و در يتر از سطح در نييالعاده پا فوق يخزر در سطح يايدر يساحل ي خطه      
انوس قرار گرفته يتر از اق نييپا يدر سطح خزر حتا ياينقاط مانند خود در يبعض
در  ه شماليران را از ناحيسلسله جبال البرز که فالت ا مرتفع يها از کوه. است
هستند که در  يجار يشمار يب يبارها يها و جو البيه گذاشته است، سيحاش
الن و يدرود در گير، سفينظ يبزرگ يگر رودهايد کيوستن به ينقاط با پ يبعض
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که شود  ها موجب مي ساحل به کوه يکينزد .آورند د مييهراز در مازندران را پد
ا در اثر گل يزند و در مجاورت دريا برين که خشک شوند به دريرودها بدون ا

. ديآ ز به وجود مييخ و حاصل يباتالق ياراض  آورند راه مي که رودها هم ييوال
رشد و نمو نباتات گوناگون که تا  ياد هوا برايز يالعاده توام با گرما رطوبت فوق

. کند فراهم مي يط خوبيستان هستند، شراهندو يه نباتات مناطق باتالقيشب يحد
خشک و " ش نسبتايهوا" ن منطقه که در دامنه جبال قرار گرفته و ضمناياز ا يبخش
ن که در ساحل آ يسفال يانبوه است و نواح يها تر گرم است، مستور از جنگل کم

پرورش انواع نباتات خاص مناطق حاره بخصوص برنج و  ياند برا ا واقعيدر يباتالق
  .اند ار مناسبيره بسير و بادام و پسته و غيشکر و مرکبات و درختان توت و انجين

و  يآن شن يها نيزم .قرار دارد يگريد يط به کليدر شرا ۶۶ج فارسيساحل خل      
که از فالت  يکوهستان يها و کمبود آب يرعاديغ يخشک و گرما يدر اثر بادها

" باين منطقه تقرين سبب در ايبه هم. اند وممحر ياري از آب" بايزند تقرير ج مييبه خل
 يو در آن نواح رفت کرده شيکم پ يليزراعت در آن خ. ديرو ينم ياهيچ گيه

گانه اشتغال ي .کم است يلياش خ شود حاصل کاشته مي يزيهم که چ يمعدود
 يدار جوار آن عربستان عبارت از پرورش و نگه هم ر کشورين منطقه نظيا ياهال

ران در يا يت خرمايفيکند، اگر چه ک جا رشد مي نيدر ا يه خوبنخل است که ب
 يه جنوب غربيدر منتهاال تنها. ستيا مسقط چندان خوب نيبغداد  يسه با خرمايمقا
است  يجا جار ن که رود پر آب کارون در آنيالنهر نين منطقه در محل گذار بيا

  .نگال شباهت داردا بيات خود به مازندران و يز بوده و با خصوصيخ ن حاصليزم
است و ارتفاعات آن به حفاظت رطوبت هوا  يران کوهستانيا يبخش باختر      

در  يعيبه علت وجود موانع طب يکوهستان يان رودهايکنند، حتا جر کمک مي

                                                 
 .است] خوزستان[ران يبشاگرد، لرستان و بخش عربستان ا ين منطقه شامل نواحيا – ۶۶
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ن جهت يباشد و به هم معتدل گرم مي يهوا ين منطقه دارايا. شود ها سد مي جلگه
) ه، سلماس، مراغهياروم(جان يآذربا يجنوب غرب يران که نواحين بخش ايا

عربستان  يو بخش ياري، لرستان، محال بختاردالن، کردستان، همدان، کرمانشاه
ن يزتريخ خزر حاصل يايپس از کرانه در رديگ را در بر مي ۶۷و فارس] خوزستان[

آن مستور از چمن و مرتع بوده در  يها هيکوهپا. رود ران به شمار مييمنطقه ا
ند و پنبه، مو، خشخاش، توتون و يرو مي يوه و صمغين انواع درختان مآ يها جلگه

ار يپرورش دام و گوسفند و بز بس ين منطقه به خصوص برايا. شود گندم کاشته مي
  .شود پر آب فارس برنج کشت مي يها از جلگه يدر برخ. مناسب است

، قم، سمنان، ن، اصفهانيتهران، قزو يها که شامل شهرستان رانيا يبخش مرکز      
ن منطقه يا ياراض. مواجه است يقه کم آبيگردد، با مض مي يجان شرقيخمسه و آذربا

شوند، مشروب  ر مييشمار سراز انگشت يها که از کوه ييها در موسم بهار با آب
و  يگ بارنده ين، کميزم يت خاکيدر اواخر تابستان به علت خصوص يگردند، ول مي

ن منطقه يا يها نيزم. شوند خشک مبدل مي يبه صحرا )درجه ۵۰تا  ۴۰(د يشد يگرما
  ها به علت کمبود آب، زراعت آن يز بوده وليخ ن نوع خاک رست حاصلياز بهتر

ن امر تمام و کمال به يممکن است و ا يمصنوع ياري آب يها جاد شبکهيفقط با ا
ر به يبا يها نيجه آن زميدر نت. ه وابسته استيا آن ناحين و يدر ا يتراکم اهال
  .شوند و خرم مبدل مي سبز يکشتزارها

فاقد جنگل است و درختان فقط در حومه شهرها و  يران به کليا يبخش مرکز      
اند  عبارت ين بخش به طور کليا يمحصوالت زراع. شوند مي  دهيد يباغات شخص

. ديرو گرم تر جنوبان مي ياز پنبه، گندم، جو، توتون و خشخاش که در نواح

                                                 
ن يد جزو ايبوده و در شرق فارس قرار دارد، با يمشابه ييايات جغرافيخصوص يالت کرمان را هم که دارايا – ۶۷

 .منطقه شمرد
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 يوه و تاکستان وجود دارد و مقدار کميجا در اطراف شهرها باغات م همه "بايتقر
  .شود شم غرس مييپرورش کرم ابر يهم نهال توت برا

ن يجا که معلوم است ا تا آن يکم مطالعه شده ول يليران خيمشرق فالت ا      
ل ياز چند دشت تشک تر قيا دقيآب و  يرمسکون و بيغ ين پهناور، از صحرايسرزم
گ روان است يده از ريا پوشيو ) ريت کودش(زار بوده  شان شوره نيه که زمشد

است که  يکوچک يجا زراعت فقط منحصر به واحدها نيالبته در ا ).دشت لوت(
 يگاه(ک طرف يگ روان از يدر معرض خطر ر" شان دائما العده ليسکنه قل

ر بلوچ و يو تاخت و تاز عشا) شوند ر تل شن مدفون مييز يکامل يها يآباد
ن ياش سرزم اطراف يزد با نواحيفقط شهر . گر قرار دارندياز طرف د ياريبخت

جا در پرتو  نيا. ت فراوان داردياهم ياست که از نظر کشاورز يآباد" کامال
ت، خشخاش و پنبه، گندم و جو و يو تراکم جمع يمصنوع ياري احداث شبکه آب

  .ديآ حنا و زعفران به عمل مي
 يه بخش غربي، شبيميط اقلياز لحاظ شرا) خراسان(رانيا يشرق بخش شمال      

همان محصوالت  يجا به طور کل نيدر باال آمد و در ا اش فيران است که توصيا
شم توليد يگوناگون و ابر يها وهيگندم و جو و پنبه و خشخاش و م يعني يکشاورز

صول پشم آن رفت کرده و مح شيالعاده پ فوق يدار ن منطقه داميدر ا .شود مي
  .اد استيز يليخ

، موقوفه، يعموم، خالصه: وجود دارد يت ارضيران پنج شکل مالکيدر ا      
هستند که متعلق به  يمزروع يها نيامالک خالصه آن زم. ياربابو  يمالک خرده

دهد تا از مشکالت اداره  ن امالک را اجاره مييطبق معمول ا دولت. دولت است
کنند که نه از  اجاره مي يها را اشخاص نين زميعظم ابخش ا. خالص شود  ها آن

ن شده و چون اجاره ييتع يها نيدارند و نه از قطعه زم ين اطالعيتر زراعت کوچک
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در راه آن  از مالکان ياريلذا بس است يپر درآمد» حرفه«کردن امالک خالصه 
شوند که  آن مي ي موفق به استجاره يشه فقط کسانيهم" بايتقر يکنند؛ ول تالش مي

بدون خدمت " ن کار غالبايدر ضمن ا. ئت حاکمه دارنديبا باند ه يروابط محکم
ن نوع ياست که ا يعيطب. شود يبدون رشوه و حق حساب درست نم يعنيمتقابل 

و آن هم پول  خواهند، ستند و فقط پول مييروگردان ن يچ عمليمستاجران از ه
کنند  رحمانه استثمار مي ير را بينان اجن منظور زارعان و دهقايتر و به هم شيهرچه ب
نتواند از  ين اوصاف اگر مستاجريبا تمام ا. رنديگ انه بهره ميين وحشيو از زم
ت از يدرصد سود ببرد آن وقت شروع به شکا ۲۰۰- ۳۰۰خود  يگذار سرمايه

اگر : اوست يبا حام ييم نهايل موارد تصمين قبيدر ا .خود خواهد کرد يها انيز
د به يافت و گرنه مستاجر بايف خواهد ياالجاره تخف باشد مال ينفذشخص مت يو

  .متوسل گردد» متقابل«خدمت 
. ده نشده که امالک خالصه به دهقانان اجاره داده شوديجا د چيتاکنون در ه      

حل و فصل  يبرا يونيسيه، کميدر وزارت مال]) ۱۳۰۰[۱۹۲۱(تابستان سال گذشته 
  .ديل گردين مسئله تشکيا
 .شود ن شده اخذ ميييش تعيکه از پ يزانيات از امالک خالصه براساس ميمال      

گردد و  مي ن ييبا نرخ ثابت از طرف دولت تع يا جنسي يات به شکل نقديمبلغ مال
سال  ۱۰۰ب يکه قر يزين مميا ياست ول ياتيمال يزيک به ممينزد يليمقدارش خ

دنظر قرار نگرفت، يار هم مورد تجدک بيحتا " م شده است و بعداين تنظيش از ايپ
ا وجود يسابق  يها ياز دهات و آباد ياريبس. دهد يران وفق نميا يت کنونيبا واقع

يي  دهات و قصبات تازه ،ياديز ياند در نواح عوض شده ين که به کليا ايندارند و 
حرص و آز . ندارد يچ اطالعيه  ها از وجود آن يزيبه وجود آمده که اداره مم

ن دهات يدهد که تمام ا يامکان نم ياتيمال يابير ارزيات به دواين وصول ماليرمامو
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 يانتها باق يب يها سوء استفاده يبرا ن شکل جاياد را ثبت کنند و بديو قصبات نوبن
ک عشر يد به اندازه يات از امالک خالصه بايمال عت اسالميمطابق شر. ماند مي

از . ن استير از ايشه غياست اما در عمل همن ين چنيالبته در گفتار ا. محصول باشد
شود، مستاجر بدون مراعات  جا که قسمت اعظم امالک به اجاره داده مي آن
تر از  کم که در هر حال ياتيرد ماليگ ات گزاف مييعت اسالم از زارع ماليشر
امالک " دولت راسا هرگاه. کند اخذ مي يک مالک معموليست که ين يزانيم

چند بار  ين گاهيند آن وقت خود مباشرنن خود اداره کيباشرخالصه را توسط م
ها را به  اتيتر مال شيرند و قسمت بيگ ات ميين شده از زارعان مالييش از نرخ تعيب
   .زنند ب مييج

ت مشترک تمام يدر مالک است که ييها نيعبارت از قطعه زم يامالک عموم      
ا يل يا که تمام افراد يستان و مراتعقبر مفروض بوده و شامل يا آباديدهقانان ده 

ره يز و غيگاه و کهر دهند و خرمن جا چرا مي خود را در آن يها دام" دهکده مشترکا
ا براساس يصدساله و  يبردار حق بهره يا بر مبناي يل اراضين قبيا. گردد مي
ران يدر ا يعموم ياراض. دهند ل مييت مشترک را تشکيم مالکيقد يها نامه قباله
ع يش وسيکم و ب يعموم يها نيزم. جا وجود ندارد کم است و در همه يليخ
قابل استفاده،  يها چمن ين نواحيدر ا. شوند ده مييه ديت اروميتر در وال شيب

  .شود از دهقانان اجاره داده مي يبه برخ» ۶۸نيآبشچ« يبا اجازه تمام اعضا" جزئا

                                                 
ن يتر کينزد. نديه را گويروس يدهقان ياشتراک يها ندارد و کمون يق فارسيمعادل دق يروس» نيآبشچ«لفظ  – ۶۸

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

شت محصول بردا دادند که آن را بکارد و به يک خانواده دهقاني مي اش را موقتا قطعهسال يک  كردند و هر مي
 ]بازنويس.را به خانوار ديگري بدهند تا سال بعد که آن نمايد،
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ن امالک متعلق يا. ه مشهور استبه نام موقوف رانيدر ا يت ارضينوع سوم مالک      
ت يق وصياکثر امالک موقوفه از طر. باشند و اماکن مقدسه مي ينيبه موسسات د

اد يز يليتعداد امالک وقف خ. ا آن شخص مسئول به وجود آمده استين و يا
در خراسان و  يصدها پارچه ملک و آباد يمرقد امام رضا در مشهد دارا. است

ز صاحب باغات و يم در حومه تهران نياه عبدالعظمرقد ش. ات استيگر واليد
ها  که تاکستان وه بليبزرگ و باغات م در سلماس نه تنها امالک. ع استيوس ياراض

ز در ييي مساجد ن پاره. ز وقف حضرت عباس شده استيها و مستغالت ن و جنگل
  .موقوفه هستند يمختلف کشور مالک اراض ينواح
ست که پس از مرگ در يزه نين انگين متمول تنها اينيمتد يمند ن سخاوتيسر ا      

د ثابت يورثه خود عوا يز آن است که برايکه ن داشته باشند، بل يبهشت جا و مکان
 يسازد از طرف ن کار مييتر آنان را وادار به ا شيکه ب يعامل .بماند يداريو پا

ر کشمکش گيو از طرف د ياتيداران مال ليحد و حصر ماموران و تحص ياجحاف ب
 .از امالک آنان هستند يبخش يه است که مدعيها و با مالکان همسا با دهقان يدائم
دهد که  ص و طماع مييحر يها يبه دست وال يبهانه خوب ين موضوع آخريو ا

نفع  رند و مرافعه را بهيها رشوه بگ يمشغول شده از تمام شاک يبا اخاذ" مداوما
ست و يوه عمل تنها منحصر به حکام نين شيا. ن حل نکننديکدام از طرف چيه

ن گونه اعمال يجان به ايعهد بود در آذربايشاه در عصر خود که ول يمحمدعل
  .زد شرمانه دست مي يب

شوند  ا هبه نامه موقوفه ميينامه  تيکه امالک و مستغالت طبق وص يموقع يول      
ملک  يمتول .دندگر ها معاف مي اتيعوارض و مال ي هيکل از خ به بعدياز آن تار

ن يينامه تع تيکه در وص يزانيمفروض سهم خود را از درآمد موقوفه مطابق با م
. باشد تر مي شيا بيد کل موقوفه يک عشر عواي" ن سهم معمواليا. دارد شده بر مي
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 رانيا ياز نواح يدر برخ. شود م ميين مالک و زارعان تقسيد امالک بيعوا يمابق
د حاصله به نفع بقاع متبرکه يک چهارم عواي) هياروم(ده باب مثال در امام کن من

ک ثلث به نفع مالک و دو ي يعني» سه کوت«ستم يه مطابق سيشود و بق مي برداشته
 يون بيدرآمد اوقاف صرف مخارج روحان. گردد م مييثلث به نفع زارعان تقس

ه در امالک موقوف .شود گر مييو امور د ينيم، طالب علوم ديتيبضاعت، اطفال 
. ديآ در مي يتمام و کمال به تَملک موسسات مذهب صورت عدم وجود ورثه،

کنند  منتقل مي يک باره به موسسات مذهبين امالک خود را ينياز متد يبرخ يگاه
ن يا "معموال. رديگ ار بقاع متبرکه قرار مييد امالک در اختين حالت تمام عوايو در ا

مند به منظور کسب شهرت انجام  ده ثروتالعا مالکان فوق  ش از همهيکار را ب
  .دهند مي

ات يوجود دارد که به امور تمام موقوفات در وال يدر تهران اداره کل اوقاف      
تمام اطالعات و گزارشات مربوطه محل استقرار موقوفه و . کند مي يگ دهيرس

کل  ي ره به ادارهيا واقف، نوع ملک و غي يزان درآمد، نام وصيوسعت آن، م
ران گروه يدر سراسر ا" بايرامون امالک موقوفه تقريدر پ. رسد اوقاف مي

ن مال و منال هنگفت را تاراج ياند که ا جمع شده يليخور و طف يي مفت رالعدهيکث
 يزيمان و مدارس حصه ناچيتي ينان برايپر واضح است که بعد از تاراج ا. کنند مي
  .ماند مي يباق

يي هستند  يها اراض نيا .است يمالک ران خردهيدر ا يت ارضيشکل چهارم مالک      
ت در يها، رع ل دهکدهين قبيدر ا. رديگ ت به زارعان تعلق مييکه براساس سند مالک

در  .دهد ينم ياتيچ ماليبوده و بابت آن ه ييخانه روستا يدرا خود ين زراعيزم
به   گر آنيده به ارباب و قسمت د يزراع يها نياز زم يمختلط که قسمت يها بخش

در . سازند مي يارباب يخود را در اراض يها خانه" زارعان غالبا .زارعان تعلق دارد
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ران دهات يدر ا. ات مخصوص دهندياند که به ارباب مال موظف  ها آن ين موارديچن
 يايرعا يشوند، ول محسوب مي يت اربابيز وجود دارند که گرچه مالکين ييو قرا
 ياراض امياال ميل دهات، مالکان از قدين قبيدر ا. ردارندبرخو ينياز حقوق مع  ها آن

صاحب قطعه   ها که هر کدام از آن يم کردند به طورين تقسين زارعيرا ب يمزروع
 يها نين زميا. سازد کارد و نسل اندر نسل منتقل مي ن است، آن را مييمع ينيزم

 يعمران يارهاها ک نين زميزارعان در ا .شوند ده ميينام »يهمپا_يسا« يزراع
قابل کشت مبدل  ينامرغوب را به اراض يها نيدهند از آن جمله زم انجام مي ياديز

اطراف باغات و  کنند، مي کشتزارها نهر و قنات حفر ياري آب يبرا. کنند مي
 ين اراضيا يخالصه آن که رو کنند، کنند، نهال غَرس مي ن مييکشتزارها را پرچ

د و يبه زارعان حتا حق خر ييي نواح در پاره. کنند خود کار مي يها نيمثل زم
ن خود يماب يکه معامله فقط ف نيشود، مشروط بر ا ها داده مي نيگونه زم نيفروش ا

شود که معامله فقط سر فروش  د مييق در قباله نامه با صراحت. رديآنان انجام گ
 يها هچه که مربوط به خان ن است و اما آنياز زم يبردار حق بهره يعني» يسا«

، اگر با پول و مصالح يهمپا_يدر دهات سا ييروستا يها ن خانهيا: دهکده است
ارباب ساخته شده باشند متعلق به اوست و اگر بدون کمک ارباب ساخته  يساختمان

تواند زارع را از  شه مييدر حالت اول، ارباب هم .شده باشند متعلق به زارعان است
 يفقط پس از جبران مخارج مصالح ساختمانو در حالت دوم  رون کندياش ب خانه

از  يبردار بهره يت در ازايرع. ن کار استيمجاز به ا )ديآ يکار به حساب نم(
است و  يات اربابين همان ماليدهد، و ا ل او مييک سوم محصول را تحوي ملک ارباب

 ير کلبه طو. شود ن پرداخت مييمطابق با ضابطه مع يات دولتيا مالي يوانيات دياما مال
 يها نينسبت به زم» يهمپا_يسا«و  يمالک خرده يها نيد گفت که زارعان زميبا

