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  جنبش کارگري و دهقاني در خاور

  
 )زاده سلطان(آوتيس ميکائيليان 

         
هاي جنبش کارگري و  گي در اين پژوهش وظيفه ما جز اين نيست که به ويژه      

  ن همهبي  ي ، به منظور تامين رابطه با اين همه. ارضي خاور زمين در جزء به پردازيم
بخش، ناگزير بايد حتا به کوتاهي به روي سرشت  هاي جنبش رهايي )فرم(ريخت

  .شان درنگ ورزيم مبارزه کارگران در راه رهايي اقتصادي و سياسي
اش، جنبشي  ، که موافق محتواي دقيق]خالفت اسالمي[» تجديد حيات«جنبش       

قشرهاي ] جنگ اولپس از [يي از انقالب جهاني  ارتجاعي است، و در مرحله
گرفت، در مبارزه بر  فئودالي و روحانيت جنبش اسالمي را در بر مي بااليي اشرافيت 

نمود، اما  اروپايي بسيار نيرومند، تنها چون نيرويي کمکي مي  داري ضد سرمايه
هاي کارگري خود آن پرچمي هستند که ايمان به  هاي دهگاني، و اعتصاب خيزش
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ي  هاي جامعه کنند و پايه آفرينند و تقويت مي ي را ميپيروزي پرولتارياي جهان
  .ريزند کمونيستي آينده در خاورميانه را مي

کوشيد کشورهاي داراي  اروپايي، براي تحقق ارزش اضافي، مي  سرمايه      
مناسبات فئودالي و پدرساالنه را به ميدان مبادالت کااليي و اقتصاد کااليي بکشاند، 

گان مواد خام  را به خريداران فرآوردهاي صنعتي و فروشندهکرد آنان  تالش مي
گي از اقتصاد دهگاني،  هاي توليد خانه با قطع يک به يک شاخه. بدل سازد

گي ثانوي، که در گذشته  توليد خانه سان، يابي به اين هدف ميسر افتاد، بدين دست
رانه الزم گ شد و کار صنعت طي زمان آزاد فارغ از کارهاي کشاورزي متحقق مي

هاي صنايع  فرآورده. به انحطاط گراييد  براي ارضاي نيازهاي خود دهگانان، همه
گرانه جاي خود را به کاالهاي ارزان بهاي وارداتي ساخت کارخانه  بومي و صنعت

هاي ماشيني و  سپردند و دهگان به کشاورز صرف، يعني به خريدار مداوم فرآورده
  .، بدل شد داري براي کشورهاي سرمايههاي خويش  کننده فرآورده تامين
در چنين اوضاع و احوالي صدها هزار مالک کشاورزي خصوصي، که       

درآمدي ثانوي نيز داشتند، به ويراني کشانده شدند، و به دور از امکان رهايي خود 
کنان ترک گفته؛ به دنبال به  از چنگ رباخواران روستايي، زادگاه خود را لعنت

آورند، يا در بهترين حالت به  قمه ناني به خارج از کشور روي ميچنگ آوردن ل
سان بود که  بدين. شدند داران يا همان رباخواران مي نشينان فاقد زمين زمين اجاره

  .گان جنبش دهگاني در خاور زمين پديد آمد کوشنده
هاي انباشته خود به  جهاني با صدور سرمايه  داري از سوي ديگر، سرمايه      
مانده خاور زمين، و ايجاد کارخانجات و پرولتارياي  هاي عقب رزمينس

بخش ملي را تقويت کرده، اما در  هاي جنبش رهايي جا، پايه ناپذير در آن اجتناب
جنگ . عين حال مبارزه طبقاتي بين بورژوازي و پرولتارياي بومي را تشديد بخشيد
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به آن، اين تضاد را صد  مانده وابسته جهاني و صنعتانيدن سريع کشورهاي عقب
در زير ما، ارزيابي کوتاهي از وضع . ها را به تنش افراطي رساند چندان کرده، آن

  .کشورهاي مختلف را به دست خواهيم داد
. ، جنبش کارگري نيز رشد يافت داري راه با انکشاف سرمايه در هندوستان، هم      

