
۱ 

  جنبش ملي در خاور

  
 )زاده سلطان(آوتيس ميکائيليان 

         
هاي بورژوايي بودند که براي  جديد، انقالب  داري در کشورهاي سرمايه      

نخستين بار سامان کهنه فئودالي را خرد کردند و با اين عمل دهقانان را به شهروند 
گي شخصي، ماليات  ابستهها با رهايي دهقانان از و اين انقالب. آزاد بدل ساختند
يي از تخيالت، و هم چنين با تبديل ايشان به مالک آزاد زمين، آنان  جنسي، و مجموعه

  .بورژوا قرار داد  را تحت سلطه مستقيم نهادهاي حکومتي، قضايي و اداري جامعه
  گي در زنده  داري با نابودي روابط فئودالي، راه براي دخالت نيروهاي سرمايه      
از اصناف که تنها اجتماع کارگراني که فعاليت . ي روستايي هموار شد هجامع
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ورانه متکي بر تقسيم کار، توليد  مشابهي داشتند، و از مانوفاکتو، که کارگاه پيشه
اش را به  يابي دارانه؛ به کارخانه رسيد که دست توليد سرمايه. دارانه داشت سرمايه

ساجي، مکانيکي و ماشين بخار، ابزارهاي هاي ن نخ تابي و شغل. ماشين ميسر ساخت
دست   داري هاي جديد سرمايه يابي به سالح با دست. صنعتي شدند  انکشاف سرمايه

  .به تغيير بنيادي در روابط اجتماعي اقتصاد روستايي زد
وري دهقاني کهنه را که در خانه وجود داشت،  در آغاز، کارخانه جديد، پيشه      

به . ريسي و نساجي دستي توسط ماشين از بين رفتند سال، نخطي چند . از بين برد
اين گونه، خانواده روستايي فعاليت مکمل روزهاي زمستاني و همراه با آن سود 

دهقان بيش از پيش مبدل به مالک روستايي شد، زيرا . حاصل از آن را از دست داد
  .داد وري را نمي ي فعايت پيشه دارانه به او اجازه صنعت سرمايه

توليد روستايي به . به موازات اين فرآيند، بقاياي اقتصاد طبيعي بسته نابود شد      
دهقان مجبور به فروش متناوب حاصل کار . توليد فرآورده براي بازار مبدل شد

خود شد، تا بتواند با پول حاصله اجناس مورد نياز خود را که به توسط صنعت 
  .دشد، تهيه کن دارانه توليد مي سرمايه

ي تحرک  ي جديد آغازيده بود، پس از چند دهه تحولي که با پيدايش کارخانه      
مبتکر وسايل ارتباطي جديدي نظير خط آهن و ماشين   داري سرمايه. نوي يافت

با . فتح بازارهاي جهاني ميسر آمد  ها هاي بسيار شد و به وسيله آن بخار با توانايي
اي اقتصاد روستايي و دامپروري نقاط ديگر ه حمل و نقل ارزان قيمت، فرآورده

  .هاي اروپا گرديد ي ملت جهان عنصر اصلي تغذيه
هاي وسيع  خيز آمريکا و روسيه، چراگاه هاي دست نخورده و حاصل زمين      

هاي تمام شدني موادخام ايران، ترکيه، هند و  استراليا و آفريقاي جنوبي، ذخيره
شان را به ديگر  نتقال قسمتي از توليد روستاييهاي اروپايي امکان ا مصر به خلق
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شان را در برابر محصوالت  نقاط جهان و مبادله کاالهاي آماده شده به وسيله صنايع
  .پا فراهم آورد اين کشورهاي مستعمره تازه

اما . افزايش عظيم نيروهاي مولده محصول کار را به مقياس شگفتي باال برد      
آفريدند جز براي عده بسيار معدودي   هاي مردم مي ثروت روزافزوني که توده

دار  حق مالکيت خصوصي بر وسايل توليد به يک مشت سرمايه. موجب امتياز نشد
تر رو به افزايش بود،  امکان تملک سهم بزرگي از اين ثروت را، که هر چه بيش

و . مدآ ي طوالني کار، به دست مي ارزش اضافي، يعني استثمار، با روزانه. داد مي
ها و شرکت آنان را  دستمزد نازل، تغذيه، وضع بد مسکوني کارگر، آموزش توده

سان، استثمار  بدين. کرد در فرهنگ معنوي ملت به طور غيرقابل حلي محدود مي
ي فرهنگي متوقف کرده، مانعي در برابر دخالت  مسير تعليم ملت را به مثابه جامعه

چه که در مورد کارگر گفته شد،  آن. شد ي ملي فرهنگي مي کارگر در جامعه
آنان . کشد، نيز صادق است رنج مي  داري درباره دهقاني که زير يوغ تجارت سرمايه

کنند، شب هنگام پس از کار سخت روزانه، خواستار  از خردسالي تا پيري کار مي
يک لحظه   گي کار روزانه براي ادامه زنده. يافتن آرامش در مسکني انساني هستند

  .دهد نمي  ها احت يا آزادي به آناستر
کند و با  دار به اين بسنده نکرده، به استثمار خلق خويش کفايت نمي سرمايه      

ترين نقاط پنهان  دست يازيدن به سرکوب خشن و اسارت، دام خود را در دور فتاده
 با در. برد هاي مستعمرات را به غارت مي هاي برده گسترد و آخرين دارايي جهان مي

دست داشتن ذخيره عظيم وسايل مادي، بورژوازي اروپا پايه استواري نيز براي 
  .سازد فرهنگ معنوي خود مهيا مي

بدون استثمار شديد، گاه خونين ايران، ترکيه، هند، چين، الجزاير، تونس و       
گران ميليونر لندن، پاريس، برلن، نيويورک و  ي ديگر، غارت تعداد کثيري مستعمره
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هاي جهان  مندترين پايتخت توانستند با اين آسايش در حوالي ثروت هرگز نميغيره 
سان، کار صدها ميليون انسان، آسايش فرهنگي مشتي  بدين. مستقر شوند

در اين دوران چنين است قانون . آورد ي ما را به وجود مي  جوي سياره استفاده
  .اساسي عصر اقتصاد بورژوايي

کند، با  پايان گير مي هاي تضادهاي بي همواره در چنبره که  داري اما سرمايه      
ي انباشته  آسايي از سرمايه انگيز، مقدار غول استثمار مستعمرات به صورتي شگفت

  داري ي سرمايه ، طبقه ها شده را به اين کشورها صادر کرده، از طريق صنعتانيدن آن
گيري تاريخ،  ابل پيشرا به وجود آورده است، که هم اکنون به موجب منطق غيرق

اينان مورد حمايت . کند تقاضاي استقالل کامل خود را از متروپل عنوان مي
وراني هستند که براي درهم شکستن يوغ سنگين استثمار  دهقانان، کارگران و پيشه

  .کنند دو جانبه با عزم راسخ از مبارزه براي آزادي ملي دفاع مي
در بعضي از کشورها چون . سان نيست قاط يکبرد و عمق اين جنبش در تمام ن      

گي و نبود بورژوازي صنعتي، شعارهاي انقالب ملي بسيار  ايران به خاطر عقب افتاده
صنعتي مدرن   ها در صورتي که در کشورهايي که در آن. قاعده هستند مبهم و بي

ظاهر  گرفته ريخت" کامال  داران به مثابه يک طبقه پيشاپيش جهشي برداشته، سرمايه
ها،  عالرغم اين اختالف. تر است رحمانه تر و بي و مبارزه متشکل) هند(شوند  مي

هاي ملي در تمام کشورهاي مستعمره و نيمه مستعمره نفرتي عميق نسبت به  جنبش
  .شوند امپرياليسم جهاني متشخص مي

هاي  ها پيش توسط استثمار سياسي و اقتصادي حکومت سرکوبي که از قرن      
ديده شرق را در يک سرنوشت مشترک  هاي ستم معمول بود، خلق  داري يهسرما

. کشاند جهاني مي  را به طرف مبارزه عظيم بر ضد سلطه سرمايه  ها متحد کرده، آن
ي مبارزه  رو، جنبش ملي در هر کشور جداگانه، يک حلقه از زنجير يگانه از اين
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زير فشار غارتي مداوم رنج آساي براي آزادي صدها ميليون انساني است که  غول
  .ي کالسيک اين مبارزه، هند است نمونه. کشند مي

ي پيش، جنبش ملي در اين کشور،  سده] ۱۸۹۰[ ۹۰و ] ۱۸۸۰[ ۸۰هاي  در سال      
يعني به آن . تربيتي و پرورشي به مفهوم پيشين واژه داشت" يک خصوصيت کامال

يي که مترادف اين مفهوم را  ژهوا. شد گونه که در اواخر قرن نوزدهم فهميده مي
. شد است که در زبان روسي هم همين گونه مفهوم مي» گرايي غرب«رساند  مي

نسل . العملي شديد در مقابل آداب و رسوم هندوان بود ، عکس»گرايي غرب«
هاي براهمه و در ميان تقدس کهن و آيين اسرارآميز بزرگ شده  جواني که در خانه

امري . يي فعال و سپس کامل افکند را به دامن خدانشناسيبود، در وهله اول خود 
. افکند که براي اشخاص مذهبي از کفر به مراتب بدتر بود، در بي اعتنايي کامل مي

ها، با اشتياق مفرطي  اجتماع تحصيل کرده. فلسفه رسمي آنان خردگرايي شد
ا بيان ر» ارزد ، به يک فصل کتاب داروين هم نمي۲۶تمام وادا«جمالتي نظير 

معلومات . تا حد عشق رسيد  ميل به فرهنگ و شعر و ادبيات انگليسي. کرد مي
آموزگاران جوان هندي که تحصيل در . بود  مترادف با دانستن زبان انگليسي

را به اتمام رسانده بودند، سعي داشتند حتا در دبستان نيز به زبان   مدرسه انگليسي
  .ورزيد ولت هم روي آن اصراري نميامري که خود د. تدريس کنند  انگليسي

البته آنان جزئيات بسياري . بنابراين رژيم انگليس بسيار محبوب اين محافل بود      
کردند و خواستار تغيير و تحول بودند،  از حکومت انگليس در هند را محکوم مي

و  ۱۸۵۷هاي ترسناک خيزش سپاهيان در سال  صحنه. رويي گونه ترش اما بدون هيچ
هاي  از زماني که قدرت از دست شرکت. طلبي هنوز فراموش نشده بود ش صلحجنب

                                                 
 )مترجم( يام الهيپ يچهار کتاب مقدس هندوان، حاو – ۲۶
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آمد که ريشه  خصوصي به دست سلطنت انگليس در آمد، اين چنين به نظر مي
  .رضايتي برانداخته شده بود

. يي به خود گرفت ي اخير جنبش همانند روسيه، خصلت توده در چند دهه      
کردند و آنان را از طريق دست  ي توده تبليغ ميدماغيون هندي نظر رنسانس را برا

، بر ضد  هاي گوناگون تروريستي، به تحريم کاالهاي انگليسي زدن به کنش
تري  سان، زمينه براي جنبش وسيع بدين. خواندند حکومت مستعمراتي و غيره فرا مي

هاي عظيم مردم است،  هاي ژرف، که اکنون در بر گيرنده توده مملو از انديشه
داران  کل اشرافيت با تمامي نيرو به پشتيباني از سرمايه. جنگ فرا رسيد. اده شدآم

خود را   شان بيش از همه هاي قشرهاي بااليي مسلمانان با کوشش. پرداخت  انگليسي
گان  زاده ترين شاه نظام حيدرآباد، يکي از بزرگ. در اين مورد متمايز کردند

ان، مبلغ شش ميليون روپيه به انگلستان هندوي، از اخالف يک خاندان شهير مسلم
ها  مندانه به انگليسي و بدون قيد و شرط، سخاوت" گان عموما زاده شاه. پرداخت

نشين که داراي ارتشي خصوصي بودند، ارتش خود  شاهزاده ۲۷. کردند خدمت مي
د ها مهاراجه و راجه و وليعهد وار ده. را در اختيار مقامات نظامي انگليس قرار دادند

مسلمان که داراي نفوذي فراوان و ] اسماعيليه[آقاخان رهبر فرقه . ارتش شدند
ي  مهاراجه. صاحب عنوان حضرت واال بود، به عنوان سرباز وارد پياده نظام شد