ست؛ ين طور نيجا ا شه در همهيدارند، البته هم يوضع به مراتب بهتر يصرف ارباب
  .رود ن به شمار ميياز طرق وابسته کردن زم يکي يهمپا_يستم سايس
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ه، يباب مثال در اروم ران منيا ياز نواح ياريدر بس نيش از ايسال پ ۵۰-۲۵تا       
به  يول. دادند ل مييتشک يمالک خرده يها نيرا زم ياديره دهات زيانه و غيقراباغ، م

ق غصب و تصرف يمکرر و از طر يها تفادهسن دهات به علت سوء ايمرور زمان ا
ا در يو  يده و متعاقب آن اعالم تمام ده به ملک ارباب يمزروع ياز اراض يبخش

مطلب بر سر آن است که هر  .به تصرف مالکان در آمدند ۶۹وليت ياگذارجه وينت
ات يگر ملزم بود که به دولت ماليبه مانند تمام دهات د يمالک خرده يواحد زراع

ن يول به ايها را به عنوان ت اتين ماليخود ا يراحت يز برايدولت ن. به پردازد يوانيد
ول از يمالک پس از به دست آوردن ت ايخان . داد و آن خان و مالک به مقاطعه مي

 يش داد و آن را به سطحيرا افزا يو جنس يج عوارض نقديراه مقاطعه به تدر
ول به ين شکل دارنده تيبد. شد يتر نم کم يات اربابيزان ماليرساند که از م مي

و تظلم و اعتراض دهقانان در . ديآ ک ده شش دانگ در مييصورت مالک 
  .ماند جه ميينت يشه بيدست مالکان بودند همدر " که تماما يمحاکم

م، عبارت ي، چنان که گفتدهقانان از طرف مالکان يها نيگر غصب زميشيوه د      
آورد و پس از  ها را به دست مي نين زمياز ا ين است که او ابتدا فقط بخشياز ا

از  يه کولوتچيزارعان قر" مثال. کند ه اعالم مييخود را مالک تمام قر چند مدت
از  يبخش ،صاليدر اثر است ]۱۲۷۹[۱۹۰۰ت انزل در سال يتوابع محال قراباغ در وال

 يها نيگر زميفروختند و عالوه بر بخش د يخود را به مالک يمزروع ياراض
ره را در دست خود نگه يو مراتع و غ يعموم يزها و اراضي، باغات و کهريمزروع
 از تمام امالک و مستغالت يات اربابيبعدها مالک شروع به مطالبه مال يول. داشتند

ت و يدهقانان هرچه شکا. متعلق به خود دهقانان بود" که مطلقا ينمود، امالک
                                                 

. کردند ها اعطا مي ورها به واسالينياروپا س ياست که در قرون وسطا يازاتيه به امتيران شبيم ايضابطه قد_ وليت – ۶۹
ول يت. گر استيبه نسل د يقابل انتقال از نسل ياست و زمان يه موقتين عطيا يدارد گاه يول اشکال گوناگونيت
 .آخر باشد يا نامحدود و اليتواند مشروط و  يم
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ن اجحاف يخود در مقابل ا ي اعتراض کردند باالخره نتوانستند از حقوق حقه
ه را يقر يمزروع يها نياز زم يمالک غاصب که فقط قسمت. گستاخانه دفاع کنند

» گانهيب«ا ي» ياطراف«ه را ين قريا يصاحبان واقع_مالکان نفطع خردهيده بود اليخر
را تمام  يات اربابيا ماليه را ترک کنند و يا قريکرد که  د و از آنان طلب ميينام مي

ه ين گونه موارد عدليدر ا. ن واقعه در سلماس هم رخ دادير اينظ. و کمال به پردازند
 ي به ندرت قادر است از حقوق حقهآن  يران حتا به شکل اصالح شده فعليا

  .ديدفاع نما ين اجحاف علنيدهقانان در مقابل ا
در ازمنه گذشته شاهنشاهان  .است يران اربابيدر ا يت ارضيشکل پنجم مالک      

در . دنديبخش ر مييالت و عشايخالصه را به عنوان اقطاع به ا ياز اراض يران قسمتيا
ا سرحدات کشور يشاه سواره نظام بدهند  ر موظف بودند که به قشونيعوض عشا

ل کُرد از موطن خود به خراسان کوچ يقبا يي باب مثال پاره من. را حراست کنند
حفاظت " ها و بعدا لغار ترکمنيدفاع از مردم در مقابل ا يجا برا داده شدند و در آن

ل ين اياز ا شيسال پ ۸۵ه سلدوز يدر ناح. به آنان داده شد ييها ني، زمسرحدات
 ين برايزم ير متنابهيد و از دولت مقادين مقاصد مستقر گرديهم يبرا» پناه قره«

پارچه ده و  ۱۲۴اکنون تمام . گر گرفتيبه نسل د يو انتقال از نسل يتملک دائم
 يدر سرحدات غرب .ل اشغال کرده بود متعلق به مالکان و اربابان استيکه ا يآباد

عالوه بر . قرار داشتند ين وضعيست در چنل عرب و کرد و ترک دريز قبايکشور ن
ات يل کار خود واليران به منظور تسهيداران ا زمام يالدين در قرن شانزدهم ميا

دار  نيار اشراف زمينسل اندر نسل در اخت ياداره دائم يرا به نام خانات برا يکامل
ن يخوان يگ هبه سر کرد يبزرگ يادار يگر سخن واحدهايگذاشتند و به د مي
جزو کشور " ماورا قفقاز که سابقا ياز اراض يقسمت" مثال. کردند جاد مييران ا محک

ره يو غ )مشکوان يرونينوخاش(روان يران بود از خانات نخجوان و ايا يشاهنشاه
  .شد ل مييتشک
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ش حکومت شاه را به يات قرار داشتند کمابين وااليراس ا که در ينيخوان      
ش موظف بودند که هنگام جنگ يها آل دهيکوچک ا شناختند و به مثابه ت مييرسم

اروپا از شاه متبوع خود  يقرون وسطا يها ن همانند فئوداليخوان. به او کمک کنند
ب در آن ين ترتيبد. گرفتند مي يتملک دائم يبرا ينيمع يول اراضيت يبر مبنا

گ شد که موظف بودند به شاه در مواقع جن داده مي يول فقط به کسانيدوران، ت
  .۷۰کمک کنند و به او خراج دهند

نهد و کوچک  ل مييران رفته رفته رو به تحليا يبه مرور زمان قدرت نظام      
خانات فقط به صورت  يارض يقلمرو .رود ن ميياز ب" ز عمالين نيخوان يابدال

امالک از  نيفروش بالمانع ا. ديآ دار در مي ولين تيخوان يها ع خانوادهيامالک وس
ن وارث يم امالک بيک طرف و تقسيدار از  دار به اشخاص پول ولين تينطرف خوا

ل آن به قطعات کوچک يه امالک بزرگ و تبديگر، موجب تجزيخان از طرف د
اند از خانات  اند عبارت مانده يش باقيکه کم و ب يدر حال حاضر از خانات. گردد مي

. مه وابسته شاه هستندين ينيمع يره که به معنايو غ ياريداغ و بخت ماکو و قره
ن خانات شامل سه هزار پارچه ده و يا. ن مرکز خانات ماکو شهر ماکوستيتر عمده
ن يه به خوانيپارچه آن متعلق به خود سردار بوده و بق ۱۵۰است که متجاوز از  يآباد

ن يا يول. باشد مي سردار حاکم خانات ماکو تابع ياز نظر ادار. کوچک تعلق دارند
ن ين خود بر سر تصرف ايب ياز کشمکش و جدال دائم  ها ست که آنينامر مانع آن 

 .شود دست بر دارند مي يکوچک منته يها حتا به جنگ" ه که غالبايا آن قريو 
د گفت يبا يارين بختيو اما درباره خوان. دارند ين وضعين چنيز ايخانات قره داغ ن
. برند در صلح و صفا به سر مي يداغ تا حد ن باکو و قرهيسه با خوانيکه آنان در مقا

                                                 
ن يع از اياس وسيان در مقيدادند و تمام دربار ول ادامه مييت يران کماکان به اعطايشاهان ا] ۱۲۸۵[۱۹۰۶تا سال  – ۷۰
امالک خالصه به عنوان  يواگذار] تيانقالب مشروط[۱۹۰۶پس از انقالب سال لکن . ه ملوکانه برخوردار بودنديعط
 .ديول قدغن گرديت
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ن مسائل آگردد و در  ل مييتشک يارين بختيساله در شهر اصفهان کنگره خوان  همه
  .گردد االختالفات حل و فصل مي ما به
به مدار " جايتدر رانيکه ا يموقع] قرن نوزدهم[از دهه نهم قرن گذشته       

ن سال به سال آ يشد و صادرات محصوالت کشاورز ده مييکش يجهان ياقتصاد
و  يداران شهر سرمايه .نهاد ين به شدت رو به ترقيافت بهره زمي ش مييافزا

داران مختلف  ولين از تيد زميرباخواران و تجار با عجله و شتاب شروع به خر
البته دولت از زمان انقالب اول . آنان را گرفتند يجا يکردند و در اندک مدت

 قدغن اعالم يلصه به اشخاص جداگانه را به کلخا ياراض ياعطا] انقالب مشروطه[
در عوض  يول. رفت ين ميرفته رفته از ب يدار ولين شکل مدت تيکرده بود و بد

د يپد يرومندتريت، محرک نيرع يها تر از توده شيب يکش استثمار و بهره يبرا
قات مالکان بر زارعان را يي، تضيروزافزون به محصوالت کشاورز يتقاضا. آمد
ک سلسله از امالک و ين موجب شد که مالکان يبد" ر ساخت و مضافادتيشد

و دولت تعلق داشت  يبه دهقانان و موسسات مذهب" را که قبال يدهات و قصبات
تر  شيز بيزارعان به مالکان ن يگ ن تحوالت، وابستهيبا ا زمان هم. تصرف کنند

از منافع " ايقو ن و ضوابط موجود در کشور کهين امر بخصوص قوانيشد و به ا مي
  .نمود کرد، کمک مي ت مييها زارع حما ونيليچند هزار مالک در مقابل م

يي را نشان داد که از  ها ملک و دهکده توان ده ز در منطقه سلماس مييدر واقع ن      
جوک،  هيباب مثال دهات ساورا، پا من. طرف مالکان جابرانه غصب شده است

بارها اعتراض کردند و از نظام ن دهات يقانان اده. رهيشک، مهالم و غيترنگ، در
  .۷۱جه ندادينت يت نمودند وليکان شکامال

                                                 
 .ميکن کرده استفاده مي يآور جان جمعيآذربا_رانيان در شمال ايآواک.که س يات، از مدارکير واقعيما در تصو – ۷۱
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به دولت  ،ک عشر محصول خودين دهات ملزم بودند که به اندازه يا  همه      
  .بدهند] دولت يها اسب يجو برا[» آرباس آت«ات يمال

ج خود را به نام يتدر ات را به دست گرفته و بهيمال يآور جمع نک مالکانيو ا      
ک دهم به يات را از ين ماليزان اي، ميارباب مالک جا زده و با توسل به زور و قلدر

ش يک سوم افزايحتا به ) ر دهکده سرنگهينظ( يي از نقاط ک هفتم و در پارهي
صدها   ها از آن يي که اکنون در دست زارعان است و پاره ييها نه قباله نامه .دادند
ا حتا ين دهه يچند يطها در  نين زميا ين مهر شده، نه تصرف واقعياش از يسال پ

ن اربابان ياز قماش هم" صدها نتوانستند در نظر قضات مغرض محکمه که غالبا
براساس . باشند يت دهقانان در مشاجرات ملکيبه حقان يدار هستند، ثبوت کاف ملک
جزو موقوفات بود و مادام  لمانين نوشته شده کوه ديش از ايسال پ ۱۷۰يي که  قباله
لمان با يسال همان د يتوانست قابل انتقال و فروش باشد ول ين بود نمين چنيکه ا
. دهد ل مييرا تشک ييي اشراف و روحان عده يت شخصيو توابع خود مالک ها بخش

ره ي، و غيالن، کوبونجيآباد، ق ، جماليه از آن جمله کوشچيدهات قصبات اروم
بر  يالن هنوز هم امالک متعدديت گيدر وال. دچار شدند ن سرنوشتيز به همين

صادر شده در  ست چه وقت از طرف شاهانيکه معلوم ن ين و دستوراتياساس فرام
ز، اکنون يدر محال ارونق واقع در در شمال غرب تبر .ار مالکان قرار داردياخت
 - ۲۰ن يکه تا هم يدهند در حال ل مييتشک يت اربابيت قاطع دهات را مالکياکثر
 امالک ياديجا تعداد ز که موجود است در آن يمطابق اسناد ن،يش از ايسال پ ۳۰

ن يست که چند صد نفر مالک اين ين علت تصادفيبه هم. وجود داشت يمالک خرده
ها که  ن نمونهياز ا. اند را در دست خود قبضه کرده يه، هزار پارچه ده و آباديناح
د است ير و خورشيبقه مسلط در کشور شسا يب يگر استبداد و خودسر شينما
  .اد بر شمرديتوان ز مي
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دهقانان را  يها نيفر زميبدون ک ين سهولتيتوانند با چن مادام که مالکان مي      
آنان  يامالک شخص که در ينمود که زارعان تصورتوان  آن وقت مي. غصب کنند

که  ن بعد از آناليدر گ. قرار دارند يدهشتکنند در معرض چه استثمار  کار مي
ب دو سال ادامه داشت، سرکوب شد و مالکان به امالک يکه قر يجنبش انقالب

ها و عوارض معوقه با ربح دوساله،  اتيه تمام ماليتاد آنان نه تنها. خود بازگشتند
را هم که در اثر انقالب به آنان وارد آمده بود از زارعان طلب  يه خساراتيکه کل بل

" د، ضمنايکش ن کار به کجا مييکرد ا يکه اگر دولت مداخله نممعلوم نبود . کردند
چاپ تهران در مقابل مطالبات » اتحاد« يد که حتا روزنامه اعتداليجا رس کار به آن

  .ت از دهقانان برخاستيش از حد مالکان به حمايب
ت يسابقه رع يب يگاريکمرشکن و عوارض ب يها اتيز به اندازه ماليچ چيه يول      

ران ير اينظ يا کشوريتوان در دن مي يبه سخت. سازد ينوا نميدست و بيرا ته يانريا
م يتنظ. داشته باشد قرار ياتين فشار مالين چنير اياش ز افت که زارعان کم بضاعتي

زده تحمل  ت فلکيکه رع يها و عوارض ارباب اتيمال  تمام آن يبيحتا فهرست تقر
م خواننده ينک مي ين اوصاف، ما سعيتمام ا با يول. العاده دشوار است کند فوق مي

در کشور رواج دارند،   ش از همهيکه ب يارباب يها اتيرا الاقل با اشکال عمده مال
  .ميآشنا ساز

است که از آن  ينيقطعه زم  اتيپردازد عبارت از مال ت مييکه رع ياصل  اتيمال      
ت از يآن است که رعن محصول وابسته به يسهم مالک در ا. دارد محصول بر مي

ت از مالک ياگر رع: ره کدام را داشته باشديعوامل بذر، گاو و ابزار توليد و غ
به  ين عوامل، سهم ويآن وقت به تناسب ا دينما يگريز ديا چيبذر، گاو  يتقاضا

ت چند شکل کسب ين اصل استثمار رعيه هميبر پا. ابدي نفع مالک کاهش مي
که از  يبه طور). ک داريچهار (دار  و چارک ،ک بارينصفه کار، سه : کند مي
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، ۲/۱شده با کسور  يآور ت از محصول جمعيسهم رع دا استين کلمات پيا يمعان
  .گردد ، مشخص مي۴/۱، ۳/۱

گردد که گاو، ابزار توليد و  مي يشامل زارعان] دو کوت[کار ستم نصفهيس      
 ن زارعان ابتدايا. کنند ن مالک کار مييزم يگر را در تملک دارند و رويعوامل د

م يه را با مالک به المناصفه تقسيدهند و بعد بق محصول کل را به مالک مي ۵/۱
  .کنند مي
است که زارع  ين در موارديک کار است و ايسه  يجنس  اتيستم دوم ماليس     

از  ين مزروعيشخم زدن زم يرد و برايگ ن را از مالک مييکشت زم يبذر الزم برا
به انبار مالک  ۵/۱شده ابتدا  يآور از محصول جمع. کند استفاده ميگاو مالک 

به نفع  ۳/۱به نفع ارباب و  ۲/۳ه محصول به سه قسمت به نسبت يو بقگردد  حمل مي
ن لحاظ با هم يک بار از ايکار و سه  ستم نصفهياشکال در س. شود م مييت تقسيرع

 يپردازد در حال ينم يولتد  اتيت ماليک بار رعيتفاوت دارند که در حالت سه 
گر را يم ديپردازد و ن ت مييرا رع يدولت  اتياز مال يميکار ن ستم نصفهيکه در س

  .خود مالک
له توليد يگونه ابزار و وس چياست که ه يمربوط به زارعان دار ستم چارکيس      

گذارد برنج  ار آنان مييکه مالک در اخت يلينداشته و در مزارع مالکان با وسا
 يب سهمين ترتيبا ا. محصول را بردارند ۲۰/۱کارند و سر خرمن حق ندارند جز  يم

محصول است  ۵/۱ يک قاعده کليبرد طبق  که مالک از محصول گندم و جو مي
  .رسد تمام و کمال به ارباب مي" بايکه محصول برنج تقر يدر حال

شه در ي، همن شرح داده شديشيسطور پ يکه ط يات جنسيلکن قواعد اخذ مال      
و فقط در  ۲/۱ه، ارباب ياروم" مثال ياز نواح ياريدر بس. گردد يت نميجا رعا همه
در " معموال .کند را تصاحب مي ين مزروعيد خالص زميعوا ۳/۱يي نقاط  پاره
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شده به مالک  يآور محصول جمع ۴/۱ يميو در زراعت د ۳/۱ا ي ۲/۱ يزراعت آب
اند که حداقل نصف محصول را  ن موظفدر خانات ماکو، دهقانا. شود داده مي

. رديگ محصول کل را مي ۵/۲در دهات مجاور تهران، ارباب . ل ارباب دهنديتحو
 يها نيشود از زم که از زراعان گرفته مي يزان محصوليز ميدر دهات اطراف تبر

ت ياست که رع ين فقط موقعياست و ا ۹/۲ يميد يها نيو در زم ۴/۱ يآب يزراع
ش ينخواسته باشد و اال سهم ارباب به تناسب کمک افزا يکمکچ ياز ارباب ه

ات ياخذ مال يران برايداست در ايمذکور پ يها که از نمونه يبه طور. ابدي مي
حتا . ز وابسته به اراده ارباب استيچ  همه. ستم متحدالشکل وجود ندارديس يجنس
تا سه بار  ير و گاهاند دو با ن شدهييق تعيش به طور دقيکه کماب يدولت يها اتيمال
رود  ب ارباب مييها دوباره به ج ن تفاوتيشوند و تمام ا زان مقرر اخذ مييش از ميب
  .است  اتيشه مامور ماليهم" بايرا هم اوست که تقريز

از " شود؛ مثال ونجه زار اخذ مييو  يکار يفين از صيچن هم يجنس  اتيمال      
 يات جنسيز ماليوه نياز باغات م. ددرص ۲۰ونجه يدرصد محصول و از  ۵زها يجال
ه خارج شود آن وقت از ثمره يل خود از قريو اگر باغبان به م .شود گرفته مي ينيمع

مالک احداث کرده تمام و  يرا که در اراض يباغ يعني. گردد کار خود محروم مي
  .ديآ کمال به تصرف ارباب در مي

ز در تملک يرسند ن مي يراعز يها نيزم ياري که به مصرف آب يآب" غالبا      
را با  يران زراعت و کشاورزيدر ا  که معلوم است کمبود آب چنان. ارباب است

وه، يکه باغات م زارها بل ن کشور نه تنها گندميدر ا. سازد مواجه مي يمشکالت جد
ع ين سبب هرکس که توزيبه هم. شوند مي ياري ز آبيره نيها و غ شهيها، ب تاکستان