دارد و هنوز به  ود را بر ميهاي نخستين خ اين درست است که اين جنبش هنوز گام
مطابق آمار منتشره . تجربه عظيم مبارزاتي پرولتارياي اروپاي غربي دست نيافته است

هاي گوناگون  گرانه و صنعتي در شاخه ، جمعيت شاغل در توليد صنعت۱۹۱۱در 
  :شد به شرح زير تقسيم مي

  
  ع مدرنيکارگران صنا  يع دستيکارگران صنا  توليد 

  ۵۵۸۰۰۰  ۴۴۴۹۰۰۰  يپارچه باف
  ۱۴۰۰۰  ۲۹۵۰۰۰  پوست و چرم

  ۷۱۰۰۰  ۷۳۷۰۰۰  فلزات
  ۲۹۰۰۰  ۱۷۳۱۰۰۰  چوب
  ۴۹۰۰۰  ۱۱۵۹۰۰۰  يکار يک و کاشيسرام

  ۴۶۰۰۰  ۶۳۰۰۰۰  ييايميش
  ۷۴۰۰۰  ۲۱۳۴۰۰۰  ييمواد غذا
  ۲۲۰۰۰  ۹۶۲۰۰۰  ساختمان
  ۴۶۰۰۰  ۸۲۳۰۰۰  لوکس يکاالها

  ــــــــــ  ۷۹۶۰۰۰  يگر کار و رفته
  ۱۶۰۰۰  ۵۰۰۰۰  عيگر صنايد

  ۹۲۵۰۰۰  ۱۳۷۶۶۰۰۰  جمع
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ديگر صنايع، مقام اول را داراست،   ي يي در مقايسه با همه صنعت نساجي پنبه      
اين امر را بايد تا . هاي به طور کلي کيفيت بااليي را دارند کارهاي دستي هندي

به ] در هندوستان[ماشيني تاکنون_حدي ناشي از اين دانست که حرفه نساجي
توليد . توليد صنعتي البسه نيز داراي وجه تمايزي هنري است. جا افتاده استسختي 

اشياي فلزي و در درجه اول اشياء فلزي کوفته از تمايزي بسيار هنرمندانه برخوردار 
  .است
طي ده سال اخير هندوستان به کلي دگرسان شده . ها بسيار تاخير دارند اين داده      
چنان تند بوده است که هندوستان، پس از ژاپن،  آهنگ انکشاف صنعتي آن. است

در حال حاضر، در مراکز بزرگ، تعداد . ترين کشور خاور زمين است صنعتي
به ] هاي مختلف در رشته[شود، رقمي که  کارگران صنعتي به پنج ميليون نزديک مي

  :شود شرح زير تقسيم مي
ب و مرکز هندوستان ريسي در جنو ريسي، نساجي و نخ در کارخانجات پنبه      

  .کنند بيش از ده هزار تن کار مي
اش  کند که تعداد کارگران بنا بر اهميت، دومين مقام را توليد چاي اشغال مي      

تا  ۱۵جا کشتزارهاي چاي وجود دارند که بين  در اين. شود هزار تَن بالغ مي ۷۰۰به 
در کلکته است، که مراکزش  کفش در صنعت. کنند هزار کارگر استخدام مي ۲۰

آهن، که در مالکيت صرف  در موسسات راه. کنند هزار تن کار مي ۳۰۰بيش از 
هزار کارگر  ۱۰۰داران بريتانيايي قرار دارند، در حدود  دولت بريتانيا و سرمايه

در . اند هزار تن به کار مشغول ۲۰۰هاي آن بيش از  وجود دارد، و در کارگاه
 ۵۰۰داران بومي و خارجي تعلق دارند، در حدود  سنگ که به سرمايه هاي زغال کان

در صنعت چاپ، در کاغذسازي، فوالد و آهن کوفته، در حدود . کنند هزار تن کار مي
  .اند هزار کارگر مشغول ۲۵کنند، و در صنايع نظامي دولت  هزار تن کار مي ۵۰
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برقرار و  ۱۸۸۱که به سال » قانون کارخانجات هندوستان«مدت کار، بنا بر پايه       
 ۵۰تر از  در آن تجديد نظر شد و فقط در کارخانجات داراي بيش ۱۹۱۱در سال 