نيم ميليون ) از هندوان(ي کشمير  پنج ميليون روپيه و مهاراجه] از هندوان[ميسور 
  .روپيه ارسال داشتند

پرستي هم تاحدي در  ها، وطن مندانه انگليس هاي سخاوت هبه سبب وعد      
  .قشرهايي از دماغيون هندي نفوذ کرد

نسبت به امپرياليسم انگليس، فرآيند ديگري هم » ابراز عشق«اما به موازات اين       
داري را  يافت، در اين هنگام حکومت انگليس توطئه دامنه در زمان جنگ رشد مي
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. هاي بومي در آن شرکت داشتند، کشف کرد و ارتشکه قشرهاي عظيم مردم 
يي که  چنين برنامه هم. تعداد زيادي کارگاه ساخت و بمب و انبار اسلحه پيدا شد

هاي نظامي و اعمال تروريستي و غيره  ها و ايجاد يک سري طغيان شامل انهدام پل
ه کرد؛ گران را تنبي رحمي و شدت توطئه دولت با بي" طبيعتا. بود، به دست آمد

  )۱۹۲۰اول سپتامبر : نگاه کنيد به پکن تايمز.(تعداد زيادي بالفاصله اعدام شدند
نتايج پيروزمندانه جنگ نه تنها . در اوضاع و احوال بهبودي حاصل نشد      

ها در مبارزه با آلمان کمک عظيمي  انتظارات بورژوازي هند را که به انگليسي
ا سياستي روبرو ساخت که به وضوح ضد مسلمان کرده بود، برباد داد، که آنان را ب

تمامي کشورهاي مسلمان " شرمانه تقريبا بوده، عليه سنت خالفت و براي، تقسيم بي
ي مسلمانان هند و کنگره ملي هند  جامعه ۱۹۱۶تا سال . کرد بين متفقين روبرو مي

  .دشمني وجود داشت  ها نشست مشترکي نداشتند و اغلب بين آن
در . کنند متحدانه با هم عمل مي" چهار ساله اخير اين دو تشکل کامالدر سه       

هاي مصوبه اين دوره خواست استقالل و خودمختاري مالي و اقتصادي  نامه تمام قطع
  .۲۷با رنگ قرمز نوشته شده است

اما وقتي که بعد از چندين سال انتظار و تبليغ به هند خودمختاري داده شد، آن       
چون  ري محدودي در زمينه انجام امور جزيي ايالتي، قدرت واقعي همهم خودمختا

هاي با  ناسيوناليست. اش باقي ماند گذشته در دست متروپل و کارمندان و حاکمان
توانست  يي مي  چنين بازيچه. دروغ و تزوير برخاستند  عزم و اراده بر ضد اين همه

آساي  کنون پس از رشد غولهاي دوران پيش را ارضا کند، اما ا خودخواهي هندي

                                                 
  :د بهين کنگره، نگاه کنيز مصوبات ايصورت جلسات و ر يبرا – ۲۷
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داران آزادي و استقالل  داران هندي، فقط طرف صنعت و در تقويت سرمايه
  .انجاميد گر انگليس مي بر ضد حکومت ستم  ها تحريک شده، به تقويت عميق آن

] ها توسط انگليس[هاي انقالبي تحت تاثير استهزاي آشکار خلق هند،  گرايش      
ها با امتناع از  اين گرايش. يافت هاي مردم گسترش مي تر ميان توده هر روز بيش

، خود را ۱۹۱۹هندو  نامه مشهور کنگره پان همکاري با حکومت انگليس در قطع
هاي اعطايي  ها و نشان در ابتدا آنان فقط عدم پذيرش عنوان. نمايان ساخت

. ردندک حکومت را در نظر داشتند و مردم را از دادن هرگونه قرض به دولت منع مي
  :اما بعدها جنبش مجبور به گسترش خويش شده، برنامه زير تدوين شد

هاي ملي براي تمام  منع شرکت قضات در محاکم حکومتي و پيروي از دادگاه      
دعاوي و مرافعات، منع فرستادن اطفال به مدارس حکومتي، ترک دانشگاه و 

بايست بر  ديد که ميجويان، تحريم شوراي مقننه ج هاي دولتي توسط دانش کالج
و در نتيجه، تحريم انتخابات، تولد جنبش . شد طبق قانون جديد تشکيل مي

يعني پشتيباني از صنعت ملي و محلي و تحريم کاالهاي ) Svodeshi(سودوشي 
. و سرانجام به عنوان گل سرسبد، عدم پرداخت ماليات)  بخوانيد انگليسي(خارجي 

در واقع دولت و . بسيار زيادي داشتاين تصميم کنگره ملي هند، اهميت 
. را متوقف ساخت  گي توان خود زنده توان تحريم کرد اما نمي اش را مي نهادهاي

مگر با دست زدن به خودکشي ملي، تحريم محاکم، مدارس، کاالها و شوراها، 
تحريم دولت، . ايجاد محاکم و مدارس و شوراهاي بومي را به دنبال خود داشت

مثال ايرلند . ايجاد دولت خويش يعني يک دولت انقالبي وا داشت مردم هند را به
  .هست  به ياد همه)] Sinn Féin :ايرلندي به( شين فنيا [ و جنبش شين فين

هاي ديگري در اين راه  ، گام۱۹۲۰در واقع در کنگره ناگپور، دو دسامبر       
که تمام برنامه تحريم نامه قبلي، اعالم داشت  کنگره، پس از تاييد قطع. برداشته شد
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بايست  هندو مي هاي کميته پان که شامل عدم پرداخت ماليات هم بود طبق راهنمايي
مقابل مدارس (جا بايد لزوم گشايش مدارس ملي مخصوص  در اين. اجرا شود

براي به سرانجام . وري را متذکر شد و تحکيم تشکيالت و احياي پيشه) دولت
به اين ترتيب، . يي از متخصصان تشکيل شد ي ويژه هرساندن تمام اين اقدامات کميت

هاي رهبري  هاي اجرايي به خاطر اوضاع موجود به ارگان هاي ملي و کميته کنگره
  .خلق هند تغيير يافتند

اين . بردند يي به سر مي ناگپور در حالت روحي بسيار آشفته  گان کنگره نماينده      
يابي به  ه اين مضمون که بايد همراه با دستروها ب نامه ميانه مسئله با بيان قطع

اين . روشن شد" خودگرداني در چارچوب امپراتوري انگليس باقي بمانند، مشخصا
که هند هيچ وجه مشترکي با امپراتوري انگليس، که  نامه با تاييد بر اين قطع

  .باره رشد اش به خون هندوان آغشته است، ندارد، يک دست
داشت که اوضاع سياسي کنوني غيرقابل تحمل بود، هند  بيان  رئيس کنگره      

اگر بالفاصله خودگرداني کامل و يک «: او گفت. توانست منتظر بماند ديگر نمي
نخواهد توانست در يک چارچوب   قانون اساسي مشابه انگليس به ما ندهند، کنگره
جاب روي گونه که در پن ريزي، همان متشکل باقي بماند و بروز هرج و مرج و خون

تمام مسئوليت اوضاع موجود فقط به عهده حکومت . داد، حتمي خواهد بود
افروزد، درباره مسئله  انگليس است که آتش دشمني را ميان نژادهاي گوناگون مي
  .دهد پرستان ادامه مي خالفت دروغ گفته، سياست رعب و وحشت را بر ضد تمام وطن

شت پا زده است و اگر در آخرين دقيقه به اش پ انگليس به تمام قول و قرارهاي      
وسيله . اش را براي هميشه با آن قطع خواهد کرد راه راست باز نگردد، هند روابط

بايد تمام کاالهاي . ها لطمه زد بايد به جيب انگليسي. مبارزه، تحريم خواهد بود
  .را از بازارهاي هند به دور ريخت  انگليسي
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را با   ند درک شده بود و مردم کاالهاي انگليسياين حقيقت به خوبي در ه      
) Temps ۱۹۲۱/۷/۲۸نگاه کنيد به (۱۹۲۱در مارس . کردند تمام نيروي تحريم مي

  ها مقدار بسيار زيادي از محصوالت ساخت انگليس که مردم هند از خريد آن
ارزش . کردند، در بنادر کراچي، بمبئي و کلکته انباشته شده بود خودداري مي

داران النکاسترشاير، به  کارخانه. شد ارداري صد ميليون ليره استرلينگ ارزيابي ميانب
لندن داليل کاهش صدور محصوالت پنبه انگليس به هند . طور اخص نگران بودند

، سه ميليارد و صد و هشتاد و نه ۱۹۱۲در سال . را از دولت اين کشور خواستار شد
صادر شده بود، در صورتي که در سال  يي ي پنبه يارد پارچه) ۳۱۸۹۰۰۰(ميليون
يارد ) ۱۴۷۴۰۰۰(، اين رقم به يک ميليارد و چهارصد هفتاد و چهار ميليون ۱۹۲۰

  .تقليل يافته بود
. بردند مليون کار خالقي براي تحکيم توليد کاالهاي محلي پيش مي" ضمنا      

ه ديلي اش با فرستاد هاي دار عدم خشونت در حين صحبت رهبر ملي گاندي طرف
  :، اعالم کرد۱۹۲۱مارس  Daily herald (۱۸(هرالد 

وري دستي و چرخ  رفت پيشه شان را صرف پيش اش تمام نيروي او و رفقاي«      
گي کرده، تا به اين طريق هند را به کشوري مستقل از لحاظ  گي و دار بافنده ريسنده

ر اين جهت ادامه دهيم، در اگر ما کارمان را د. سالم تغيير دهند  گي اقتصادي با زنده
الراي  يي بسيار نزديک دولت نخواهد توانست در مقابل افکار عمومي متفق آينده

  ».مقاومت کرده، هند به خودمختاري خواهد رسيد
هاي النکاسترشاير و منچستر  زمان با کاهش محسوس درآمد کارخانه دولت هم      

بخشي  ي جان نگليسيان نفس تازههاي کاريکاتورمآب جديد ا در جريان اعمال رفرم
  .کشيدند



۱۱ 

جا با درخشاني   در همه" ي کنگره ملي تقريبا نامه تحريم انتخابات، طبق قطع      
) Morning post )۱۹۲۱/۱۲/۲۸کار انگليس  حتا روزنامه ماوراء محافظه. انجام گرفت

  .هم به اين مسئله اذعان داشت
که  وسسان جديد نه تنها بدون اخالل بلانتخابات مجلس م«: آن روزنامه نوشت      

احساس خصومت نسبت به انگليس . گونه توجه و عالقه مردم برگذار شد بدون هيچ
که نيروي  با قدرتي تاکنون ناشناخته در هند غلبه دارد، تنها آگاه بودن مردم به اين

  ».فيزيکي در دست دولت قرار دارد، جلوگير خيزش آشکار آنان شد
اين درصد در . نامعلوم بود" درصد شرکت در انتخابات کامال در واقع      

در بعضي از مناطق مثل . رسيد هاي متحد به ده و در پنجاب به بيست مي شهرستان
بدين ترتيب بورژوازي بومي که . آباد حتا يک نفر هم به پاي صندوق راي نرفت اهللا

وسسات اداري شد توهم  شرکت در چنين م از جانب اقشار ديگر پشتيباني مي
هايي، که  مضحکي را از دست داد و مانند قبل به تمرکز تمام قدرت در دست والي

  .رفت اقتصادي کشور است، رضايت نداد شان مطابق معمول متوقف کردن پيش هدف
تنها يک مشت . را در نطفه خفه کردند  پرستان اين توطئه جديد انگليسي ميهن      

شوراي فدراسيون ملي «نبودند، مشتي که به گرد  کوچکي از انتخابات دست بردار
هاي ميانه روي هند  اند و خود را تشکل مرکزي گرايش متحد شده» ليبرال هند

آنان در عين اعتقاد به مبارزه . کنند را تقبيح مي» عدم همکاري«معرفي کرده جنبش 
ل برد، نهادي در چارچوب قانوني با هر نوع اغتشاش که اقتدار قانوني را به تحلي

  .ورزند مخالفت مي
در   هاي انگليسي ترين سهامداران شرکت بزرگ» ليبرال«اعضاي اين فدراسيون       

زيرا دولت انگليس . اند هند هستند که به شدت در استثمار حکومت انگليس ذينفع
  .رساند يي عايدات مي به آنان نيز پاره
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  .ردار نيستگيري برخو اين دسته کوچک از اهميت سياسي چشم      
به اين ترتيب مبارزه براي رهايي ملي در تمامي هند ابعاد بسيار وسيعي به خود       

