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  طبقات و احزاب ايران
  ۱۹۳۱مسکو  

  
 )زاده سلطان(آوتيس ميکائيليان 

         
  يم پهلويا و رژيتانيسم برياليامپر
ق يآن در گذشته از طر ياستقالل صور. مه مستعمره استين يران کشوريا      

از پس از انقالب . شد ين ميتضم يه تزاريا و روسيتانيبر يها ستيالين امپريمبارزه ب
ران همانا وجود يا ياستقالل صور يدار ن ضامن نگهيتر يتنها و جد اکتبر

 يها در سال. بوده است يشمال يدر مرزها يستياليسوس ير شوروياتحادجماه
  .بود ييايتانيبر يروهايکشور در اشغال ن يتمام" بايتقر ،۱۹۲۰-۱۹۱۸/۱۲۹۹-۱۲۹۷
و  ي، گرجيجانيذرباآ يضد انقالب يها کيمنشو يباني، با پشت يسيانگل يها ژنرال
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دند چنگ خود را بر آن کشور يه شوراها متحد شدند و کوشيره، عليو غ يارمن
ران يبه ا يدند تا از گسترش انقالب پرولترينان کوشيسان، ا نيبد. تر کنند تنگ
  .۳۵رنديجلوگ

در خود ايران انگلستان موفق شد به کمک سرنيزه پذيرش قرارداد منحوس       
ن و انگليس را ميسر سازد، که طي آن ايران به يک مستعمره ، ايرا۱۹۱۹/۱۲۹۸

يي از عراق و هندوستان، بدل  بريتانياي کبير، يعني در واقع به دنباله» خودمختار«
  .شد مي

توانست به مدد طبقات حاکم در ايران به مورد  ترديدي نيست که اين طرح مي      
هاي شوروي در قفقاز و  يجاد جمهوريي اخالقي ا اما تحقق آن را نمونه. اجرا در آيد

ي ايران و  ها در داخل ايران بر ضد بريتانيا و معاهده آسياي مرکزي و نيز خيزش
  .انگليس مانع شد

هاي بريتانيايي مجبور شدند نيروهاي  ي تمام اين رويدادها، امپرياليست در نتيجه      
انقالب پيروز . ملغا اعالم دارندرا  ۱۹۱۹قرارداد " خود را از ايران فرا بخوانند و رسما

امتيازات و   ي اکتبر نه تنها از فتح ايران به وسيله بريتانيا جلو گرفت، نه فقط به لغو همه
قراردادهاي ماخوذ روسيه تزاري منجر شد، که وجود صرف جمهوري شوراها، امکان 

  .سازماندهي و اداره کامل امور خود را براي مردم ايران تضمين کرد
به راستي که مردم ايران بر ضد کساني که آنان را به اسارت گرفته بودند،        

يي  شعارهاي اساسي. به سراسر کشور گسترش يافت" امواج انقالبي تقريبا. برخاستند
  :که مردم مطرح ساختند عبارت بودند از

                                                 
ه ويژه زيرا عدم گسترش انقالب پرولتري به ايران، ب. زاده ناکافي است اين توضيح سلطان – ۳۵

آميز لنين بود که بهترين  ها در قفقاز، ناشي از سياست همزيستي مسالمت پس از شکست منشويک
 ويراستار. ، بين روسيه شوروي و بريتانيا يافت۱۹۲۱تبلور خود را در قرارداد تجاري 
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. ايتانيرسم بياليمبارزه بر ضد امپر. ۲. داران فئودال نيمبارزه بر ضد دولت زم .۱      
  .نيزم يمبارزه برا. ۳

ي ديگر سرايت کرد و طبقات حاکم را به هراس  يي به منطقه خيزش از منطقه      
-۱۹۲۰/۱۳۰۰-۱۹۲۱هاي  ها، چون گيالن در سال در برخي از ايالت. انداخت
داران و بورژوازي  زمين. بود خيزشيان، قدرت به مدت بيست ماه در دست ۱۲۹۹
انقالب به هراس » شبح سرخ«ايران که از ) ايران و انگلستانهاي بين  واسطه(دالل

در اين ميان دو . گشتند وجوي متحدي مي افتاده بودند، در اين مبارزه در جست
هاي بريتانيا که سرکوب فوري  در يک سو، امپرياليست: نيروي واقعي وجود داشتند

. دادند وعده ميانقالب را خواستار بودند و بدين منظور هرگونه کمک ضروري را 
خواه کشور که خروج نيروهاي بريتانيا  در ديگر سوي، خيزشيان و تمام عناصر ترقي

  .فشردند خواستند و بر مبارزه بر ضد امپرياليسم بريتانيا پا مي را از ايران مي
. طبقات حاکم امپرياليسم را بر مردم انقالبي برگزيدند. انتخاب انجام گرفت      

اينان به کمک فعال بريتانيا، به . ستعمارگران بريتانيايي تکيه زدنداينان ناچار به ا
  ي ي همه جنگ انقالب گيالن و خراسان رفتند و اميدوار بودند که به زودي ريشه

هاي خود را  گان آزادي را در کشور به کمک بريتانيا خواهند کند و ثروت رزمنده
  .گان ايراني نجات خواهند داد از دست برده

بيرون . کشور اتخاذ شدند» آرام ساختن«در عين حال، برخي اقدامات براي       
کشاندن نيروهاي نظامي بريتانيا از ايران اقدامي جدي در اين جهت بود، اما کافي 

قادر به استقرار نظم در کشور ايجاد گردد، " ضروري اين بود که نيرويي واقعا. نبود
هاي  ان براي خاموش کردن شعلهو ارتشي منظم، حتا کوچک، مرکب از داوطلب

ضروري اين بود که مردي قادر به انجام اين . انقالب در کشور سازمان داده شود
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ژنرال بريتانيايي، ديکسون، افسري از قشون قزاق  هاي بنا بر توصيه. هدف پيدا شود
  .۳۶ايران، رضاخان براي تامين اين منظور به پيش آورده شد

گونه نقشي در تحکيم نظام  يه تزاري در گذشته، هيچانگلستان، همانند روس      
کردند زيرا حمايت  انگلستان و روسيه در اين زمينه کاري نمي .حکومتي ايفا نکرد

در واقع، هدف . از نظام و دستگاه حکومتي در ايران در جهت منافع ايشان نبود
را تحت تر تسريع کنند و آن  شان اين بود که اضمحالل آن را هرچه بيش راستين

يي نداشتند  هاي پيشين نگراني معاهده. سلطه کامل منافع انگلستان و روسيه در آورند
تري را براي انگلستان و  مگر اين که امتيازات، منافع، حقوق انحصاري هر چه بيش

ي سياست  هايي را به پهنه اکنون، انگلستان به ناگهان شخصيت. روسيه تضمين کنند
هاي مالي به منظور ايجاد و تحکيم دستگاه حکومتي  ايران پرتاب کرد، و کمک

  .ايران اعطاء کرد
چه بود؟ اين پرسش را لردکرزن در يک مهماني که به مناسبت   دليل اين همه      

شد، پاسخ  ، برگذار مي۱۹۲۰/۱۲۹۹ي دولت ايران در تابستان  ديدار وزير خارجه
هاي ترکيه و روسيه،  امپراتوريجا او اعالم داشت که در نتيجه فروپاشي  در آن. گفت

توانست اجازه دهد اين  بريتانيايي نمي. خاليي ايجاد شده که آشوب آن را پر کرده بود
انگلستان ناچار از اين بود که متحد . آشوب تا مرزهاي هندوستان گسترش يابد

توانست به  از همين رو بود که او نمي. ايران: نيرومندي براي خود پيدا کند
انگلستان اکنون به جاي برده به . مخرب آن زمان در ايران تن در دهد هاي کوشش

که اين متحد جديد در عمل  اما براي اين. متحدي بر ضد روسيه انقالبي نياز داشت
يي از اقدامات ويژه بايد مورد توجه قرار  ي پيشين باقي بماند، مجموعه همان برده

                                                 
. بودزاده در اين مورد دچار اشتباه بود و نام ديکسون را با آيرون سايد اشتباه گرفته  سلطان – ۳۶

در شمال ايران  بريتانيا ديکسون مسئول کميسيون نظامي بود و آيرون سايد مسئول نيروهاي نظامي
 .و نيز به فارسي منتشر شده است  بود که در خاطرات آيرون سايد به انگليسي
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ظامي اين امر ميسر شد که به دولت از طريق پرداخت حق حساب و نفوذ ن. گرفتند مي
چه که براي امپرياليسم بريتانيا ضروري و قابل قبول بود، ديکته  ايران هر آن» مستقل«

  .شود
هاي بعدي خود بر اين درک و نيز با تکيه بر  ي بريتانيا با بناي گامها ستياليامپر      

ر را با کمک طبقات ارتجاعي در ايران قصد بر آن کردند تا اين مسئله دشوا
اش عبارت بود از سرکوب جنبش انقالبي در گيالن،  رضاخان، که وظيفه نخستين

تنها . او مورد حمايت طبقات حاکم و بريتانيا بود. خراسان و آذربايجان، حل کنند
در عين . توانستند به نفوذ بلشويسم پايان دهند شد مي از اين طريق بود که تصور مي

که به  براي اين. بوبيت و پشتيباني عظيمي برخوردار بودحال، جنبش انقالبي از مح
راهه کشاند، ضروري اين بود که،  توان بخشي از اهالي متمايل به انقالب را به بي

اين وضعيت . خواهي نشانَد يي از جمهوري ، بر چهره خود جلوه"حتا اگر موقتا
تي که کردار و گفتار به راس. ۳۷بسياري از مردم ساده لوح ايران را از راه به در کرد

ي قاجار و براي جمهوري  در گفتار، او بر ضد سلسله. رضاخان متضاد بود
ترين وجهي اندر سرکوب جنبش انقالبي  رحمانه در کردار، او به بي. رزميد مي

در گفتار او به بيان احساس دوستي با اتحاد شوروي . خواهي بود جمهوري
  ي زنداني کردن و حذف جسماني همه پرداخت، در کردار، او دست اندر کار مي

برخي از کسان بر اين گفتار باور آوردند، و . پشتيبانان نزديکي با اتحاد شوروي بود
                                                 

که نيروها و  از راه به در نشدند، بل» ساده لوح«جا شايسته ذکر است که تنها مردم  در اين – ۳۷
شروع  ۱۹۲۰تحت تاثير تبليغات شوروي به نفع رضاخان که از [هاي سياسي اپوزيسيون  شخصيت

زاده نيز مصون از اين  نيز دچار اين سر در گمي شدند و شخص سلطان.] شده بود، قرار گرفتند
معروف به کنگره اروميه، اشتباه خود را  حزب کمونيست ايرانخطر نماند که در کنگره دوم 

ين مورد نگاه کنيد به سرسخن جلد چهارم و روايت اصالح شده آن در جلد در ا. اصالح کرد
 ويراستار.زاده با سلطنت رضاخان در جلد نهم بيستم اسناد تاريخي و نيز مخالفت سلطان
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داشت که او در حال مبارزه با  مقاالت و جزوات ايشان اين اعتقاد را بيان مي
  .يسم بريتانيا بوداليامپر
" اين که ديگر کامال ، پس از احساس۱۹۲۵/۱۳۰۴رضاخان، در اواخر سال       