موافق اين قانون، روزانه کار دوازده ساعت . کارگر معتبر است، تنظيم شده است
سال روزي شش  ۱۴تا  ۹کودکان بين . براي مردان و يازده ساعت براي زنان است

از اين . به سود کارفرما تنظيم شده است" رفاامر دستمزد نيز ص. کنند ساعت کار مي
کار شاق  تساع ۱۲او در برابر . رو، وضع کارگر هندي به راستي دهشتناک است

بسياري از آنان نه صاحب . کند در ماه دريافت مي) طال(روبل  ۲۰تا  ۱۶روزانه، بين 
ج اند نه کاله، البسه آنان بيش از يک پاره لباس مندرسي نيست و جز برن کفش

با توجه به بهاي گزاف تمام کاالها، وضع کارگران به مراتب . خورند چيزي نمي
  .بدتر از پيش از جنگ است

درصد و  ۶۱به طور متوسط بهاي نان ] ۱۹۲۲[تاکنون  ۱۹۱۸سان، از سال  بدين      
درصد  ۷۵يي از مناطق اين افزايش به  در پاره. درصد افزايش يافته است ۵۹برنج 

  .رسيده است
در حالي که کارمندان عالي رتبه . وضع کارمندان موسسات صنعتي بهتر نيست      

دارند؛ حقوق کارمندان دون پايه به  هزار روپي در سال حقوق دريافت مي ۸۰تا 
اما هندوستان به رغم فقرش، به کارمندان عالي . رسد هزار روپي مي ۱۲سختي به 

 پس شگفت. پردازد حقوق گزاف مي اند، از انگليسيان" ي خود، که انحصارا رتبه
دهي فعاالنه  ها پيش به سازمان هاي کارگري گشنه از سال انگيز نيست که توده 

نخستين . دارانه اقدام کرده باشند هاي کارگري بر ضد استثمار سرمايه اتحاديه
در شهر مدرس در ميان کارگران تراموا به  ۱۹۱۵هاي کارگري هند به سال  اتحاديه

اما به زودي . آهن و چاپ گي، راه دند، و سپس در ميان کارگران بافندهوجود آم
هاي ديگر، چون نساجان بمبئي، کارگران صنعتي، کارمندان  يک سلسله اتحاديه
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متحد کارگران مدرس و بمبئي،   پست در تمام شهرها، بار اندازان بنادر، جامعه
معلمان، کارگران   اتحاديهآهن مرکزي،  آهن بمبئي و راه کارگران راه  اتحاديه
  .بناها به وجود آمدند  ها، و اتحاديه سلماني

. گي روز به روز افزايش يافتند هاي کارگري در سايه تهديد گرسنه اعتصاب      
اعتصاب رخ دادند که يک ميليون و نيم  ۲۰۰، بيش از ۱۹۲۰طي شش ماه اول سال 

هاي کارگري اين  حاديهبا توجه به ضعف ات. شرکت جستند  ها کارگر در آن
هاي نسبي  شدند، اما همواره به موفقيت ها هميشه در اهداف خود موفق نمي اعتصاب
 ۲۰۰پس از يک ماه اعتصاب، که  ۱۹۲۰کارگران نساجي در سال . يافتند دست مي

ي کار ده ساعته را همراه با افزايش دستمزد  هزار تن در آن شرکت داشتند، روزانه
  گي صد را کسب کردند، اگر چه مطابق آمار رسمي هزينه زندهدر ۴۰تا  ۲۰معادل 

  .درصد افزايش يافته بود ۸۰تا 
هاي کارگري هندوستان، با  ، نخستين کنگره اتحاديه۱۹۲۰اکتبر  ۳۱سرانجام در       

اين کنگره سازماني دائمي پديد . در شهر کلکته برگزار شد  اتحاديه ۴۰شرکت 
  .ستقر در بمبئي با شصت کارمند قرار داشتآورد که تحت رهبري مرکزي م

رفت و در اين  به همراه انکشاف جنبش کارگري، جنبش دهگاني نيز پيش مي      
قسمت اعظم اراضي ] در اين زمان. [به سراسر هند گسترش يافته است" اواخر تقريبا