" بايتقر  البته منابع آب .ت دارد در واقع ارباب بالمنازع آن منطقه استرا در دس  آب
ز ينرخ آب ن. کنند از آن سوءاستفاده مي" شه در تملک مالک است و مداومايهم
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نه تنها مالکان  يول. وابسته به اراده مالک است" تماما يات جنسيهمانند نرخ مال
نکته در آن  .برند وءاستفاده ميس  ز از آبيحکومت ن يمقامات محل" که غالبا بل

بار  يجه تماميدر نت. ران رودها و نهرها در انحصار دولت هستندياست که در ا
در تهران دولت " مثال. افتد چاره مييت بيدوباره به دوش رع  ن انحصار آبيسنگ

هزار  ۳۰ار ين و شهريورام يمزروع يها نيزم ياري آب يبرا  تنها بابت فروش آب
ن مبلغ يش از ايپنج بار ب  گان آب کننده رد و مصرفيگ ل ميتومان در سا

  .پردازند مي
پول ندارد و ناچار است که از   آب يپرداخت بها يت برايغالب اوقات رع      

ا محصول يرد، يوام بگ) درصد ۲۰۰تا  ۱۲۰از (اد يالعاده ز ربح فوق يرباخواران محل
  له بتواند آبين وسيفروش کند تا بد شيالعاده ارزان پ فوق ينده خود را با بهايآ

گر مباشران يد ياز سو. دينما يدارياز را به موقع از مباشران دولت خريمورد ن
جه يدر نت. رسانند ت ميين شده به رعييزان تعيمت چند برابر ميرا به ق  دولت آب

مت گندم سال به يد و قيآ ل ميير کشت تقليز ين اعمال ناروا، سطح اراضيتمام ا
 ۶-۵مت هر خروار گندم در تهران از ير قيپنج سال اخ يط. شود تر مي گرانسال 

  .کرد يتومان ترق ۲۵ -۲۰تومان به 
توسط خود  يوانيد يارباب  اتيکه به شکل مال يات جنسيت عالوه بر ماليرع      

گر هم به پردازد که يد ينقد  اتيک سلسله ماليد يشود، با مي يآور مالکان جمع
در فهرست . گردد رسد و بعد وارد خزانه دولت مي ارباب مي ابتدا به دست

از مردان و  يرد که به طور کليگ انه سرانه مييعمده را سال ي، جاينقد يها اتيمال
ت يک سرانه کامل، رعي_ ت متاهليرع. شود ز اخذ ميييي از نقاط از زنان ن در پاره
ات يد ماليم سرانه باک چهاري) از ده سال به باال(ت نوجوان ينصف و رع_ مجرد
قران و از هر دهقان  ۵ز از هر دهقان مجرد يدر دهات و قصبات اطراف تبر .بدهد
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ه يز، در ناحيدور از تبر يدر فاصله کم. شود گرفته مي  اتيقران مال ۱۰متاهل 
سرانه   اتيقران مال ۵/۱۲قران و دهقان متاهل  ۶آهن شهر از هر دهقان مجرد  راه
سرانه گرفته   اتيقران مال ۱۲تا  ۱۰مراغه و هشترود از زنان از  هيدر ناح. رنديگ مي
  .شود مي

  اتين ماليزان ايم. شود ده ميينام» پادار«است که  ينظام اجبار  اتيبعد نوبت مال      
ات ين ماليا. گردد ن ميييهر قصبه تع ين خدمت نظام اجباريبه نسبت تعداد مشمول

گر يد يها اتيشود و با مبلغ کل تمام مال بالغ مي ييي نقاط به مبلغ هنگفت در پاره
  اتيقران مال ۵۲در مراغه، بابت هر سرباز " ، مثالياز نواح يبرخ در. گردد برابر مي
يي  ن در پارهيعالوه بر ا. رسد تومان مي ۲۵ – ۲۰ن مبلغ يز ايشود و در تبر اخذ مي

  .دهند ک خروار گندم هم ميينقاط، دهقانان بابت هر سرباز 
 يگريد يها اتيسلسله مال. گردد يها محدود نم اتين ماليمسئله تنها به ا يول      

آنان  يدهقانان و محصول توليد يياز تمام اموال و دارا" بايهم وجود دارد که تقر
  :ج استين رايريز يها اتيز از جمله ماليدر دهات اطراف تبر. شود اخذ مي

 ۲۵قران، گاو  ۵/۲قران، اسب  ۵ان، قاطر قر ۷قران، شتر  ۳ش يبابت هر گاوم      
، از هر خروار يشاه ۱۰گوسفند  ،.]ک قران بودي يمساو يهر دو ده شاه[يشاه

به . شود گرفته مي  اتيآخر مال يمحصول و ال ۱۰/۱ونجه يخروار کاه، از  ۵غله 
 زم ويه ينير معيساله چند تا جوجه و مرغ و مقاد  د همهيبا يعالوه هر خانواده دهقان

دهقانان . به پردازد" را نقدا  ها آن يا بهاي .اورديمالک ب يگر برايد يزهايچ
که به چشم مالک  يزيهر چ يعني ،دندينام مي» گورال«ستم را ين سيجان ايآذربا

ز هنوز هم يد متذکر شد که تبريبا .ارباب خواهد شد  اتيمشمول مال "افتد قطعا يب
 يه از نظر دفاع از حقوق خود آگاهيناحن يران است و دهقانان ايمرکز انقالب ا

 يها اتيک سلسله از عوارض و ماليجا  نين سبب در ايبه هم. دارند يتر شيب
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وضع در . شود گرفته مي يزان کميکه به م نيا ايوجود ندارد،  يا به طور کلي يجنس
 ها مخارج مباشر را به عهده اتير از ماليد غيبا دهات و قراء تهران که دهقانان آن 

درباره . تر است مير کنند به مراتب وخيس را سيرزابنويرند و شکم کدخدا و ميگ
   .۷۲شود ران اخذ مييا يجا  در همه" بايتقر  اتين ماليد گفت که ايها با از دام  اتيمال

بر اقتصاد ) ارباب يت برايرع يکار مجان( يگاريز به اندازه بيچ چيه يول      
در سال وقت  روز ۲۰۰تا  ۳۰از  يگاريکار شاق ب. دگذار يم نمير وخيتاث ييروستا

ز يچ  يي وجود ندارد و همه چ ضابطهيز هيجا ن نيدر ا. کند دهقانان را غصب مي
کشند،  کنند، خندق مي ر مييها را تعم ا پليبه امر او رعا. وابسته به اراده ارباب است

دهند، سهم  مي مالک را آب يزراع يها نيکنند، زم زها را پاک ميينهرها و کهر
اش  کوبند و گندم کنند، خرمن ارباب را مي ش حمل مييبه انبارها يمالکانه را مجان

سازند و خالصه  هم از نو مي يکنند و گاه ر مييکنند، خانه ارباب را تعم ا مييرا آس
ن در يعالوه بر ا. دهند و الزم باشد انجام مي يارباب ضرور يرا که برا يهر کار

ز داشته يد خود تفنگ و اسلحه نيدهقانان با ر دهات خان ماکويظن يي دهات پاره
پس از انقالب  که نيبا وجود ا. باشند تا در صورت لزوم از ارباب خود دفاع کنند

نه ين زميدهقانان در ا ملغا شد، معذالک وضع" ظاهرا يگاريب] ۱۲۸۵[۱۹۰۶سال 
که در جوار تهران  ات بلينه تنها در وال يگاريب. افته استي ييار جزير بسييتغ" عمال

  .۷۳کند داد مييز بين
اند  ن موظفيچن دهقانان هم. ستيت نيبار رع بتيان وضع مصين هنوز پاياما ا      

توان به  ا را ميين هدايکش کنند و ا شيمخصوص پ يايکه به ارباب خود هدا

                                                 
ش و خر و ياز گاو و گاوم" روند، مثال ميبه کار  يمزروع يها نيشخم زدن زم يکه برا يواناتيفقط از ح  اتيمال - ۷۲

 .شود مي  اتيوانات مشمول مالين حيه ايشود، ماد ياسب گرفته نم
ات يمالرا هم که به عنوان  يل خود آن قسمت از محصولياند که با وسا ، دهقانان موظفياز نواح ياريدر بس – ۷۳

 .ه حمل کننديغله وزارت مال يبه انبارها يشود مجان از آنان گرفته مي يدولت
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 رينظ ييها کش شيعبارت از پ ياجبار يايهدا. م کرديتقس يراجباريو غ ياجبار
به " ت مثاليره است که رعيباف، و غ اء دستيشکر سرخ، گوسفند، پول نقد، اش

 به عقد ازدواج يکه دختر يدر موارد .کند م مييد نوروز به ارباب تقديمناسبت ع
که داماد بابت  يد ارباب حق دارد از هر تومان پوليآ خود در مي يجوان هم محل

رد و هرگاه دختر به عقد يان بگک قريپردازد  ربها به پدر و مادر عروس مييش
ربها دو قران بر يد آن وقت ارباب از هر تومان شيگر در آياز ده د يازدواج جوان

. مانده است يباق» شب اول«قبح هنوز رسم ساوجبالغ  ياز نواح يدر برخ. دارد مي
رممکن است و يارباب غ يداغ شوهر دادن دختر بدون اجازه رسم ه قرهيدر ناح

ا چند راس گوسفند به ارباب يک ين است که ييي مشروط به ا زهن اجايکسب چن
ک يتوان حتا ده  ين جزوه مختصر نمياست که در ا يعيطب. شود کش شيپ

مواجه   ها روز و هر ساعت با آن هر يرانيت ايرا که رع ييها رات و شکنجهيتحق
رباب ا يعنيت را به اطاعت از بزرگ خود ين مقدس اسالم رعيقوان. است شرح داد
را به مثابه اصل  يت خصوصيعت اسالم اصل مالکيخواند و شر خود فرا مي

به استثمارگران  يرانيسطح نازل فرهنگ دهقان ا. داند مي ياله تير و مشيناپذ خدشه
ها و  کش، در پارک ت زحمتيف رعيدهد که به حساب درآمد نح امکان مي

  .کنند يگذرن گر شهرها خوشيتخت و ديمجلل پا يها کاخ
بر اقتصاد  يمير وخيشمار، تاث يو عوارض ب ها اتيبا مال يگ ن وضع بردهيا      

شخم زدن  يت برايران رعين لحظه در غالب موارد در ايتا ا. گذارد مي ييروستا
. کند نقاط از گاوآهن استفاده مي يبرد و فقط در بعض ش به کار ميين هنوز خيزم

 يرانيها هزار دهقان ا ساله ده  که همهانه است يبه علت وجود استثمار وحش همانا
 يخود را در مراکز صنعت يخود را ترک کرده و رزق و روز يمحل زاد و بوم

وطن  ين جهت جاليبه ا  ها آن. نديجو ه مييروس يگر نواحيترکستان، قفقاز و د
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ند و نک يدا نميخود پ يبه کار انداختن نيرو يبرا يران محليکنند که در ا ار ميياخت
وجود دارند که  ير پهناوريبکر و با ياست که در کشور اراض يطيهم در شران يا

ها در  مالک_باند حاکمه فئودال يول. باشد قابل کشت است و متعلق به دولت مي
راه  ين اراضيخواهند که دهقانان به ا ينم" و عامدا" عالما يم سلطنتيوند با رژيپ
 يگان ود محروم خواهند شد، بردهن صورت از صدها هزار برده خيرا در ايابند زي

 ين نواحيخته و ايگر گر مالکان غارت اند که از چنگ وار هر لحظه آماده ليتاپکه 
  .د را اشغال کننديجد
 يرييمالکان است تغ که قدرت در دست ين مسئله تا زمانيا" ظاهرا يول      

 يرانيت ايبه رعها  قدرت فئودال يروزمند، تنها نابوديتنها انقالب پ. افتينخواهد 
بار  مشقت  يگ زنده يط جهنميهم شده شرا يامکان خواهد داد که ولو اگر تا حد

  .وغ اسارت چند صد ساله را دور افکنديخود را بهتر سازد و 
ون، عمال شاه، يمالکان، روحان ست کهين نيتنها در ا يرانيت ايبت رعيمص يول      

اش از قبل او نان  گر سوار برگردهيماموران دولت و ارتش صدها هزار مفتخور د
. ز قرار داردين يداران خارج او در عرض استثمار سرمايه ن،يافزون بر ا. خورند مي

شده و  يع مليش صنايدايموجب پ يياروپا يدر کشورها  يدار اگر انکشاف سرمايه
ران يرند، در ايکار خود را در توليد به کار گ يبه دهقانان امکان داد که نيرو

که  د، بليگرد يع داخليدر راه رشد صنا يبزرگ ن انکشاف نه تنها مانعيلعکس، ابا
کار  يتر ساخت و آنان را به عنوان نيرو عيوران را هم سر شهيپ يان فقر عموميجر

فئودال  يورهاينير سيران به پول نظياج مالک اياحت. ارزان به خارج از کشور راند
زمان با  دتر گشت و هميداشتند شد ياجين احتيخود چن قرون وسطا که در وقت

 يرانيت اين آن به دوش رعيکه تمام بار سنگ ينقد يها اتين امر فشار ماليا
گان  ل دهندهيران سرانجام به صورت تحويد و دهقانان ايتر گرد نيافتاد و سنگ مي
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تفاوت . داران امتعه آنان در آمدندياروپا و خر يمواد خام به مراکز صنعت يعاد
به  يرانيت ايرع بود که يآلود و امتعه گران آن باج خون اد خام ارزانمو يبها

 ياستثمار خود يعنين استثمار مضاعف يجه ايدر نت. پرداخت مي يياروپا  دار سرمايه
در   ن قشر جامعهيتر دستين و تهيتر مانده ران هنوز هم عقبيگانه، دهقانان ايو ب

  .اند سراسر جهان
  

  ينظام اقتصاد.۳
و  کنند فرار مي يو مال يت جانيآن به علت فقدان امن  که سرمايه يکشور در      

 حالعاده مطمئن با رب از آن رخت بر بسته و پول را تنها با ضمانت فوق ياعتبار تجارت
ر ستم يت زيها رع ونيليکه م يتوان به دست آورد، در کشور درصد مي ۴ش از يب

آن توسط عمال  يو خارج ياست داخليس يکشند و تمام فئوداليسم زجر مي
ن ين چنيشود در ا اداره مي يفروش محل وند با اشراف وطنيامپرياليسم غرب در پ

گر يد يصنعت سخن گفت از سو يمشکل به توان درباره انکشاف جد يکشور
و تطور  يدر راه انکشاف، توسعه کشاورز يار بزرگيمانع بس يع مليفقدان صنا

  .رود به شمار مي يطبقات
د و با يز دچار بن بست گرديدر اروپا ن فئودالي در وقت خود يوليد کشاورزت      
ابنده در شهرها ي انکشاف  صنعت. توانست از آن خارج شود يخود نم ينيرو

ن يم فئودالي بودند و قدرت ايبه وجود آورد که خواستار محو رژ يانقالب ينيروها
که بر  بل  داليته نه تنها بر صنعتم فئوين بردن رژيبا از ب  ها آن. کار را هم داشتند

] ونليراس[خردگرا  يکشاورز يع برايصنا. يي گشودند تازه يها ز راهيفالحت ن
، و کود يکشاورز يها نيفراهم ساخت و با توليد ماش يو فن يط علمين شراينو

را مافوق   يدار جاد کرد و توليد بزرگ سرمايهيدر آن ا ي، تحول انقالبيمصنوع
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منسوخ فئوداليسم را  يها ب بازماندهين ترتيقرار داد و بد ييروستا توليد کوچک
چنان در بن بست قرار  هم يران توليد کشاورزيدر ا. شه مدفون ساختيهم يبرا

به  يديچ اميان و اشراف است هياع  که قدرت در دست طبقه يدارد و تا زمان
ل يسرشار خود دال يعيران در پرتو منابع طبيا" ضمنا. ستين بن بست نيخروج از ا

  .دارد يه سرنوشت بهتريداع يبرا يکاف
اس ير در مقين ذخايا يرند وليان ناپذيم و پايران عظيا يعير طبيز ذخايدر واقع ن      

ار نامطلوب استخراج ييي بس وهياند و با ش قرار گرفته يمحدود مورد پژوهش و بررس
شرکت  سط مهندسانيي که تو ختهيلکن حتا آن اطالعات جسته گر. شوند مي

 يآور جمع] ۱۲۶۰-۱۲۶۸)[۱۸۸۲-۱۸۹۰(تر ياستخراج معادن به ابتکار بارون رو
در کشور معادن مس، آهن،  .دهد را نشان مي يعيطب يها ن ثروتيشده وفور ا

ره به حد ي، نمک، نفت و غت، زغال سنگ، مرمريوه، قلع، گرافيکل، جيسرب، ن
 يبخصوص از لحاظ معادن مواد سوختن رانيا ينيرزميع زيصنا. وفور وجود دارند

ده يزغال سنگ د يها جا کان در همه" بايدر شمال کشور تقر: است يار غنيبس
در جنوب و شمال کشور  ۷۴ز در طول هزاران ورستيخ نفت يشوند و اراض مي

  .اند گسترده شده
اها ير درابد؛ دي يان نميم پايکه بر شمرد يي ها ران با معادن و آنيا يعيمنابع طب      

ج يدر خل(د و صدف يو مروار) خزر يايدر در( يماه ير متنابهيمتصل به آن مقاد
  .شود د مييص) فارس

آالت  يني، چيخود، مصنوعات فلز يبا محصوالت صنعت ران در قرون گذشتهيا      
ن يدر حال حاضر ا. شهرت داشت يشميو ابر ييي، پشم پنبه يها و انواع پارچه
ون، مسکو و يتر منچستر، ل ارزان ينيخود را به مصنوعات ماش يجا" کاالها اجبارا

                                                 
  مترجم. لومتر استيک ۰۶/۱با  يم مساويه قدياس طول در روسيمق verstورست  – ۷۴
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 يي به حد قابل مالحظه ين مراکز صنعتير ايفقط در زمان جنگ تاث. دهند ره مييغ
کشور دوباره به  يمصنوعات مانوفاکتور ن امر امکان داد کهيافت و ايکاهش 
و پراکنده است  يتهنوز هم مثل سابق دس يع محليصنا. اد وارد بازار شونديمقدار ز

در آن که  يه و مصالحيبه تناسب مواد اول يت و هر شهريهر وال" بايو در ضمن تقر
چند قرن  يدر ط يع محليصنا. شود توليد مخصوص به خود را دارد افت مييه يناح

" اليران که ذياعمده  يشهرها يبيبا توجه به فهرست تقر. شد يزيگذشته شالوده ر
ن و يمختص ا  ش از همهيب يکه چه حرفه و صنعت نيدرباره اتوان  شود مي آورده مي

ه را يپشم يها جه پارچهيال: آستارا :دا نموديپ يتصور کل ،ران استيا آن شهر اي
 يها ، پارچهيمصنوعات فلز :)الت خراسانيا(، بجستانيزرگر صنعت :راه؛ بروجرد

 ،يرز رنگ :زدي نامرغوب، يها يقال: رجنديره؛ بيو غ يو قال يي و پنبه يشميابر
ران شهرت يزد در سراسر اي، قند يتا ورود قند خارج( ي، قناديشميمصنوعات ابر

و  يشميرنگارنگ ابر يها پارچه :زي؛ تبرينمد مال :)زديک ينزد( ۱تسفر ؛)داشت
گر يو د ي، چاقوسازيباف  ، پارچهيکار ، خاتميزرگر :ره؛ اصفهانيبا و غ، عينخ
و  ينمد مال :؛ همدانيپشم يها پارچه :يه؛ خوريو غ يساز ، شرابيفلز ياياش

ره؛ محمره يو غ يقناد يگر شهي، شيپز ک، صابونيسرام :؛ قميساز شراب
و  يشميباف ابر دست اءياش  ،يباف يقال :؛ مشهد)يشراع(يساز قيقا :]خرمشهر[

: ؛ شوشتريساز و مجسمه يساز ي، کاشيساز ، شرابيزرگر: رازيش ؛حيتسب
: ، اسلحه گرم و سرد؛ کرمانياء فلزي، اشيدوز ي، زريکار مقل: ؛ رشتيباف يقال
  .اء ساخته شده از مسياش: ر؛ زنجاني، شال کشميباف يقال