سره از تن برگرفت و به سرکوب  را يک» خواهي رداي جمهوري«قوي شده بود، 
هاي کارگري، دست  خواه در تهران، و از جمله اتحاديه هاي جمهوري سازمان  همه
گان  ترين نماينده انتخابات مجلس موسسان به دست فرمانداران نظامي و مرتجع. زد

» نبوغ«. شد» برگزيده«سان او به شاهي  بدين. گذار کردروحانيت و زمين داران بر
اينان، در مقاالت و . ايران را سخت در شگفتي کرد» اشراف«رضاخان برخي از 

را براي بيان ستايش ] الزم[هاي  توانستند واژه هاي خود، به سختي مي راني سخن
  .بيابند» يسم بريتانيااليامپرقهرمان مبارزه بر ضد «

که به پادشاهي رسيد، به بيان کامل شخصيت  مان، رضاخان پس از ايندر آن ز      
يي استوار نشاند، از  ي خود را بر پايه که سلسله رضاخان پس از اين. خود رسيد

طريق انتخابات تقلبي مجلس و جلب نظر با پرواترين دوستان انگلستان، اين را 
هاي  قيام. سرکوب کندآغازيد که هرگونه بيان آزادانديشي را در سراسر مملکت 

يي  ، با بي دلي ناشنيده۱۹۲۶/۱۳۰۵تازه در گيالن، خراسان و آذربايجان را به سال 
سرکوب . بسياري از انقالبيان بدون محاکمه و بازپرسي به قتل رسيدند. ۳۸سرکوبيد

جا بيست تن در  در آن. رحمانه بود ، به ويژه بي۱۹۲۶/۱۳۰۵خيزش گيالن در اکتبر 
ناپذير ارتجاعيون و  ها اعتماد خلل رضاخان با اين گام. دار آويخته شدندمالء عام به 

  .بريتانيا را به دست آورد

                                                 
  :ها نگاه کنيد به اثر همين ويراستار در مورد اين خيزش – ۳۸

Lunion sovietique et tentative de soviet en iran, ibid 



۷ 

داشتن  رضاخان و سلسله او، با کوشش در جهت تقليل يا پنهان نگه ۳۹مدافعان      
هاي  هاي انقالبي توده ي او در سرکوب وحشيانه خيزش نقش مشمئزکننده

گر بورژوا، مبارزه بر ضد فئوداليسم،  ه، اصالحکش ايران، متمرکزکنند زحمت
بايد فراموش کرده باشند که رضاخان " اينان مسلما. يسماليامپررزمنده بر ضد 

هنگامي پا بر پهنه گذاشت که پرولتارياي روسيه از جنگ داخلي پيروز بيرون آمده 
ي قاجار  امواج انقالب طي چند سال تا مرزهاي هندوستان رسيده بودند، سلسله. بود

اين . هاي در حال خيزش بودند و کل نظام فئودال در حال تسليم به فشار توده
صلح و «طبيعي بود که به منظور نجات آن نظام، قرار بر آن باشد که او " کامال
در » صلح و آرامش«شرط اساسي برقراري . را در کشور برقرار سازد» آرامش

ومت متمرکز، يعني ايجاد يک کشور توسط شاه شاهان عبارت بود از قدرت حک
رسيدند با اين تمرکز مخالف  تمام کساني که به نظر مي. حکومت پليسي متمرکز

اين . رحمي سرکوب شدند اينان با بي. بوده باشند، مورد عنايت قرار نگرفتند
که  که هر فئودالي پذيرش خود را داير بر اين قدر ادامه يافت تا اين سرکوب آن

يي در کار  پس از آن، هيچ نگراني. و تخت بود، اعالم داشت ي راستين تاج تبعه
. توانست هم باشد يسم بريتانيا در کار نبود و نمياليامپريي بر ضد  هيچ مبارزه. نبود

چون گام انقالبي بزرگي شناخته  زيرا اين سياست در جهت تمرکز بخشي هم
حال نبرد بر  جنگ به منظور استقرار يک حکومت پليسي متمرکز در عين. شد مي

ضد نظام فئودالي نبود، به وارونه، مصرف عبارت بود از استقرار يک دستگاه براي 
که بتواند صلح و آرامش را در کشور حفظ کند و از  حکومتي پليسي تا اين

  .حفاظت به عمل آورد» شبح سرخ«فئوداليسم در برابر 

                                                 
، مسئوالن )روتشتاين(، ميرزا )ايراندوست(، اوستروف )ايرانسکي(منظور اوپاستوخف  – ۳۹

 ويراستار. سياست خارجي شوروي در ايران بود
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يي  هاي قابل مالحظه يتپارلمان، رضاخان به موفق» آوردهاي دست«اما در مورد       
] مجلس هفتم[،۱۹۲۸/۱۳۰۷به هنگام آخرين انتخابات در تابستان . دست يافت

سلطان جديد ايران، به مدد عمال انگلستان و فرمانداران ارتجاعي، ديگر بار پيروز 
ي ضروري دستگاه پليس نظامي و حکومت  جا و در هر لحظه در همه. شد
  .ت ارتجاع شاه و بريتانيا قرار گرفتنددر خدم) ملي(دست شده سراسري  يک
در دست " پس از اين هم، جاي شگفتي نيست که مجلس خود را تماما      
افزون بر اين، آخرين انتخابات که با تقلب و تزوير . يابد ها مي ترين ارتجاع سياه

تري از عناصر نامطلوب صورت  هاي عده بيش همراه بود، به هنگام دستگيري
در واقع در هر . هاي پيش از انتخابات مصرانه ممنوع شدند يتينگتمام م. گرفت
چين دولت وجود  ي انتخاباتي يک نامزد يا يک ليست نامزدان انخاباتي دست حوزه
اجراي مرتب انتخابات براساس ليست انتخاباتي واحد توسط دستگاه نظامي . داشت

نها سازماني بود ت حزب کمونيست ايران. شد الزم تضمين مي» اقتدار«پليس با 
که به خود جرات داد با ليست نامزدهاي انتخاباتي خود با دولت به مقابله به پردازد، 

يي دست  گرد و بازداشت پليسي مانع از آن شد که حزب به هرگونه نتيجه ليکن پي
 ۱۴روحاني،  ۱۹، ]فئودال[دار زمين ۶۲نماينده در مجلس هفتم،  ۱۲۴از . يابد

سان، مجلس هفتم  بدين. بودند ۴۰فکر سياسي يا هوچي روشن تن ۲۹بورژواي دالل، 
اش، نسبت به مجالس پيشين تفاوتي نداشت، بل نسبت به آنان  با سرشت ارتجاعي

  .نيز بود» راجح«
انتخابات آينده نيز به همان ترتيب برگذار خواهند شد، ترتيبي که پيشاپيش       

ي وجود نظام  تواند درباره يرضاشاه م. آزمايش شده و مناسب يافته شده است
  .پارلماني در کشورش به خود به بالد و فخر به فروشد

                                                 
 ويراستار. اصل واژه فارسي در متن روسي – ۴۰
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  يت اقتصاديوضع
. در ايران با شکست پايان يافت ۱۹۰۷-۱۹۱۱انقالب دموکراتيک بورژوايي       

مجلس که در نتيجه مبارزه انقالبي تجار به وجود آمده بود، به سرعت در انطباق با 
مسئله اساسي هر . در آمد و به حمايت منافع ايشان پرداخت ي طبقات حاکم اراده

دموکراتيک، يعني مسئله ارضي، الغاي نظام فئودالي و _انقالب بورژوا
چهار سال مبارزه، دهقان ايراني هيچ " پس از تقريبا. گي آن، حل نشد خودکامه

ي دو مجلس اول در جهت الغاي نظام فئودال» دهشتناک«مصوبات . يي نيافت بهره
  .ماليات و بهبود وضعيت ناهنجار دهقانان به روي کاغذ باقي ماند

هاي اساسي و مهم خود  دموکراتيک ايرن در جنبه_انقالب بورژوا سان، بدين      
نخست : داليل اين شکست انقالب ايران از دو سرشت بودند. بدون فرجام ماند

نيا که پس از ترس بر هاي روسيه و بريتا ها عبارت بود از حضور امپرياليست اين
با رضايت کامل . داشتن اشرافيت فئودال از ابعاد انقالب، دست به دخالت زدند

انگلستان، تزار روسيه سربازان خود را به بهانه حفاظت منافع خود در ايران، به داخل 
همين رفتار .(اين کشور فرستاد و به ضرب آتش و شمشير نظم را از نو برقرار کرد

، از سوي انگلستان در مورد انقالب چين اعمال شد، در اين ۱۹۲۷/۱۳۰۶در سال 
هاي جنگي به سواحل چين گسيل  سوار بر کشتي  ها هزار سرباز انگليسي هنگام ده

  .)شدند تا از ارتجاع در مقابل انقالب به دفاع پردازند
د يي که قادر بو ي کارگر ايران، تنها طبقه دليل دوم عبارت بود از ضعف طبقه      

از همين رو بود که از همان . دموکراتيک را به پيروزي راهنما شود_انقالب بورژوا
بورژوايي، سپس در دست رهبران  ها و احزاب خرده آغاز رهبري در دست گروه

نتايج آن بر . ي فئودال برخاسته بودند، قرار داشت ليبرال، که از قشرهايي از طبقه
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. اي انقالب گام به گام از ميان برداشته شدندآورده دست  ي همه. گان آشکار است همه
  .هاي مشروطيت توسط رژيم رضاشاه پهلوي نابود شدند بقاياي ناچيز آزادي

حتا يک ] نتوانست[بدين ترتيب، نخستين انقالب ايران در اين ناموفق ماند که       
و نتوانست راه را با رفتن موانعي که هنوز سد راه انکشاف . تضاد را حل کند

مجلسي مضحکه : انقالب تنها يک يادگار به جا گذاشت. بودند، باز کند  داري سرمايه
يي به نام  مردم، که از طريق نمايش مسخره» گان نماينده«مانند، يعني جايي که 

، »راي دهند«چون حيوانات باربر  شدند، هم انتخابات، به دست عمال دربار منصوب مي
  .ال، امپرياليسم بريتانيا قرار گيرنددر خدمت پادشاه کشوري نيمه فئود

ايران که به . چون گذشته، به سبک استعماري پيش رفت ، هم داري انکشاف سرمايه      
چون بازاري براي فروش  ي اقتصاد جهاني کشانده شده بود، از همان آغاز هم دايره

که  دهقانان. توليدها و خريد موادخام و صنايع خارجي به خدمت مشغول بوده است
گي  ي حيات در اوضاع و احوال اقتصاد طبيعي بودند، صنايع دستي و خانه ناگزير از ادامه

ي ايشان بود، بنابراين،  روزانه  گي نيازهاي زنده  ي گوي همه خود را داشتند، که جواب
صنايع . اينان يا به کاالهاي خارجي نيازي نداشتند، يا اگر نيازي داشتند، بسيار ناچيز بود