مبارزه در چنين کشوري عقب افتاده، تقسيم شده به اديان " مسلما. گرفته است
هاي کوچک فاسدي، که هر  شاه  ها فرهنگ و در راس آن شمار، با مردمي بي بي

هاي  اما دشواري. هاي فراوان است دشوارييک دشمن ديگري است، مملو از 
اگر انباشتن ايرلند کوچک از . فراواني هم براي انگلستان وجود خواهد داشت

آسان است، مسئله براي " نيروهاي ارتش که در مجاورت انگليس قرار دارد، نسبتا
هاي  روش. گيرد يي ديگر پيش رو قرار مي به گونه" هند وسيع و دور دست کامال

ديگر نخواهند   ها گرايانه هر چه بودند، توفان برپا کرده است، و آن ليساده م
  .توانست اين توفان را بخوابانند

انگليس را تنها در نظر بگيريد، به : امپراتوري انگليس در حال فروپاشي است      
ي  هند سنگ بناي مهمي است که پايه. کشور پادشاهي کوچکي بدل خواهد شد

اگر اين سنگ بنا به لرزش افتد، . بر روي آن استوار شده استامپراتوري انگليس 
ترين منافع استعماري  ي حياتي مهم گره. کل امپراتوري انگليس فرو خواهد ريخت

انقالبي که از اين نقطه آغاز شود و تغييرات عظيمي در . انگليس در هند قرار دارد
  .تمامي تاريخ انسانيت به وجود خواهد آورد

بخش  ي جان گذراند و رايحه يي را مي يي بحراني ليسم انگليس لحظهامپريا      
يي نه فقط در  کننده تواند تاثير تعيين وزد، مي انقالب روسيه که بر مامي جهان مي

  .ديده داشته باشد هاي ستم ي تمامي خلق سرنوشت، که آينده
ران کرده اما اگر اکنون هند قدرت بزرگ استثمارگران انگليس را بسيار نگ      
جنبش ملي در ترکيه اهداف باند سه نفري ورساي را که خواسته بودند . است

شرمي وقيحي قطعه قطعه کنند، براي هميشه  هاي عرب و ترک را با بي سرزمين
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ديده  هاي ستم اين اقدام بدون سر و صداي فاتحان در مقابل خلق. نقش بر آب کرد
در راس اين . ايشان برانگيخت شرق مسلمان، قدرت عظيمي از مخالفت را نزد

  .هاي ترک قرار داشتند جنبش، ناسيوناليست
» آناتولي شرق«، در قسطنطنيه موسسه دفاع از حقوق ۱۹۱۹در اواخر سال       

محرک اين  موسسه جوانان ناسيوناليست ترک بودند؛ سليمان نظيف، . تشکيل شد
. را هدف خود قرار دادند و رئوف بي، دفاع از حقوق ترکيه به ويژه آناتولي شرقي

هاي  در عين حال، در آناتولي نظرها به سوي مصطفا کمال، رهبر حزب ناسيوناليست
مصطفا . موافق بود، جلب شد" ترکيه، که با اهداف سليمان نظيف و رئوف بي کامال

او . کرد مي  گي کمال بازرس کل ارتش سوم ترکيه بود از اين رو در ارزروم زنده
کرابکير کيازيم و علي فواد، رئوف رفعت، . ها بود ليتدر راس جنبش م

  .گي ارتشي بودند، با وي همکاري داشتند الدين و وصف بي، که همه صالح
مصطفا کمال . در شهر ارزروم برگذار شد ۱۹۱۹ژوئيه  ۲۳ها در  کنگره مليت      

رقي در گان تمام مراکز مهم آناتولي ش نماينده. پاشا در راس اين کنگره قرارداشت
  :هاي زير به تصويب رسيد نامه قطع] در اين کنگره. [اين کنگره شرکت داشتند

. طرابوزان ارزروم، سيواس بيتليس و دياربکر جزء امپراتوري عثماني هستند. ۱      
  .)رسيد بايست به ارمنستان مي ، اين شهرها مي)Sevres(طبق قرارداد سور(

اما به هيچ وجه . ها و ارامنه تضمين شود يوناني حق زيست و امنيت بايد براي. ۲      
. توان خواست آنان را مبني بر دعوي اين يا آن قطعه خاک عثماني پذيرفت نمي

هاي آنتانت به اقداماتي بر ضد تماميت ارضي ترکيه دست زنند، مبارزه با اين  قدرت
ات شرق ها نه تنها براي دفاع از والي فعاليت. عمل از طريقي ضروري خواهد شد

دولت (در صورتي که دولت ترکيه . که براي نقاط ديگر نيز بايد ادامه پيدا کند بل
مجبور به دست کشيدن از واليات شرقي امضاء صلح در اين جهت ) قسطنطنيه
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برده  با دولت ترکيه، در واليات نام  ها ها و ارتباط آن بشود، براي حفظ اين سرزمين
از . ارجي را از اين موضوع آگاه خواهد شدهاي خ دولت موقت اعالم شد، قدرت

  .ها و ارامنه جلوگيري خواهد شد ي يوناني ها به وسيله تصاحب اين سرزمين
از اين رو کنگره بايد از بين اعضايش ارگاني جهت تشکيل دولت موقت       

شخصي که با اين هدف مخالفت ورزد، به مثابه دشمن ميهن افشاء . معرفي کند
  .خواهد شد

که از تمام جريانات اطالع داشت اما به  دولت مرکزي قسطنطنيه با وجود آن      
  .توانست دست زند نمي» ها مليت«هيچ گونه اقدامي بر ضد جنبش 

هواداران دفاع از حقوق ميهن به تصميمات کنگره ارزروم با توجه خاصي       
ي شرقي و ها رئوف بي حامي ارتباط مداوم بين بخش. دادند حساسيت نشان مي

  .غربي ترکيه بود
باري است که موجب تقسيم  هاي آناتولي جنگ نکبت دليل آغاز جنبش مليت      

ي تکوين يافته طي جنگ  بورژوازي ترک که به مثابه طبقه. امپراتوري شد
بايست عليه تحريکات متفقين براي تقسيم ترکيه و تسلط  مندتر شده بود، مي قدرت

ي آناتولي با »ها مليت«به اين دليل جنبش . ن به پا خيزدمند آ هاي ثروت بر استان
به عالوه تعداد بسيار افسر ترک که از . حمايت زيادي در کشور همراه بود

جنبش . هاي جنگي ترکيه يا از جنگ باز گشته بودند، به اين جنبش پيوستند زندان
ه تصميمي مبتني بر گردهمايي کنگر. با سرعت غيرقابل تصوري گسترش يافت

، ۱۹۱۹سپتامبر  ۱۱در . گان تمام شهرهاي ترکيه گرفته شد جديدي متشکل از نماينده
  :هاي زير را صادر کرد نامه در سيواس تشکيل شد که قطع» ها مليت«کنگره جديد 

هاي ترکيه در اکثريت  ، جمعيت سرزمين۱۹۱۸در زمان عقد صلح در اکتبر . ۱      
  .ها غيرقابل تجاوزاند اين سرزمين خود از ترکان تشکيل شده، به اين سبب
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به نفع يونانيان و " ي بخشي از سرزمين ترکيه خصوصا هر تشبثي براي تجزيه. ۲      
گيرد،  چنان که در اسميرن صورت مي بايست با مخالفتي جدي، هم يا ارامنه مي
  .روبرو شود

ترکيه که هاي  گر مبارزه جدي مليت هاي دو کنگره به راستي نشان نامه قطع      
شوند، بر ضد انگلستان براي حفظ تماميت  توسط افسران سلطان هدايت مي" عمدتا

  .ارضي امپراتوري است
شود، چيزي فراتر از مشروطه سلطنتي  هاي داخلي مربوط مي چه که به رفرم آن      

وران و دهقانان با طيب  بورژوازي، پيشه  با اين وصف خرده. اروپا انجام نگرفته است
محبوبيت اين مبارزه به دليل مقابله آن با . اند ر حمايت خود را اعالم داشتهخاط

ورانه در آناتولي بود، دو  اروپا که عامل اصلي نابودي توليد پيشه  داري سرمايه
هاي قهرمان سازش، فريدپاشا، براي بي  از همين رو است که کوشش. شد چندان مي

هايي نظير  م مردم، که از طريق نسبتاعتبار کردن جنبش ملي در آناتولي پيش چش
با پافشاري فريدپاشاه، . گرفت، ره به جايي نبرد تبهکاري و حتا بلشويسم انجام مي

اما هنگامي . سلطان حکم اعدام مصطفا کمال و همکاران نزديک وي را تاييد کرد
ها تمام کشور را به تصرف خود در آوردند، کليه ارتباطات تلگرامي با  که مليت

کابينه فريد پاشا اعتمادي را که داشت، از دست داده، . نطنيه را قطع کردندقسط
  )۱۹۱۹دوم اکتبر .(مجبور به استعفا شد

گان مجبور به فرار  زمان با اين واقعه پارلمان قسطنطنيه منحل شده، نماينده هم      
يري ها براي دستگ اين که فرمانده نظامي پايتخت همراه با انگليسي" شدند، خصوصا
گان فرصت فرار  برخي از نماينده. گان داخل ساختمان شده بودند برخي نماينده

برخي ديگر با تکيه بر مصونيت پارلماني نخواستند که به ساحل آسيايي . يافتند
  .دستگير شده به مالت فرستاده شدند" بسفور بگريزند و فورا
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 ۱۹۱۹رتبه ترک که از بهار  ، با تعداد زيادي از مقامات عالي۱۹۲۰آنان تا سال       
از اين لحظه به بعد ديگر پارلماني در قسطنطنيه . در مالت زنداني بودند، پيوستند

ترکيه » مجلس بزرگ ملي«اين اوضاع و احوال موجب تقويت . وجود نداشت
  .بود، شد  نماينده ۲۵۰آناتولي، که شامل 

س از يک سلسله پيروزي شدند، پ مندتر مي ها آنکارا روز به روز قدرت مليت      
بر يونان و ارمنستان، متفقين دريافتند که صلح با ترکيه بدون تجديدنظر در معاهده 

فرانسه، به ويژه تکيه بسياري بر اين مطلب گذاشت و . غيرممکن بود) Sevres(سور 
  .خواستار دعوت آنکارا به کنفرانس لندن بود

يابي  ه شرايط حداقل زير را براي دستپارلمان آناتولي پس از بررسي اين مسئل      
  :به صلح مطرح کرد

نامه چنين عنوان شد که مجلس بزرگ با اعتقاد به اين که يک صلح  در قطع      
پذير نيست و بدون آن ترکيه متحد  پايدار به جز از راه اجراي برنامه زير امکان

  :وجود نخواهد داشت، اعالم داشت
نشين هستند، بايد از  ي امپراتوري عثماني، که عربهاي آت مسئله سرزمين. ۱      

  .طريق مراجعه به آراي عمومي حل شود
هاي  بايد غيرقابل تجاوز و آزاد از دخالت) بسفور و داردانل(ها  قسطنطنيه و تنگه. ۲      

مند  ايم که با کشورهاي عالقه در صورت رعايت اين شرط ما آماده. ها باشند خارجي
  .هاي تجاري را منعقد سازيم و مرور آزاد کشتيمعاهده حق عبور 

شويم که حقوق  پيمانان آن متعهد مي ما در مقابل دول آنتانت و هم. ۳      
  .هاي ملي را رعايت کنيم اقليت

کنيم که براي ترکيه مسئله اصلي انکشاف قدرت  ما بر اين نکته تکيه مي. ۴      
دولتي است، و به اين خاطر هرگونه  چنين تکامل دستگاه اقتصادي و مالي آن و هم



۱۷ 

هاي سياسي، قضايي و فرهنگي را، که موجب عدم انکشاف  محدوديت در زمينه
شرايط پرداخت وام ملي بايد با توجه به نکته فوق تعيين . کنيم خواهد شد، رد مي

  .شود
پس از کنفرانس لندن، دولت آنکارا تلگرامي به قسطنطنيه فرستاد که در آن بر       
سميت دولت آنکارا به مثابه تنها دولت قانوني ترکيه و نماينده ملت ترک تکيه ر

  .دانست شده بود و دولت قسطنطنيه را فقط نماينده خود مي
هاي بزرگ در کنفرانس حاضر بود،  مجلس بزرگ آنکارا موافق دعوت قدرت      