                                                 
و فرهنگ فارسی دکتر محمد معین ) مصاحب(المعارف قارسی   با رجوع به دایره. آمده است.... در متن  – ۱

 ناشر. نتوانستیم لفظ درست فارسی را بیابیم
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 يگريد يها م رشتهيکه بر شمرد ييها ر از صنعتيغ مذکور يالبته در شهرها      
که با قوه  ييها و اما در مورد کارخانه. دارند يت محليهم وجود دارند که فقط اهم

ار يران بسيها در ا ل کارخانهين قبيد گفت که تعداد ايکنند با خار و برق کار ميب
ه يتر شب شيب يشوند ول ده ميينام  ران گرچه کارخانهيا يموسسات فعل. ز استيناچ

نفر کارگر  ۱۵۰تا  ۵۰ها از  ن کارگاهيدر ا.  بزرگ هستند تا کارخانه يها کارگاه
. مقاومت کنند يخارج يمقابل رقابت کاالها در ياديستند مدت زيدارند و قادر ن

فهرست . گردند ل مييس خود تعطيدر سال دوم و سوم تاس  ها بخش اعظم آن
ع کشور را نشان يوضع صنا يگ  گونه ران و چهيا يها کيها و فابر ن کارخانهيريز

  :دهد مي
- ۱۲۳۷[۱۸۵۷-۱۸۵۸ يها س در ساليتهران؛ تاس يساز اسلحه  کارخانه .۱      

به  يبرا يکند ول يکرد، اکنون کار نم قبضه تفنگ توليد مي ۱۰۰۰انه ي، سال]۱۲۳۸
  .ديآ به عمل مي ييها کار انداختن مجدد آن کوشش

  .تهران يکاغذساز  کارخانه. ۲      
  .دنکن يکار نم ))ک تهرانيو نزد(مازندران (قند  يها کارخانه. ۴و . ۳      
  .کند يکار نم )تهران کينزد( يچلوارباف  کارخانه. ۵      
  .ل استيحال تعط) ۱۸۶۶-۱۸۶۷تهران از سال ( يبلور ساز  کارخانه. ۶      
  .کند يکار نم) تهران( يساز ينيچ  کارخانه. ۷      
  ).تهران( يساز شمع  کارخانه. ۸      
  ).اصفهان( يکاغذساز  کارخانه. ۹      
  .استل يتعط) اصفهان( يساز اسلحه  کارخانه. ۱۰      
  ).اصفهان و تهران( يگ بافنده يها  کارخانه. ۱۲و  ۱۱      
  ).النيگ_ک رشتينزد( ير بافيحر يها  کارخانه. ۱۴و  ۱۳      
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  .يساز باروت  کارخانه. ۱۵      
  .ستونيه پيمخصوص ته  کارخانه. ۱۶      
يس تمام ره انگليل ۲۰۰۰۰  ن کارخانهين آالت ايماش. گاز تهران  کارخانه. ۱۷      

به دست " رايره انگليس فروخته شد و اخيپس از دو سال به مبلغ ده هزار ل يشد ول
  .افتاده است يک شرکت خارجي

ره انگليس يل ۲۰۰۰۰  ن کارخانهيساختمان ا) تهران( يساز تيکبر  کارخانه. ۱۸      
ها مقاومت کند و  يشيها و اتر ت روسينتوانست در مقابل کبر يخرج برداشت ول

  .سته شدب
، به علت عدم )۱۸۹۳-۱۸۹۴تهران از سال ( يگ سندهير  کارخانه. ۲۰و  ۱۹      

  ).زيتبر( يگ سندهير  کارخانه. بسته شد يقدرت رقابت با محصوالت خارج
  ).شابور، مراغهياصفهان، ن( يکن پنبه پاک يها  کارخانه. ۲۳و  ۲۲و  ۲۱      
  ).زيکارخانه، مشهد، رشت، تبرتهران، (برق  يها  کارخانه. ۲۸_  ۲۴      
  ).تهران( يساز صابون  کارخانه. ۲۹      
  ).تهران( يساز جو آب  کارخانه. ۳۰      
دهد که  ن وصف نشان مييبا ا يست وليچ وجه کامل نين فهرست به هيالبته ا      
رفت  شيست به پيکه نه تنها قادر ن يعيصنا. دارد يران چه وضع اسفناکيع ايصنا
ر فشار يخود را ز ي هيت اوليتواند موجود يکه حتا نم خود ادامه دهد بل يعاد

ز ممکن ين يخارج يل کاالهاياز س يريجلوگ. حفظ کند يخارج يرقابت کاالها
 يقرارداد رانيا يها شمارد با فئوداله ب» محترم«که خود را  يست، چون هر دولتين

  .سازد ن ميرممکيران غيا يرا برا ياست مستقل اقتصاديبسته که س
ران است که ينفت جنوب ا  کند صنعت گانه رشته توليد که به سرعت رشد ميي      

ه نفتون، واقع يدر ناح  ش از همهيجا ب استخراج نفت در آن. هاست در دست انگليس
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 يها ن اردوگاهيافته و قصبات کارگرنشيشمال شرق محمره تمرکز  يليما ۱۴۰در 
بخش اعظم کارگران متخصص از . اند جا واقع نيمدر ه يکارگران و کارمندان بوم
ل يم ۱۴۵ک لوله نفت به طول ي ۱۹۱۲از سال . شوند هندوستان استخدام مي

قرار  يبردار بهره و مورد ،ده شديشگاه کشياز محل استخراج نفت تا پاال  انگليسي
به . ابدي ش مييافزا يرقابل تصوريتوليد نفت سال به سال با آهنگ غ. گرفته است

بعد  يها در سال يشد ول ينفت استخراج نم" بايجا تقر نيدر ا ]۱۲۸۹[۱۹۱۰سال 
 ون بشکهيليم ۱۲به  ]۱۲۹۹[۱۹۲۰ون بشکه و در سال يليم ۷تا  ۵/۶زان استخراج به يم
نفت  يران هم اکنون در توليد جهانين شکل ايبد. ديرس) ۷۵پوتون يليم ۹۶ب يقر(

را پشت سر  يسيو گال ياج نفت، رومانکند، و در استخر مقام پنجم را احراز مي
افت و يش يدرصد افزا ۲۰زان استخراج نفت باز هم يم ۱۹۲۱در سال . گذاشته اشت

. نگ سود خالص برديره استرليون ليليم ۱۲ران يشرکت نفت انگليس و ا قيطر نيبد
در . برخوردار است يحق انحصار ران ازينفت جنوب ا يبردار ن شرکت در بهرهيا

ران را به مدت ياز استخراج نفت شمال ايامت يمل يمجلس شورا ۱۹۲۱ل نوامبر سا
به هر صورت نفت . واگذار کرد» لياستاندارد او« ييکايسال به تراست آمر ۵۰
  .ش دارديدر پ ينده درخشانيران آيا

که  ست بلين يخارج يران تنها در رقابت کاالهايع ايعلت ضعف انکشاف صنا      
توسعه ن امر به شدت مانع يا. ز هستين يارتباط يها راه العاده بد در وضع فوق
کشور حتا  يان مراکز بزرگ تجارتيم" غالبا. است يو داخل يتجارت خارج

مازندران را، _قسمت اعظم راه تهران باب مثال من. ارابه رو هم وجود ندارد يها راه
ا اسب يغ د با االيران است، باياالت اين ايمندتر که مازندران از ثروت   نيبا وجود ا

از " ها ساخته شده و منحصرا يشوسه و آهن موجود توسط خارج يها راه .موديپ

                                                 
 مترجم. لوگرم استيک ۳۸۰۴۶/۱۶، معادل با يپوت واحد وزن روس – ۷۵
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ها که پس از انقالب  سابق روس يها راه يشود به استثنا مي يبردار بهره  ها طرف آن
 يها ران راهياکنون در ا. ديران واگذار گرديبه ا ياکتبر از طرف حکومت شورو

  :ن وجود دارديريشوسه ز
. ۵) اراک(آباد تهران سلطان. ۴ن همدان يقزو. ۳تهران  يانزل. ۲ر يجلفا تبر. ۱      
ورست هم  ۲۰۰۰ها حتا به  ن راهيکل طول تمام ا. ليآستارا اردب. ۶ران مشهد يباجگ

  :ان توجه استيگذارد شا مي  ها از آن) يپست دولت(که چاپار  ييها راه. رسد ينم
  

  ورست   ۵۰۱۲  )       له شوسهاز آن جم(ارابه رو  يها راه  ۱
  ورست   ۸۸۸۳)       از آن جمله شوسه(چاپار سواره  يها راه  ۲
  ورست   ۸۵۷۳)       از آن جمله شوسه(اده يچاپار پ يها راه  ۳

  ورست ۲۲۴۶۸  جمع
  

. دهند ل مييشوسه تشک يها ها را جاده ن راهيدرصد از ا ۲۵ب يب قرين ترتيبد      
. ها فقط از زمان جنگ شروع شده است ن جادهيها از ا ليرور اتومبعبور و م" ضمنا
ران ياز شرکت نفت انگليس و ايرودخانه کارون که از منطقه امت يران به استثنايدر ا
   .وجود ندارد يران يقابل کشت يگذرد رودها مي

خطوط آهن  ۱۹۲۲ران است تا شروع سال يآهن ا چه که مربوط به راه و اما آن      
  :ن وجود داشتنديريز

  .کند يمتر کار نم ۸۷۰۰م، يعبدالعظ شاه_آهن تهران راه .۱      
  .کند يمتر کار نم ۱۶۰۰آهن محمودآباد در معادن زغال سنگ آمل،  راه. ۲      
  .کند يمتر کار نم ۱۲۰۰۰رشت، _ربازاريپ آهن راه. ۳      
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ورست  ۲۰۰حدود : هخان شرف_انيصوف يز با خط فرعيتبر_آهن جلفا راه. ۴      
  .کند يکار م
  .کند يورست کار م ۵۶: برازجان_ياحمد_آهن بوشهر راه. ۵      
ک است، و يه خطوط آهن باريبق يها ليز، فاصله ريتبر_آهن جلفا به جز راه      
  .کنند يکار م يبط يليخ

هزار  ۳-۲گر يد يک سو تا سويش از يکه فاصله مرزها يکشور يبرا" واقعا      
  .آهن مضحک است راه ن طوليت است اورس
که بر  تنها بر داد و ستد بل آهن، نه راه  تر از همه فقدان جاده خوب، و مهم      

مطابق آمار . گذارد مي يار منفير بسيز تاثيمختلف کشور ن يها در نواح متينوسان ق
] ۱۳۰۰[۱۹۲۱مت فروش گندم و جو در تابستان سال يران قيا يها منتشره در روزنامه

  :ن قرار بوديقبل از برداشت محصول از ا
  قيمت هر خروار به تومان

  جو  گندم  به تومان ]گندم يا جو[مت هر خرواريق  
  ۱۵  ۲۲ - ۲    رازيش

  ۱۸ -۱۷  ۳۰    همدان
  ۴  ۵/۵    سرخس
  ۹  ۱۳    اراک
  ۵/۵  ۸    مشهد
  ۱۴  ۵/۱۴    صحنه
  ۵/۴  ۵    رانيباجگ
  ۱۶  ۱۸    زنجان

  ۵/۱۵  ۲۴    ريمال
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بر انکشاف  تواند ينم ييمحصوالت غذا  متيق در ين نوسان بزرگيچنوجود       
که در تهران کارخانه ساخته  ييآن کارفرما. ر نگذارديمولد کشور تاث ينيروها

او مجبور است به . ا مشهد حساب کنديگندم ارزان سرخس  يتواند رو ينم
مذکور  يشهرهاتر از  بار گران ۶-۵بازار تهران که  يها متيکارگران خود مطابق ق

و  رود ب مالکان مييها به ج متين تفاوت قيت امر، تمام ايدر غا. است مزد دهد
ن که ينش گان تهران زاده ن سبب مالکان و شاهيبه هم. برد شان را باال مي بهره مالکانه

ش در ا خود شاه هم که امالک  ها ست و به اتفاق آن ها در دست آن يحکومت واقع
يي  ات چندان عالقهين مرکز و واليمناسب ب يها راهه احداث تهران است ب يکينزد

 يول افت،يل خواهد يتقل يزان فاحشيبه م  ها د آنين صورت عوايرا در ايندارند ز
 يخوب" ها وضع نسبتا ورست، جاده ۲۰۰ – ۱۰۰در عوض در حومه تهران تا شعاع 

ن يکه در ع دارند، بلدور از مرکز نه تنها وضع خراب  يارتباط يها راه" ضمنا. دارند
باند اشرار اغلب چاپارها و مسافران را  .ز هستنديزنان ن برد راه حال قلمرو دست

و مبارزه آن دو در  يه تزاريزنانه انگليس و روس است راهيس. کنند فر غارت مييبالک
 ن عوامليالبته تمام ا. کرد يها باز نهين زميدر ا يز نقش بزرگيران نيراه تصرف ا

ر يآن تاث يو داخل يگردد و بر تجارت خارج کشور مي يانکشاف اقتصادهم مانع 
  .گذارد مهلک مي

خاور  ياسياوضاع س و مبهم بودن يبه اندازه جنگ جهان يچ عامليلکن ه      
صادرات محصوالت . ران را ورشکست نساختي، ايچند سال متوال يک طينزد

 يتيتجارت ترانز. قطع شد يبه کل" بايچه در شمال و چه در غرب تقر يبازرگان
ژه صادرات خشکبار، پنبه، يبه و. ديقطع گرد يغرب يه و اروپايز با روسيافغانستان ن

محصوالت از راه  ،)يشميابر يها ن پارچهيچن شم و هميابر له و الرويپ(شم يابر
ه و اروپا صادر يز، ارزروم، طرابوزان، به روسيق تبريا از طريت قفقاز و يترانز



۵۲ 

اک يفقط تر" بايداشت و تقر يشه جنبه وارداتيران هميرت در جنوب اتجا. شد مي
ل صادرات کشور، داد يجه تقليدر نت. ديرس ن مييشد که از هندوستان و چ وارد مي

 کاران انبافان، و نوغ يداران، قال د و زارعان، داميز دچار بحران گردين يو ستد داخل
  .دا کننديمحصوالت خود پ يبرا يان کافيمشتر يتوانستند مدت متماد ينم

تا شروع  .وارد آمد يکاران کشور خسارت هنگفت ژه به محصول پنبه و پنبهيبه و      
. کرد ون پوت پنبه صادر مييليشمال کشور چند م يساله از نواح  ران همهيا جنگ،
سمنان،  يخزر گرفته تا نواح ياياز سواحل در يعيستم در منطقه وسيل قرن بيدر اوا

 ن، قم، تهران،ين، ساوجبالغ، قزويشابور، خراسان، وراميشاهرود، سبزوار، ندامغان، 
 يول. رکشت پنبه قرار گرفتنديمرغوب ز يدرصد اراض ۳۰ب يره قريکاشان و غ

 يموجب گشت که بخش مهم ،مت پنبه از دوران جنگ و بعد از آنيتنزل فاحش ق
  .گر اختصاص داده شوديبه کشت نباتات د ين اراضياز ا
-۴ز جنگ جا نسبت به دوران قبل ا در همه" بايجنگ تقر يها ها در سال متيق        
 ۵۰به زحمت به ] ۱۲۹۹[۱۹۲۰در آغاز سال  يعنيو بعد از جنگ  افتيزل نتبار  ۵

ت دهقانان يست که اکثرين يشگفت يل جاين دليبه هم. ديسابق رس  متيق درصد 
دند و يز کشت پنبه دست کشا يو قحط يگ نجات خود از خطر گرسنه يران برايا

غله تا   متيق  ن اقدام يجه ايدر نت. غله کاشتند يمزروع يها نيبه عوض آن در زم
روز به روز  ير المصرف وارداتيکث يکاالها  متيق  که  يافت در حاليل يتقل يحد
را  يبيتقر يها متيق  آمار  ،تر شيروشن شدن ب يبرا. کرد مي يرا ط ير صعوديس

  :ميکن نقل مي
  

  )الير(ها به قران  متيق  
  ۲۱/۱۹۲۰  ۱۷/۱۹۱۶  ۱۵/۱۹۱۴  ســـــــــــــــــــــــــال
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  ۱۱۰  ۱۵۰  ۱۳۵  )خروار(گندم   ۱
  ۴۰۰  ۳۸۰  ۲۳۰  )خروار(برنج  ۲
  ۳۲۰  ۲۰۰  ۱۰۰۰  )خروار(برگه زردآلو  ۳
  ۶  ــــــــــ  ۲۴  )ک مني(بادام   ۴
  ۲۱  ۲۰  ۱۶  )ک مني(روغن  ۵
  ۵۰/۵  ۲۵/۴  ۲۵/۳   ۷۶نفت  ۶
  ۷  ــــــــــ  ۵۰/۰  )عدد(وله چراغ ل  ۷
  ۱۵  ۲۷  ۵۰/۸  )ک مني(قند   ۸
  ۳۶  ۲۸  ۲۰/۹  )روانکهيگ( يچا  ۹
  ۴  ــــــــــ  ۲۵/۰  )عدد(استکان   ۱۰
  ۴  ــــــــــ  ۵۰/۰  )ذرع(ت يچ  ۱۱
  

اند، اگر کامل هم  هيهم سرحد با روس يشمال ين ارقام که مربوط به نواحيا      
مجبور است محصول خود را  يرانيت ايآن است که رعاز  يي نباشد باز هم نشانه

که از خارج وارد  ييدر مقابل کاالها .تر از قبل از جنگ به فروشد ار ارزانيبس
در سال . اند تر شده بار گران ۱۶و حتا  ۱۴، ۷، ۴ت ياستکان و چ" شوند مثال مي

مت يق يو شورويفدرات يبا جمهور يدر اثر بهبود روابط بازرگان] ۱۳۰۱[۱۹۲۲
صد در صد  وهيو م يافت و موادخام کشاورزيکاهش  يزان قابل توجهيکاالها به م

  .کرد يترق
ت ي، رعيمالک_يبار قشر اشراف تيادت جنايکشور و س ياقتصاد يگ مانده عقب      

مبدل کرد و کشور را به گرداب فقر   يدار ده ممالک سرمايه را به خراج يرانيا
                                                 

 .شد يران وارد مينفت از باکو به شمال ا – ۷۶
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. مثبت نداشت يران هرگز موازنه بازرگاني، اريچند دهه اخ يط. کامل افکند
 يها در عرض سال. اش بود ش از صادراتيالعاده ب اش فوق شه وارداتيبرعکس هم

  :داشت يانداز ن چشميران چنيا يتجارت خارج]۱۲۹۹-۱۲۷۹[ ۱۹۲۰-۱۹۰۰
  ]الير[قران  ونيليم به  

  ش واردات به صادراتيزان افزايم  صادرات  واردات  سال  

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

جمع کل از سال 
  ۱۹۲۰تا آخر ۱۹۰۰

۲/۳۶۷۷  ۲۵۲۲  ۲/۱۱۵۵  

اک و در يعبارت از پنبه، پشم، پوست، خشکبار، تر يران به طور کليصادرات ا      
  .مختلف است يصنعت ياش کاالها ر غله و وارداتيدوران اخ

 يخارج يارد قران به کشورهايليم ۵/۲ سال ۲۰ران در طول فقط يب اين ترتيبد      
. است ينيالعاده سنگ  مانده بار فوق عقب يک کشور فالحتي ين مبلغ برايا. باج داد

 ونيليم ۱۹۱افت و از يکاهش  يران تا حديا يخارج يدر زمان جنگ کسر بازرگان
ن امر يعلت ا. تنزل کرد] ۱۲۹۵[۱۹۱۶ون قران در سال يليم ۶۰در آستانه جنگ به 

-۲۰در سال (ران بود يزان صادرات نفت از طرف شرکت انگليس و ايش ميافزا
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حتا با " بعدا يول). ت صادر شدون قران نفيليم ۱۸۰ش از يب] ۱۲۹۹-۱۲۹۸[۱۹۱۹
کسر تجارت برد،  يم يار کميران از آن سهم بسيش صادرات نفت که ايوجود افزا