چون مکملي بر خود کشاورزي، نقشي  چون مکمل اشتغاالت کشاورزي، هم هم دستي،
  .کرد روستايي ايفا مي خودبسندهمهم در اقتصاد 

اما واردات روز افزون توليدهاي خارجي، انکشاف مناسبات پولي کااليي و بار       
قانان را آهنگي طبيعي را درهم ريخت، و ده يي هم رحمانه روزافزون مالياتي، به نحو بي

گام به گام ناچار کرد که تنها به کشاورزي اشتغال نمايند، در حالي که کل مازاد محصول 
  .شد تا در برابر کاال، توليدهاي صنعتي وارداتي از خارج تعويض شود به بازار برده مي

رفته، جمعيت مازادي را به  گي در کشورهاي پيش اما اگر رفع صنايع روستايي و خانه      
چون نيروي کار به سرعت جذب صنايع شهري در حال انکشاف  آورد که هم مي وجود
افتاده، همان فرآيند به  چون در تعدادي از کشورهاي مستعمره عقب شد، در ايران، هم مي

آهنگ کُند انکشاف صنايع بومي تعداد ناچيزي از . تعداد مستمندان و مردم گرسنه افزود
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شدند، به پرولتارياي صنعتي  اها به بيرون ريخته مياين مردمان را که آزاد و از روست
  .کرد مي تبديل

شدند و  هاي دهقاني که از فرآيند توليد به بيرون ريخته مي سان، توده بدين      
توانستند در روستاها  بخت آن را نداشتند که در شهرها کاري بيابند، به سختي مي

  .شدند مفلوکي بدل ميشغلي دست و پا کنند و بنابراين به دوره گردان 
بار دهقانان در عين حال بازار داخلي و نيز انکشاف و صنعت را  وضع فالکت      

  داري ترين سدها را پيش انکشاف سرمايه سان بزرگ و بدين. بسيار محدود کرد
هاي ناچيز رژيم نو براي اجراي يک رفرم ارضي به منظور انطباق  کوشش. نهاد
و نيمه فئودال به اوضاع و احوال جديد و دگرساني   اريد داران پيش سرمايه زمين

ها  اين گام  همه. دار صورت گرفت داران نوع سرمايه تدريجي اينان به زمين
توانستند زنجيرهاي فئودالي  حل کنند، نمي" توانستند مسئله ارضي را حتا بعضا نمي

براساس همين . نندک چنان انکشاف بازار داخلي را سد مي را از ميان بر دارند که هم
تجارت خارجي، که . تضادها است که انکشاف اقتصاد ايران انجام گرفته است

  :تابد انعکاسي است از وضعيت نيمه استعماري ايران، اين گرايش را باز مي
  
  افزون واردات بر صادرات  صادرات  واردات  سال  ۱
۱  ۴-۱۹۱۳  ۶۱۷۲  ۴۵۵۰  ۱۶۲۲  
۲  ۲-۱۹۲۱  ۶۰۹۷  ۱۷۹۰  ۴۳۰۷  
۳  ۵-۱۹۲۴  ۷۷۱۰  ۴۸۵۰  ۲۸۶۰  
۴  ۷-۱۹۲۶  ۷۲۸۱  ۴۴۹۴  ۲۷۸۷  
۵  ۸-۱۹۲۷  ۸۰۷۴  ۴۵۹۴  ۳۴۸۰  
۶  ۹-۱۹۲۸  ۷۹۵۰  ۴۲۰۰  ۳۷۵۰  
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هاي خارجي صادرات نيروي  ها از طريق وام کسري موازنه پرداخت ۱۹۱۸تا سال       
، درآمد از امتياز نفت جنوب، عامل ۱۹۱۸-۱۹با آغاز سال . شد کار و قاچاق، تامين مي

در . شد بر صادرات نفت ايران هر سال افزوده مي. کسري اين موازنه شدکننده  تامين
 ۱۳۰۸ميليون ريال بالغ شد و در سال  ۵/۵۹۹، مقدار ان به ۱۳۰۶-۱۹۲۷/۱۳۰۷-۸سال 

هاي  البته، بخش اعظم اين صادرات به ريخت سود و پرداخت. ميليون رسيد ۱۰۳۷به 
تر آن به  بخش کوچک. ماند ميهاي بااليي کارمندان در انگلستان  اضافي به رده

گشت و نيز به صورت  ريخت دستمزد کارگران و کارمندان محلي به ايران باز مي
  .شد السهم امتياز ايران از سود خالص به حساب ايران واريز مي حق% ۱۶پرداخت 

اگر سامان واردات و صادرات ايران به دقت مطالعه شود، اثبات اين نکته دشوار       
به . کرد هاي صنعتي وارد و موادخام صادر مي فرآورده" د که ايران اساسانخواهد بو

. صادرات ايران ايفا کرده است هاي اخير نقشي مهم در استثناي قالي که طي سال
- ۹سه برابر افزايش يافته است و در سال " در دو سال اخير تقريبا  قالي  صادرات 

- ۱۹۱۳/۱۲۹۳-۴در سال  ۶/۵۳رابر در ب(ميليون ريال  ۳/۱۵۹، به ۱۹۲۸/۱۳۰۸-۱۳۰۷
  .بالغ شد) ۱۲۹۲

واردات ماشين . سرشتي مصرفي دارد" ، تجارت خارجي ايران اساسا با اين همه      
آمار زير . دهند آالت صنعتي بخش کوچکي را نسبت به کل واردات تشکيل مي

  :کنند وضعيت واقعي واردات وسايل توليد را مشخص مي
ابزار خود  آالت ن يواردات ماش  سال  

  )اليون ريليبه م(رانيا
 يها برا واردات همان

  شرکت نفت
  جمع

۱  ۲۶-۱۹۲۵  ۷/۵  ۰/۹  ۷/۱۴  
۲  ۲۷-۱۹۲۶  ۴/۴  ۶/۱۹  ۲۴  
۳  ۲۸-۱۹۲۷  ۷/۷  ۵/۳۴  ۲/۴۲  
۴  ۲۹-۱۹۲۸  ۹/۸  ۶/۱۴  ۵/۲۳  
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در گروه وسايل توليد، در کنار ماشين آالت، ابزار و آالت براي صنايع، ماشين       
. اند آهن و واحدهاي برق براي منازل نيز ملحوظ شده ز ساختمان راهآالت مورد نيا

تصوير حمل و نقل . کند است" آشکار است که انکشاف صنعت کامال" اين کامال
آهن، تماس بين  کامل راه" نبود تقريبا. متفاوت است" خودروآنه در کشور کامال

لي حمل و نقل در ي اص شتر وسيله. سد کرده است" مناطق مختلف کشور را کامال
تمرکز بخشيدن به کشور و تحقق دادن به وظايف پليس نظامي . کشور بوده است

بدين مناسبت، رژيم نو، از همان آغاز . نمود تنها با کمک شتر غيرممکن مي
هاي قديمي را با  هاي تازه به سازد، و جاده استقرارش، بر عهده گرفت که جاده

کيلومتر جاده در  ۷۵۰، ۱۹۲۰/۱۲۹۹از سال در آغ. حمل و نقل خودرو تطابق دهد
ويهکيلومتر  ۸۵۰۰يي سخت بود؛ افزون بر اين،  ايران وجود داشت که داراي ر

گي ميسر  هاي بدون بارنده ديگر وجود داشت که رفت و آمد خودروها را در فصل
ها، واردات خودروهاي شخصي افزايش  زمان با ساختمان جاده هم. ساخت مي

، ]۱۳۰۸ده اسفند [۱۹۳۰و اول مارس ] ۱۳۰۳ده اسفند [۱۹۲۵ل مارس بين او. يافت
 ۴/۱۰ميليون ريال، معادل  ۵۲تن، به مبلغ  ۷۳۸۰کاميون با ظرفيت بارگيري  ۴۱۹۴

در همان دوران خودروهاي شخصي به قيمت . ميليون روبل طال، به ايران وارد شد
نه در اوضاع و احوال انکشاف حمل و نقل خودروا. ميليون ريال وارد ايران شد ۳۷

حمل و  از يک سو، اين امر. هاي منفي دارد هاي مثبت و هم جنبه کنوني هم جنبه
هاي کشاورزي و موادخام را تسهيل  کند و صادرات فرآورده تر مي نقل را ارزان

کند، دخول واحدهاي توليد دهقاني و فئودالي را از طريق گسترش افق گردش  مي
بخشد، در عين حال همين امر افزايش  االيي تسريع ميي توليد ک بازار به پهنه

نه فقط از طريق . کند ايجاد شده روستاها را تسريع مي" جمعيت مازاد مصنوعا
که مانع از اجاره زمين توسط دهقانان به اندازه (افزايش بيش از حد نرخ کرايه 
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حبان ها در دست صا چنين از طريق حفظ بهترين زمين که هم بل) شد نيازشان مي
گي روستايي نيز  گران خانه گي صنعت هم زمان با اين فرآيند، ورشکسته.  ها آن

ي  تر به معناي عرضه هاي بهتر و حمل و نقل ارزان تسريع يافت، زيرا جاده
در بسياري . تر اروپا در بازارهاي سراسر ايران نيز هست هاي صنعتي ارزان فرآورده

  گي نايع دستي، به نحوي و به قيمت زندههاي ص يي از شاخه از نقاط کشور، پاره
هاي فرنگي  به حيات خود ادامه داده، با فرآورده اند بخور و نمير کارگران، توانسته

تر حمل و نقل  اما کاربست بيش). در پارچه بافي و کفش سازي" مثال(رقابت کنند 
گران  ي حمل و نقل، وضع صنعت ها، و کاهش هزينه خودرو، بهبود وضع جاده

هاي صنعتي  ستي ايران را ده برابر بدتر کرده است، زيرا مبارزه بر ضد فرآوردهد
بدون دليل نبوده است که در تهران، مشهد و ديگر . ارزان خارجي دشوار است
  .گران ديده شده است ها از سوي صنعت روي شهرها شورش و برخي زياده

تر  رچه بيشبر اين نسق، انکشاف حمل و نقل خودرو موجب تفقير ه      
دارانه در  تر مناسبات سرمايه شود و نفوذ هرچه قوي گان کوچک مي توليدکننده

دارانه به تواند دهقانان  سرمايه که صنعت بدون آن. سازد شهر و روستا را ممکن مي
گان کوچک را به خود جذب کند و لقمه ناني  گران و توليدکننده صنعت فقرزده، 

  .را براي ايشان تامين سازد
وار استعماري، که در هندوستان، چين، و ايران  يي است نمونه اين پديده      

  .گسترش دارد
ترين وجه اقتصاد ايران عبارت است از  کننده در کنار تجارت خارجي، خيره      

شماري از . دستي ندارد بودجه حکومتي ايران سرشت يک .بودجه حکومتي
" مثال. شوند ي رسمي حذف مي يي از بودجه هاي مهم درآمدي و هزينه بخش

داري، درآمد ناشي از امتياز نفت  درآمد ناشي از انحصار قند و شکر، ماليات راه
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که تصوير  براي اين. هاي شوسه، و غيره آهن و راه جنوب، مخارج براي احداث راه
يي در  هاي درآمدي و هزينه اين بخش  روشن و کاملي از اين امر داده شود، همه