بايست  شد، اما اين دعوت مي زيرا اين دعوت موجب قبول حقوق ملي ترکيه مي
به اين منظور، الزم است که سلطان فرماني مبني بر . به آنکارا فرستاده شود" مستقيما

شناخت رسمي مجلس آنکارا ارسال دارد، تا از سقوط و ضايعاتي که توسط دولت 
يي  چنين اوضاع غيرعادي قسطنطنيه به کشور وارد آمده بود، جلوگيري شود و هم

براي رسيدن به منظور فوق . دند، از بين برودهاي خارجي ايجاد کرده بو که دولت
ناپذير  به رسميت شناختن مجلس آنکارا به مثابه تنها قدرت قانوني کشور، اجتناب

در صورت رد اين خواست، تاج و تخت سلطان در خطر قرار خواهد گرفت . است
کمي . هاي بسياري بر سر سلطان خواهد آمد دهيم که بدبختي و ما هشدار مي

ولت آنکارا متعهد شد که ليست مدني و حقوق کارمندان را در اختيار دورتر د
اش در  و پس از آن سلطان به آنکارا آمده، تنها مشاورين. سلطان قرار دهد

  .اگر سلطان اين پيشنهاد را رد کند، خلع خواهد شد. قسطنطنيه باقي خواهند ماند
" ت، اما از آنتانت شديداسلطان چاره ديگري جز قبول پيشنهادات آنکارا نداش      

کم هيئتي جداگانه، نماينده دولت  دست آخر، تصميم گرفت که دست. هراسان بود
هاي آناتولي دعوت مستقيم به  هنگامي که مليت. قسطنطنيه، به لندن گسيل نمايد

تمام مطبوعات ترکيه شادي آنان را " کنفرانس لندن را دريافت کردند، تقريبا



۱۸ 

با اطمينان از تجديدنظر در معاهده سور سخن گفته، ] اتمطبوع. [منعکس ساختند
  .يابي به صلح را نزديک ديدند امکان دست

هايي پاي فشردند که  گان ترک کم و بيش بر همان خواست در لندن، نماينده      
  .در مجلس بزرگ ملي از آن سخن رفته بود

گان ترک را  مايندههاي ن گونه، مطبوعات راست افراطي انگلستان خواست بدين      
مطبوعات فرانسه، به عموم تاکيد داشتند که اين . گستاخانه ارزيابي کردند

  .پذيرفتني بود" ها کامال خواست
که افکار عمومي فرانسه نظير «: نوشت ۲۶/۲/۱۹۲۱مورخ ) Temps(ي  روزنامه      

ه آنان هاي ادعايي ترکيه ب افکار عمومي ايتاليا يک صدا خواستار بازگشت سرزمين
بوده   گي يي مستقل و قابل زنده افکار عمومي فرانسه هميشه آرزومند ترکيه. هستند
اند  اند که نتايج يک صلح عادالنه چيست و مطمئن ها خوب دريافته فرانسوي. است

  ».ناپذير است ناپذير امکان که تضمين منافع هيچ کس از راه غارت امکان
گي آلوده به دروغي از جانب  مايهتوان چنين فر روشن است که نمي      

  .هاي رسمي حاکمان پاريس را به حساب صداقت آنان گذاشت روزنامه
براي " در مورد ترکيه مطمئنا  مهر به عدالت از سوي راهزنان فرانسوي  اين همه      

گذاري  سه يا چهار ميليارد طاليي است که آنان در اين سرزمين آسيايي سرمايه
. چون مورد روسيه آن را از دست دهند ترسيدند که هم ايشان مي زيرا. کرده بودند

دهد،  ها امکان استثمار کامل سوريه را مي افزون بر اين، صلح در ترکيه به فرانسوي
از طرف ديگر . هاي سوريه تنفس را بر فرانسويان دشوار کرده است چون شورش

سال پيش طي جنگي و فرانسويان بهتر خواهند توانست اعراب مراکش را که از دو 
  .اند، خاموش کنند شورش با آنان روي در رو ايستاده



۱۹ 

شده است، زيرا ] فرانسويان[بورژوازي ايتاليا نيز اسير همان احساسات نيک       
مملو از ) تريپولي و سيران(اش، هاي آفريقايي هاي مداوم مستعمره نسبت به شورش

   .بدبيني است
تصميم گرفت که معاهده سور را عوض کند و به هر رو، کنفرانس لندن       

ملل   تصميم گرفته شد که اگر ترکيه بر سر اين نکته موافقت کند، در جامعه
  :اين تغييرات به ترکان و يونانيان اطالع داده شد. پذيرفته خواهد شد

  .ي قسطنطنيه از ترکيه و اخراج ترکيه از اروپا منتفي است تهيديد به تجزيه. ۱      
ها، با حق داوري به جاي يک راي  نماينده ترکيه رئيس کميسيون تنگه. ۲      

به جاي کاپيتوالسيون موضع ديگري با همکاري ترکيه تعيين خواهد . خواهد بود
  .شد

هزار نفر افزايش  ۴۵هزار نفر و ژاندارمري آن به  ۳۰نيروهاي نظامي ترکيه به . ۳      
  .خواهد يافت

ها، فقط به نواحي مشخصي در داردانل، بسفور و  تنگه خلع سالح منطقه. ۴      
  .هاي مجاور محدود خواهد شد جزيره

ولي و چاناک نگه پليه کرده، اما ارتش خود را گالي متفقين قسطنطنيه را تخ. ۵      
  .ترکيه حق حفظ ارتش در قسطنطنيه را خواهد داشت. خواهند داشت

  .ه ارتباط بين آسيا و اروپا را خواهد داشتدر ناحيه غيرنظامي ترکيه حق آزادان      
  .نيروهاي دريايي ترکيه بايد افزايش يابند. ۶      
وزير دارايي ترکيه بايد رئيس کميسيون مالي باشد و ترکيه حق تغيير بودجه . ۷      

  .خود با تاييد کميسيون مالي را خواهد داشت
  .کردستان به ترکيه الحاق خواهد شد. ۸      



۲۰ 

مرزهاي . مستقل به رسميت خواهد شناخت  گي ترکيه حق ارامنه بر يک زنده. ۹      
  .ملل تعيين خواهد شد  ارمنستان توسط جامعه

واليت اسميرن تحت حاکميت ترکيه باقي خواهد ماند، اما فوج نظامي . ۱۰      
 ملل تعيين خواهد  يوناني در اسميرن باقي مانده، يک فرماندار مسيحي توسط جامعه

  .يک مجلس انتخابي و شوراي شهر به فرماندار کمک خواهد رساند. شد
پس از آن، بنا بر خواست . اين شرايط به مدت پنج سال معتبر خواهند بود. ۱۱      

ملل مورد بررسي قرار   به وسيله جامعه" هرکدام از طرفين دعوا، مسئله مجددا
  . خواهد گرفت

و يونانيان خوانده شد، يونانيان پاسخي نا  زماني که اين نکات براي ترکان      
به باقي ماندن نظاميان يوناني در اسميرن اعتراض " روشن دادند و ترکان شديدا

ولي لويد جورج پاسخ داد که شرايط جديد بايد بدون استثنا و تغيير مورد . کردند
ه ترکان و نه نتايج کنفرانس لندن ن: ، اين مسئله باقي ماند با اين همه. قبول واقع شود

يک هفته بعد جنگ بين دو کشور با شدتي نو از سر گرفته . يونانيان را ارضا نکرد
  .شد

زمان در  هيچ به پايان رسيد، هم" در حالي که کنفرانس لندن با نتايج تقريبا      
اين کنفرانس در . مسکو کنفرانس صلح ديگري بين روسيه و ترکيه در جريان بود

، با امضاي قرارداد دوستي و برادري بين دو ملت روس و ۱۹۲۱مارس  ۱۶تاريخ 
بر مبناي اين توافق طرفين متهد شدند که هيچ قرارداد . ترک پايان پذيرفت

. المللي ديگري را که مورد قبول هر يک از دو طرف نيست، به رسميت نشناسند بين
مورد  هاي شرق را به آزادي و استقالل و انتخاب سازمان دولتي طرفين حق خلق

  .نظر خود را به رسميت شناختند



۲۱ 

المللي به وسيله  ها، منشوري بين براي تضمين حمل و نقل تجاري در تنگه      
قسطنطنيه پايتخت ترکيه اعالم شده، . کشورهاي مجاور درياي سياه تهيه خواهد شد

هاي ترکيه به دولت  کليه قراردادهاي قبلي بين روسيه و ترکيه ملغا شده، بدهکاري
  .يکن اعالم شد لم ها کان چنين کاپيتوالسيون وسيه و همر

، به دست ۱۹۱۲عالوه بر اين، ناسيوناليست چيزي بيش از قبول مرزهاي       
، آردوان و آردگان که اکثريت ارامنه در آن سکني )kars(مناطق قارص . آوردند

  .وپلهاي گاوميش قارص الکساندر چنين خط آهن داشتند، به آنان داده شد، هم
پيمان خوبي براي  در کنفرانس ترکيه و روسيه، بورژوازي ترک خود را هم      

  .همکاران اروپايي خود در زمينه تمايالت تصرف جويانه نشان داد
اعتناي اتحاد جمهوري سوسياليستي در قبال ناسيوناليست  طلبانه و بي رفتار آشتي      

جهاني بودند، موجب تقويت   داري آور سرمايه ترک که هميشه مورد استثمار شرم
بخش نيروي  سلطه شده، الهام وجهه اتحاد جماهير شوروي ميان کشورهاي تحت

  .نوي در مبارزه بر ضد راهزنان اروپايي است
گير در مسکو، دول آنتانت بسيار  هاي بسيار چشم در واقعيت، پس از پيروزي      

هنگامي که فرانسه به اين . کنندهاي ترک را راضي  دشوار به توانند ناسيوناليست
چنين انگليسيان از تنگه  خواهند ازمير را رها کنند، هم ها نمي نتيجه رسيد که يوناني

يابي به صلح  هاي مستقلي در جهت دست دست بردار نيستند، تصميم گرفت که گام
  .با ترکيه بر دارد

، فرانسويان ۱۹۲۱ نامه بين دو کشور فرانسه و ترکيه در مارس براساس توافق      
جيک و اورفا را به  تعهد کردند که سيليسي را رها ساخته، شهرهاي آنتب، بيله

  .ترکيه واگذارند
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ترسد که  سر باز زده است، زيرا مي» نافع«مجلس آناتولي از تاييد اين قرارداد       
ه بيني است ک قابل پيش. داران فرانسوي گسترده شده باشد دام نوي از جانب سرمايه
  .وادار شود» نشيني عقب«به " جايي برود که آنتانت کامال اين سخت سري تا آن

با وجودي که جنبش ملي ترکيه در زمينه سازمان دوباره رژيم اقتصادي و       
يي در  اجتماعي در داخل کشور عمل مهمي انجام نداده است، اما نمود مهم انقالبي

هاي  نده مبارزه قهرمانانه بر ضد گرايشمثال ز. رود تمام شرق مسلمان به شمار مي
هاي تحت سلطه ديگر است که خواهان  بخش خلق ي دول آنتانت، الهام طلبانه سلطه

هاي مداوم در سوريه،  خيزش. اند المللي بين  رها شدن از يوغ منفور سرمايه
النهرين، مصر، تريپولي، الجزيره، مراکش و غيره انعکاس جنبش ملي پيروزمند  بين
جهت نيست که فرانسه و ايتاليا چنين عشقي به ترکان ابراز  بي. آناتولي استدر 
ندارد، زيرا از ] ترکان[تنها انگلستان دليلي براي دوست داشتن آنان . دارند مي

ي جديد مکه که زير بال  چنين از عدم قبول خليفه بازگشت داردانل هراسيده، هم
ان اسالم است، بيم دارد ولي خواهان حکومت بر جه  داران انگليسي سرمايه

زيرا راه . يي نه دور مسئله نزديکي با ترکيه را حل کند انگلستان نيز بايد در آينده
  .حل ديگري در پيش روي او نيست

هاي پيروزمند آن را به مثابه طعمه قابل قسمت  سان، ترکيه که دولت بدين      
هاي  نوي را براي قدرتکردند، موفق شده است که فضاهاي سودآور  ارزيابي مي

آدم «اما با اين اختالف که هم چون گذشته اين بار نيز آنان با . اروپايي فراهم آورد
طرف نيستند، بل با کشوري روبرو هستند که بورژوازي بومي آن با تکيه بر » بيمار