ون قران يليم ۲۲۰به ] ۱۲۹۹[۱۹۲۰ش نهاد و در سال يدوباره رو به افزا يخارج
" بايگذر، تقر ن رهيدر ا. ران حد نصاب استير ايسال اخ يس ين رقم برايا. ديرس
فقط   ها آن: دارند يسان  کيمه مستعمره سرنوشت يمستعمره و ن يکشورها  ي همه

داران يو خر  يدار سرمايه يه ارزان به کشورهايمواد اول يگان عاد صادرکننده
ه ين مواد اولياز هم" که غالبا ييآن کشورها هستند کاالها يصنعت يکاالها يدائم

  . شوند مي تمام شده فروخته يتر از بها چند بار گران يساخته شده ول
-۱۲۹۹[۱۹۱۸-۲۰ يها جهان در سال ييي از کشورها ران با پارهيتجارت ا      

  :داشت يانداز ن چشميچن] ۱۲۹۷
  

  زار قران هــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبه 
  صادرات  واردات  کشور  
  ۲/۲۴۵۳  ۲/۸۹۶۱  افغانستان  ۱
  ـــــــــــــ  ۵/۱۴۴  آلمان  ۲
  ۶/۲۹۰  ۱/۳۹۳۳  نيچ  ۳
  ۳/۱۲۵۸۱۵  ۵/۳۶۶۳۲  مصر  ۴
  ۹/۱۳۰۰۴  ۴/۶۴۱۹  االت متحدهيا  ۵
  ۲/۸۱۶۰۴  ۶/۴۴۸۵۷۸  بريتانيا يامپراتور  ۶
  ۷/۱۲۵۶  ۴/۲۶۳۷  فرانسه با مستعمرات  ۷
  ۴/۲۳  ۴۰۳۷  ايتاليا  ۸
  ۶۲۲۰  ۸/۶۰۳۷  ژاپن  ۹
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  ۶/۷۵۴۷۲  ۷/۸۴۹۶۵  هيروس  ۱۰
  ۴/۵۱۵۹۳  ۳/۱۶۴۹۷  هيترک  ۱۱
  ۴/۹۲۸۳  ۳/۴۳۷۴  عمان  ۱۲

  
و  ۷۷برآمدران يه، انگليس در صدد تصرف شام ايسم روسياليپس از سقوط امپر      

ون قران واردات کل يليم ۶۲۹از  .ن هدف نائل شديبه ا" بايدر عرصه تجارت تقر
به (سهم انگليس است ] قران[ون يليم ۴۴۸، ]۱۲۹۸-۱۲۹۹[۱۹۱۹-۲۰ کشور در سال

 يدرصد، و سهم کشورها ۷۰ود حد يعني) يو نخ يمنسوجات پشم يطور کل
د منتظر بود که پس از يبا. ديرس درصد مي ۳۰فقط به " ران ضمنايگر در واردات ايد

که  ييقسمت اعظم کاالها. ابدي ير مهميين منظره تغيران ايانعقاد قرارداد روس و ا
و آالت  نيواردات ماش يو تجمل ياء مصرفياند از اش شوند عبارت ران وارد مييبه ا
و اما درباره . دهند ل مييرا تشک يزيل اقالم ناچياتومب يبه استثنار توليد ابزا

 يو در سال مال. ز بوده استيشه ناچيد گفت که هميران به انگلستان بايصادرات ا
  .داد ل مييران را تشکيدرصد صادرات کل انگليس به ا ۲۰" مذکور جمعا

يي  سابقه يب يان بحران تجارريا يدر تمام نواح" بايتقر] ۱۳۰۰[۱۹۲۱در سال       
ک سلسله از ي يکشور که به ورشکست يات شماليداد، بخصوص در وال يرو

رکود داد و  ين بحران از طرفيعلت بروز ا. شد يبزرگ منته يتجار يها شرکت
 ون اسکناسيليارزش شدن کامل صدها م يگر بيد يو از سو يو خارج يستد داخل

ران يداران ارزاق ارتش خود به ايخر يجنگ برادر دوران  يه تزاريکه در روس بود

                                                 
سم و مبارزه به خاطر ياليامپر«چ يبه اثر پاولو] اول[ يران در آستانه جنگ جهانيه در بازار ايروس يدرباره برتر – ۷۷
 .ديرجوع کن ۱۷-۳۰جلد دوم صفحات » ندهيبزرگ در آ يها آهم و راه يها راه
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ران به امپرياليسم آنتانت يژه مردم اين باج خود ويدر واقع ا. وارد کرده بود
)Entants (ديب آن گرديد جنگ نصيفواتمام  ييجه نهايبود که در نت.  

بودجه  ]۱۲۷۳[۱۸۹۴از سال . ستين اسفناک نيتر از ا ز کميران نيه ايوضع مال      
ن شاه يدر دوران سلطنت ناصرالد. بزرگ داشته است يهر سال کسر" بايتقر کشور

 يريتداب يدر پرتو" بعدا. ديرس قران مي ۱۰۰۰۰۰۰۰ب يساله به قر  کسر بودجه همه
کشور اتخاذ نمود  ياصالحات مال ياو، برا ياز وزرا يکيخان،  يتق رزايکه م
ن شاه دوباره با يمظفرالددر زمان سلطنت  ين رفت، وليکسر بودجه از ب" موقتا

متوسل  يخارج يها م آن به قرضهيترم يرو به صعود نهاد و شاه برا يتر شيشدت ب
درآمد بودجه . (ديقران رس ۳۰۰۰۰۰۰۰کسر بودجه به  ]۱۲۸۵[۱۹۰۶در سال . شد

ران را از سال يا ين وضع ماليريارقام ز .)قران ۱۰۵۰۰۰۰۰۰نه يو هز ۷۵۰۰۰۰۰۰
   :دهد نشان مي]۱۳۰۱[ ۱۹۲۲تا  ]۱۲۶۶[۱۸۸۷

  
  انقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــربه 

  اختالف  مخارج  ديعوا  الســــــــــــــ
۱  ۸-۱۸۸۷  ۵۶۱۸۶۷۱۶  ۴۲۲۳۳۴۷۲  ۱۳۹۵۳۲۴۴  

۲  ۴-۱۹۰۳  ۱۱۶۱۲۰۰۰۰  ۱۳۵۰۴۰۰۰۰  ۱۸۹۲۰۰۰۰-  

۳  ۱۰-۱۹۰۹  ۱۰۶۵۵۱۸۰۰  ۱۹۰۳۰۵۰۰۰  ۸۳۷۵۳۲۰۰۷۸-  

۴  ۱۲۷۹-۱۹۱۱  ۱۱۹۲۵۳۷۹۹  ۱۲۸۵۸۱۱۵۱  ۹۳۲۷۳۵۲۸۰-  

  
                                                 

 .نده منتقل شده استيتمام آن به سال آ" بايرا تقريون قران حساب نشده زيليم ۱۸ بيجا قرضه قر نيدر ا – ۷۸
امده يخروار برنج به حساب ن ۳۰خروار جو و  ۳۲۸۴خروار گندم،  ۲۵۵ :جا کسر بودجه به شکل جنس نيدر ا – ۷۹

 .است
 ]ناشر. [ح شديحآمده است که به نظر نادرست آمد و لذا تص ۱۹۱۱-۱۲ يدر متن روس – ۸۰
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مواجه بود  ير مدام با خطر افالس ماليسال اخ ۲۵ يران طيب دولت اين ترتيبد      
سر و ته بودجه را به  يب يخارج يها اد اغلب فقط از راه اخذ قرضهيز يو با دشوار

مردم  ز به دوشيها ن ن قرضهين تمام ايپر واضح است که بار سنگ. آورد هم مي
ن شده يياهه دولت تعيکه با س يش از آن مبلغيکه الاقل دوبار ب يمردم افتد، مي

  .پردازند است، پول مي
را در نظر ] ۱۳۰۱-۱۳۰۲[۱۹۲۲-۳حه بودجه سال يتر، ال قيف دقيتوص يبرا      
 ۸۶۵۱_ يد جنسيتومان و عوا ۱۶۳۳۲۴۱۳آن  يد نقديم که رقم کل عوايريبگ

د يبه اندازه عوا خروار برنج برآورد شده است ۱۰۰خروار جو و  ۲۰۰خروار گندم، 
 ۲۲۹۶تومان نقد و  ۲۲۸۰۰۶۸۳بودجه سال گذشته است؛ در بخش مخارج بودجه 

. شده است ينيب شيپ جنس، _خروار برنج ۱۹۰خروار جو و  ۲۴۸۴خروار گندم، 
خروار گندم،  ۳۳۵تومان و با جنس  ۳۴۶۸۴۵۰د با پول نقد يمخارج بر عوا يفزون

حه بودجه عبارت ين اليا صه مشخصيخص. خروار برنج است ۳۰ار جو، خرو ۳۲۸۴
در حال حاضر دولت . گر بودجهيبر تمام اقالم د يت مخارج نظامياست از اولو

ن يبه هم. ل دهديخود تشک يبرا يجنگد و در صدد است ارتش ران با اکراد مييا
البته . ه استون تومان اعتبار اختصاص داده شديليم ۹وزارت جنگ  يمناسبت برا

ژه يبه و. اند ل دادهيها را تقل خانه تمام ادارات و وزارت" باين منظور بودجه تقريا يبرا
 ۲۰۰۰۰۰به ] ۱۳۰۱[۱۹۲۱تومان در سال  ۲۲۷۰۰۰که از  يبه بودجه فرهنگ مل
حه يلکن ال. وارد آمده است يديافته لطمه جديکاهش  يتومان در سال جار

دار مبلغ  تيصالح يها تيق شخصيرا به تصديز توان موثق دانست يبودجه را نم
ن ياند و ا تر برآورد شده ون تومان کميليم ۸-۷حداقل " و عامدا" د عالمايعوا
اش  رانيشاه و وز  ب ماموران کوچک و بزرگ و قبل از همهيهنگفت به ج يها پول
  .رود مي
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ق يحقا )]۱۲۹۹ يد[۱۹۲۱ه سال يژانو(حه بودجه يدر مجلس هنگام مذاکره ال      
در سال . المال از طرف ماموران دولت ذکر شد تيدرباره اختالس ب يآور  رتيح

ات و عوارض يتومان مال ۶۲۰۰۰ک مامور دولت در اصفهان يتنها ] ۱۳۰۰[۱۹۲۱
ن به خزانه آک قران يحتا  يد داد وليگرفت و قبض رس يشخص يمختلف به امضا

مان يسل. رخ داده است يگر نواحيد ز وين واقعه در کرمانشاه و تبرير اينظ. دينرس
ضمن نطق خود اظهار ) از جناح چپ حزب دموکرات(نده مجلس يرزا نمايم

که قبل  د؛ بليرس يحتاج مملک نميدهند به مصرف ما که مردم مي ييها پول: داشت
گفت  يو. شود ل مييد اتومبيها و خر ها و کاخ ساختن پارک صرف  از همه

اد کنم که به يتوانم سوگند  دهند و من مي ه پول ميچاريوران ب شهيدهقانان و پ
چه که در  اگر تمام آن. شود شان گذاشته مي چه که به حساب ش از آنيب مراتب

" م سه برابر، محققايد ما اگر نگويرند وارد خزانه شود عوايگ کشور ما از مردم مي
در دنباله  رزايمان ميسل» .دهند خواهد شد که به ارائه مي يدو برابر آن مقدار
خزانه در برد  و دست درباره اختالس يواهد متعدداظهارات خود ش

حتا آن " ها غالبا يها و غارتگر ن سرقتيدر اثر ا. ي مختلف آوردها  خانه وزارت
االت به خزانه دولت ياست از ا يزان واقعيتر از م که به مراتب کم يديعوا
االت ين ايتر از بزرگ يکي جان کهيآذربا] ۱۲۹۹[۱۹۲۰در سال " مثال. رسد ينم
به خزانه کشور نداد  يچ پوليرد نه تنها هيگ شهرستان را در بر مي ۱۹ران است و يا

م يعظ يد تا کسريافزا يز بيبر بودجه آن ن يخزانه مجبور شد مبلغ ،حتا برعکس
" د جمعايقران در مقابل عوا ۱۳۴۴۷۶۲۵الت را که با مخارج کل ين اآبودجه 

الت يسان ا نيبد. م کنديترم يشد تا حد ميقران  ۴۰۵۱۸۷۵۱ معادل با ۹۳۷۶۷۵۰
پر . ن سازديخود را تام يجان نتوانست حتا مخارج ادارير آذرباينظ يمند ثروت

                                                 
 ناشر.درست باشد ۴۰۷۰۹۷۰رسد که رقم  اين رقم نادرست است، به نظر مي - ۱
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ماموران ادارات نقش  يز حرص و طمع و خزانه دزديجا ن نيواضح است که در ا
  .داشت يمهم
دهند،  ل مييتشک يمرکز و يشان را مالکان محل تيکه اکثر ن قشر مامورانيا      

کنترل خزانه دولت با هرگونه تالش در  يبه منظور از دست ندادن امکان چپاول ب
با تمام قوا مبارزه  لمشاغ يارد ستم مقاطعهيس يه کشور و الغاينه تمرکز امور ماليزم
ستم يس يالغا يبرا] ۱۲۹۹[۱۹۲۰رالدوله در سال ينه مشيالبته کاب. کنند مي

را که تا آن لحظه  ياتخاذ نمود و حتا در چند شهرستان مشاغل يريبتدا يدار مقاطعه
ش ييي ب رخواهانهيات خيها ن نيا  ي همه يملغا ساخت ول داده شده بود  به مقاطعه

که به  نينظر از ا صرف ،ران رواج دارديهنوز هم در ا يدار ستم مقاطعهيس. نبود
د يشده که عواخاطرنشان  يد و چه در گزارشات رسميکرات چه در جرا

  .زان اجاره بهاستيش از ميداده شده به مراتب ب  که به مقاطعه ييها محل
شد  د مملکت از طرف باند ماموران جزء و ارشد چپاول مييکه عوا يطيدر شرا      

 يها به قرضه" بود، دولت طبعا يمن در آورد يي دهيبه صورت پد يته و خزانه
را به طور موقت  يالاقل خطر افالس مال هلين وسيد تا بديگرد متوسل مي يخارج
ره از بانک يهزار ل ۵۰۰به مبلغ ] ۱۲۶۹[۱۸۹۰ن قرضه در حال ياول. ف دهديتخف

جدول . گر اخذ شديد يها قرضه يپ رد يانگليس گرفته شد، و متعاقب آن پ
گرفته  يران قبل از جنگ جهانيرا که دولت ا ييها ن واميتر ن، فهرست عمدهيريز

  :دهد بود نشان مي
  

ربح   مبلغ  سال  
  ساالنه

مدت   محل دريافت
  پرداخت

  سال۷۵  هيروس  %۵  روبل طال ۲۲۵۰۰۰۰۰  ۱۸۹۹  ۱
  سال۷۵  هيروس  %۵  روبل طال ۱۰۰۰۰۰۰۰  ۱۹۰۱  ۲
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  سال۱۵  هندوستان  %۵  ره طاليل ۳۱۴۲۸۱  ۱۸۹۹  ۳
  سال۱۵  هيروس  %۷  ره نقرهيل ۱۱۱۱۱۰۰  ۱۹۱۰  ۴
  سال۵۰  انگلستان  %۵  ره طاليل ۱۲۵۰۰۰۰  ۱۹۱۰  ۵
  نشده نييتع  هندوستان و انگلستان  %۷  ره طاليل ۱۴۰۰۰۰  ۱۹۱۱  ۶
  سال ۳  هيروس  %۷  ره طاليل ۲۰۰۰۰۰  ۱۹۱۲  ۷
  سال ۵/۲  انگلستان  %۷  ره طاليل ۲۰۰۰۰۰  ۱۹۱۲  ۸
  نشده تعيين  انگلستان  %۷  ره طاليل ۱۰۰۰۰۰   ۱۹۱۲  ۹

  
ره انگليس يل ۶۷۴۵۰۰۰ها برابر با  ن واميمبلغ کل ا] ۱۲۹۱[۱۹۱۳ان سال يدر پا      

ره يل ۲۰۰۴۰۰۰قرضه روس و  ره آنيل ۴۷۵۰۰۰۰قران بود که  ۳۶۰۷۳۰۰۰۰با 
 يول. گردد ره مييل ۵۶۳۶۰۰ها بالغ بر  ن قرضهيبهره ساالنه ا. انگليس بود ي قرضه

هم داشت که تا آن  يگريمذکور تعهدات د يها ران عالوه بر قرضهيحکومت ا
. ديرس قران مي ۴۴۳۲۰۰۰۰ران تا به سفارت انگليس در ته زمان مطابق گزارش

ه بابت جبران خسارات که در اثر يبه انگليس و روس يون قران بدهيليم ۲۵منجمله 
و  درجه اول از درآمد گمرکات يها قرضه. ران به آن دول وارد آمده بوديانقالب ا

ه و يروس] ۱۲۹۴[۱۹۱۵در سال . شد گر دولت پرداخت مييد ديه از محل عوايبق
ها مهلت  ران در پرداخت اقساط قرضهيط جنگ، به ايا در نظر گرفتن شراانگليس ب

د مهلت نه اقساط يه بود که در تمام دوره تمديفقط روس" ضمنا. دادند ياضاف
پس از انقالب . را  ها روبل طال را گرفت و نه بهره ساالنه آن ۷۴۹۲۸۴۸ يها قرضه

 يه مطالبات نقدياز کل" رسما يه شورويروس يستياليو سوسيفدرات ياکتبر جمهور
ران يا يدر وضع آشفته مال يالت محسوسين اقدام تسهينظر نمود و ا خود صرف
کسر . است ينيسنگ يران دچار بحران مالين اوصاف ايبا تمام ا يول. فراهم نمود

ر يخواهد ساخت نظ ران را واداريش است ايکه در پ] ۱۳۰۱[۱۹۲۲بودجه سال 
جه نفوذ يها  دراز کند و در نت انگليسي يبه سو يدست تکد ۱۹۲۰-۲۱قبل  يها سال
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ران يگرچه دولت ا .افتيم خواهد يان طبقات حاکمه باز هم تحکيها م انگليسي
ران به ياش در ا از نفت شمال، منافعيز که پس از انعقاد امتيکا نيکوشد از آمر مي

ها به  شن لحظه تاليتا ا يافت کند وليدر يافته است مبالغيش يافزا يطور محسوس
  .اند نشده يمنته يريگ موافقت چشم

د که تمام ياب ن جهت هم شدت ميياز اها  ران به انگليسييه ايمال يگ وابسته      
در تمام " باياست که تقر» بانک انگليس«ران در دست يا يو ارز يات بانکيعمل

 ين بانک که نام پر سر و صدايا. ر کرده استيبزرگ کشور شعبه دا يشهرها
ست که به يش نيب  انگليسي يک شرکت سهاميران را دارد يا» يک شاهنشاهبان«

ره يل ۴۰۰۰۰۰۰ ياصل  با سرمايه ]۱۲۷۸[۱۸۹۹ه سال يژانو ۳۰موجب اعتبارنامه 
ران تا سال يچاپ و نشر اسکناس در ا يس شد، و از حق انحصاريتاس  انگليسي
در انعقاد  يلن بانک، واسطه اصين حال ايدر ع. برخوردار است ]۱۳۲۸[۱۹۴۹

 يگمرک ران بوده است و کنترل بر عوارضين انگليس و ايقرضه ب يقراردادها
 يول. گردد در دست اوست ها مي ن قرضهيران که صرف پرداخت ايجنوب ا

بانک هر لحظه در هر . گردد ن امور محدود نمييتنها به ا يبانک شاهنشاه ي طرهيس
و تنزل  يمختلف را ترق يه ارزهاو احتکار، مظن يينقطه کشور به منظور سودجو

 يبه کلران يااز تجار بزرگ  يادين امر به کرات تعداد زيجه ايدهد و در نت مي
  .اند مفلس و ورشکست شده

ه کشور ين منشاء شر و فساد و سروسامان دادن به ماليمبارزه با ا يدولت برا      
منظور بانک  نيکند و بد اتخاذ مي يک بانک دولتيس يتاس يبرا ير جديتداب