تنها آن هنگام است که تصوير . شود ي درآمد و هزينه منظور مي زنهجمع کل موا
دوران پس از پيدايش (ي حکومتي براي دوران هشت سال گذشته  زير از بودجه
  .آشکار خواهد شد) سلطنت جديد

نخست : هاي اين تصوير را به کوتاهي بر شماريم گي کوشيم ويژه اکنون به      
پولي نيست، _ي ايران حاصل اقتصاد مبادالتي گفتن اين ضروري است که بودجه

آوري  گيرد، که توسط دولت در روستاها جمع را هم در بر مي  به جنس  زيرا ماليات
. شدند ها به مقدار جنسي خود در بودجه منظور مي در گذشته، اين ماليات. شود مي

ي به ها اکنون اين ماليات. اند اما طي چند سال گذشته، به شکل پول منظور شده
شوند و گفتني است که در  هاي دولتي در بازار عرضه مي جنس توسط سازمان

جا ارتشاء و سوء استفاده از وجوه بودجه به مراتب گسترده و شکوفاتر از ديگر  اين
  .به فساد دچار آمده است" هاي دولتي سلطنت پهلوي است که عميقا سازمان

در . ز سرشت طبقاتي سلطنت پهلويانگيزي است ا ي ايران آينه اعجاب بودجه      
کنند،  شوند و به کندي رشد مي هاي مستقيم استاندارد مي زماني که ماليات

ميليون ريال به سال  ۱۰۲اند، از  هاي غيرمستقيم جهش بزرگي کرده ماليات
، يعني افزايشي به ۱۳۰۸- ۱۹۲۹/۱۳۰۹-۳۰ميليون ريال در سال  ۲۸۹، به ۱۹۲۲/۱۳۰۱
يي چون چاي، قند و شکر، تنباکو ماليات سنگيني  مصرفيدرصد، بر اجناس  ۱۸۰

  .بسته شده است
هاي پيش از جنگ به سي برابر  قند و شکر نسبت به سال گمرکي به  ماليات      

دهقان ايراني ناچار است مصرف ناچيز خود از قند و شکر و . افزايش يافته است
اردات شکر به ايران عواقب اين وضعيت در آمار و. چاي را باز هم کاهش دهد
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تن شکر وارد  ۱۲۹۷۸۴، ايران ۱۲۹۲-۱۹۱۳/۱۲۹۳-۱۴اگر در سال . ديدني است
تن سقوط  ۷۶۶۶۷، مقدار شکر وارداتي تا ۱۳۰۷-۱۹۲۸/۱۳۰۸-۲۹کرد، به سال  مي
  .کاهش يافت% ۴۱يعني نسبت به سال پيش از جنگ . کرد
روستايي اخذ کش شهري و  هاي زحمت قسمت اعظم درآمد دولت از توده      
دارند؟ پس از مطالعه دقيق سمت  اما اينان در برابرش چه چيز دريافت مي. شود مي

کنند يا  چه که ايشان دريافت مي توان گفت که آن هاي بودجه به جرئت مي هزينه
  .هيچ است" هيچ يا تقريبا

اگر . در حال رشد است" نيازهاي فرهنگي و بهروزي اجتماعي مردم مداوما      
، ۱۹۲۸/۱۳۰۷شوند در سال  گي کارمندان دولت کاهش داده مي ي بازنشسته نههزي
ميليون ريال براي امور بهداشتي به  ۵/۲ميليون ريال براي تعليم و تربيت و  ۲/۱۵

ميليون ريال، چند ميليون ريال به مصرف آموزش  ۲/۱۵از اين مبلغ . مصرف رسيد
در . شوند يه به خارج اعزام ميرسد که براي تحصيالت عال اشراف و بورژواها مي

داران، تجار و کارمندان صاحب مناصب عالي  مدارس داخل کشور فرزندان زمين
هاي فقير، اگر ممنوعيت نداشته باشند در اين  فرزندان خانواده. يابند تعليم مي

در سال جاري . اند محروم  ها از استفاده از آن" مدارس به آموزش به پردازند، قويا
هاي نظامي  ميليون ريال به هزينه ۱/۱۰۳هاي پليس و  يون ريال به هزينهميل ۱/۳۶

اگر مدارس به منظور آموزش فرزندان فقرا تاسيس . تخصيص داده شده است
تنها . اند ها به خاطر کارگران و دهقانان ايجاد شده اند، اما پليس، ارتش و زندان نشده

اين . آهن رت است از مخارج راهمولد است، عبا" هزينه، بزرگ در بودجه، که بعضا
-۲۳ميليون ريال در سال  ۲۸يابد و از  ساله افزايش مي  بخش از بودجه همه

، ۱۳۰۷-۱۹۲۸/۱۳۰۸-۲۹ميليون ريال در سال  ۳/۱۶۹، به ۱۹۲۲/۱۳۰۲-۱۳۰۱
  .افزايش يافته است
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آهن  راه. آهن نيز مورد ترديد است مسئله اين است که حتا سرشت مولد راه      
) بندر شاهپور(ي ايران که اکنون در دست ساختمان است، بايد خليج فارس سراسر

الجيشي بزرگي  آهن ارزش سوق اين راه. را با بنادر خزر از طريق تهران متصل سازد
آهن  افزون بر اين، اين راه. براي تجاوز بريتانيا بر ضد اتحاد شوروي دارا است

وارد مراوده شده، آنان را نسبت به  سازد با بازار جهاني طبقات حاکم را قادر مي
اتحاد شوروي بي نياز کند و وضعيت الزم را براي بيرون آوردن ايران  ]تجارت با[

تر در  از زير نفوذ اقتصادي شوروي مهيا سازد؛ به ديگر سخن، ايران را هرچه بيش
  .برد هاي بريتانيايي فرو مي گي سرمايه برده
کيلومتر خواهد بود، دويست ميليون روبل  ۱۶۰۰آهن سراسري که به طول  راه      

، آغاز شد و تا سال ۱۹۲۷/۱۳۰۶ساختمان آن به سال . طال هزينه بر خواهد داشت
اتمام ساختمان آن تا پنج . کيلومتر آن به اتمام رسيده بود ۴۰۰، فقط ۱۹۳۰/۱۳۰۹

ته يي ساخ آهن در کشور فقير و گرسنه راه اين. سال ديگر به طول خواهد انجاميد
به راستي ساختمان اين . کند چيز را، حتا ميخ را هم وارد مي  شود که هنوز همه مي
آهن چيزي جز نوعي ماليات نيست که ايران مستعمره به امپرياليسم بريتانيايي  راه
يي  اگر طبقات حاکم نسبت به سرنوشت مردم ايران حتا ذره. پردازد مي
آغازيدند،  شاف حمل و نقل خودرو را ميزمان با آن، انک گاه هم انديشيدند، آن مي

] مبلغ[، ۱۹۳۰/۱۳۰۹تا آغاز سال . توانست انکشاف صنعتي را تسريع بخشد که مي
آهن به مصرف  ميليون روبل طال، براي راه ۳۲ميليون ريال، يعني  ۱۵۸۷۶۸۸۸۷
بافي و تصفيه شکر  هاي مجهز پارچه شد تعدادي کارخانه با اين پول مي. رسيده بود

مورد نياز ايران است و نيز يکي دو کارخانه فلزکاري با تجهيزات   ن همهکه اي
واردات ساليانه شکر و منسوجات ايران . درجه اول در نزديکي موادخام ساخت

اما ايران کشور نيمه . شود ساليانه به هفتاد و هشت ميليون روبل طال بالغ مي
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مايت امپرياليسم بريتانيا، يي است و از همين روست که طبقات حاکم، با ح مستعمره
سان، مقدار عظيمي پول،  بدين. خواهند برخالف منافع اربابان خود رفتار کنند نمي

رسند که وضع مردم  شود، نه تنها به مصارفي مي که از طريق ماليات اخذ مي
گي ايشان نيز  چنين بر رنج و برده کنند، که هم تر مي کش را وخيم زحمت

  .افزايند مي
  

  طبقات يها يگ ژهيو
گران  صنعت(بورژوازي  اند از دهقانان، خرده طبقات اساسي ايران معاصر عبارت      

، کارگران، اربابان فئودال، بورژوازي متوسط و بزرگ و بورژوازي )مالکان و خرده
  .صنعتي، که از نظر کمي کوچک است

ي نسبي  زنهگي هرکدام را به کوتاهي به دست دهيم و و کوشيم ويژه اکنون به      
  .هرکدام را در حيات اقتصادي و سياسي کشور روشن سازيم

، ايران کشور ۱۸۸۰/۱۲۵۸هاي  تا سال. بياغازيم) مالکان(با اربابان فئودال       
  .روشني" يي بود با استبداد سلطنتي کامال فئودال نمونه

تا آهن  فتح قفقاز و ترکمنستان توسط روسيه تزاري و توسعه خطوط راه      
مرزهاي ايران، از يک سو، و انکشاف حيات اقتصادي در قفقاز، به ويژه در مراکز 
صنعتي باکو، از سوي ديگر، براي نخستين بار وضع را براي درگيري ايران به 

  .آهنگي تند در اقتصاد جهاني فراهم آورد
تماس  چنين به راه انتقالي کرد که هم نه فقط روسيه موادخام ايران را وارد مي      

  .ايران با کشورهاي اروپايي نيز بدل شد
ي بيستم ميالدي  تري يافت و تا آغاز سده مبادالت تجاري هر سال رشد بيش      

-۱۴اين مبادالت در سال . ميليون روبل طال رسيده بودند ۷۵اين مبادالت به 
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. بالغ شدند) ميليون ريال ۱۱۰۰يعني (ميليون طال  ۹۲۰، به ۱۹۱۳/۱۲۹۳-۱۲۹۱
پولي بر اساس همين مبادالت بازرگاني انکشاف خود را _اسبات کاالييمن

ورود . انجاميد] کشاورزي[هاي  اين وضع به افزايش تند براي زمين. آغازيدند
چنان که مارکس گفته است، . به کشاورزي تسريع شدتجاري _هاي ربايي سرمايه

. ه سودآورتر استربايي، استفاده از زمين در کشورهاي عقب افتاد  براي سرمايه
گيرد، و  قرار مي  چون ماشيني با استعداد در خدمت سرمايه جا طبيعت هم زيرا در آن

 آالت براي که ماشين کنند، تا اين دهقانان از بامداد تا شامگاه براي آن کار مي
دارند،  تر خرج بر مي آالت بيش ماشين جانشيني نيروهاي طبيعي به کار افتند، زيرا

داري  قلمروهاي بزرگ زمين. شمارند عادات فني را الزم ميدانش و برخي 
داران تجاري انباشته  تجاري در دست سرمايه  آغازند، سرمايه اضمحالل خود را مي

مالکيت فئودالي، که در گذشته به مناسبت بزرگي ابعاد آن احاطه کامل . شود مي
مناسبات  ارباب فئودال، تحت نفوذ. شود تر مي داشت، اکنون کوچک و کوچک

. پردازند بازار خارجي، به توليد مي" کااليي، خود براي بازار و عمدتا_پولي] جديد[
هاي  وجه موجب بهبود شيوه تجاري در کشاورزي به هيچ_ربايي  دگرساني سرمايه