حمايت مردم تصميم گرفته است به دفاع قاطعانه از استقالل اقتصادي و سياسي 
  .جهاني برخيزد  داري استثمار سرمايه خود در برابر



۲۳ 

هاي غرقابل انتظاري نيز براي متفقين به  جنبش ناسيوناليستي در چين شگفتي      
گي غيرقابل باوري تفويض  که ژاپن از راه اخاذي با فرمايه پس از آن. ارمغان آورد

ز که آرامگاه او ني) سرزمين کنفسيوس(تونگ ها را به خود در شان حقوق آلماني
. هاي بسيار شديدي به خود گرفت هست، به دست آورد، جنبش ضدژاپني ريخت

حمايت مصنوعي ژاپن از حکومت نظاميان در چين شمالي بر ضد جنوب موجب 
کار شد، اما هيچ تخفيفي در  جنگ داخلي بين جنوب انقالبي و شمال محافظه

  .ها نسبت به ژاپن به وجود نياورد دشمني چيني
هاي بزرگي را در سلطه اقتصادي بر چين به  اپن موفق شد پيروزيطي جنگ، ژ      

ها که در دست انگلستان،  بسياري از کارخانه. در شمال" دست آورد خصوصا
توان  نماي اين مسئله را به بهترين وجه مي. فرانسه و آمريکا بود، به ژاپن انتقال يافت

  .در ارقام معادن آهن يافت
ميليون آن متعلق به ژاپن، سي ميليون مورد دعواي  ۲۰۰ن، ميليون تن آه ۴۱۶از       

  ميليون به سرمايه ۸۶ميليون متعلق به حکومت چين و  ۱۰۰چين و ژاپن است، 
هاي خصوصي  ميليون تني که متعلق به شرکت ۸۶. خصوصي چيني تعلق دارد

ن ها داده شده، ژاپن را در عمل تنها مالک آه تواند به چيني است، به راحتي مي
  .چين شمال گرداند

هاي مالي و صنعتي آمريکا و انگلستان به ترسي بزرگ  چنين مسائلي نزد قدرت      
اند،  آنان کوشش دارند آن چيزهايي را که طي جنگ از دست داده. دامن زده است

  .دوباره باز يابند، مناطق نفوذ را باال برده، نفوذ ژاپن را کاهش دهند
بين بورژوازي " اتحادي که موقتا. شود است که تکرار مي يي اين داستان کهنه      

برقرار شده ) يعني يک رقيب اضافي(امپرياليست براي از بين بردن دشمن مشترک 
يابي به هدف آني پايان پذيرفت و فاتحان به تقسيم غنايم يا به عبارتي  بود، با دست
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در استثمار چين به حال که آلمان به مثابه رقيب، . تعيين مناطق نفوذ دست زدند
با برخورد منافع بين متفقين ديروز ژاپن از يک طرف، " کناري گذاشته شده، فورا

  .شويم آمريکا و انگليس از طرف ديگر روبرو مي
چون  ها هم چين را به خود مشغول داشته است، ژاپني" در تمام مسائل که اخيرا      

دونگ، چه در  شان  مسئلهچه در . شوند مدافعان سياست کامل چين نمودار مي
جا و  انگلستان در تشکيل کنسرسيوم براي استثمار چين، همه_تجديد قرارداد ژاپن

  .شناسد هاي ژاپني حد و مرزي نمي جويانه امپرياليست هميشه غرايض مسلط تسلط
شود،  تحريم کاالهاي ژاپني که اکنون در تمام چين، با هيجان بسيار مشاهده مي      

جنبش تحريم که با   .رتي است که تمام اقشار چين بر ضد ژاپن دارندگر نف نمايش
هاي فراواني به تجارت  سرعت زايدالوصفي تمام چين را در نورديد موجب زيان

ها، کاالهاي ژاپني را عالمت زده،  جويان با مراجعه به مغازه دانش. ژاپن شده است
ها،  ها، اعالميه تمام چراغها، روي  در تمام ويترين. شدند مي  ها مانع فروش آن

نجات ميهن، «: ها، کاريکاتورهايي با يک شعار نصب شده بودند ها، شيشه نقاشي
ها، تزيئنات  ها هزار نفر، با پرچم تظاهرات وسيعي با شرکت ده» .تحريم ژاپن است

  .کردند را تکرار مي] شعار[به رنگ چيني همين 
ژاپني را سوزانده، در تمام بندرها  هاي بزرگ پنبه پو، مردم بسته در پينگ      

  .هاي ژاپني بسته بودند تحويل زغال را به کشتي
نتيجه چنين جنبشي، امتناع چين از قبول شرايط معاهده صلخ شد، که اکنون نيز       

  .زند از امضاي آن سر باز مي
 .جويان نقش بسيار فعالي در جنبش ناسيوناليستي داشتند همانند هميشه دانش      

در . ناميده شد» ننگ ملي«، بود که روز ۱۹۱۹مه  ۴جويان  روز آغاز جنبش دانش
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ها  الحمايه ژاپن به چيني ها اتمام حجتي بر تبديل چين تحت چنين روزي ژاپني
  .دادند
. جنبش هدف خود را دفاع از حيثيت ملي چين و مبارزه عليه ژاپن قرار داد      

يي  وجهي سياسي داشت به صورت پديدهجويي که به روشني  هاي دانش اعتصاب
در تمامي . مرکز جنبش در شانگهاي قرار داشت. دائمي در شمال و جنوب بارز شد
وران متحدانه در جنبشي که ملهم از تاجران و  مناطق صنعتي کارگران و پيشه

  .اند بورژوازي صنعتي است، گرد هم آمده
هاي اخير حالتي  ولي در سالساله دارد  ۲۰جنبش ضد ژاپني در چين قدمتي       

تازنده يافته است، با وجودي که هيچ اميدي به تغيير مثبت سياست ژاپن در قبال 
ها، به جز چند سوسياليست، بسيار  در اين مسئله، تمام ژاپني. شود چين مشاهده نمي
ها بر ضد خشونت ايشان از يک  ها، مقاومت چيني از ديد ژاپني. شووينيست هستند

ها يعني، ناشي از يک سياست نرم و دو پهلو، و از  به عدم قاطعيت ژاپنيسو به مثا
چون ادامه تيليغات انگليسيان، فرانسويان، و به ويژه آمريکاييان براي  سوي ديگر هم

  .شود ها تلقي مي در ميان چيني  پخش افکار ضد ژاپني
يت توان تنها مسئول روشن است که وضعيت موجود در چين را فقط نمي      
تر بايد مسئوليت آن را متوجه کشورهاي وحشي  که تا حدي کم ها دانست، بل ژاپني
هاي اروپايي در قبال چين،  محاباي امپرياليست روش بي. بين غرب نيز دانست روشن

کننده وا داشت که در  يي تعيين ، به صدور بيانيه۱۹۲۰حکومت پکن را در تابستان 
هاي خارجي به  تواند وضعيتي را که قدرت ميچين ديگر ن« آن چنين آمده بود که 

وي تحميل کرده، آن را به مثابه يک سرزمين و نه يک قدرت سياسي مستقل به 
در يک بيانيه که خطاب به حکومت بريتانيا ارسال » .آورند، تحمل نمايد شمار مي

ي کافي در عمليات نظامي  چين پاي فشرد که چين به اندازه] ي خارجه[شد، وزير 
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قين در جنگ جهاني آسيب ديده است و در آينده تصميم ندارد که نقش ناظر، متف
  .که به او تحميل شده بود، ايفا کند

ي ملل خواستار عقد قراردادي بر مسائل داخلي چين  اگر اعضاي ديگر جامعه      
ورزد که  باشند، حکومت چين، در پاسخ، مخالفت خود را ابراز داشته، تاکيد مي

  .افقي بدون حضور حکومت چين نبايد انجام پذيردگونه تو هيچ
المللي که تحريکات مداومي را در کشور انجام  بين  با وجود تشبثات سرمايه      
دهد، جنبش ناسيوناليستي که قصد رهايي خلق چين از يوغ خارجي را دارد،  مي

  .گيرد يي آرام نمي دقيقه
يي بي  جا مبارزه قرار داشته، از آن ها مناطق صنعتي جنوب در دست ناسيوناليست      

هاي خودفروخته با  ژنرال. پذيرد وقفه بر ضد اليگارشي ارتجاعي شمال صورت مي
ژاپن، آمريکا و انگلستان، مخالفت جدي   داري ي سرمايه استفاده از هداياي بخشنده

خويش را با دعوت مجلس ملي، که بايد خط مبارزه آينده براي رهايي چين را 
به اين دليل حکومت کانتون، و در راس آن . دارند ند، ابراز ميمشخص ک

، استقالل کامل جمهوري چين جنوبي را اعالم داشته، خود را از پکن سن يات سون
خواران جهاني آنان را  هاي چيني که تحريکات مداوم آم ناسيوناليست. جدا کرد

نقالبي شوروي گان خود را به سوي روسيه ا تضعيف کرده است، باالجبار ديده
  .دوخته، منتظر کمک از جانب ايشان هستند

نامه جديد روسيه و چين را  تمام مطبوعات چين با شادي شروط توافق" تقريبا      
بنابر نوشته پکن، روزنامه ليبرال . که به وسيله روسيه پيشنهاد شده بود، اعالم کردند

اين اولين . روپا شده استپکن، از زماني که چين وارد روابط سياسي و تجاري با ا
  .شود بار در تاريخ چين است که اين گونه با چين سخن رانده مي
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در هنگامي که بريتانياي کبير خلق چين را به ترياک معتاد کرد، چين دستاويز       
تاکنون چين قرباني  ۱۸۴۸از . هاي بين المللي قرار گرفته است سوداگري  همه

  ي ي همه اين چين است که کفاره. شده است گري و استثمار اروپايي نظامي
از انقالب روسيه به بعد، اين کشور . پردازد تحريکات خارجي در خاور دور را مي

تحت لواي مبارزه بر ضد بلشويسم، متفقين . المللي است نيز صحنه تحريکات بين
نيروهاي خود را به نقاط مختلف جمهوري روسيه اعزام داشته، تا با روسيه همان 

تواند  با به دست آوردن دوستي روسيه شوروي، چين مي. کنند که بر چين رفت
  .ملتي مستقل شود

اما در هيچ جا يوغ امپرياليست احساس نفرتي را که به وجود آمده، دامن       
بخت کره، ده سال  کشور نگون. يي که در پنجه نظامي ژاپن قرار دارد زند، کره نمي

خلق کره به عبث دست به دامن سخاوت . دارداست که زير ستم ژاپن قرار 
هاي بزرگ غربي برده است و خواهان کمک آنان بر ضد تجاوزات ژاپن  قدرت
انگيز خود رها  خلق کره که به سرنوشت غم. شناسد امپرياليسم شرافت نمي. است

شده، متقاعد شده است که تنها اميدي که براي وي باقيمانده است، همان راه براي 
  .ي بهتر، راه اميد، راه انقالب استي آينده

جنبش . انقالب بزرگ روسيه به خلق کره نيرو و اميد نوي داده است      
. حکومت انقالبي کره در شانگهاي قرار دارد. يابد ناسيوناليستي در کره گسترش مي

. کنند ي مبارزه براي رهايي ميهن خويش مي يي خود را آماده هزاران مهاجر کره
  .يابد يي مي قالبي در کره تشديد شده، هر روز ابعاد گستردهعمليات ان

يانگ، سئول و مراکز بزرگ ديگر، تظاهرات مداومي جريان دارد  در پيونگ      
  .کنند رحمانه سرکوب مي را بي  ها ها آن که ژاپني



۲۸ 

ي بارزي از روشي است که طي آن امپرياليسم ضد بشري با  خاور دور نمونه      
کند و راه را براي انقالبي بزرگ در خاور دور آماده  گور خويش را ميدستان خود 

  .سازد مي
چه که مربوط به جنبش ناسيوناليستي در ايران است، بيش از هر زمان با يوغ  آن      

  .۲۸المللي پيوند خورده است بين  سنگين سرمايه
، ۱۹۰۸ترکيه در  چون انقالب ، هم۱۹۰۷ترين علل انقالب ايران در  يکي از مهم      

هاي  گرانه قدرت هاي مردم براي رهايي از نفوذ فسادانگيز و غارت آرزوي توده
پس از . کردند در ايران اولين نقش را روسيه و انگلستان ايفا مي. خارجي بود