اين اراضي را به . ترين مالکان يا به خود دولت تعلق داشت کشاورزي به بزرگ
جاره زمين آن چنان باال بود ا. شد نان اجاره داده ميعات کوچک به روستانشيقط

توانستند معاش بخور و  که اجاره نشينان کوچک، با محصولي خوب، به سختي مي
شد، امري که  هايي که محصول بد مي در سال. نميري را براي خانواده خود تامين کنند

ه بتوانند سال بعد هم کشت کنند، ناچار دهقانان براي اين ک ،در هندوستان عادي است
شدند و تا آخر عمر فقط  سان دهقانان به رباخواران وابسته مي بدين. از استقراض بودند
  .کردند براي او کار مي
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اگر دهگان را ميسر شود که چيزي را از چنگال . امر نيست  ي اما اين همه      
به صندوق دستگاه اداري بريتانيا به  رباخوار نجات دهد، بايد آن را به مثابه ماليات

  .پردازد
. گيرد شود که کل ثمره کار دهگان را در بر مي بار مالياتي گاه چنان سنگين مي      

دانستند که زمين خود را در برابر مقدار  تر مي آباد مناسب زماني دهگانان دهلي و اهللا
همين زمينه نظام مالياتي  بر. ماليات تحميلي به کرايه بدهند يا آن را گرو بگذارند

  شود و هم مستقر مي" آيد، و در روستاي هندي قويا است که رباخواري پديد مي
ها به منظور تسريع اين  انگليسي. گسترد چون سرطان سازمان اجتماعي خود را مي

  هاي حقوقي از جامعه فرآيند، قانوني وضع کردند که بر خالف تمام ادراک
ب مالکيت اجباري از صاحبان اراضي، در صورت عدم روستايي بود؛ قانون سل

  .پرداخت ماليات
دار در هندوستان را به زيان حق  سان، انگلستان، نخست اشرافيت زمين بدين      

کهن مالکيت جمعي روستايي به وجود آورد تا بعد بتواند از دهقانان در برابر 
را به » غصب شده هاي به ناحق زمين«گان ايشان دفاع کند، و  کننده تعقيب
  .داران انگليسي واگذار کند سرمايه

سان بود که در مدت کوتاهي در هندوستان مالکيت بزرگ ارضي پديد  بدين      
پاي  نشينان خرده هاي پرولتريزه و اجاره يي به توده آمد و دهقانان در اراضي گسترده

  .کوتاه مدت بدل شدند
دارانه انگليسيان، بيان خود را در  مايههاي ويژه استعمار سر دست آخر شيوه      

انگليسيان نخستين فاتحان هند بودند که نسبت به . وضعيت مهم ديگري نيز يافت
اعراب، افغانان، . اعتنا ماندند موسسات فرهنگي جماعتي با ماهيت اقتصادي بي

هاي آبي دست  هاي عظيم ساختمان راه مغوالن پس از فتح هند، به اجراي طرح
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آنان در سراسر کشور جاده کشيدند، بر روي . ها حمايت کردند ز آنزدند و ا
گذار سلسله مغوالن در  پايه. ها پل بستند، و به احداث چاه دست زدند رودخانه

ها و اموال  ياري، امنيت جاده هندوستان، تيمور لنگ به امر کشت زمين، آب
گاه  مغول، که گههاي بدوي هندوستان، فاتحان افغان، يا  راج. مسافران پرداخت

نشان حاکميت خود را در بناهاي   گرفتند، با اين همه نسبت به افراد سخت مي
خورند  انگيز، به جاي گذاشتند که هنوز در هر قدم اين سرزمين به چشم مي اعجاب

. هايي از نژادي بسيار بزرگ ساخته شده باشند رسند که به دست انسان و به نظر مي
در هندوستان حکومت  ۱۸۸۵قي که تا سال شرکت هند شر(شرکت هندي 

ند، يک آبراه يا يک پل براي استفاده هنديان کَحتا يک چشمه، يک چاه نَ) راند مي
ياري  در ايالت مدرس انسان در مقابل وسايل آب: گويد جيمز ويلسون مي. نساخت