چون گذشته باقي مانده  در تمام موارد، هم" شيوه کار، تقريبا. کار بر روي زمين نشد
تر احساس  اقتصادي، به مثابه ستم طبقاتي، هرچه بيشاما ستم اجتماعي . است
داران جديد در ارتباط تنگاتنگ با بازار قرار دارند، و به همان  شود؛ زيرا زمين مي

از همين روست که ايشان، بيش از اربابان . تر از پيشينيان خود هستند نسبت تشنه
ر کار دهقانان امتيازات و وضعيت فئودالي استثما  پيشين حاضر به پذيرش همه

در ايران معاصر دست باال را دارد، به ويژه در نقاط ] فئودال[اين نوع مالک . هستند
زمان با اين وضع، مالک نوع جديد، حامي اساسي رژيم شده  هم. شمالي کشور

هاي ارتجاعي  ترين گروه واره عضو سياه نظر سياسي هم مالکان ايراني، از نقطه. است
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اينان، به منظور مقابله با انقالب دهقاني . و هنوز هم هستنداند  نظم سلطنتي بوده
اند کشور را، چه جزيي و چه کلي، به هر قدرت امپرياليستي به  واره آماده بوده هم

تا . کنند از همين روست که اينان اکنون از امپرياليسم بريتانيا حمايت مي. فروشند
در حال حاضر . روس قرار داشتندانقالب اکتبر اينان به نحوي در خدمت امپرياليسم 

جاست که  اند، زيرا از آن با اتحاد شوروي مخالف" مالکان ايراني شديدا" طبيعتا
سياست مالکان ايراني متوجه . يابد هاي انقالبي به درون ايران رخنه مي انديشه

تحديد، و در صورت امکان، رفع نفوذ سياسي و اقتصادي اتحاد شوروي در ايران 
  .است

در ميان طبقات حاکم ايران، در کنار مالکان، نقش مهمي را بورژوازي تجاري       
اهميت اينان همراه با رشد مبادالت کااليي در کشور افزايش يافته . کند ايفا مي
اما در کشورهاي . دار صنعتي است تاجر امروزي در ايران عامل سرمايه. است

مي به سختي انکشاف يافته است، بو  مستعمره و نيمه مستعمره، تا آن حد که صنعت
دار خارجي  دار صنعتي کشور خودش، که عامل سرمايه نه عامل سرمايه" تاجر غالبا

و . آورد او موادخام کشور خودش را براي صنايع خارجي فراهم مي. است
به اين بخش از . رساند هاي صنعتي خارج را در بازار داخلي به فروش مي فرآورده

اين . اند نام نهاده) کمپرادور(»بورژوازي دالل«" والبورژوازي تجاري معم
  .در خدمت منافع امپرياليستي است" بورژوازي مستقيما

او در   چرخش سرمايه. بسيار با نفوذ است بورژوازي کمپرادوردر ايران       
که صاحب  شود، بل ارتباط با تجارت خارجي نه فقط به صدها ميليون بالغ مي

داري مناسبات  او همراه با مالکان از نگه. زرگي نيز هستهاي کشاورزي ب زمين
او، همانند مالکان متحد . کند گي در روستاها جانبداري مي فئودالي و وابسته

امپرياليسم، به نحوي پايدار از منافع امپرياليسم در ايران که در برابر جنبش 
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اني، در گذشته چون مالک اير او هم. کند بخش ملي قرار دارند، محافظت مي رهايي
نسبت به روسيه تزاري گرايش داشت، و امروز آماده خدمت به امپرياليسم بريتانيا 

اش، با سرشت سوسياليستي  اتحاد شوروي با انحصار تجارت خارجي. است
هاي انقالبي آن حتا مرگ بار  اش، ديگر براي او جذابيتي ندارد، و اما انديشه صنايع

روست که بورژوازي دالل ايران، همراه با مالکان، از همين . و خطرناک نيز هستند
  .جنگند براي از ميان برداشتن نفوذ سياسي و اقتصادي اتحاد شوروي در ايران مي

ترين حامي رژيم ارتجاعي سلطنتي و  در کنار مالکان، بورژوازي دالل، مطمئن      
  .رضاشاه پهلوي است

يع بومي و مخالف امپرياليسم است، ي منافع صنا بقاياي بورژوازي که نماينده      
تواند،  اين بخش از بورژوازي مي. دهد در انديشه استقالل ملي پايداري به خرج مي

. ناميده شود» گر ملي اصالح«برگزيد ] کمينترن[ي   ششمين کنگرهمطابق لفظي که 
بردار و تحت تاثير ترديدهاي مداوم   ئولوژيک، خدشه نظر ايده اين گرايش از نقطه

بنابر ضعف انکشاف . در آيد رار دارد و آماده است با امپرياليسم از در مصالحهق
صنايع ملي، اين گرايش، هر نقشي هم در حيات سياسي کشور ايفا کند، بسيار 

طلبانه، نقشي است  فرصت_اين نقش آشکار نقشي است سازشکارانه. ضعيف است
  .انقالب از سوي ديگر در نوسان مداوم ميان سلطنت و امپرياليسم از يک سو و

واره حامي نظم اجتماعي فئودالي و امپرياليسم بريتانيا  و اما روحانيت، اينان هم      
هاي  در کنار اين يا آن جنبش اعتراضي توده" مانند، اينان غالبا اند و باقي مي بوده

گيرند، اما به خاطر اين که  گيرند، حتا در رهبري آن قرار مي کش قرار مي زحمت
. ر موقعيتي باشند تا آن را فلج کرده، در لحظه ضروري هدايتي ارتجاعي بخشندد

خوريم که از  به مالياني بر مي" در ميان روحانيون در نقاط مختلف کشور غالبا
  .دارند عمال کنسولي بريتانيا مبالغ هنگفتي دريافت مي
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قش بسيار مهمي پا ن چون در بسياري از کشورها، بورژوازي خرده در ايران، هم      
و نه فقط . شوند گران به تعداد زيادي ديده مي مالکان و صنعت خرده. کند را ايفا مي

چنين در روستاها، واردات اجناس ارزان قيمت  در بازار هر شهر در ايران، که هم
شود و فقر ايشان را در پهنه  مي گي ايشان منجر به ورشکسته" خارجي عمدتا

  .آورد يي فراهم مي گسترده
آن بخش از بورژوازي . ضدامپرياليستي دارند" از همين رو، اينان مواضع شديدا      
تواند نقش بسيار متمايزي را  کند، مي پا که نيروي کار ديگري را استثمار نمي خرده

گر که  مالک و صنعت آن خرده بورژواهاي خرده. در جنبش انقالب ملي ايفا کند
وجوي استثمار نامحدود هستند و  کنند، در جست نيروي کار ديگري را استثمار مي

بورژوايي  سرشت خرده. بسيار طبيعي است که با جنبش طبقاتي آگاه مخالف باشند
تحت نفوذ " اينان غالبا. کند اين قشر کيفيت غيرقابل اعتماد ايشان را تعيين مي

  .گيرند ترين نيروهاي ارتجاعي قرار مي سياه
ي در ايران کثيرالعده است و نقش بسيار مهمي در پاي تجار بورژوازي خرده      

در مورد آرايش آن، بايد گفت که همگن نيست، امري . کند بازارهاي ايران باز مي
هاي آن که به  يي بخش پاره. پا صادق است هاي خرده بورژوازي  ي که در مورد همه

آميز به  لحهنحوي از انحاء به بورژوازي دالل وابسته است، موضعي ضدانقالبي و مصا
ي بازار  هاي محدودکننده هاي آن، که به خاطر گرايش ديگر بخش. گيرد خود مي

ي  شود، عمده هاي امپرياليستي نسبت داده مي بومي که به سياست  داخلي و صنعت
عامدانه خود را " در حالي که گروه اول غالبا. گيرد خرده بورژوازي بازار را در بر مي

خارجي موضعي ضدملي   دهد و به سود سرمايه ل قرار ميتحت رهبري بورژوازي دال
ي معيني از  کند، به وارونه گروه ديگر ضدامپرياليست است، و در مرحله اختيار مي

اما، در کل، اين و آن، با . تواند نقش مثبتي را ايفا کند جنبش انقالبي ملي مي
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بر ضد جنبش انقالبي  توانند به آساني تاثيرپذيري از نفوذ دائمي خرده بورژوايي، مي
  .ملي به کار گرفته شوند

کوچک است و قسمت مهم آن " پرولتاريا در ايران از نقطه نظر تعداد نسبتا      
با توجه به کمبود آمار، دشوار به توان رقم دقيق پرولتاريا . هنوز وابسته به روستاست

در . اند ستخدامهزار تن در صنعت و حمل و نقل در ا ۱۵۰اما به هر حال . را دانست
نيمي تمام (گيري سه هزار تن  ماهي  در صنعت. اند هزار تن مشغول ۸۰فرش   صنعت

  ، دو هزار تن در بنادر شمال و جنوب، دو هزار تن در صنعت")و نيمي موقتا
چاپ هزار تن، در   هزار تن، در صنعت ۲۰آهن و غيره  نساجي، در ساختمان و راه

ايع چرم و تنباکو دو هزار تن، اگر کارگر روزمزد حمل و نقل ده هزار تن، در صن
تواند به دو  هزار تن به آساني مي ۱۵۰در صنايع دستي نيز در نظر گرفته شود، تعداد 

  .برابر افزايش داده شود
چون ديگر کشورهاي مستعمره و نيمه مستعمره  ي کارگر در ايران، هم طبقه      
. گذارد ائولوژي طبقاتي آن تاثير مي ههاي خود را دارا است که بر ايد گي ويژه

نخست، روستاها که از . خيزند از دو منشاء بر مي" ي کارگر عمدتا کادرهاي طبقه
هاي  آن جمعيت مازاد ناشي از پديده استعماري، يعني دهقانان فقر زده، در توده

اند  دوم، عبارت. شوند وسيع خود براي تحصيل لقمه ناني به سوي شهرها سرازير مي
. شوند گران ورشکسته که در اثر رقابت خارجي به بازار کار سرازير مي از صنعت

گر را، که  پا و نيز نفوذ صنف صنعت شناسي مالک خرده اين هر دو سرچشمه، روان
راه  رفرميستي در ميان پرولتارياست، هم_هاي ناسيونال ي رخنه انديشه پايه" غالبا

به ويژه در مورد درصد (اگر حفظ بند پا روستا در غالب موارد . نندک پرولتاريا مي
، نبودن تعليم و )گان فرش که زنان و کودکان هستند يي از بافنده قابل مالحظه

گاه  افزاييم آن ها بي تربيت، تعصبات گسترده مذهبي و غيره را نيز به اين
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ارگران ايران آشکار هاي مربوط به پخش تبليغات انقالبي و سازماندهي ک دشواري
مانع از رشد آگاهي طبقاتي کارگران ايراني " اين اوضاع و احوال قويا. خواهد شد

ترين  دالنه ي کارگران، که سنگ رحمانه اما از سوي ديگر، استثمار بي. اند بوده
هاي خارجي و بومي، نبود کامل  ي سرمايه گيرد، رخنه ها را به خود مي ريخت