تحريکات اين حامالن تمدن براي شرق شدت يافت، زيرا دريافتند  ۱۹۰۷انقالب 
. داد شاه بود، بل بر ضد آنان نيز سمت يافته بودکه اين جنبش نه فقط بر ضد استب
تمام قشرهاي   داري هاي بزرگ سرمايه انگيز قدرت در اين مبارزه بر ضد يوغ نفرت

روحانيت نيز در اين . دار، در اتحاد کامل بودند يي از اشراف زمين مردم جز دسته
ي از شاه يک ، زمان حيات مظفرالدين۱۹۰۶از . گيري داشت سمت فعاليت چشم

  :ترين مجتهدان تهران، آقاميرزا سيدمحمد در نامه به صدراعظم چنين نوشت بزرگ
ما خواهان برقراري مجلس ملي هستيم که خواهد توانست همکاري در «      

شکوفايي کشور را دامن زده، براي مردم صلح و آسايش آورده، اشتهاي خارجيان 
  ».را مانع شود

                                                 
) ۱۹۲۲:مسکو:ستميران قرن بيدر ا يو مسئله ارض يانکشاف اقتصاد: چييل پاولويخائيم( – ۲۸

ه، ين و ترکيل او از چيچون تحل ران، هميزاده از اوضاع ا سلطان يابين ارزيمتاسفانه ا
 يها لينترن است و با تحليکم يعمومها، ملهم از خط  ستيکمال+ چک يانکايچ يها ستيوناليناس

از  يابين دو گونه ارزيمقابله ا. افتند، در تضاد قرار دارندينشر " و بعدا" مستقل خود او که قبال
 )راستاريو. (کند ت مييگر حکايد ين در سويک سو و تمکيدر  يتضاد استقالل کامل را
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در زمان " سوداگران فرهنگ اروپايي، خصوصااين موضع دشمنانه بر ضد       
، به وسيله مجلس بارز شد که نخست هم خود را به دفاع ۱۹۰۷تدوين قانون اساسي 

  .از ايران در مقابل خارجيان معطوف داشت
هاي امپرياليسم خارجي  در يک کالم، اگر براي ايران خطر سقوط در پنجه      

پيشنهاد شده براي تشکيالت حکومتي  هاي توان به سرعت رفرم وجود نداشت، مي
  .با ترديد نگريست

داران روسي با موافقت کامل  شايد به همين دليل است که نظم تزاري زمين      
رحمانه اولين انقالب ايران را خرد کرده، صدها تن را که  ها اين چنين بي انگليس

جنگ . ام سپردي اعد ميان آنان فعاالن شناخته شده جنبش بودند به دار يا جوخه
هاي  ، و آگاهانه توسط پول)۱۹۰۷-۱۹۱۱(داخلي که چند سال به طول انجاميد 

  .شد، به فرار محمدعلي شاه از مرزهاي ايران انجاميد و روسي تغذيه مي  انگليسي
روسيه و انگلستان قراردادي مبني بر تقسيم اقتصادي ايران منعقد  ۱۹۰۷در       

اما بر سر ) روسيه و جنوب منطقه نفوذ انگلستان شدشمال در منطقه نفوذ . (کردند
به اين دليل دو قدرت منافع خود را در . تمام مسائل درجه اول توافق داشتند

  .ديدند سرکوب انقالب ايران مي
هاي اربابان جديد ايران، نتوانستند جنبش ملي را در  اما، با وجود تمام کوشش      

گرايانه روس و انگليس در  ان ارتجاع نظامي، طي دور۱۹۱۲در . ايران هالک کنند
ايران، تشکيالتي در اتحاد اسالمي در گيالن به وجود آمد، با معجوني از شعارهاي 

گذاران اين گروه پنج نفر بودند از جمله  بنيان. اسالمي براي مبارزه بر ضد خارجيان
. يخته شدبه دار آو] تيمورتاش[توسط فرماندار شاه  ۱۹۱۹دکتر حشمت که به سال 

اين گروه تصميم به مبارزه از راه جنگ پارتيزاني داشت و در جنگل پنهان شد، 
افزون بر اين، آنان تصميم . جايي که انقالبيون پراکنده کشور به آنان ملحق شدند
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پس از چندي ميرزا . گرفتند که تا رهايي ايران موي سر خود را کوتاه نکنند
پس از مدتي ميرزا سمت . آنان پيوست خان که ماليي در رشت بود، به کوچک

  .  ۲۹رهبري گروه را گرفته، و گروه به نام او شهرت يافت
گاه  آن" خان در تمام ايران طنين انداخت، خصوصا نام کوچک ۱۹۲۰به سال       

ها را از گيالن بيرون انداخته، جمهوري ايران را در  که سربازان روس و انگليسي
  .قت را تشکيل دادندرشت اعالم کرده، دولت مو

با وجود تمايل وافري که بورژوازي و قشرهاي وسيع مردم نسبت به ميرزا       
داشتند، اين گروه نتوانست مبارزه براي جنبش ملي را به ) ها جنگلي(خان  کوچک

انديشيدند  اش اين بود که مي و گروه خان اشتباه بزرگ ميرزا کوچک. انجام برساند
ها،  داران ايراني، پايگاه انگليسي ليس با کمک زمينکه نابودي خشونت انگ

ها موجب انشعاب  هايي بين جنگلي بر اين زمينه بود که اصطکاک. پذير بود امکان
اهللا خان، پيروز شده، با تکيه بر ارتش،  جناح چپ به رهبري احسان. بين آنان شد

داران را  خان برجاي او نشست، درحالي که مبارزه بر ضد زمين هواداران کوچک
  ).۱۹۲۰آخر ژوئيه (ادامه داد 

. زمان، وقايع مشابهي در بخش ديگري از ايران و آذربايجان جريان داشت هم      
در تبريز قدرت را تصرف کرده، بر ضد ) ۳۰دموکرات چپ(شيخ محمدخياباني 

جنبش گسترش يافت و برخي از . حکومت شاه و انگلستان اعالن جنگ کرد
در اين ) ۱۹۲۰تابستان (طي چند ماه . را در بر گرفت] ربايجانآذ[هاي استان  بخش

                                                 
د به ين مورد نگاه کنيدر ا. ل بودان جنگيرزا خود موسس جريرا ميق است، زين گفته نادقيا – ۲۹

 Lunion sovietique et tentative de soviets en iran:  ۱۹۸۳راستار در ژوئن ياثر و
اش  يبه انگليسيان و دشمن يابانيدر مورد روابط خ. ستيز درست نيزاده ن سلطان يابين ارزيا – ۳۰

 :...راستارين وير به همت هميز ي د به مجموعهينگاه کن يرانيا يها ستيبا کمون



۳۱ 

ناحيه قدرت در دست شيخ محمد و هواداران او بود که براي تاثير جنبش در ايجاد 
اما کمبود کامل وسايل تکنيکي و مالي مانع بزرگي در . گارد ملي عجله داشتند

  .انکشاف جنبش بود
ران و حتا جهان بريده شده بودند و در پايان هاي تبريز از تمام اي ناسيوناليست      

سرکوب شده، چند ) ايراني(هاي قزاق  تابستان به وسيله فرماندار شاه، به کمک فوج
شيخ محمدخياباني، در يکي از برخوردها کشته . صد تن از آنان بازداشت شدند

  .شد
اسي را هاي گيالن و آذربايجان نقش اس در تمامي رويارويي حکومت با جنبش      

  .کردند ، به وِيژه از نظر تکنيکي و مالي ايفا مي انگليسي  ماموران سرمايه
ها شده، که پس از  اين اوضاع و احوال موجب افزايش نفرت نسبت به انگليسي      
تصميم داشتند با خون و ] به وسيله روسيه شوروي[گزيني تزاريسم روسيه  جاي

انگليس را که، -ند، تا بتوانند معاهده ايرانهاي انقالبي را سرکوب کن سرنيزه جنبش
  .فروخت، به تصويب برسانند مي  ايران را در کل و جزء به غارتگران انگليسي

را در خراسان، مازندران و کردستان برقرار » نظم«تر  ها با نيرويي نه کم انگليسي      
ست، در يک کالم، هرکجا که خلق بر ضد حکومت منفور شاه به پا خا. کردند

هاي نظامي خود را به کار  ها طال و تکنيک و در بسياري اوقات فوج انگليسي
  .ياري رساندند» انديشه آزادي«داران را در سرکوبي  انداخته، زمين

هاي انگليس پس از جنگ، ميزان مخارج  جهت نيست که روزنامه بي      
حدود يک (سترلينگ ميليون ليره ا ۱۰۰را در ايران حدود   هاي انگليسي امپرياليست

آميز بنمايد،  قدر هم که اين رقم اغراق هر چه. برآورد کردند) ميليارد روبل طال
حتا يک روز هم در ايران ] انگليسيان[توان گفت که بدون طال و سرنيزه  قاطعانه مي
  .آوردند دوام نمي



۳۲ 

 ۹رداد ها نتوانستند تصويب قرا با وجود تمام اين تشبثات و سيل طال، انگليسي      
يي  يي، شجاعت توافق با چنين معامله هيچ کابينه. را به دست آورند ۱۹۱۹اوت 
هاي حکومت را عوض  ، هر ماه شاه کابينه۱۹۲۰طي سال . آگين را قبول نکرد شرم

  .بخشيد که موفقيتي حاصل کند، اين بازي بحران را شدت مي کرده، بدون آن
افزون بر اين، بورژوازي . توافق بودند هاي سياسي بر ضد اين بندي تمام گروه      

چون تسليم خود به  نامه را هم ايران که خواهان استقالل اقتصادي بود، اين توافق
، طول ۱۹۲۱ثبات تا فوريه  اين اوضاع بي. کرد قلمداد مي  داران انگليسي سرمايه

هاي قزاق قزوين با  با کمک فوج ۳۱هاي چپ که گروهي از دموکرات کشيد تا اين
. نامه مخالفت ورزيدند با تاييد توافق" کودتا قدرت را متصرف شده، شديدا

هاي پيشين  حکومت جديد با اجراي سياست بورژوازي ايران با تکيه بر آزمون
هايي که قدرت انگليس در ايران بر آن استوار  دانست که بدون نابودي ريشه مي

بدين . روزي به پايان رساندرا با پي] انگليس[توان مبارزه بر ضد خشونت  است نمي
منظور، اولين عمل حکومت دستگيري تمام مالکان تهران بود، و مالياتي حدود چند 

  .ميليون از آنان اخذ شد
چند صد تن از اشراف «: در بيانيه حکومتي خطاب به مردم ايران چنين گفته شد      

مکيده، ملت چون زالو خون ملت را  و درباريان حکومت دولت را غصب کرده، هم
ضروري است که تمام نهادهاي حکومتي ... دهند  را به سوي نابودي کامل سوق مي

  ».ها شده است، از ننگ وجود اينان پاک ساخت را، که النه اين انگل
هاي دولتي را به دهقانان داد، تا قدرت خودکامه  سپس بيانيه قول تقسيم زميت      
  .داران را از بين ببرد زمين

                                                 
و  يابيزاده در ارز سلطان ين خطايدر مورد ا. سوم اسفند است يجا همان کودتا نيمراد ا – ۳۱

 راستاريو. يخيستم اسناد تاريچهارم و ب يد به مقدمه جلدهايآن نگاه کن ياصالح بعد
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يي که در گذشته به خارجيان  ، تمام امتيازات و حقوق ويژه]طابق اين اعالميهم[      
" هاي خارجي ايران را بايد فورا ارتش. داده شده است، بايد مورد بازبيني قرار گيرد

  :دهد بيانيه ادامه مي. ترک کنند
لي و ي ما ها در زمينه ما با استفاده از تمام نيرويمان، خواهان کمک کليه قدرت«      

رو، هيچ حکومتي، هر چند توانا هم باشد حق سلب يا تجاوز  اما به هيچ. غيره هستيم
بر اين اساس من الغاي کامل قرارداد انگليس ايران . به آزادي ما را نخواهد داشت

  ».۳۲دارم را اعالم مي) ۱۹۱۹اوت(
حمايت از ها،  افزون بر اين بيانيه بر ايجاد يک ارتش ملي، لغو کاپيتوالسيون      

در يک کالم، با وجود حالتي . فشرد روابط دوستي روسيه با ايران، پاي مي
سال اخير  ۲۰سال تا  ۱۵هاي بورژوازي ايران را در  روانه، بيانيه آمال و گرايش چپ