ران واگذار يا به يه شورويو روسيفدرات يرا که از طرف جمهور اسقراض روس
ون روبل يليم ۲۰ن بانک برابر با يا  در آستانه جنگ سرمايه ]۱۲۹۳[۱۹۱۴سال (شده 

ن بانک خواهد توانست يا ايکه آ نيو اما ا. دهد ل مييتشک يي تازه يبر مبنا) طال بود



۶۳ 

مسلم  يول. نده نشان خواهد داديآ. انگليس رقابت کند ک با بانکينده نزدئيدر آ
  .مطلق در کشور است ين لحظه قدرت انحصاريآن است که بانک انگليس تا ا

. آور است اسي" واقعا يو چه مال يچه از لحاظ اقتصاد رانيوضع اسان،  نيبد      
ه يروسالگرانه انگليس و ياست استيس ياديتا حد ز ين وضعيش چنيدايالبته سبب پ

د مانع يکوش ياستياز جنس س يروين دو کشور به پيک از اياست که هر يتزار
. ران محفوظ مانديا ياش در بازارها يگردد تا سلطه انحصار يع محليانکشاف صنا
ران به يآهن ا از ساختن راهيامت ين، آنان به انحاء گوناگون از واگذاريعالوه بر ا

که مبادا طرف  نيز از ترس ايحتا خودشان نو  کشور ثالث ممانعت به عمل آوردند،
ر ياوصاف، تقص نيبا تمام ا يول. ن کار را آغاز سازنديگردد، نتوانستند ا يمقابل قو

ن باند حاکم است که يهمانا ا. باشد دستان او مي به گردن حکومت شاه و هم ياصل
ود تر خ شيتمول ب يهنگفت برا يالت را به منبع درآمدهايوزارت و ا يها پست

ر يها مملکت ش يبه اجنب شرمانه ثروت کشور يمبدل کرده و از راه حراج و فروش ب
  .يي کشانده است سابقه ياه و فقر بين روز سيد را به چنيو خورش

  

  يجنبش اجتماع. ۴
  يدار ران از طرف دول بزرگ سرمايهيا يو اقتصاد ياسين ساله سياستثمار چند      

روند مبارزه  يکه بر تمام کشور بل ياقتصاد  يگ ا بر زندهنه تنه يقياثرات عم
ران و يدر ا] ۱۲۸۶[۱۹۰۷ن علل انقالب سال يتر از عمده يکي .آن گذاشت ياجتماع

مردم به  يها ل تودهيه عبارت از تمايدر ترک] ۱۲۸۷[ ۱۹۰۸ن انقالب سال يچن هم
ن يقدم را در ا شيران نقش پيها بود و ا ن دولتير مخرب اينجات از نفوذ و تاث

ن دو يکه بند و بست ا واضح است. کردند مي يها باز ه وقت و انگليسيينه، روسيزم



۶۴ 

ن جنبش نه تنها يافتند ايدر  ها که آن يموقع يعني ۱۹۰۷ سال قدرت پس از انقالب
  .دتر شديشد ،ز متوجه استيه خود آنان نيکه بر عل بر ضد استبداد شاه بل

ن کشور به ينبود ا يخارج يها امپرياليست» چنگ«به ران ياگر خطر افتادن ا      
برد  يتوان پ جا مي از آن. افتاد م موجود ميير رژييه فکر تغبها  ين زوديبه ا يسخت

 يها، با چنان قساوت سم ضمن تماس و ارتباط کامل با انگليسييم تزاريکه چرا رژ
 نيتر هرا سرکوب کرد و چند صد تن از برجست ]مشروطه[رانيانقالب اول ا

چند سال  يکه ط يجنگ داخل. را مصلوب و اعدام نمود يآزادراه مجاهدان 
روس و انگليس مشتعل شده  يماهرانه با طالها اش نائرهادامه داشت و ) ۱۱-۱۹۰۷(

ه و يروس ۱۹۰۷از سال . افتيان يران پايشاه از ا يد محمدعليسرانجام با تبع بود،
 ياقتصاد_ياسيس ران به مناطق نفوذيا ميانگليس پس از انعقاد قرارداد تقس

در مورد تمام مسائل مهم ) منطقه نفوذ انگليس: ه و جنوبيمنطقه نفوذ روس:شمال(
ران يل هر دو دولت در سرکوب انقالب اين دليبه هم. کردند عمل مي" مشترکا

بخش  ييخود موفق نشدند جنبش رها يها عالرغم تمام تالش يول. نفع بودنديذ
  .زندرا نابود سا يمل

اش  انيخته که مجريهار و لجام گس در دوران تسلط ارتجاع ۱۹۱۲در سال       
با تعداد » اتحاد اسالم«به نام  يتيالن جمعيان انگليس و روس بودند در گينظام
رزا يبعد م ياندک .ل شديگانگان تشکيمبارزه با ب يبرا ياسالم يشعارها ياديز

نام و . در راس آن قرار گرفت يودوست و به زيت پين جمعيخان هم به ا کوچک
ها  که او پس از طرد انگليسي يهنگام ]۱۲۹۹[۱۹۲۰خان در سال  شهرت کوچک

ران را اعالم کرد و يا يالن، در رشت جمهورياز گ يه شورويروس يتوسط قوا
  .ديچين پيران ايل داد در سراسر ايحکومت موقت را تشک
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و  يان بورژوازيدر م) ها يجنگل(ان خ ي که گروه کوچکتيبا وجود تمام محبوب      
کار يآن را نداشت که پ يينتوانست و توانا يع مردم داشت معذالک ويوس يقشرها
ن علت که خود يا قدر به  نيران را به آخر برساند هميا يبخش مل يآزاد

او که در گذشته مال بود، نه . داشت يفه تصور باطلين وظيخان درباره ا کوچک
اش  ن اشتباه او و گروهيتر بزرگ. ز بوديد محدود نيبا د يه شخصک بل يتنها خرافات

ها و حکومت شاه را تا حد  توانند نفوذ انگليسي کردند مي ن بود که فکر ميآدر 
بان هم شاه و هم يکه درست پشت يهمان کسان يعني» براليل«با کمک مالکان  ينيمع

ته ياو نه فقط کم يرست، بران فکر ناديا يبر مبنا .ن برندياز ب ،ها هستند انگليسي
 کرد ن نظر آشکارا مخالفت مييا اران که در آن موقع بيست ايحزب کمون يمرکز
ز ين ۸۱ها يجنگل   ان خوديکه در م ش آمد بليتفاهمات و مشاجرات سخت پ سوء

است يموجب انشعاب گروه شد؛ گروه دست چپ به ر" داد که بعدا يرو ياختالفات
خان را  کوچک داران مسلح، طرف يها و با اتکاء به دسته ق شدياهللا خان فا احسان

ن يا. ل داديد را تشکيو حکومت جد )۱۹۲۰ه سال ياواخر ژوئ(برکنار نمود 
بر  ير شوميشد، تاث که ماهرانه توسط عمال شاه دامن زده مي يداخل يها کشمکش
خان بار دوم به مسند قدرت  که کوچک يحوادث گذاشت و هنگام يروند آت

، يعمال شاه و مالکان محل ينيس و توطئه چيدر اثر دسا. ر بوديگر ديشت دبازگ
 يکي، ۸۲دن خالو قربانيآمد و با گرو به وجود يبيعج يم طلبيانت و تسليط خيمح

                                                 
 .نامند مي يرا جنگل  ها ن مناسبت آنيشدند و به هم مي يخان در جنگل مخف کوچک يها کيچر – ۸۱
در  ير شورويت سفخالو قربان پس از وساط. اهللا خان جناح به اصطالح چپ بود کان احسانيخالو قربان از نزد - ۸۲

ز در ياهللا خان ن احسان. ز گمارده شدين يانزل يتهران و کنسول آنان در رشت جنبش جنگل را ترک کرد و به شهردار
گان  ندهيرزا برعکس عالرغم وساطت مکرر نمايم. مت کرديعز يبه شورو" ن شد و بعداين وساطت خانه نشياثر هم
د به گزارش سفارت بريتانيا در تهران به ينگاه کن] ح ناشريتوض.[ديکنار آ يحاضر نشد با دولت مرکز يشورو

 Fo E 2s3/۲۸۵/ ۳۴وزارت خارجه آن کشور سند شماره 
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خود به قشون شاه  يخان با واحد مسلح تحت فرمانده ک کوچکياز همرزمان نزد
   .افتيان يپا

 خالو قربان: ن کردييش تعيالن را از پيب گسابقه سرنوشت انقال يانت بين خيا      
بکر و انبوه را  يها ن جنگليدخول و خروج ا يها تمام راه يک جنگليبه عنوان 

شکست خوردند و  خان کوچکمسلح  ين واقعه، قوايبعد از ا يبلد بود، اندک
 خان کوچکخود ). ۱۹۲۱اکتبر (الن دوباره به تصرف قشون شاه در آمديسرتاسر گ

ات يبه روا(ا منجمد شده بوديبود، بعد جسد او را که گو يها مخف کوهدر  يمدت
ران يکش به شاهنشاه ا شياش را خود خالوقربان به عنوان پ دهيافتند و سر بري )يرسم

 يها با رفقا انتيدر اثر خ عين وقايش از ايپ يمدت اهللا خان احسان. به تهران برد
ران يمجاهدان در نقاط مختلف اه يبق. ه مهاجرت کرده بودياش به روس کينزد

م موجود را همراه خود يکار با رژيپراکنده شدند و حس نفرت و انزجار و روح پ
  .بردند
ز حوادث يران نيگر ايجان، بخش دين اوضاع و احوال در آذربايزمان با ا هم      
ز را تصرف يحکومت تبر) رهبر دموکرات( يابانيخ محمد خيش .رخ داد يمشابه

نهضت . را آغاز نمود يديها و حکومت شاه مبارزه شد ه انگليسييلکرد و برع
تابستان سال (چند ماه  يط. جان را فراگرفتيآذربا ياز نواح يافت و برخيگسترش 

خ محمد و هواداران يدر دست ش" ت عماليحاکم ين نواحيدر تمام ا) ۱۹۲۰
 ييفدا يها دسته ، مجدانهترزيآم تيمبارزه موفق يها برا دموکرات. دموکرات او بود

در راه  يمانع جد يل فنيو وسا يفقدان کامل اعتبارات مال يول. ل دادنديتشک
ران جدا مانده بودند در اواخر يز که از تمام ايون تبريمل. تر جنبش شد شيگسترش ب

قزاق  يجان با کمک نيروهايآذربا يشاه سرکوب شدند؛ وال يتابستان به دست وال
خ محمد ياز زدوخوردها خود ش يکيان يف کرد و در جريتوقچند صد نفر را ) يرانيا(
  .هم کشته شد يابانيخ
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چه در _ ونيه ملين مبارزات علين نکته الزم است که در تمام ايا يادآوري      
 ينقش فعال يو مال يژه از نظر کمک فنيها به و جان انگليسييالن و چه در آذربايگ

. ساخت دتر مييرا نسبت به آنان شد ن مداخله، خشم و نفرت مردميو ا _داشتند
خواهند  مي يبا سرکوب هرگونه جنبش انقالب  ها کردند که آن مردم درک مي

که  يقرارداد. ب حکومت شاه برساننديران را به تصويقرارداد معروف انگليس ا
   .فروخت يلندن مداران  به زمام" وکال" ران را جزئايا

را » نظم و آرامش«ز ين و مازندران و کرمانشاه ندر خراسا يبا همان انرژ  ها آن      
م منفور فئودالي به مبارزه بر يه رژيهرجا که مردم عل. مجددانه برقرار کردند

خود را به کار بردند و  ينظام يحتا قوا" ها طال و اسلحه و غالبا خاستند انگليسي مي
 يول. کمک کردند» يشيآزاداند«کن ساختن هرگونه  شهيدر ر يرانيمالکان ا
را به  ۱۹۱۹موفق نشدند قرارداد سال   ها آن يها، وقت رنگين نينظر از تمام ا صرف
کدام از  چيه ]۱۲۹۹[۱۹۲۰که در عرض تمام سال  يب برسانند و موقعيتصو

ن يشدند، جرئت نکردند به چن هر ماه عوض مي" بايمستعجل که تقر يها دولت
نقطع از يال يبانيشدند که پشت که متقاعد يتن در دهند و هنگام ينيمعامله ننگ

سازد،  تر مي را نسبت به انگليس فزون يمرتجع فقط خشم و نفرت اهال يها فئودال
شروع » با انقالب يگ بسته هم«در روش آنان به سمت  يآن وقت ناگهان چرخش

ها به  رمنتظره بود که انگليس مدتير سمت به خصوص از آن جهت غيين تغيا. شد
" ضمنا. نا امن شمال را بگذارد و به جنوب منتقل شود يکه نواحکرد  ن مييشاه تلق

ر سمت يين تغيعلت ا. به شاه وعده داد که او را از هرگونه خطر انقالب مصون دارد
السلطنه سابق انگليس در  بيسفورد، ناخود لرد چل يدر سخنران  بهتر از همه

قات يحقانجمن ت«در  يران ضمن سخن يو .هندوستان شرح داده شده است
ران اشتباهات يانگلستان در ا« :گفت) ۱۶/۶/۱۹۲۱مز مورخ يروزنامه تا(»ايآس
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ها برخورد خودخواهانه داشت و به افکار و  يرانينسبت به ا. يي مرتکب شد دهيعد
انگلستان با عناصر مرتجع  نيعالوه بر ا. گذاشت ينم يآنان وقع يات اجتماعيروح

. ديگرد يکاء به آنان موجب سلب اعتماد عموموند محکم برقرار کرد و تنها با اتيپ
چ وجه يش است و به هيمنافع خو يدند که انگليس فقط در فکر ارضايها د يرانيا

منفور عام و از همان آغاز محکوم به   رانيقرارداد انگليس و ا. ندارد يتوجه  رانيبه ا
است و به  درجه بدنام يانگليس منتها ها نيا  ي جه همهياکنون در نت. شکست بود

 ين دولت اسالميتر که انگليس به عنوان بزرگ  آبرو شده، حال آن يب يکل
معطوف  يتوجه خاص يات عالم اسالمياجات و روحيست نسبت به احتيبا مي
حال روشن . گفت يدر پارلمان آن کشور مطالب مشاهبهز يلرد کرزن ن» .داشت مي
  .ش گرفتيدر پ »يانقالب«است يس  رانيشود که چرا انگليس در ا مي

کوشند  ها مي شود انگليسي يي شروع مي گرانه ن لحظه هرجا که جنبش چپياز ا      
ن جنبش به دست ياورند تا ايآن را به چنگ ب يق خود رهبريله عمال صديبه وس

 يکودتا يدر روزها ييها ن تالشيچن. افتد ين  ه ضد انگليسييروح يعناصر دارا
 ۱۹۲۱در تابستان سال ان حوادث خراسان يجردر تهران و در ) اسفند(ه يفور

ت يرا ماهيت روبرو شد زيز با عدم موفقيد نيک جدين تاکتيلکن ا. صورت گرفت
در . شد گر فاش مييرق دا از طُيد و يله جرايا به وسين روش مزورانه، يتمام ا يواقع
ن و يجستند و چون جنبش از چارچوب ا مي ياز جنبش دور يجه عناصر انقالبينت
. ديگرد شاه سرکوب مي ينظام يشد به سرعت به دست قوا يالت خارج نميا آن اي

که رهبران جنبش  نيمنظور ا وابسته به دولت اغلب به يها و روزنامه يد ارتجاعيجرا
ن حال يکردند و در ع پخش مي يعاتين شايچن" اعتبار سازند، تعمدا يرا هرچه زودتر ب

شدند باال  ل مييها گس اميسرکوب ق يکه برارا  ينظام يه واحدهايله روحين وسيبد
قلمداد   رانيانگليس و مجاهدان راه استقالل ا سيو آنان را مبارزان ضد دسا بردند مي
  .کردند مي
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است انگليس عبارت ير سييجه تغين نتيتر رمترقبهين حال غين و در عيتر بزرگ      
از  ياريبس يبانيو پشت يتد دوسيم ديخواه" که بعدا ها چنان از آن است که انگليسي

اد دوام خواهد ين اوضاع و احوال زيا ايآ. ن را از دست دادنديمالکان و خوان
ه يفور يه از کودتايقض. ده گرفتيتوان ناد يت را نميواقع يول. آورد؟ دشوار است

را نداشت، در  ييحتا اصالحات جز ييدار که توانا دولت سپه. آغاز گشت) اسفند(
کال يراد رازه امور کشور عاجز و ناتوان ماند، عناصريش يگ دهيمقابل از هم پاش

و  يخوش بحران مال کشور دست. دنديبا او امتناع ورز ياصالح طلب از همکار
در  يه انقالبيروس. ماه مواجب نگرفته بودند ۶ش از يها ب قزاق. ن بوديسنگ ياقتصاد
داد،  يان کودتا رودر تهر ين اوضاع و احواليدر چن. جا باال گرفته بود  همه

  .بود  رانيا ياقتصاد_يدر نظام اجتماع ياديرات بنييجاد تغياش ا که هدف ييکودتا
 ين به سويقزاق پادگان قزو ينيروها :ن شکل بوديکودتا بد يوضع ظاهر      

تخت و ي، پايچ مقاومتيبدون برخورد با ه ۱۹۲۱ه سال يفور ۲۱تهران راه افتادند و 
به محاصره  يکاخ سلطنت .گر مراکز مهم را اشغال کردنديده و ير نظميه دوايکل

رتبه که از  يعال يها تيتن از شخص ۲۰۰ب يدر آمد و قر يفاتيپاسداران تشر
. ف شدنديدولت توق يتمام اعضا" بايبزرگ بودند منجمله تقر يها فئودال

فت و به ها ر نزد قزاق ،ها صورت گرفته مطمئن بود کودتا به نفع انگليسي ۸۳فرمانفرما
 يخدمت به آنان ابراز داشت ول يخود را برا يگ ن نفر مراتب آمادهيعنوان اول

الدوله، سعدالدوله، شاهزاده  نيدار ع متعاقب او سپه. ف شديبالفاصله توق
، )فرزند دوم فرمانفرما(ساالرلشکر  )فرزند فرمانفرما(روز يالدوله ف  نصرت
ها مالک و  نيا  ي همه .شت شدندگران بازدايو د الدوله الملک، حشمت منتظم
گرفته شد و وجوه آن صرف  ين غرامان بزرگياز محبوس. مندند ثروت يها فئودال

                                                 
 لين فئودال و آنگلوفيمندتر ثروت – ۸۳
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 يمصارف نظام يره برايس صندوق ذخيپرداخت مواجب سربازان قزاق و تاس
ه يفور ۲۵سرانجام . سه روز ادامه داشت يها و آشوب همگان بازداشت. ديگرد

صادر  يريوز به سمت نخست يين طباطبايالديدضيسفرمان شاه در باره انتصاب 
 يخ جنبش انقالبييي انتشار داد که در تار هين به نوبه خود اعالميالديدضيس .گشت

  .رود به شمار مي يالعاده جالب ران سند فوقيا
خالصه به  يض اراضيتفو: ن قرار استين از ايالديدضيه سياعالم يمفاد اصل      

ن ين قوانيرنج خود، تدو کشان در تصاحب ثمره دست دهقانان، اعالم حق زحمت
ل ي، تشکيشهر يها ، استقرار انجمنييو قضا ير ماليعادالنه، اصالح دوا يجارياست

معطوف به حصول استقالل  ياتخاذ خط مش: ياست خارجينه سيدر زم .يارتش مل
ون، يتوالسيت، ابطال کاپيحق حاکم يک کشور دارايران به مثابه يا يواقع
و مناسبات دوستانه و  رانيقرارداد انگليس و ا يالغا ،ازاتيدنظر در سلسله امتيتجد
ه يدر اعالم" ضمنا. شد ه اعالم مييگان و به خصوص با روسيسته با تمام همسايشا

زمام امور کشور را دست خود  يان و اشراف درباريچند صد نفر اع«: شد گفته مي
 يقطع يفنامکند و آن را به مرحله  قبضه کردند و مثل زالوها خون ملت را مي

را از وجود  يشده تمام ادارات دولت يمتيد به هر قيبا. ... سازند ک ميينزد
   ».ه نموديتصف ،اند خود مبدل کرده يرا به ماوا  ها که آن يخواران مفت
روزنامه » رعد«ن به مثابه ناشر سابق روزنامه يالديدضيس يت شخصيهو      