آن پايداري را ايجاد   بخور و نمير ايشان، همه" اي عمالحقوق سياسي و دستمزده
هاي پرولتري را  هاي کنوني فايق آيد و توده تواند بر دشواري کرده است که مي

  .گان داخلي و خارجي درگير سازد تر در مبارزه بر ضد استثمارکننده هرچه بيش
 ۹۴بيش از . اند زيي دهقانان در ايران تحت اوضاع و احوال بسيار دشواري مي      

درصد از اراضي قابل کشت در دست سه هزار مالک، نهادهاي مذهبي و روساي 
در گذشته . ها را در اختيار دارند درصد از اين ۶۶قبايل قرار دارند، مالکان بيش از 

بين فرماندهان " اما تدريجا. هاي قابل کشت به حکومت تعلق داشت تمام زمين
در حال حاضر در حدود چهار درصد . شد تقسيم مي نظامي و سوگلي و عمال دربار

همين اراضي نيز به فروش گذاشته " اخيرا. از اراضي هنوز به حکومت تعلق دارد
اراضي متعلق . تجاري هستند_داران ربايي خريداران همان مالکان و سرمايه. اند شده

بخش . درصد کل نيست ۵/۳به دهقانان براساس حق مالکيت خصوصي بيش از 
محصول به پنج " معموال. گيرند دهقانان زمين را بر اساس اجاره به کشت مي ظماع

اين . شود، يعني مطابق پنج عامل اصلي فرآيند توليد کشاورزي بخش تقسيم مي
، زمين و آب به "قاعدتا. اند از زمين، آب، بذر، شخم و کار دهقان عوامل عبارت

کند که نه فقط  دهقانان را ناچار مي  يگ بار زنده  وضع رقت" غالبا. مالک تعلق دارند
در چنين مواردي قسمت . چنين شخم را نيز از مالک به استجاره بگيرند زمين را که هم

هاي کشور، مالکان بهترين  در بسياري از بخش. گيرد اعظم محصول به مالک تعلق مي
د، روين محصوالت صنعتي براي صادرات مي  ها اراضي کشاورزي را، که بر روي آن

افزون بر اين، دهقانان ناچارند تعدادي از روزها را به رايگان . دارند براي خود نگه مي
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به مالک هدايا عرضه دارند، . هاي مالک کار کنند طي سال بر روي زمين] بيگاري[
ها پرداخت شدند، دهقان حتا  که اين پس از اين. هاي سنگين و غيره به پردازند ماليات

  .کند که با نيروي کار خود توليد کرده است، دريافت نمي درصد کل محصول را ۵۰
يي  کااليي، بار استثمار را به مقدار قابل مالحظه_انکشاف مناسبات پولي      

کوشند منابع اضافي بر درآمد خود را  دهقانان فقير شده مي. افزايش بخشيده است
او . شود هري افزوده ميبدين ترتيب او نيز به بازار کار ش. در صنايع روستايي بيابند

ترين کارها را در بنادر، به مثابه کارگر ساده، يا  در مقابل دستمزدهاي ناچيزي شاق
يي  المللي ي سرشت نيمه استعماري کشور، به برکت بين به شکرانه. پذيرد زن مي بيل

گيرد، و نيز به شکرانه مناسبات  از جانب امپرياليسم بريتانيا صورت مي" که عمدتا
دارانه با چنان سرعت کند و آهنگ  سرمايه  الي در روستاها، انکشاف صنعتفئود

تواند تعداد بازوهاي کار عرضه شده در بازار را  رود که نمي ناچيزي به پيش مي
ها هزار دهقانان فقرزده ناگزير از ترک کشور  از همين روست که ده. جذب کند

يکا و ديگر کشورها وجوي کار در قفقاز، هندوستان و آمر خود و در جست
  .اند بوده
ي عظيمي از  هاي ميليوني دهقاني ايران در واقع به توده سان توده بدين      
محروم از " اين دهقانان تحت فشار نياز و غالبا. شوند نشينان گرسنه بدل مي اجاره

يي، به دور از فرآيند توليد، محکوم به مرگي  وسايل اقتصادي خود، حتا زمين اجاره
گي و بيماري در داخل و خارج از کشور، متحدان  جي از طريق گرسنهتدري

توانند تنها تحت هدايت پرولتاريا به رهايي  دهقانان مي. پرولتاريا در روستاها هستند
يي چون ايران انقالب  تواند در کشور نيمه مستعمره خود برسند و پرولتاريا مي

  .به سر منزل پيروزي برساندبورژوادموکراتيک را تنها با اتحاد با دهقانان 
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  ياسياحزاب س
هاي طبقات در حال مبارزه در  گي از بحث پيرامون انکشاف اقتصادي و ويژه      

توان به اين جمع بست رسيد که تمايز طبقاتي در ايران هنوز به فرجام  ايران مي
. از همين روست که اکثريت احزاب سياسي نيز سرشتي نامعين دارند. نرسيده است

داران  اردوي زمين: اند ديگر ايستاده در واقع دو اردوي مخالف رو در روي يک
رباخوار با آن متحد است و _تجاري_فئودال، که روحانيت و بورژوازي دالل

اين هر دو . گران فقر زده است اردوي کارگران و دهقانان که مورد حمايت صنعت
ديگر . نقش ايفا خواهند کرداردو در رويدادهاي گذشته نقش داشته، در آينده نيز 

چنين بورژوازي ملي  گر و تجاري و هم قشرها و طبقات، بورژوازي کوچک صنعت
  .بين انقالب و ضدانقالب در حال نوسان خواهد بود" مداوما] بومي[کشوري 

از همين روست نا باوري نسبت به احزاب سياسي گوناگون در ايران که طي       
اند، هم در اردوي دستگاه حاکمه و هم به ويژه در  هبيست سال گذشته حيات داشت

ي لنين، حزب پيشتاز،  جا که بنا بر گفته از آن. اردوي بورژوازي ميانه و کوچک
گيري و  است، اين طبيعي است که ناتواني در تصميم  رهبر اين يا آن طبقه

. بدبورژوايي بازبتا هاي هر يک از اين احزاب خرده ترديدهاي طبقاتي در سياست
هاي مستقل، اعتداليون،  دمکرات ها، دمکرات: هاي متعدد دارند احزاب در ايران نام

طلبان،  طلبان، تحول ، اصالح)اجتماعيون(ها  ها، اتحاد و ترقي، سوسياليست ليبرال
هاي متحده،  مستقل، سوسياليست) هاي سوسياليست(مليون اسالمي، اجتماعيون 

اکثريت . خواهان و غيره يران نو، حزب جمهوريهاي اسالمي، ايران جوان، ا ليبرال
يي داشته باشند،  يي ندارند، يا اگر چنين برنامه احزاب ايران يا برنامه تصويب شده

يي است از برنامه حزب متناظري در اروپا که به اوضاع و احوال  ترجمه" معموال
  .ايران انطباق داده شده است
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در " معموال. شوند يجاد و ناپديد ميدر ايران، احزاب سياسي به سرعت ا      
به هنگام انجام انتخابات " دهد، مثال لحظات بحراني کشور، تهييج بسياري رخ مي

هاي گوناگون  در چنين  اوضاعي تعداد کثيري حزب با برنامه. مجلس و تغيير کابينه
اين احزاب پس از تحصيل چند مسند وزارت، کرسي " غالبا. آيند پديد مي
. شوند شان ناپديد مي استانداري توسط اعضاي_يا سمت فرمانداري گي نماينده

دهد که  اين امر اين نکته را توضيح مي. کنند ترين نقشي ايفا نمي اصول و عقايد کم
" غالبا. توانند به حزبي در اردوي مخالف به پيوندند چرا اعضاي يک اردو مي

که  ها نيز پس از اين کميتهاين . شود يي با شرکت سه يا چهار فرد ايجاد مي کميته
  .روند شان ارضاء شد، به سرعت از ميان مي اهداف کوچک

  .اکنون با برخي از اين احزاب آشنا شويم      
اين حزب به هنگام مجلس . ترين حزب ايران فرقه دمکرات ايران است با سابقه      
تشکيل ) ۱۲۹۰ي د ۲تا  ۱۲۸۸آبان  ۲۴/ ۱۹۱۱دسامبر  ۲۴تا  ۱۹۰۹نوامبر  ۱۵از (دوم 

گان آن مجلس بودند که فراکسيون سوسيال  از نماينده" شده، اعضاي آن عمدتا
رهبران . دماغيون ايران در راس اين حزب قرار داشتند. ۴۱دمکرات را تشکيل دادند

و  ۴۲، مساوات)اسکندري(زاده، سليمان ميرزا  آن، در آن زمان عبارت بودند از تقي
کااليي و _اقتصاد جهاني و انکشاف مناسبات پوليجذب ايران به درون . غيره

. ي سازماندهي قدرت را به سبک جديد مطرح ساخت دارانه، مسئله مناسبات سرمايه
خواستند نقشي  دماغيون بورژوازي ايران که در اروپا آموزش ديده بودند، مي

اينان . وار سازند ي کشور هم دارانه پيشگام ايفاکننده و راه را براي انکشاف سرمايه

                                                 
 راستاريو. يخياسناد تار ۱۹و  ۱۳ يد به جلدهاين حزب نگاه کنيدر مورد اسناد مربوط به ا – ۴۱
. ن رهبران افزوديد به شمار ايز بايگران را نيو د يدرخان عمواوغلي، حيزاده قفقاز سولر – ۴۲
 راستاريو
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هاي نظم فئودالي، اصالح ارضي  هوادار يک حکومت متمرکز، الغاي پايه
عناصر ارتجاعي . هاي فئودالي، و آزادي دهقانان بودند انحالل مالياتکُندروانه، 

راه با  فئودالي در همان مجلس دوم هم هاي داران بزرگ، خانواده چون زمين هم
. هاي فرقه دمکرات ايستادند وآوريگان روحانيت، مصممانه در برابر ن نماينده

  هاي روسيه تزاري، موفق شدند همه بعدها، ارتجاعيون با پشتيباني سر نيزه
  .، را از ميان بر دارند۱۲۸۶-۱۹۰۷/۱۲۹۰- ۱۱هاي به دست آمده طي انقالب  آزادي

به هنگام جنگ جهاني امپرياليستي برخي از اعضاي فرقه دموکرات کوشيدند       
مان را نسبت به مبارزه خود بر ضد روسيه تزاري و امپرياليسم بريتانيا پشتيباني آل

اينان پس از آن حتا . را ايجاد کردند کميته دفاع از ميهنجلب کنند، و حتا 
] برلن[، ناگزير از مهاجرت ۱۹۱۶/۱۲۹۵يک دولت موقت ايجاد کردند، اما به سال 

  .   ۴۳شدند
کردن صنايع  ، در کنار مرزهاي ايران، مليانقالب اکتبر، ايجاد قدرت شوراها      

ترين سبک،  دارانه به تندروانه توسط حکومت شوروي و الغاي حاکميت زمين
جناح بانفوذتر . اين حزب منحل شد. هاي ايران را تحت تاثير قرار داد دموکرات