نسبت به اين که حکومت بتواند، اين موضع را مدتي طوالني . گذاشت به نمايش مي
آرام ] حکومت را[زون بر آن انگليسيان توان داشت، اف حفظ کند، ترديد مي

  .نخواهند گذاشت
تحريکات و تشبثات ديپلماسي انگلستان که هدف خود را نابودي جنبش ملي       

مورد روسيه پرولتري . در ايران قرار داده است، با شکستي کامل روبرو شده است
ملغا کرده، هاي ايران را بخشيده، کليه امتيازات و حقوق ويژه را  که تمام قرض

محرکي براي حکومت تهران شده است تا اقداماتي براي لغو يک سري توافق با 
  .انگلستان را به عمل آورد

                                                 
، در مورد سند ده بوديا رسيتانيبه اطالع مستر نورمن، شارژدفر بر" اء قباليدضيه سين اعالميا – ۳۲

، ۴د به کتاب جمعه، تهران شماره يگان شد، نگاه کن همه" بايکه در چشم تقر ين خاکيمربوط به ا
 راستاريو. ۱۳۵۸تابستان 
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دشوار . بر اثر پافشاري تهران، ارتش انگليس شمال ايران را ترک کرده است      
به هر رو، شاهان . بتوان خروج داوطلبانه انگلستان از جنوب را نيز از پيش ديد

مند جنوب را به اين آساني بدون محافظ  نفتي لندن منابع ثروت] هاي نيکمپا[
  .نخواهند گذاشت

المللي،  بين  داري بناي قدر قدرت امپراتوري بريتانيا و به همراه آن، تمام سرمايه      
النهرين،  هاي مصر، سوريه، بين آساي خلق مبارزه غول. از بن به لرزه در آمده است

ي  يي، ادامه سلطه و کره، براي رهايي، خاطر حيات مادي سادههند، چين، ايران 
راهزناني [مالي را سخت به تهديد کشانده است،   داري نامحدود مشتي راهزن سرمايه

سرکوب و غارت غيرقابل » سياست ملي«هاي خودفروخته  با کمک پارلمان] که
  .برند تصور را در کشورهاي مستعمره و نيم مستعمره به پيش مي

دارانه، که اکنون خود را با  ي سرمايه نفرت بي حد نسبت به رباخواران جامعه      
نماياند، پشتوانه مطمئني براي پيروزي نهايي ملل  نيرويي شگرف در سراسر خاور مي

المللي است که تا مغز استخوان در  زير ستم در مبارزه ايشان بر ضد بورژوازي بين
  .۳۳فساد شده است

  

  جمع بست
  

در تمام کشورهاي آسيا و آفريقا ادامه " ها تقريبا نظمي ها و بي سان، خيزش بدين      
مبارزه براي رهايي ملي، : جا يکي است شود، در همه يابد، و هدفي که دنبال مي مي

  .جهاني  داري و استثمار توسط سرمايه) تيراني(بر ضد جبر 

                                                 
 بخش ن گنجيرحسيترجمه از برگردان فرانسه توسط ام – ۳۳
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هاي کارگري، به جان  توده است که  داري ، بر ضد همان عنصر سرمايه"متوازيا      
بحران عظيم . آيند گي در اروپا و آمريکا، به حرکت در مي آمده از فقر و گرسنه

ي بورژوايي آغاز شده، در  در جامعه] اول[اقتصاد جهاني که پس از جنگ جهاني 
ها و  تحريم. شود زير فشار روزافزون تکان مستعمرات بيش از پيش تشديد مي

شورهاي عقب مانده سقوط کامل گردش جهاني کاال را هاي مداوم در ک خيزش
ها  اين نشانه. کند دشوار مي" شديدا  داري موجب شده، انکشاف بعدي سرمايه

است که   داري کشورهاي سرمايه   کننده مطبوعات همه موضوع بحث دائمي و نگران
. کنند يها معرفي م »نظمي بي«اين   ي چون عامل اصلي و نيرومند همه بلشويسم را هم

يي در مصر، اعتصابي در کلکته، يا  النهرين باشد، يا توطئه که قيامي در بين اين
گان گويا بايد  کننده جا شرکت هاي ژاپن، همه خيزشي در کره بر ضد امپرياليست

سان بود که آخرين  بدين. گان يا محرک بلشويک باشند فرستاده» عمال«" ضرورتا
ي  نتيجه» دوست«ات انگلستان و مطبوعات خيزش غيرمنتظره در مصر را مطبوع

  .ها معرفي کردند گان ترکان جوان و بلشويک تحريکات فرستاده
شدند، تا اين حد که حتا کمال پاشا،  انگيزترين تصورها عنوان مي اعجاب      

هايي که سراسر هند را فرا  نظمي در بي. کرد اين خيزش را رهبري مي" شخصا
هاي خصمانه امير  فعاليت. شد روض شمرده ميها مف گرفت، شرکت بلشويک

هندي خوراک خوبي براي _هاي مرزي انگلو اهللا، بر ضد ارتش افغانستان، امان
  .هايي از اين دست شد تقويت روايت

بخش  هاي رهايي که بين جنبش تصور اين" هاي آشکار به کشف و غالبا گرايش      
در . دارد، امري تصادفي نيست يي وجود در کشورهاي تحت ستم و بلشويسم رابطه

است، ] ي اين ممالک[ها هاي ناسيوناليست انگلستان که آماج اصلي کوشش
درست براي . شود ضرورت آرام ساختن افکار عمومي به نحوي جدي احساس مي
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تامين همين هدف است که بخش مهمي از مطبوعات انگلستان جنبش خاور زمين 
تحت ستم به رهايي ملي، که به مثابه نتيجه هاي  چون نياز معنوي خلق را، نه هم

شود که  سان، اين برداشت القاء مي بدين. دهند ها توضيح مي تحريکات بلشويک
هاي انقالبي در کشورهاي مستعمره و نيمه مستعمره خود علل عميق داخلي  تکان

 به منظور تحصيل  داري مطبوعات سرمايه. نداشته، بايد همراه بلشويسم از ميان برود
ترين شايعات در مورد عدم ثبات قدرت  تري، هر روز به اختراع عجيب اثر بيش

گاه اين امر . زنند ها، دست مي الوقوع بلشويک شوروي در روسيه و شکست قريب
ها بار لنين و تروتسکي  ده] موافق اين شايعات. [رود يي به پيش مي تا حد احمقانه

اند، و گاه طي  هاي اورال پناهنده شده گاه در فنالند گاه در کريمه و گاه در کوه
يي از نواحي روسيه هيچ  ها، درپاره مطابق گزارش اين روزنامه. اند قيام به قتل رسيده

  .اند هاي پياپي رخ داده چيزي امن نمانده، قيام
گان درباره سرشت گذراي اين  از سوي ديگر، به منظور متقاعد ساختن خواننده      
کوشند عدم انطباق مطلق بين  مين، مطبوعات بورژوا، ميها در خاور ز نظمي بي

کوشش براي : هاي بلشويکي و نظام اجتماعي اسالمي را به اثبات برسانند تئوري
زمينه مساعد وجود ] شرق[جا  تزريق سم بلشويسم ثمر نخواهد بخشيد، زيرا در آن

  ».ناپذيراند طبلشويسم و اسالم، همانند آب و روغن اختال« بنابر نظر تايمز . ندارد
آميزي بلشويکي  با رنگ. هاي مردم است بحث تحميق توده  تنها هدف اين همه      

گي در  بسته رويدادها، بورژوازي در تالش است مانع از آن شود که احساس هم
دارانه، که در ميان مردم خاور زمين در حال بيدار  داري سرمايه مبارزه بر ضد برده

  .شدن است، شکل گيرد
. انکشاف و شد يافت] جهاني اول[احساس ملي در شرق و طي جنگ طوالني       

درباره حق ] رئيس جمهور اياالت متحده آمريکا[چهارده ماده ويلسون 
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هاي مردم کشورهاي تحت ستم، انعکاسي فعال  خودمختاري ملل در ميان اليه
غرافيا، هاي ج هاي مستقل بزرگ عرب، به روي نقشه تعيين مرزهاي دولت. يافت

» عدالتي جديد«ها را افزايش بخشيد و به آنان در راستاي  اعتماد اهالي اين سرزمين
ي راستين خود  اما پس از پايان ظفرمند جنگ، دول آنتانت چهره. يي داد اميد تازه

هاي ورساي دگر  قراردادهاي سري پيشين از نو زنده شد، در کنفرانس. را نماياندند
  .سان قانون شدند به
هاي  اندازي به سرزمين ملل، طي تقسيم و دست  ي جامعه با کمک نوکرمنشانه      

هنگامي که . »قيموميت«: جاي خود را به لفظ ديگري داد» غنيمت«ديگران واژه 
گي متذکر شد،  الحمايه پس از جنگ، مصر قول انگلستان را پيرامون لغو تحت

هندوستان، به جاي اجراي در . حقوق سياسي مصر بيش از پيش به تحديد گراييد
تدوين شد که در عمل به ) Rowalt(ي رووالت  چلمز فورد، اليحه]لرد[اصالحات 

معناي تجديد حيات حکومت نظامي در سراسر کشور بود، تا به وسيله آن هر نوع 
النهرين نيز از همين  سرنوشت الجزيره، سوريه، و بين. مخالفتي در هم شکسته شود

اش به  م، هيچ کشور اسالمي نيست که به دنبال وفاداريدر يک کال. گونه بود
گي  بيش از پيش دچار سرخورده) يي که جنگيد و شکست خورد ترکيه(ترکيه 

  .نشده باشد
در برابر متحدان اسالمي فاتحان و مفتوحان، » هاي بزرگ قدرت«جبهه واحد       
صلح پاريس،  هاي زير ستم، در کنفرانس گان ديگر خلق چون در برابر ديده هم

حق   ها و معاهدات سري از پيش امضاء شده در دست را، که طي آن. آشکار شد
پس سرنوشت مشترکي . داد خودمختاري ملل براي هميشه زايل شده بود، ارائه مي

ي  روحيه. شان به هم پيوند داد هاي زير ستم را در مبارزه براي رهايي خلق
مي، هندوستان، چين و کره مستولي يي که اکنون بر کشورهاي اسال دردمندانه
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شده است  يي که تاکنون مي از سرشت ديگري است، و احساس توهين" است، کال
احساس خصومت آشکار . هاي گوناگون ظاهر ساخته است خود را از طريق خيزش

اروپايي   داري نسبت به يوغ خارجي اينان را بيش از پيش در مبارزه بر ضد سرمايه
ناچار از اين بودند که " هاي خاور زمين ضرورتا سان خلق ينبد. متحد کرده است

هاي روسي را مورد توجه  تنها مخالف جدي ائتالف اروپا و آمريکا، يعني بلشويک
امان بر ضد استثمارگران  يي بي هاي درازي است که به مبارزه قرار دهند، که سال

  .اند سراسر جهان دست يازيده
که به تقويت بلشويسم در هندوستان و ايران و  دون اينب  داري مطبوعات سرمايه      

هاي  تواند به منبع نابساماني غيره معترف باشد، احساس اين را دارند که بلشويسم مي
  ي ها و همه ناراضي  ي بزرگي براي بورژوازي جهان بدل شود، زيرا همه

. آورند گان کشورهاي مستعمره و نيمه مستعمره به آن روي مي کشيده ستم
گي غرق در توهين، و نا اميد خاور زمين، تنها  پيشاپيش، در محيط سرخورده

هاي دائمي احساس توهين از جانب  ها، جرقه ترين انقالب ي بزرگ ي زنده نمونه
  .شود هاي پي در پي را موجب مي هاي مردم و خيزش توده
هر کشورهاي رسد که مبارزه مشترک بر ضد ق در نگاه اول، اين گونه به نظر مي      

گي  اروپاي غربي، ارتباطي تصادفي بين بلشويسم و کشورهاي اسالمي اسير برده
کنند، به کلي  ايجاد خواهد کرد، که اهدافي که اين دو جريان تعقيب مي

و پيش . ها ديکتاتوري پرولتاريا، محدودتر است برنامه بلشويک] يعني. [اند متفاوت
، در نتيجه با توجه به صنعت ]يعني. [تنشان آن وجود صنعت انکشاف نيافته اس