د يا عصر جديران يقرارداد انگليس و ا«ه معروف يلف نشردار انگليس و مو طرف
ن قرارداد برخاست ياز ا يت جديدر آن به حماکه » ۸۴رانيا  يگ زندهدر 
کال را چه نسبت به خود او يتوانست حس عدم اعتماد عناصر دموکرات و راد ينم

 ۱۰۹ ص:ناخوانا[...ن روش ياو  .زديانگ ين اش بر و چه نسبت به اقدامات

                                                 
 .چاپ شد يران در قفقاز بود به روسينده مختار ايکه او نما يدر باکو موقع ۱۹۲۰ه در بهار سال ين نشريا – ۸۴
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مورد استفاده  ين وجهيدموکرات به بهتر_بورژوا افلمح ]بازنويس:اف يد يپ
ق سخت و دشوار ير شده که در دقايده خاطر و تحقيرنج يها مالکان و فئودال

در . قرار گرفت ،زنديخ خود بر مي يايبه دفاع از حقوق و مزا يچون تن واحد هم
ا سقوط کرد و خود او در بغداد يدضيحکومت س يجد» دفاع«ن مقاومت و ياثر ا

 ين کودتا را رهبريها ا ا انگليسيين مطلب که آيق ايشد و اما تصد يخفم
گفتند با آنان در ارتباط بود،  که در تهران مي ن چنانيلداايدضيا سيکردند و آ مي
 يگ بسته به عالمت هم» مزيتا«که در همان وقت روزنامه  نيار دشوار است؛ گو ايبس

اء يدضيبرنامه حکومت س قم مطلب،نظر از صحت و س صرف. با او چند مقاله نوشت
ران يا ياسيو س يکرده بود، تمام و کمال با منافع اقتصاد ينيب شيکه او پ يريو تداب

 يجراح يها وهيل شين قبين است که فقط از راه ايده راسخ ما ايعق. مطابقت داشت
د مول يانکشاف نيروها يو تعال يتوان کشور را به راه ترق مي يا از راه انقالب ملي

ن آله يخواهند به وس ها مي که دموکرات يياصالحات جز. ۸۵داد سوق ياقتصاد مل
   .ديچ جا نخواهد رسيبه ه" بسازند محققا ينيران نويا

ران با انگليس که تا آن لحظه او را يا يها ن کودتا به روابط دوستانه فئوداليا      
 يديلطمه جد ستنددان خود مي يازات طبقاتيمتحد خود در مبارزه به خاطر امت

اش از  گان ندهيد که سه چهارم نمايکه مجلس دوره جد يبعد هنگام ياندک. زد مي
ت ياکثر ييي به امضا هيانين کارش نشر بيل شد اوليمالک بودند تشک  طبقه

                                                 
ر عنوان مقصر يز يچاپ تهران به مناسبت سالگرد کودتا، مقاله پر جار و جنجال» رانيستاره ا»  روزنامهه يفور ۲۶ – ۸۵

الدوله  و مشورت شاهزاده نصرت ييبا راهنما ييکذا يشد که نقشه کودتا در مقاله گفته مي. کودتا انتشار داد يواقع
ن يا ياجرا يکه برا) ها البد از جانب انگليسي( ت داشتيمامور يم شد و ويدر بغداد تنظ) س مجلسيرئ يق فعليرف(

د يس يس جمهور شود وليخود رئ ياو قصد داشت شاه را سرنگون کند و پس از اعالم جمهور. دياينقشه به تهران ب
 يدست شياو پ ،ير جنگ فعليران را به مهلکه خواهد انداخت با کمک رضاخان، وزين ماجرا ايکه ا م آنيا از بيض

 .ف شدين مقاله توقيروزنامه به مناسبت نشر ا... را به دست گرفت کرد و حکومت 
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است يس يتمام«ه ييي عل نامه ه که در واقع اتهاميانين بيدر ا. گان مجلس بود ندهينما
ن نخست ياالديدضيده حال، بازداشت و حبس سين شورگا ندهيبود نما» انگليس

از انگليس متهم بود، طلب کردند و  يدار به طرف  ر سابق را که قبل از همهيوز
رفت  شيپ يچ دولت باختريبدون مداخله ه" د مستقاليران باياعالم داشتند که ا

شته شد که در گذ ده مييد يکسان يه امضايانين بير اين است که زجالب آ. دينما
حتا شاهزاده  .ن مخالف شده بودندآشه هوادار انگليس بودند و تنها اکنون با يهم
ران يقرارداد انگليس و ا يان اصلياز بان يکير اسبق امور خارجه که يروز وزيف
سان  نيبد. ه صحه گذاشتيانين بير اين بود زآ يدار جد و طرف )۹/۸/۱۹۱۹(

 به هراس انداخت يکان را به طور جدمال» انقالب« يها به سو انگليسي يريگ سمت
  .ک نکرديکال نزديو راد يالبته آنان را به عناصر انقالب يول

خان، افسر  يمحمدتق: ام خراسان آغاز شديه در تهران، قيفور يپس از کودتا      
ن ييخراسان تع ينظام ين به سمت والياالديدضيس که در زمان حکومت يژاندارمر

خان . استنکاف نمود ياريالسلطنه بخت ود به صمصامل پست خيشده بود از تحو
. ن شده بودييد خراسان تعيجد ياز طرف حکومت تهران به سمت وال ياريبخت

ز همانند يجا ن نيدر ا. الت خراسان را مستقل اعالم نموديام کرد و ايخان ق يمحمدتق
حکومت تهران . دنديف شدند و مشمول غرامت گرديتهران مالکان بزرگ توق

ل يجا گس به آن ينظام يام دست به کار شد و قواين بردن قياز ب يدرنگ برا يب
]) ۱۳۰۰وريشهر۱۴[۱۹۲۱سپتامبر  ۵(ن يناشر افکار مرتجع» اتحاد«روزنامه . داشت

گان  کننده اميار قيزات در اختي، اسلحه و تجهير متنابهيها مقاد خبر داد که انگليسي
 يمحمدتق هيانيکه از ب يبه طور يول. کنند کمک مي  ها گونه به آن گذاشتند و همه

رسد که از دستورات  داست دشوار به نظر مييران پيخان خطاب به مردم ا
زد  يعات به کار او لطمه جدين شايا در هر حال يکرده باشد، ول يرويها پ انگليسي
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 يام خراسان به دست نيروهاي، ق۱۹۲۱ز سال ييدر پا. ها را از او دور ساخت يليو خ
  .ديبه قتل رس خان يسرکوب شد و خود محمدتق يتدول

الن و خراسان نگذشته بود و حکومت يگ يها اميهنوز چهار ماه از سرکوب ق      
 يگ به شورش اکراد به سرکرده  گونه ن مسئله بود که چهيتهران هنوز سرگرم ا

ار ها خواست انگليسي يجد يبانيکه با پشت ]سمکو اي تقويسم آغا لياسماع[ تقويسم
 يالهوت. يي بر پا شد ام تازهيجان قيان دهد که در آذربايپا ۸۶هستندکردستاه  استقالل

نفر، جبهه جنگ با  ۱۰۰۰ب يبا واحد خود مرکب از قر يافسر ژاندارمر ۸۷خان
پس از چند ساعت نبرد، تصرف  زيز شد، شهر تبرياکراد را ترک نمود و رهسپار تبر

معلوم شد مبارزه مردم " که بعدا چنان. ديگرد و تلگراف اشغال يشد و ادارات دولت
خ محمد ييي بود که ش تجدد نام روزنامه(.کردند مي يرهبر» تجدد خواهان«ز را يتبر
ون يمل.) گرد آمده بودند يابانيرامون خيها پ دموکرات. داد انتشار مي يابانيخ

ا کشته ر يابانيت حکومت تهران که رهبرشان خيجنا يتوانستند رو يجان نميآذربا
ن مدت يتمام ا يط  ها ان آنيجان و غليه ن علتيبه هم. بودند قلم عفو بکشند

که از پادگان شهر فقط  يآنان با استفاده از فرصت، موقع. يي فروکش نکرد لحظه
دوار بودند که يمانده بودند حکومت را به دست گرفتند و ام ينفر باق ۳۰۰- ۲۰۰

آنان خواهند  ياريدر جبهه بودند به  که) نفر ۳۰۰حدود ( يژاندارمر يواحدها
 يز از طرف قوايتبر ۱۹۲۲ه سال يفور ۸در . هوده بوديد عبث و بين اميا يول. ديرس
ساعت  ۱۰دادند محاصره شد و پس از  ل مييها تشک شان را قزاق تيکه اکثر يدولت

کردند  ينينش ش عقبيبا گروه رفقا خان يالهوتخود . ام سرکوب شدين قينبرد خون
ران يدر ا يب جنبش آزادين ترتيبد. باالجبار در خاک ارمنستان متوقف شدندو 

                                                 
ف يتر ضع شيه را بيران و ترکيا يت خود مستقل سازد تا از طرفيوميخواهد کردستان را تحت ق انگلستان مي – ۸۶

 .دين نماين تاميالنهر نيمنابع نفت ب يبرا يگر پشت جبهه مطمئنيکند و از طرف د
 ]سيبازنو.يابوالقاسم الهوت. [مترجم.است) شاعر( يتمقصود ماژور الهو – ۸۷
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 ييها اميجا شراره ق آن يجا و زمان نيا ينقطع گاهيشود و ال  يقه هم قطع نميحتا دق
م ياز رژ ييان و نارضايگردد و طغ شوند فروزان مي رحمانه سرکوب مي يکه ب

  .رديگ ج سرتاسر کشور را فرا مييموجود به تدر
ام شرکت ين قيدر ا يا طبقات اجتماعي ياجتماع يم کدام نيروهاينيحال بب      
 يدهند؟ قبل از هر سخن در مرحله انکشاف اقتصاد ل مييرا تشک  ها کنند و آن مي

د يد و شايکه با اند چنان نتوانسته ين قرار دارد طبقات اجتماعآران در يکه اکنون ا
طبقات  يريگ شين رو آراياز ا. ابنديتشکل چه که در غرب وجود دارد،  ر آنينظ

ش يو هماهنگ با انکشاف صنعت و تجارت پ يبطئ يليجا با آهنگ خ نيدر ا
طبقه مالک و اشراف  ياسيو چه س يچه از لحاظ اقتصاد  ن طبقهيمقتدرتر. رود مي
 قدرت. ندارند ييبه مفهوم اروپا يگونه سازمان چيه  ن طبقهيا يدار است، ول نيزم
است که در  يت دولتيو در حاکم يو ملک يدر روابط شخص يبه طور کل  قهن طبيا

نان آ يگر طبقات که وضع اقتصاديران برخالف ديمالکان ا. دست آنان قرار دارد
که  بوده و هر روز يحساس يطبقات يخودآگاه ين حد بارز مشخص نشده دارايتا ا

کند با حداکثر  د مييا تهدشان ر يمال  ازات و منافعيا آن سو امتين و ياز ا يخطر
توانند خود  آنان مي. زنديخ به دفاع از حقوق خود بر مي يچون تن واحد هم يانرژ

خواه جلوه دهند فقط  يل، وطن پرست و جمهوريل و ترکوفيل و روسوفيرا آنگلوف
  .شان بهتر حراست شود ين شرط که از منافع اقتصاديبه ا

وجود " بايا تقري وجود ندارد يصنعت يورژوازچه که مربوط ب و اما در مورد آن      
م فئودالي يبا رژ "خاياو تار يرالعده است وليش کثيکماب يتجار يبورژواز.  ندارد

ز ياغلب در راه انقالب ن ين قشر بورژوازيالبته ا. تواند با آن بسازد يسته است و ميز
 ييکل که تواناکند، اما در مورد سازمان دادن و به آخر رساندن آن مش مبارزه مي

  .آن را داشته باشند
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نداشت و  يگونه سازمان واقع چيه] ۱۲۸۵[۱۹۰۶ران تا انقالب سال يا يبورژواز      
 يل حزب دموکرات ملين بار تشکينخست يدر آغاز انقالب برا. اطالع بود ياز آن ب

کرد و  خواهش و تمنا جمع مي به ايخود را به زور  ين حزب اعضايا. شروع شد
ثبت کنند و به قرآن  يساخت که نام خود را در کتابچه مخصوص وادار مي آن را

ات ييي از وال در پاره .الت را فاش نخواهند کردياد کنند که اسرار تشکيسوگند 
تاکنون  يکردند ول تخاب مينو ا يخود را معرف يانتخابات يها يها نامزد دموکرات

حتا   ها ن آنيعالوه بر ا. رندت به دست آويدر مجلس اکثر اند هرگز موفق نگشته
شان يا. منتخب هستند يته مرکزيجه فاقد کميل ندادند و در نتيک کنگره تشکي

 ۱۴برنامه حزب آنان که در . ل دهنديز تشکيخود را ن يغاتيدستگاه تبل اند نتوانسته
ل يا تکميک بار هم حک و اصالح يصفحه چاپ شده از روز انتشار تاکنون حتا 

   .۸۸گشته استخوش انشعاب  ن حزب چند بار دستيکه ا نشده و حال آن
ه گروه يانياز ب يجا قسمت نين حزب، ما در ايا يف فساد داخليتوص يبرا      
ده نقل ينام» رانيمستقل ا يها دموکرات «ن حزب را که خود را حزب يا يانشعاب
 :شود مي گفته ،منتشر شد] ۱۳۰۰آذر۲۸[۱۹۲۱دسامبر  ۱۹ه که يانين بيدر ا. ميکن مي
 يها فرما بود و دست که در کشور کابوس و وحشت حکم يهموطنان در لحظات«

 يورش اجنبيکه  يکرد، زمان ران را خفه مييخون آلود تبهکاران عهد شکن ملت ا
 يکه دموکراس يوندند و موقعيت ما به وقوع به پياشراف يبانيکم مانده بود با پشت

در ... رمق شده بود  يد و از فرط شکنجه بيالن مي ر منگنه توان فرسايران زيجوان ا
اعالن جهاد داد، جهاد نه تنها به  يت مقتدر و متمول به دموکراسين هنگام اشرافيا

 يآن هم که با کمک نيروها يکه برا خاطر حفظ اشکال منسوخ فئوداليسم بل

                                                 
ها  يها، دست راست يچپ تر به دست حيا صحيون و يو اعتدال يلي، ضد تشکيليداران تشک ن حزب به طرفيا يزمان – ۸۸

 .ه شده بوديها تجز يو مرکز
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خاطر  به ها ياجنب. را در ما مسموم و معدوم سازد يهرگونه حس وطن دوست ياجنب
ه عناصر ياستفاده کردند تا کل يم سلطه خود در کشور ما از هرگونه فرصتيتحک

که  يخود جلب کنند، عناصر يع به سويد و عهدشکن را با رشوه و تطميپل
را به حراج  يت و دموکراسيثيخود شرف و ح ين منافع شخصيتام يحاضرند برا

 يها يگ ندهيف و نمااشرا يها آن را در بازارها و سالن" و جزئا" بگذارند و کال
دار  لکه" را که قبال يآل دموکراس دهيق روح و اين طريبه فروشند و بد يخارج

  ».نشده بود لوث سازند
که بر سر کار بودند به انحاء مختلف نسبت به  ييها ر تمام دولتيسال اخ ۵ يط«      

ن يچن. را به فساد کشاندند  ق روا داشتند و حزب دموکراتييتض يمل يها سازمان
فساد دهشتناک روح و  ن لحظه دشوار کهيدر ا... ر بود يناپذ تحمل يوضع

ت يثييي که ح دهد، در لحظه ر منگنه قرار ميياحساسات هواخواهان ملت را ز
 يايکه دن يکند و موقع دا مييتصادم پ ياست خارجيران با سيا يو اقتصاد ياسيس

حزب _ دهد ان مييب يادشده غرب، به ما امکان تنفس و آز متشنج و لگد مال
دارد که مصمم است  ل چند جلسه اعالم مييمستقل پس از تشک يها دموکرات

. ميديم خود را مستقل ناميجدا شو  ها آن که از آن يما برا. برنامه خود را اجرا کند
را  ين که پرچم دموکراسيم تا ايرو ش مييهدف خود پ يراسخ به سو يما با عزم

  ».مينگاه دار در اهتزاز و پر افتخار
معلول   حزب دموکرات يدهد که فساد و تالش بارز نشان مي يه به نحويانين بيا      

 يقشر. ت به آن حزب بوده استياز افراد منسوب به قشر اشراف يريي کث ورود عده
 ا حزب مستقلين که آياست و اما ا  يتر از بورژواز ن، به مراتب فعاليعالوه بر ا که

ن يکه نه از باال چنان که ا ي، سازمانيک سازمان واقعيتوانست خواهد   دموکرات
را در  يپرچم دموکراس" ل دهد و واقعاين تشکييکه از پا ران معمول است بليدر ا
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قدر مسلم آن است که حزب  ينده نشان خواهد داد ولين را آيا .اهتزاز نگه دارد
کرد  مي يير خودنمايکاتور خود که در دوران اخيحتا به شکل کار  سابق دموکرات

  .گر وجود ندارديد
و دفاع از   يبورژواز عناصر خرده که اتحاد يست حزبياليوضع حزب سوس      

ن يا. تر است ن هم اسفناکيت خود قرار داده بود از ايمنافع آنان را در سرلوحه فعال
ل يست چند بار تشکياليحزب سوس. کاغذ وجود دارد ياالصول رو يحزب هم عل

منتخب،  يته مرکزيک کنگره داشت و نه کمينه حتا  دموکراتان حزب شد و بس
مرکز ابتکار عمل به " رد و ضمنايگ حزب از باال انجام گرفته و مي يتمام کارها
االت اگر ير ايو در سا. شود تهران منتقل مي يز و زمانيبه تبر يتناوب گاه

کنند، آن هم  جرا ميهم وجود داشته باشند، فقط دستورات مرکز را ا ييها سازمان
ک برنامه مشخص يخود و نداشتن  يب اجتماعيدر اثر ترک ن حزبيا! شهينه هم
ب يترک يدر نقاط. هاست ستيها و کمون ن دموکراتيدر حال نوسان ب" دائما

  .اند ها ملحق شده ستياست اعضاء آن به کمون يش پرولتريحزب کماب ياجتماع
تر و  پارچه کيگر يسه با احزاب ديمقاران که در يست ايو اما حزب کمون      

ه سال يپس از انقالب فور: ن قرار استياش از ا شيدايخچه پيتر است، تار متشکل
ران که در معادن نفت باکو کار ياز کارگران ا يه به ابتکار گروهيروس ۱۹۱۷
ون ين حزب که با فراکسيا. ل شديران را تشکيا» عدالت«کردند حزب  مي
 يدر ط. ديران ناميست ايخود را حزب کمون" داشت بعدا يکيزدوند نيها پ کيبلشو
م باکو به يمق يرانيان کارگران ايدر م يحزب نفوذ شگرف ۱۹۱۹و  ۱۹۱۸ يها سال

 »عدالت«ته حزب يکم. داشت يهزار نفر عضو مخف ۶حدود  يدست آورد و زمان
جا  و در آنفرستاد  ران مييبه ا يالتيو تشک يغاتيتبل يکارها يخود را برا ياعضا
بعد در  ياندک. داشت ارسال مي يداد و مطبوعات خوب يل ميتشک يحزب يها حوزه
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ان يدر م يمشابه يها ز سازمانيکه در ترکستان ن جا و نه تنها در قفقاز بل همه
  .به وجود آمد يرانيکارگران ا

 وران و فقر روز شهيپ يک سو و افالس دائميفئوداليسم از  يفرسا ستم توان      
ران روانه يارزان را از ا يکارگر يها هزار بازو ساله ده  گر همهيد يافزون از سو

ن منطقه ين علت در ايبه هم. ساخت ماوراء قفقاز و ترکستان مي يابيکار يبازارها
ن و يشروتريوجود داشتند که پ يرانيهزار کارگر ا ۳۰۰حدود  ۱۹۱۸ل سال يدر اوا
ژوئن سال  ۲۳در . ل دادنديتشکن عناصر آنان حزب عدالت را يتر آگاه
حزب عدالت در ترکستان کنگره حزب در  يالتيته ايبه ابتکار کم ]۱۲۹۹ريت۲[۱۹۲۰