چون حزب استقالل ايران و غيره، که از جنبش انقالبي در هراس شده بودند، به  هم
سان برنامه راه  کاري با امپرياليسم بريتانيا اختيار موضع کردند و بدين مسود ه

الدوله،  الدوله و نصرت اين گروه را وثوق. استعماري انکشاف ايران را برگزيدند

                                                 
سازنده [ ياسکندر يرزايمان مير شد سليها دستگ ن رهبران که به دست انگليسيياز ا يکي – ۴۳

ل يوفن و در منزل فئودال آلمانيريدر قصرش. [بود] نياستال يتيحزب توده به دستور ماموران امن
 يگانيها که از او گرفته شد، در با او با آلمان يکار اسناد هم.] ر شديدستگ ياکبرخان سنجاب يعل

، در ) انگليسي(ران يا يستيجنبش کمون يخيد به اسناد تارينگاه کن. بريتانيا موجود است يدولت
 راستاريو. دست چاپ
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زاده و غيره به ايشان  بعدها تقي. کردند السلطنه و تدين و امثالهم رهبري مي قوام
زاده، اولين سردبير  ، حسين۴۴زاده کاز حزب استقالل ايران سرکشي. پيوستند

اين گروه اکنون . روزنامه اتحاد، و دومين سردبير روزنامه قانون نيز به ايشان پيوستند
  . گروه حاکم ايران است

معروف به ضد (ترشان  ها، يعني فراکسيون کوچک گروه ديگر دموکرات      
، ثابت، و غيره هاي چپ به رهبري فرخي، بهرامي کوشيد از دموکرات) تشکيلي

  . ۴۵حزبي ايجاد کند، اما به موفقيت زيادي نرسيد
گي فرقه دمکرات ايران، و انتقال آن به اردوي ارتجاع و امپرياليسم  ورشکسته      

بريتانيا، چشم بسياري از دماغيون خرده بورژوا را باز کرد که در گذشته به دنبال آن 
حزب اجتماعيون عاميون ايران سيس ، کوششي براي تا۱۹۲۱/۱۳۰۰در بهار . بودند

اين حزب تحت رياست برخي از رهبران پيشين فرقه دمکرات . صورت گرفت
، و )سردبير پيشين توفان(ايران، چون سليمان ميرزا اسکندري، مساوات، فرخي، 

فرقه دمکرات  هاي ايران نيز با برنامه برنامه سوسيال دمکرات. غيره قرار داشت
اين حزب در گفتار، خود را مخالف ارتجاعيون و  .تفاوت چنداني نداشت

کوشيد از انکشاف  داد، اما در کردار اين حزب مي امپرياليسم بريتانيا نشان مي
، يعني صلح »آرمان ملي«اش عبارت بود از تامين  مبارزه طبقاتي جلو بگيرد و هدف

  .۴۶طبقاتي
                                                 

کوشش  ي، به اتهام واه۱۹۲۶/۱۳۰۵ن، به سال ياءالديدضيک سيزاده، همکار نزد کيسرکش – ۴۴
 راستاريو. رباران شدندين هر دو، تيا. ر شدين دستگيترور رضاشاه به همراه سرهنگ پوالد يبرا
 راستاريو. ن حزب بوديدکتر مصدق، بنا بر گفته خودش عضو ا – ۴۵
ه د ناگفتينبا. يخيزدهم اسناد تاريد به جلد سيون نگاه کنيعام_ونيدر مورد برنامه اجتماع – ۴۶

انقالب اکتبر  گشت ين سالشرکت در مراسم دهم يبرا يرزا و فرخيمان مين سليگذارد که هم
ست که در بروکسل ياليشرکت در کنگره جامعه ضدامپر يرزا برايمان مياز سل. دعوت شده بودند
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انين حامي کارگران نام سوسيال دمکرات و خواست برنامه داير بر تصويب قو      
در کردار، . يي است براي کارگراني که صاحب آگاهي طبقاتي نيستند تنها تله

بورژوايي بود، که بورژواهاي تندرو شهري، " عاميون حزبي صرفا_اجتماعيون
  .آورد يي از تجار را گرد هم مي گران و پاره برخي صنعت

، هنگامي که هنوز تاجي بر ، پادشاه کنوني، رضاشاه پهلوي۱۹۲۴/۱۳۰۳در سال       
افکند و به دنبال  خواهي بر دوش مي سر نداشت و رداي صورتي رنگ جمهوري

ها تا آخرين  گشت، توانست از سوسيال دمکرات ي قاجار مي پشتيبان بر ضد سلسله
، )۱۳۰۳-۱۹۲۴/۱۳۰۵-۲۶(در مجلس پنجم . روز براي مقاصد خود سود جويد
. د و از رضاخان، وزير جنگ زمان حمايت کردگروه سليمان ميرزا در اکثريت بو

گذاري حزب را مطرح ساخت، زيرا خود نام سوسيال  اين مسئله تجديد نام
  .رو هراسناک بود براي محافل ميانه  دمکرات

اما .  خواه ناميد خود را حزب آزادي  از همين رو بود که حزب سوسيال دمکرات      
اين حزب، ديگر براي رضاخان . خورد نمي اکنون آثاري از حيات اين حزب به چشم

  »۴۷.تواند مرخص شود مهره مي«اکنون » .مهره کار خود را کرده است«. ضروري نيست
پيروزي انقالب اکتبر در روسيه و محبوبيت عظيم نظرهاي انقالبي و کمونيستي در       

نفوذ خود را در که مبادا  اينان با ترس از اين. ايران، روحانيت ايران را در هراس کرد
کش از دست دهند، کوشيدند گوهر دموکراتيک اسالم را در  هاي زحمت ميان توده

هاي عظيمي انجام  در اين جهت از سوي بريتانيا کوشش. تخالف کمونيسم اعالم کنند

                                                                                                                 
د به جلد ششم ين مورد نگاه کنيدر ا. برگذار شده بود، دعوت رفته بود ،۱۹۲۷/۱۳۰۶به سال 
 .راستاريو يخياسناد تار

 مترجم . آمده است يلفظ مهره در متن روس – ۴۷
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النهرين و ديگر نقاط به قصد تبليغ و تهييج به  گرفت که عمال زرخريد خود را از بين
  .۴۸فرستاد سازماندهي مبارزه بر ضد کمونيسم به ايران مي سود انديشه اسالمي و

حزب مليون اسالمي ايران، حزب جعفر، اتحاد اسالم، جمعيت ديانت اسالم،       
هاي اسالمي در رشت و غيره يکي پس  احرار اسالمي، اتحاد اسالمي، سازمان ليبرال

  .اند دهها ناپديد ش امروز اکثريت اين سازمان. از ديگري ايجاد شدند
در آن روزهاي توفاني، اينان کمک عظيمي به ارتجاعيون رساندند و به هر       
  .کش از زير نفوذ ايشان آزاد شوند هاي زحمت يي مانع از آن شدند که توده بهانه
نظر اروپايي، يعني از ديدگاه برنامه  اگر انسان به احزاب سياسي ايران از نقطه      

ي مرکزي منتخب بنگرد،  هاي محلي و کميته کميته معيني، کنگره، کنفرانس،
 حزب کمونيست ايرانتوان بدون اغراق گفت که در ايران هيچ حزبي به جز  مي

کننده آن  معناي اين سخن اين نيست که در روز تعيين  اما با اين همه. وجود ندارد
شد و نقش  ي سياسي پديدار نخواهند ها و احزاب از نو به روي پهنه ها، سازمان گروه

کش در شهر و روستا و به گرد شعارهاي  هاي زحمت خود را براي سازماندهي توده
  .بورژوايي، بورژوايي، نيمه فئودال و مذهبي، به عهده نخواهند گرفت خرده

جوانان کمونيست ايران ناچار به   و جامعه حزب کمونيست ايراندر اين زمينه       
ها را براي انقالب بورژوادموکراتيک آينده آماده  دهي عظيمي هستند تا تو انجام وظيفه

  .سازند، که پس از مرحله معيني به انقالب اجتماعي بدل خواهند شد
در زمينه انقالب آينده بسيار  حزب کمونيست ايراناز همين رو مسئوليت       

  .عظيم است
                                                 

د ييل را تاين تحلياسناد وزارت خارجه بريتانيا ا. ار درست استيز بسيزاده ن ل سلطانين تحليا – ۴۸
مامور شدند  يانه اسالميس عمال بريتانيا در خاروميجنس سرويدستورالعمل انتل يط. کند مي

د به ين مورد نگاه کنيدر ا. ع بگذارنديغ وسيبه تبل يمقاالت يم را طسيموارد تضاد اسالم و کمون
  راستاريو  Fo 371/5178”Islam and bolshevism” , 8.3.1920:ريسند ز
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ر ، در کنگره نخستين آن که د۱۹۲۰/۱۲۹۹به سال  حزب کمونيست ايران      
، پيش کسوت آن حزب عدالت بود که ۴۹شهر بندر انزلي برگذار شد، پديد آمد

  .زيرزميني تاسيس شده بود توسط پرولتارياي باکو به سبک
برگذار شد، گيالن در ناآرامي ] ۱۲۹۹در تابستان [هنگامي که کنگره حزب       

فه سنگين به پس از برگذاري کنگره، حزب جوان زير بار وظي. برد انقالبي به سر مي
هاي آن از  با انتقال مرکز فعاليت. عهده گرفتن رهبري جنبش انقالبي قرار داشت

باکو به داخل مرزهاي ايران، هسته پرولتري آن به سختي لطمه برداشت، و بر تعداد 
افزوده شد، و در نتيجه، آن، در نخستين روزهاي » رو چپ«بورژوازي  عناصر خرده

اح راست درون حزب تقويت يافت و عناصر شکست در جبهه انقالبي، جن
بدون . ۵۰بورژوا خواستار انحالل حزب و تجديد حيات حزب عدالت شدند خرده

گر ملي  خواستند به راستي يک حزب اصالح چه اينان مي يک برنامه کمونيستي آن
يي نداشت، اما شکست هرچه تندتر انقالب را در  اين کوشش هيچ فرآورده. بود

  .وردگيالن فراهم آ
در تهران روزنامه حزب . ، از سر گرفت۱۹۲۲/۱۳۰۱حزب فعاليت خود را به سال       

ها و غيره را  هاي کارگري، با شعارهاي کارگري تعاوني اتحاديه. منتشر شد حقيقت
  .تحت رهبري حزب ايجاد شدند

                                                 
 ز يو ن ۱،۴،۶،۹،۲۰ يجلدها يخيد به اسناد تارين کنگره نگاه کنيدر مورد اسناد مربوط به ا – ۴۹

Le movement communiste en iran ed. C. chaqueri , Florence , 1979 
ن در حزب يت جناح استاليدرخان به حمايآن ح ياشاره به کنفرانس باکو است که ط – ۵۰

گران ي، جوادزاده، و ديور شهيدجعفر پيزاده و س حزب انتخاب شد، و سلطان يبه رهبر يشورو
 يخياسناد تار ستميچهارم و ب يد به مقدمه جلدهاين مورد نگاه کنيدر ا. شدند» اخراج«از حزب 