خورند، انگشت به دهان  عظيم کهن، که آثارشان هنوز در عصر ما به چشم مي
  ها کردند که آب آن هايي ايجاد مي سدهايي که بسته شده بودند، درياچه. ندما مي

 ۳۰هاي بزرگ بين  بر رودخانه. شد کيلومتري منتقل مي ۱۰۰يا  ۹۰ها تا  توسط آبره
شدند، در  ها سرازير مي آب باراني که از کوهستان. سد بسته شده بودند ۴۰تا 

تعبيه شده بودند و محيط دايره چند  شدند که بدين منظور هاي مجزا جمع مي گودال
ميالدي به  ۱۷۵۰اين بناهاي عظيم پيش از . کيلومتراند ۴۰تا  ۸تا از آنان هنوز بين 

در عصر جنگ بين شرکت هند شرقي و پادشاهان مغول و بايد افزود . اتمام رسيدند
که طي تمام دوران حکومت ما در هندوستان، اين بناها به ويراني عظيم در 

نيازي به حفظ شادابي   انگليسي  سرمايه: و اين امر البته قابل فهم است» .ندغلتيد
برعکس نياز داشت که آن را ويران . هندي و حمايت اقتصادي از آن نداشت  جامعه

ها  ميليون. به اين هدف هم دست يافت. اش محروم گرداند کند و از نيروي توليدي
ها دهگان ويران  و ميليون. افتادندهکتار اراضي کشاورزي به چنگ مالکان فربه 
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جستند و يا قرباني مرگ و  ي ميرخودهاي غي شده بهروزي خود را در زمين
  .شدند گي مي گرسنه

جنبش دهگاني در پس زمين و جنبش کارگري در درجه اول براي ادامه حيات       
و صاحبان ) داران بزرگ زمين(هاي ارضي  اندازي به جيب بارون جسماني دست

تيازات صنعتي در هندوستان و در عين حال به معني حرکت بر ضد اقتدار بريتانيا ام
  .آيند در هندوستان به شمار مي

جا نيز در  درست است که در اين. در چين مسئله ارضي به شدت هندوستان نبود      
. ايم اين اواخر شاهد تمرکز اراضي در دست مالکان و رباخواران روستايي بوده

دهند که در  درصد اهالي روستاها را کارگران روزمزد تشکيل مي ۱۵ نزديک به
گي اراضي  ويژه. کنند وضعيت بسيار سختي براي همين صاحبان اراضي کار مي

يي که در سراسر کشور سلطه  پاي قطعه قطعه چين عبارت است از اقتصاد خرده
  .دارد
جنگ جهاني . در زمينه جنبش کارگري، چين تا حدي به پيش رفته است      

افزايش داد و اکنون ديگر تحريم کاالهاي ژاپني، که به " صنعتانيدن چين را قويا
ترين  بيش. گي صنعتي به ژاپن انجاميده بود، پايان يافته است رهايي چين از وابسته

يي از انکشاف سريع را  رفت از آن صنعت نساجي بود که اکنون دوره پيش
کارخانه نساجي پنبه وجود دارد که به  ۳۲يي در شانگهاي به تنها. گذراند مي

شود و  بالغ مي ۱۲۰۰گي به  هاي ريسنده تعدا چرخ. ها تعلق دارد خارجيان و چيني
ي کار براي کارگران نساجي  ساعت روزانه. رسد هزار مي ۹۰تعداد کارگران آن به 

در سنت  ۷۵ساعت، ميانگين دستمزد کارگر ماهر  ۵/۱۳گان  براي بافنده. است ۱۲
. سنت است ۴۰رماهر سنت و براي کارگران غي ۵۰روز براي مردان، براي زنان 

  .کنند سنت دريافت مي ۲۰کودکان دستمزدي برابر 
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جا روزانه کار براي  در اين. وضعيت کار در موسسات چاپ کمي بهتر است      
. شود اضافه کار نيز به طور مجزا پرداخت مي. ساعت است ۹زنان و کودکان 