ت داد يرا انتخاب کرد و به آن مامور يته مرکزيکنگره کم. ل شديتشک يشهر انزل
موجود در کشور را  يها ت کند، سازمانيران فعاليز در خاک ايش از هر چيکه پ
فه بخصوص از آن جهت ين وظيل دهد و اييي تشک تازه يها سازماند و يت نمايتقو
ست يکنگره حزب کمون نينامه هشتم بيکرد که مطابق تصو ت کسب ميياهم
و يفدرات يست که در چارچوب جمهوريکمون يه احزاب مليکل ه،يروس
ست يت حزب کمونيبه عضو يستيبا وجود داشتند مي يه شورويروس يستياليسوس
  .نديه در آيروس
اش کادر  انيکه در م ينداشت، حزب يسازمان يکه سابقه کار طوالن يحزب     
مانده  ط کشور عقبيکه در شرا ينبود، حزب يک کافيتئور يگ آماده يدارا يرفقا

 يپا يابد و رويتوانست قوام  ياست که نم يعيکرد، طب ت مييمه مستعمره فعالين
 ياديها، خطاها و اشتباهات ز ييرسانا نيا حزب در اثر يئت رهبريه .ستديخود به ا

 ۱۹۲۲در آغاز سال  يول. ديو انشعاب منجر گرد يمرتکب شد که به منازعات داخل
ن مشاجرات يست، تمام ايکمون يالملل نيه بيته اجرائيکم يپس از مداخله جد

  .ن رفتينده از بيفرسا
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ر عوض مرتکب شد، د يادياشتباهات ز ،يکن اگر حزب در مسائل سازمانيل      
 يدرست" اش قرار داشت روش کامال که در مقابل يفيو حل وظا يدر مسائل اصول

که کوچک  نيااز شده بود  يابراز نگران يدر کنگره حزب در انزل. ش گرفتيدر پ
ن و مالکان مختلف يک را با جلب خوانيدموکرات_قصد دارد انقالب بورژوا] رزايم[

ل يخود دل ين مشيه ايرساند و در توج خود به انجام يبزرگ به سو يها و فئودال
 يهيبد. د تمام ملت را متحد ساختيها با ه شاه و انگليسييآورد که در مبارزه عل مي

را خوب يکند ز يبانيک پشتين تاکتيتوانست از ا يست نمياست که حزب کمون
مادام که ستم  يمانده فالحت عقب کرد که هرگونه انقالب در کشور درک مي

اند  افتهين ييرها يگ د بندهيت از قيها رع ونيليکن نشده و م شهيآن ر فئوداليسم در
" ها طبعا دهقانان با کمک همان فئودال يياست؛ رها يمحکوم به شکست و نابود

ن يخ صحت ايتار. کرد مي يبا آن مبارزه جد يستيبا بود که حزب مي يال خاميخ
خود نسبت به  يباور خوش يبخصوص قربان خان کوچک. را نشان داد ينگران
 يها ان تودهين حال وجهه خود را ميشد و در ع» براليل« يها ن مالکان و فئوداليهم
  .ع دهقانان از دست داديوس

 ۱۹۲۲شده؛ در ماه مه سال  يقو يست به حد کافيدر حال حاضر حزب کمون      
ز ين يصنف يها هيش و توسعه و اتحاديداينفر عضو داشت و پ ۱۵۰۰ب يقر ]۱۳۰۱[

در . باشد ت فراوان مييحائز اهم يجنبش اجتماع ياند، برا  آغاز گشته يگ تازه که
ن نرفته يچ وجه از بيران که در آن فئوداليسم هنوز به هير اييي نظ مانده کشور عقب
 يو رباخوار يتجار  سرمايه يوانيچهره ح ياز خالل روابط اقتصاد که يدر کشور

که در  ييها تيتوانست به موفق ينم ييکايجنبش سند" گردد، طبعا ان ميينما
ن، يا گذشته از. ل گرددينه حاصل شده است ناين زميدر ا  يدار سرمايه يکشورها
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 يکش از سو مردم زحمت ياسيس يگ مانده سو و عقب کياز   صنعت ينيحالت جن
  .کرد مي ينه را منتفين زميع در ايت وسيگر، امکان فعاليد

از  يعني] ۱۲۸۵[۱۹۰۶ران از سال يها در ا هيل اتحاديتشک يبراه ياول يها کوشش      
ر يتهران که ز يها خانه در آن موقع کارگران چاپ. مرحله انقالب اول آغاز شد

" بعدا يول. ل دادنديخود را تشک يها هيها قرار داشتند اتحاد د دموکراتينفوذ شد
داد و  تير ماهييکه حزب دموکرات تغ يافت، و هنگاميتسلط  که ارتجاع يموقع

تاج و تخت شاه  يوزارت، مدافع جد يها دن به پستياش پس از رس انيشوايپ
تا  ن وضعيا. برسد منحل شد يريگ ت چشمين که به موفقيبدون ا  هين اتحاديشدند ا

ران يشمال ا يسراسر نواح" بايسابقه تقر يب يکه قحط يافت، ساليادامه  ۱۹۱۸سال 
 يشدند و گران تلف مي يگ ر از گرسنهرا فرا گرفته بود و صدها و هزاران نف

را به مرگ از  کشان ع کارگران و زحمتيوس يها د خواربار، تودهيالتزا دائم
ش قدم شده يتهران پ يها خانه ز کارگران چاپين بار نيا. کرد د مييتهد يگ گرسنه
آنان بعد از چند اعتصاب، دولت را وادار . ل دادنديخود را تشک يصنف  هيو اتحاد
م شده بود و يرا که توسط خود آنان تنظ يحه قرارداد دسته جمعيد که الساختن

تا " ضمنا. ديق نمايکرد، تصد مي نيان را معيروابط متقابل کارگران و کارفرما
ن قرارداد، هشت ساعت کار يدر ا. دنديخود را بهبود بخش يوضع اقتصاد يحد

ره مقرر يها و غ مطعبه در يط بهداشتيستم پرداخت اضافه کار، بهبود شرايروزانه، س
  .شد

ها  گر رشتهيه کارگران ديها، روح خانه بزرگ کارگران چاپ" ت نسبتاين موفقيا      
 يها هيل اتحاديج دست به تشکيز به تدرين  ها که آن يالعاده باال برد به طور را فوق

  .خود زدند
  :ر بوديرح زتهران به ش يصنف يها هيوضع اتحاد ۱۹۲۲ه سال يل ژانويتا اوا      
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  نفر ۱۸۰   ها خانه کارگران چاپ  هياتحاد  ۱
  نفر  ۳۵۰  بزازها  ۲
  نفر ۳۰۰۰  نانواها  ۳
  نفر  ۲۵۰  ها خانه کارمندان تجارت  ۴
  نفر    ۹۰  )خانه پست(نامه رسانان  ۵
  نفر  ۲۰۰  تهران يها يچ تلگراف  ۶
  نفر ۲۰۰۰  رانيتمام ا يها يچ تلگراف  ۷
  نفر  ۳۰۰  کفاشان  ۸
  فرن ۲۰۰۰  اطانيخ  ۹
  نفر  ۱۵۰  راق بافاني  ۱۰

  
ل يتشک ين برايچن و هم يماتيو امور تعل يعموم يرهبر يبرا ۱۹۲۰در سال       

  هيل شد که در آن از هر اتحاديتهران تشک يها هياتحاد يتازه، شورا يها هياتحاد
تمام  ۱۹۲۲ل سال يب در اواين ترتيبد. نده منتخب شرکت دارنديسه نفر نما

تعداد کل کارگران تهران را % ۲۰عضو که  ۱۰۰۰۰ب يکور با قرمذ يها هياتحاد
   .ها ملحق شدند هياتحاد يدهند به شورا ل مييتشک
ن شهرها به يز از تهران سرمشق گرفتند و در اياالت نيا يشهرها يبه زود      
حدود " ران مجموعاياکنون در ا. ل شدير تهران تشکينظ ييها هيز اتحاديتبر ياستثنا
  .هستند يصنف يها هينفر کارگر و کارمند عضو اتحاد هزار ۲۰

به  ۱۹۲۱شش ماه آخر سال  ياند ط ل شدهيکه تازه تشک نيران با ايا يها هياتحاد      
تهران،  يها يير اعتصاب کارگران نانواينظ. ز دست زدنديآم تيچند اعتصاب موفق
 ي، و در انزلها، کارمندان و کارگران پست يها، سقط فروش خانه کارگران چاپ
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. داشتند ياقتصاد" جنبه صرفا ن اعتصاباتيتمام ا. رهياعتصاب کارگران پست و غ
د، يروز طول کش ۲۱که  ۱۹۲۱ه سال يدر ژانو يفقط اعتصاب معلمان مدارس مل
السلطنه  نه قواميدر آمد و موجب سقوط کاب ياسيسرانجام به صورت تظاهرات س

در صحنه  يريگ رفته نقش چشم_ تهرف يصنف يها هيب اتحادين ترتيبد. گشت
ز دارند که در نوامبر سال ين يک دفتر مرکزيها  هياتحاد. کنند مي يران بازيا ياسيس

  .باشند ونال مسکو مييسرخ انترناس يها هيس شده و جزو اتحاديتاس ۱۹۲۲
 يها ران و نشان دادن آن رشتهيدر ا يجنبش کارگر يآت يم دور نمايترس يبرا      
ر را يند، جدول زيآ ها در مي هيت اتحاديشان به عضو ه کارگرانک يتوليد
ز و تعداد کارگران يها و موسسات تبر ن جدول فقط کارگاهيالبته در ا. ميآور مي
 ير شهرهايسا يبرا ينمونه مشابه ينشان داده شده ول ۱۹۲۲ل سال يدر اوا  ها آن
  .ز هستيران نيا

ا يتعداد کارگاه   نوع توليد   
  موسسه

  اد کارگران تعد

  ۳۶۲۵  ۱۷۰  يباف فرش  ۱
  ۱۵۰  ۱  يسير نخ  ۲
  ۲۰۰  ۲  )يفاستون(يگ بافنده  ۳
  ۱۰۰  ۱۰  )عبا(يگ بافنده  ۴
  ۱۰۰  ۲۰  (...)يگ بافنده  ۵
  ۱۸۰  ۲۰  )شال(يگ بافنده  ۶
  ۵۰  ۱۰  يبدل ينيظروف چ  ۷
  ۱۲۰  ۸  خانه چاپ  ۸
  ۳۵  ۷  باسمه  ۹
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  ۳۰۰  ۳۰  اتيدخان  ۱۰
  ۵۰  ۵  يروس سازيپاپ  ۱۱
  ۵۰  ۵  يرپزآج  ۱۲
  ۳۰  ۳  يباروت ساز  ۱۳
  ۱۰۰  ۲۰  دوشاب  ۱۴
  ۲۰۰  ۴۰  يرز رنگ  ۱۵
  ۶۰  ۱۰  يپز صابون  ۱۶
و  يگداز آهن  ۱۷

  يپز گچ
۵  ۵۰  

  ۵۴۰۰  ۳۶۶  جمع
  

  :ر را افزوديز يها د کارگاهيبا] فهرست[ن يبه ا      
  

تعداد   نوع توليد   
ا يکارگاه 

  موسسه

تعداد 
  کارگران 

، يآهنگر: رينظ يگر کوچک صنعت يها کارگاه  ۱
 ي،کفاشيي،نانوايباف ،جورابي،چلنگريگر ختهير

  .رهيو غ

۱۰۶۰  ۴۶۸۰  

و  ي،سلماني،سراجيدباغ: يور شهيپ يها کارگاه  ۲
  ييموادغذا

۴۷۰  ۱۹۴۲  

  ۳۸۶۵  ۱۸۶۵  ... يمعامالت يها و بنگاه يموسسات بازرگان  ۳
  ۵۵۲۵    رهيها،باربرها و غ تراش ها، سقاها،سنگ يتعداد مقن  ۴
  ۵۳۰    يدر ادارات و موسسات دولت  ۵
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ها  ها،باغبان يچ ها،ارابه ر حرف، دالليکارگران سا  ۶
  ...ره يو غ

  ۲۰۰۰  

  ۱۸۵۴۲  ۳۳۹۵  جمع کل
  

و اگر  نفر است ۲۲۹۴۲ز با ير در تبريافراد دستمزد بگ ب تعدادين ترتيبد      
بحران  ر به علتيام اخيکاران را که تعدادشان در ا يکاران منازل و ب خدمت
هزار  ۳۰م آن وقت رقم کل به حدود ين رقم عالوه کنيافته بر ايش يافزا ياقتصاد

 ير شهرهايسا يک نمونه کامل برايلحاظ  ياريز از بسيتبر. دينفر خواهد رس
ن و يرشت، مشهد، قزو يزد، تا حديراز، کرمان، ياصفهان، ش" ران مثاليبزرگ ا

ن آمار يد خاطر نشان نمود که طبق آخرين باو اما درباره تهرا. رود ره به شمار مييغ
  .نفر است ۵۰۰۰۰ر ينجا تعداد افراد مزدبگيدر ا
. وحشتناک است" و موسسات واقعا يها کارگاه  نيو استثمار در ا يکش بهره      
ن سبب هر يدر باره مدت کار روزانه وجود ندارد و به هم يچ قانونيه" بايتقر

بخصوص . کند اهد با کارگران خود رفتار مياش بخو هر طور که دل ييکارفرما
ساعت کار  ۱۲-۱۱ها  کارگاهن يدر ا. دنکن داد مييکوچک ب يها کارگاهصاحبان 
که  يباف يقال يها کارگاهاستثمار در  .شود محسوب مي يک امر عاديروزانه 
  آورند وحشت کلمه عرق زنان و کودکان را در مي يواقع يان به معنايکارفرما

" ضمنا. ساعت است ۱۲ يال ۱۰ها از  کارگاهن يمدت کار روزانه در ا. ناک است
ا اخراج کارگران، يرش يکنند و پذ ساالن کار مي خردساالن درست به اندازه بزرگ

  .است  کارگاهر يمد يوابسته به را" مطلقا
دولت در مورد مقررات کار در  ياالجرا ب نامه الزمينمونه تصو يبرا      

ر از ين مناسبت تلگرام زيبه ا .ميکن جا نقل مي نيکرمان را در ا يباف يقال يها کارگاه
 يها کارگاهما صاحبان . ۱۹۲۱ده دسامبر سال «. کرمان به تهران فرستاده شد
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ها  ه کارخانهير را در کلي، تعهدات زيمطابق دستور دولت، در حضور وال يباف يقال
به _ يا اتباع خارجيمتعلق باشند  يرانيان ايکه به کارفرما نياعم از ا_ ها کارگاهو 

ط استخدام را يم و شرايمتوسل نشو يچ عنوان به کار اجباريبه ه. ۱: ميريگ عهده مي
ط قرارداد پس از حاکم شرع يشرا. ۲. مين منعقد کنيبر اساس توافق متقابل طرف

جا  د عامه به ثبت برسد و در آنير کارخانه در شعبه وزارت فوايتوسط مد يستيبا
منعقد ) اول حمل(مارس امسال  ۱۳که تا  ييها کنترات هيکل. ۳. ق شوديتصد زين

خ منعقد شده ين تاريکه بعد از ا ييها شوند و کنترات اند ملغا محسوب مي شده
 مدت. ۴. م شونديد عامه تسليبه اداره فوا ثبت ين تعهدنامه برايا ۲مطابق بند  يستيبا

 ۸شاغل هستند در تمام فصول سال  که در توليد يکار تمام کارگران و افراد
شان  د سنيکنند نبا که در توليد کار مي ييها پسر بچه. ۵. شود ن ميييساعت تع

که استطاعت  يانيکارفرما. ۶. سال باشد ۱۰تر از  ها، کم سال و دختر بچه ۸تر از  کم
 يکه استطاعت مال يي ها د ساختمان کنند و آنيد موسسه خود را تجديدارند با يمال

ن کار يا يگان نظارت صح ندهيد در حد امکان خود موافق دستورات نمايندارند با
نده که مسئله پاداش کارگران به يمارس سال آ ۱۳خ تا ين تارياز ا. ۷. را انجام دهند

درصد  ۵زان پاداش کارگران يدنظر قرار خواهد گرفت ميمورد تجد ييطور نها
. ۹. ل شوندياد تعطيجمعه و اع يد روزهايها با کارگاه. ۸. ابدي ش مييافزا

بافان موظف به  يت قاليجمع. ۱۰. د از هم مجزا باشنديزنان و مردان با يها کارگاه
. مقررات مذکور بوده و در صورت تخلف به بازخواست جلب خواهد شد ياجرا
  ».شود ياالملک محول ميبه عهده دکتر اح يها کارگاهبر  يو نظارت بهداشت شيتفت

و عائله  يرانيم که کارگر ايم تا نشان دهين سند را آورديمتن کامل ا" داما تعم      
داست که در ياز متن قرارداد پ. کند و کار مي  يگ زنده يط دوزخياو در چه شرا
و  يط بهداشتين شرايتر ييالمدت معمول است، نه تنها ابتدا ليکار طو کرمان نه تنها
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مار کودکان شش ساله رواج داشت، استث ل در هفته وجود نداشت و نه تنهايتعط
کارگر در واقع به صورت سرف و برده  يعنيهم مرسوم بود  يکه کار اجبار بل

ن يت مداخله حکومت تهران در ايواقع تنها خود" اصوال. آمد ارباب خود در مي
  .فرسا بوده است دهد که وضع کارگران کرمان تا چه حد شاق و توان کار نشان مي

که در  رحمانه تنها منحصر به کرمان نبوده بل ين استثمار بيشد که ا د متذکريبا      
جا و هر جا که  فارس و همه) اراک(آباد  جان، سلطانيخراسان، کاشان، آذربا

به طور  يباف يقال يها کارگاهدر . وجود دارد ين استثمارير است چنيدا يباف يقال
شود و تا غروب  شروع مي کار از طلوع آفتاب. کنند زنان و کودکان کار مي يکل

رفته يسال به باال به کار پذ ۶از  سالخرد کودکان .ادامه دارد) ساعت ۱۳-۱۴(
دختران از . رنديگ در روز مزد مي يشاه ۲۵تا  ۲سال از  ۱۲تا  ۶دختران از . شوند مي
 ۳۰تا  ۱۵از  م دهنديگران را تعليسال به باال اگر بتوانند مستقل کار کنند و د ۱۴
فقط نان و آب است و اگر  آنان يخوراک معمول. رنديگ روز مزد مي در يشاه
ش يآسا افزا ان آنان با سرعت برقير در ميشروع شود مرگ و م يا قحطي يگران
ران و خارجه يکه در ا ييبايس و زينف يها ين است نحوه توليد آن قاليچن. ابدي مي
  .۸۹بورژواهاست يها ها و سالن ن کاخيبخش بهتر نتيز

نجات هزار  يبرا يت مساعديدان فعاليم ران،يا يها هيسان، در مقابل اتحاد نيبد      
و  ياقتصاد  يگ دهشتناک و باال بردن سطح زنده کارگر زن و مرد از استثمار

البته اگر زمان حکومت در دست خود کارگران . شود آنان گشوده مي يفرهنگ
که  منافع نه تنها کارگران بل يول .ن هدف نائل آمديشد به ا تر مي بود آسان مي

شه کن شود و در يفئوداليسم ر يايز بقايکند که قبل از هر چ ز حکم مييدهقانان ن
توان و  دموکرات کشور، مي_عناصر بورژوا يبانيط موجود با استفاده از پشتيشرا

                                                 
 .کرد روبل طال، فرش صادر مي ۱۰۰۰۰۰۰۰ب يساله قر  ران همهيتا شروع جنگ؛ ا  – ۸۹
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خود را مستحکم  يها د سازمانين کار، ما بايزمان با ا هم. ن کار را انجام داديد ايبا
 يگ ک پارچهيقه، تشکل و ين دقيکار تا آخريان پيرا در جريم زيرومند سازينو 

 يتمام روند آت يبرا يخود به صورت عامل قاطع يمبارز به خاطر آزاد  طبقه
  .ديآ انقالب در مي
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