اما اگر اين امر . جا کاربستي خوب پيدا کند تواند در آن دستي خاورزمين نمي
جهاني، ديکتاتوري   داري درست است، اين نيز درست است که از نقطه نظر سرمايه

هاي مستعمره و نيمه  قدر خسران بار است، که رهايي خلق پرولتارياي پيروزمند همان
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. هاي آن در مستعمرات است ناشي از دارايي" عمدتا  داري قدرت سرمايه. ستعمرهم
وجود قدرت خود در آينده نياز به کنترل ] حفظ[جهاني براي   داري سرمايه

اگر رژيم . بازارهاي گسترده مستعمرات و تامين امکان استثمار اين کشورها را دارد
ي آسيايي و آفريقايي را نچاپيده  ا بردهه انگلستان ارزش اضافي ميليون  داري سرمايه

  .ها پيش در اثر توفان پرولتري به زير کشيده شده بود بود، سال
ناپذير خود،  گي اجتناب به حمايت و نيز ويژه   داري مادامي که جهان سرمايه      

توان از رهايي کامل ملل زير ستم صحبت  دهد، نمي استثمار مستعمرات، ادامه مي
  داري ها به جانشيني رژيم سرمايه مين روست که گرايش بلشويکاز ه. داشت

هاي خاور  بخش خلق توسط رژيم سوسياليستي، ارتباطي مستقيم با مطالبات نجات
  .دارد
اما . پايان دهند  اند که به سلطه بورژوازي به مثابه طبقه ها در تالش بلشويک      

الملل امپرياليستي  ها در سطح بين ي ملتبند با طبقه  داري سرمايه  تمايز طبقاتي جامعه
ي ملل در پاريس سه  طرح جامعه. شان متناظر است بر اساس وزن مخصوص سياسي

هاي تحت  هاي وابسته، و ملت هاي مستقل، ملت ملت. بيني کرد بخش را پيش
کشورهاي خاور زمين   ي ، همه"هاي تحت قيموميت تقريبا در ميان ملت. قيموميت
. سوريه، بين النهرين، عربستان، مصر، هندوستان، کره، چين و غيره :شوند ديده مي

هاي  ي قدرت رحمانه هاي پرولتري نيستند که تحت استثمار بي اينان چيزي جز ملت
اند که اين کشورها در  هاي بزرگ بر اين تصور قدرت. قرار دارند  داري سرمايه

ستند خود را اداره کنند، به چنان سطح نازلي از انکشاف قرار دارند که قادر ني آن
اين معلم . نقش معلم ايشان را به عهده گيرد» متمدن«نحوي که بايد يک کشور 

ي امور خود را به او  بايستي کشور عقب افتاده را تربيت کرده، اصول اداره مي
ها  در واقع برخي از کشورها، مانند مصر، به ويژه مدت] نظر ايشان از نقطه.[بياموزد
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 ۱۸۸۱از (نزديک به چهل سال . اداره امور خويش را دارا نيستند  »واناييت«است که 
ترين ملل قرار گرفته است، يعني  است که مصر تحت قيموميت متمدن) تاکنون

پس از . هنوز هم موفق نشده است بر امور خود مسلط شود  اما با اين همه. انگلستان
نيز به يک ملت پرولتري بدل عقد قرارداد صلح ورساي و کنفرانس سن رمو، ترکيه 

روشن است که از نقطه نظر نظام امپرياليستي سلطه، بسيار سودمند است که در . شد
هاي مستقل اروپايي غيرممکن  اصل حضور يک کشور اسالمي را در ميان قدرت

هاي زير سلطه، به مناسبات بين  گر و ملت بين ملل سلطه  رابطه. به شمار آورند
دار براي تامين استثمار  کارخانه. ارگران بسيار شبيه استداران و ک کارخانه

تر، مديرعامل يا ناظري را از جانب خود براي  کارگران به نحوي خشن هر چه موفق
بر همين . پردازد گمارد و او نيز از نافع ارباب به دفاع مي نظارت بر کارگران مي

را به ] مستعمره[رهاي که اين کشو  داري هاي سرمايه ي عمل دولت منوال است نحوه
دار،  سرمايه. دارند برکت عمال با وفاي خود تحت قيموميت و سلطه نگاه مي

آورد، و  ، به مثابه وسيله توليد به حساب مي يي زنده چون ذخيره کارگران خود را هم
به خاطر تامين منافع خويش، در راستاي بهتر کردن وضعيت مادي حيات کارگران 

يعني تا آن حدي که حافظ ظرفيت توليد کارگران باشد، . دارد هايي بر مي خود گام
  .اوليه است  يي که مراقب باز توليد سرمايه يعني به همان اندازه

برهمان نسق، دولت مسلط نيز که دولت تحت سلطه را در استثمار خويش نگاه       
زايش و نه از براي اف" اما مسلما. زند دارد، به کار سازماندهي منظم دست مي مي

  .هاي طبيعي آن بهبود وضع کشور تحت سلطه، که براي تشديد استثمار ثروت
کار کارگران، ] نيروي[استثمارکننده   داري ي بورژوايي، سرمايه در جامعه      

به برکت " اما تحقق اين ارزش اضافي عمدتا. کند ارزش اضافي را تصاحب مي
رده در مستعمرات باالجبار ها ب ميليون. وجود کشورهاي پرولتري ميسر است
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يي هستند که مراکز اروپايي و  کننده مقادير زيادي از محصوالت صنعتي مصرف
افزون بر اين، فالح . کنند آمريکايي به کشورهاي آفريقايي و آسيايي سرازير مي

مصري و رعيت ايراني بايد روز و شب به کار مشغول باشند تا مواد خام مورد نياز 
انگيزي ادامه  زده و ترحم قحطي  گي اينان خود به زنده. تامين کنندصنايع ايشان را 

هاي پاريس  داران اين امکان را بيابند که در قصرهاي مجلل در کناره دهند تا سرمايه مي
  .کنند  گي و لندن زنده

پس از قبول قيموميت مصر توسط انگلستان، از ) سيد.ا.ا(يک انقالبي مصري       
ارگان حزب سوسياليست و سپس حزب [ون در روزنامه هومانيته جانب پرزيدنت ويلس

ترين حکومت امپرياليستي  کرد و ليبرال ترين روي که حتا صميمانه: نوشت] کمونيست
توان چهره  زيرا نمي. افتاده، در ريشه بورژوا امپرياليستي است نسبت به کشورهاي عقب

گيرد  امپرياليستي نشأت مي] ظاماز اعماق آن ن" [يي را که منطقا گي و دروغين ساخته
و مصر تنها هنگامي آزادي خويش را به دست خواهد آورد که . نشناخت و پذيرفت

  .را واژگون کرده، نظام سوسياليستي را به جاي آن نشانده باشد  داري نظام سرمايه
تمام ممالک   داري ي سرمايه المللي بر ضد سلطه آساي بلشويسم بين نبرد غول      
ناپذير به دايره نفوذ خود خواهد  تري خاور را به مدد ضرورتي تاريخي و اجتنابپرول

اين حقيقت . زيرا بدون چنين رويدادي رهايي ملل زير ستم ميسر نخواهد افتاد. کشاند
پس، بي سبب نيست که بلشويسم در . شود اکنون در خاور زمين درک مي از هم

. دردي بزرگي برخوردار است ز همايران، هندوستان و چين ا) ترکيه(آناتولي 
نويسد که اين تنها مسئله آناتولي نيست که در دست  ي ترکي آچيک نيوز مي روزنامه

در . امپراتوري بريتانيا  گي ي مرگ و زنده که مسئله عبارت است از مسئله حل است، بل
با خطر مرگ اند و هم او را  اند که هم قوي برابر انگلستان هم اکنون دو نيرو قرار گرفته

اين خطر با تحادي که بين اين دو منعقد شده است، . بلشويسم و اسالم: کنند تهديد مي
. اما ترکيه تنها نيست. نبردي که در پيش است، بس بزرگ است. شديدتر شده است
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آري، اين چنين است نظريه يک روزنامه ناسيوناليست ترک و در جريان رويدادها، 
بدون ويران کردن . خاور زمين به اين نظر خواهند رسيدهاي زير ستم در  خلق  همه

و . امپرياليستي رها شوند  توانند از يوغ ستم ، ممالک پرولتري نمي داري نظام سرمايه
بخش کشورهاي اسالمي زودتر به اين استدالل  هاي رهايي هرچه که رهبران جنبش

کن   عظيم و بنيان هاي پراکنده ملي به سيلي دست يابند، به همان سرعت نيز جنبش
  .بدل خواهند شد و پيروزي نهايي را تسهيل خواهند کرد  داري سرمايه

آميز و  غراق" شود، شديدا يي که به اسالم نسبت داده مي مذهبي) فاناتيسم(تعصب       
داران تمدن بخش اروپايي افسارگسيخته است  هاي ديوان پردازي زاييده خيال" عمدتا

کافي است به مطبوعاتي . اند هاي صليبي به تن کرده نگهاي ج که لباس شواليه
افکنيم تا بدانيم که با چه تعصب قرون وسطايي خواسته  کشيشان فرانسه نگاهي بي

ي قدرت اسالم باقي نماند،  شود که هيچ مسيحي، هيچ انجمني مسيحي در حيطه مي
ي سنت صوفي يي خواستار برپا داشتن صليب بر فراز کليسا که يونان با چه هيستري

  .قسطنطنيه بود
به مثابه " هاي مسلمان براي دفاع از حقوق خود صرفا ، هر تالش خلق با اين همه      

در همين زمينه، کمال . شود آميز و نفرت نسبت به مسيحيت تلقي مي يک عمل تعصب
هيچ کس «: اظهار داشت] سوييس[ي ملل در برن  شمسي ترک، در کنفرانس جامعه

ي نفرتي که در ميان مردم مسلمان به ويژه در ترکيه، مصر و هندوستان نسبت به نيرو
دانند که کارزاري بر ضد ما در جريان است،  مي  همه. برانگيخته شده است اشعار ندارد

  ».از روي عطش سودجويي" هاي ديني، که صرفا داوري نه به خاطر پيش
ت در حالت دفاعي قرار جهان اسالمي به مدت چند قرن در برابر جهان مسيحي      

بخشان اروپايي براي دخالت در حيات مستقل اين  هاي مداوم تمدن تالش. داشت
سابقه نسبت به مسيحيت آفريد، نفرتي که بيش از يک  کشورها در اينان نفرتي بي
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پس از جنگ اين نفرت ابعادي آن چنان بزرگ به . واکنش در برابر قهر خارجي نبود
  .مسلمان را نيز به مبارزه کشاندخود گرفت که حتا زنان 

گي مصر در  ، هنگامي که انگلستان مانع حضور هيئت نماينده۱۹۱۹در دسامبر       
کنفرانس صلح پاريس شد، نمايش بزرگي با شرکت بيست هزار نفر مسلمان در مقابله 

  .با انگلستان سازمان داده شد
بدين ترتيب . جويند بخش ملي شرکت مي زنان ترک اکنون در جنبش رهايي      

است که ترکان شهر کاديک در نزديکي قسطنطنيه تمام زنان ترک را فراخواندند که 
رفت بزرگي  چه پيش. شان در نزديکي جابران اروپايي قرار گيرد اجازه ندهند زادگاه
ي  سارشان بگسلند و بر پهنه مبارزه هاي قرن که زنان مسلمان بار سنت الزم بود براي اين

  .پا گذارندسياسي 
هاي بزرگ بيداري  و تقسيم غير رسمي جهان بين قدرت] جهاني اول[پايان جنگ       

دهد که  و اين هنگامي روي مي. هاي خاور زمين را سرعت بخشيده است معنوي خلق
به مدد . در زير فشار بحران اقتصادي فزاينده در حال فروپاشي است  داري جهان سرمايه

نيروي پرولتارياي جهاني، که با . شود ي جديدي زاييده ميهاي زير ستم نيرو خلق
اين دو . رود هاي آهسته اما مطمئن بر ضد سلطه اليگارشي امپرياليست به پيش مي گام

يي را در روز  شان، همراهان متحداند و بايستي سرنوشت يگانه جنبش، بنابر سرشت
ود که نظام منفور و اين تا روزي خواهد ب. پيروزي و در روز شکست شريک شوند

توان سخني از رهايي واقعي  جهاني داغان شود، که بدون آن نمي  داري سرمايه
  .  ۳۴هاي زير ستم برود خلق

  ۲۰۲۱ژانويه 
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