دالر براي کارگران بسيار  ۵۰تا  ۲۰خانه در شانگهاي ماهانه  زد کارگران چاپدستم
دالر براي شاگردان کارگر  ۱۰دالر براي کارگران عادي، و  ۳۰تا  ۱۰ماهر و بين 

  .است
بهاي مواد . شاهد افزايش بهاي کاالهاي مصرفي بود ۱۹۱۹-۱۹۲۰هاي  سال      

. تر شد ضع مادي کارگران چيني وخيماز همين رو و. افزايش يافت" غذايي قويا
هاي کارگري  هايي صورت گرفت و گرايش به سوي سازماندهي اتحاديه اعتصاب

  .تر شد، و اين امر خود جنبش اعتصابي را تشديد کرد بيش
تواند رويدادهاي مربوط به يک اعتصاب مهم با  اکنون تقويم صنعتي چين مي      

اداره «متعلق به ) زغال سنگ(چي  معدنهزار نفر کارگران  ۲۰شرکت بيش از 
شان،  تانگ: اين اعتصاب به شهرها نيز گسترش يافت. را ثبت کند» هاي کيالن کوه

کارگران . وضع جدي تلقي شد. ماکي ياکو، ليک شيکه، و چادوکوچ وانگ
 ۵۰تر از  خواستار افزايش دستمزد به مقدار صد در صد براي کساني شدند که کم

سنت در روز دريافت  ۵۰براي کساني که بيش از . داشتند فت ميسنت در روز دريا
در . کارفرما اين خواست را نپذيرفت. داشتند، ده درصد اضافه حقوق خواستند مي

هايي اکنون  اين چنين اعتصاب. محل ورودي کارخانه ماموران پليس مستقر شدند
 يليخنگ، در هاي زغال س ستند، در هنگ کنگ، شانگهاي، در کانيدر چين نادر ن

در اين دو سه سال گذشته، جنبش کارگري به سراسر چين غربي . دهند روي مي
  .بسط يافته است و نه تنها کارگران ماهر، که غير ماهر را نيز در بر گرفته است

کنند، بل بيش از  در اين دوران اخير، کارگران به مبارزه اقتصادي بسنده نمي      
اما اين مبارزه در دوران نخستين انکشاف . شوند پيش به نبرد سياسي کشيده مي
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در همين زمينه، اقدام . کند خود، در درجه اول در پي جنبش رهايي ملي حرکت مي
  و طي همه ۱۹۲۰جويي به همراه کارگران در ماه مه  هاي ليبرال دانش سازمان
  .اند حائز اهميت پس از اين دوران، به ويژهو  ، بيشيضد ژاپنهاي  نمايش

چه که پيرامون ايران و ترکيه گفتني است اين است که جنبش کارگري در  آن      
  .تر است اين کشورها هنوز از هندوستان و چين ضعيف

در ايران دو سوم اراضي قابل کشت . متفاوت است" وضع جنبش ارضي کامال      
رند هاي دهقاني در وضعيت بسيار دشوار قرار دا توده. در دست مالکان ارضي است

چنان گذشته  ها و اخاذي هم ماليات. چيزي نداد" به اينان تقريبا ۱۹۰۷-۱۹۱۱انقالب 
نبود،   گران انگليسي اگر به خاطر هراس از تهديد دائمي ستم. ادامه دارند

  .هاي دهگاني تاکنون سراسر کشور را فرا گرفته بود جنبش
تهديد دائمي دول . هاي دهگاني ترکيه نيز در همين وضع قرار دارند توده      

بر تقسيم و تقليل مردم ) متحدان جنگ جهاني اول در برابر آلمان و ترکيه(آنتانت 
گان، دهگانان ترکيه را به دامن رباخواران و مالکان بومي خودکامه  ترکيه به برده
تاکنون دولت کمال نه تنها چيزي به دهگانان نداده است، که برعکس . رانده است

هگانان ادامه داده، از بودجه رفع قحطي براي مبارزه بر ضد جنگ را به مدد د
شود، د از خارج رفع نمادامي که تهدي. کنند استفاده مي  هاي انگليسي امپرياليست

  .۲۵توانند به رهايي کامل دست يابند هاي زير ستم در ترکيه و ايران نمي توده
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