 Le parti communiste Iranien, … Sorbonne nouvelle, 1980راستار ين ويهم يز رساله دکترايو ن
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خزب حزب و همه » خواه جمهوري«، رضاخان ۱۳۰۳- ۱۹۲۴/۱۳۰۴-۲۵به سال       
سان راه به سوي تخت سلطنت براي  ي کارگر را شکست داد و بدين ي طبقهها سازمان

، بود که ما توانستيم ۱۹۲۷/۱۳۰۶در دومين کنگره حزب به سال . وار کرد خويش هم
   .از بقاياي گذشته، حزب را از نو سازمان بدهيم

در اوضاع و احوال بسيار سختي انجام  حزب کمونيست ايرانهاي  فعاليت      
است که » انديشه آزادي«پليسي رژيم جديد متوجه هر _دستگاه نظامي. رندگي مي

مقادير . جرئت کند به نحوي از انحاء در برابر رژيم به ايستد يا از آن انتقاد کند
. رسند به مصرف ارتش و پليس مي) درصد ۴۶-۴۸(زيادي از بودجه ناچيز دولتي 

پليس مخفي رژيم . ه استجاسوسي و خبرچيني در کشور به شدت رواج پيدا کرد
ايران به کمک ضدانقالبيون روسي، ارمني، و آذري بنابر سبک پليس تزاري 

کشور از زماني که رضاشاه قدرت را به دست گرفت، در . سازمان داده شده است
يي به  در ايران به اصطالح نو، هر حرکتي از نقطه. زير حکومت نظامي بوده است

 موجود در موردهيچ يک از قوانين . ي ميسر نيستيي ديگر بدون اجازه قبل نقطه
 در بازداشت و کشتار. شود دهقاني اجرا نمي_گان کارگري ها و کوشنده کمونيست
جا از  در اين. دارد گان، پليس هر گامي را که خود صالح بداند بر مي کوشنده

  .گذرند محاکمه و محکوميت در مي
لنينيستي در داخل کشور حزب _کسيستيعدم امکان انتشار هرگونه ادبيات مار      

ارگان تئوريک حزب، . را وا داشته است تبليغات خود را از خارج سازمان دهد
جا به سبک زيرزميني  شود و در آن از خارج به داخل ارسال مي ۵۱سرخ ي ستاره

  .شود، و نفوذ عظيمي در کشور دارد پخش مي

                                                 
 يها کوشش. ستين مجله در دسترس نيا يها شماره. ن مجله دوازده شماره منتشر شدياز ا – ۵۱

ک مجله دو يتنها . با سانسور روبرو شده است يبه آن در اتحاد شورو يابي دست يمتعدد برا
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  .اقتصادي در کشور است_تنها مجله جدي سياسي      
ي خود، خود را از  ، پس از برگذاري دومين کنگرهحزب کمونيست ايران      

ها هم چنان  اش با توده ئولوژيک تقويت کرد، اگر چه تماس نظر سازمان و ايده
کن  ريشه" بندي که تا کنگره دوم رايج بود، بايد هنوز مصمما دسته. ضعيف است

تبليغاتي خود را در ميان  حزب بايد در آتيه نزديک فعاليت سازماني و. شود
کارگران و دهقانان بياغازد تا آنان را از نظر سازماني و سياسي براي برخوردهاي 

در گام نخست، حزب ما بايد وظيفه عظيمي را در سازماندهي . آينده آماده سازد
که کوشش در ارتش و روستاها را از  فعاليت سنديکايي به انجام برساند، بدون آن

سنديکاهاي غيرقانوني و نيم قانوني کنوني پشتيبانان بسيار ضعيفي . نظر دور دارد
تواند پشتيبان واقعي  جا مي حزب تنها آن. هستند حزب کمونيست ايرانبراي 

هاي وسيع کارگران در سنديکاهاي کارگري بسيج شده زير  خود را بيابد که توده
اندهي اتحاديه در همين زمينه، تجربه سازم. ئولوژيک حزب باشند نفوذ ايده

هنگامي که تعداد اعضاء ناچيز . کارگران نفت بهترين شاهد مدعاي ما در باالست
اما هنگامي که تعدادشان به هزار رسيد، . غيرقانوني بود" بود، اتحاديه ايشان تقريبا

اتحاديه نيمه قانوني شد و هنگامي که تعدادشان به دو هزار نفر بالغ شد، اتحاديه 
ها، مدارس شبانه و  آشکارا فعاليت قانوني داشته باشد، باشگاهتوانست  ديگر مي
هاي گسترده آن اتحاديه  تنها به شکرانه کوشش. هاي خود را سازمان دهد ورزشگاه

هزار  ۱۰تا  ۹به تعداد (توانست کارگران نفت را در آبادان ] کارگران نفت حزب[
اش  عتصابي که گسترشکشاند، ا) ۱۳۰۸بهشت  اردي( ۱۹۲۹به اعتصاب ماه مه ) نفر

                                                                                                                 
 يبرا. د چاپ شده استيراستار تجدين وياز طرف ا يخييي آن در جلد ششم اسناد تار شماره

 .ن اسناديد به جلد نهم هميعه آن نگاه کنوفهرست مطالب مجم
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هاي اين صنعت را که توسط شرکت نفت ايران و انگليس ايجاد شده  ديگر شاخه
  .۵۲کرد بود، تهديد مي

خارجي در   مانده مستعمره و نيمه مستعمره که سرمايه در کشورهاي عقب      
اقتصادي پرولتاريا به آساني به  کند، مبارزه هاي کارگر نقشي ايفا مي استثمار توده

اين درست همان است که در اعتصاب ماه مه . يابد مبارزه سياسي تغيير مي
هاي اقتصادي آغازيد و با کشتار به دست  ، رخ داد، که با خواست۱۹۲۹/۱۳۰۸

. پليس و فراخواند رزمناو بريتانيايي بصره و نيروهاي نظامي به اهواز پايان يافت
کاري بين  نفر، طي هم ۱۸۰نفر اخراج شدند،  ۳۵۰اعتصاب با قساوت سرکوب شد، 

گير و زنداني  هاي خارجي بر ضد کارگران، دست هاي دولتي و امپرياليست ژاندارم
هاي  که اين اعتصاب با چه قساوتي سرکوب شد، توده نظر از اين صرف. شدند

داران  کش متقاعد شدند که بين امپرياليسم بريتانيا و حکومت شاه و زمين زحمت
تواند و مجبور خواهد  ي همين نمونه، حزب مي برپايه. ندارد گونه تفاوتي وجود هيچ

بود به يک کارزار گسترده تبليغاتي براي مبارزه بر ضد استثمارگران داخلي و 
  .المللي آگاه است، دست زند ي کارگري که از نظر بين خارجي و به سود طبقه

بار سنگين  گري و بر ضد تنها از طريق تجربه خود در مبارزه براي روشن      
هاي کارگر را ميسر است احساس ژرف نفرت نسبت به کل  است که توده] استثمار[

دارانه داشته، سرسختي الزم براي مبارزه در راه سوسياليسم را کسب  نظام سرمايه
دستمزد ناچيز، : کند کارگر ايراني در وضعيت دشوار غيرقابل باوري کار مي. کنند

حزب تنها آن . يي و غيره ه، وضعيت بهداشتي ناشنيدهده تا دوازده ساعت کار روزان

                                                 
ر به يد به اسناد مربوط به آن در کتاب زيدر مورد اعتصاب کارگران نفت آبادان نگاه کن – ۵۲

  The conditions of working class in iran , Florence , 1978, ed. Chaqeri:راستارين ويهمت هم

  .۱۱، ۹، ۶، ۳ يخيز اسناد تاريو ن
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يي  تواند ثابت کند که حزب کارگران و پيشتاز آنان است که به مبارزه گاه مي
هاي کارگر در  مداوم، الينقطع براي بهبود بخشيدن به وضعيت غيرقابل تحمل توده

که تنها از اين طريق، يعني رزميدن در صفوف اول، است . محل کار دست زند
ها را به خود جلب کند، در غير اين صورت، حزب در  تواند اعتماد توده حزب مي

  .اش بيرون آيد ]کنوني[موقعيتي نخواهد بود از انفراد 
  

  ت جوانان کارگريوضع
موقعيت دشوار اقتصاد کشور در درجه اول در وضعيت جوانان کارگر باز       
ي هم رژيم گذشته و هم رژيم کنوني  هکاران شيوه برخورد خائنانه و جنايت. تابد مي
اقتصاد کشور موجب شده است که نه کشاورزي و نه صنعت در شهر و حتا  به

کش  صنايع دستي، در موقعيتي باشند که بتوانند به جوانان زحمت  ها تر از آن کم
ساله هزاران   از همين روست که همه. ي در شهر و روستا کار و ناني برسانند فقرزده
جوار و  ن از تواناترين جوانان کارگر ايراني کشور را به سوي ممالک همهزار ت

آن بخش از جوانان که . گويند ماوراء درياها به قصد تهيه لقمه ناني ترک مي
ترين استثمار قرار  رحمانه کوشند کاري در داخل دست و پا کنند تحت بي مي
جوانان نتوانند هيچ " تاشود که قاعد مازاد جمعيت در روستاها موجب مي. گيرند مي

در شهرها . فرصتي براي استفاده از نيروي خود و شرکت در توليد به دست آورند
هاي  جوانان، در صورت امکان، کار در محل. جوانان بايد از موانع بسيار بگذرند نيز

ساعت کار روزانه دستمزدي بين  ۱۴تا  ۱۲و در برابر . آورند ساختماني به دست مي
  .دارند دريافت مي) روسي(پک کو ۴۰تا  ۲۰

کنند، به ويژه  يي را پيشه مي وضعيت آن دسته از جواناني که آموزش حرفه      
سال نه فقط به  ۵تا  ۴اينان ناچارند چون شاگرد کار کنند، وطي . سخت است
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هاي  در ماه. شان نيست رايگان کار کنند، که حتا حدي بر تعداد ساعت کار روزانه
شود، شاگرد  شود و بازار زودتر تعطيل مي ا زودتر تاريک ميزمستان که روزه

تر در منزل کار کند، به نحوي که  مجبور است براي استاد چند ساعت بيش
هم کافي نيست،   اما اين همه. هاي فوري مربوط به روز بعد، تمام شوند سفارش

، در شهرهاي کوچک به استاد کمک کند، انجام خرده "شاگرد بايد قاعدتا
،  در برابر اين همه. آب حمل کند، خانه و حياط را نظافت کند: رمايشات با اوستف

پس از چند . بيش از تکه ناني نيست" سازد که غالبا استاد تنها ناهار او را تامين مي
کند، و به صاحب کار کمک  سال که شاگرد آغاز به فهميدن درست حرفه مي

. يار استاد ارتقاء يابد د که به سمت دستتواند اميد داشته باش رساند، مي اساسي مي
يار استاد  دستمزد دست. رسد به اين سمت نمي ۲۰تا  ۱۸شاگرد تا سن " معموال
در شهرهاي بزرگ دستمزد ماهانه . روبل در ماه است ۱۲ – ۱۰تا  ۵بين " معموال

  .اين نظام اساسي مربوط به تمام صنايع دستي است. تر است کمي بيش
جا  در اين. بافي است هاي قالي ها و کارخانه ين همان وضعيت کارگاهبدتر از ا      

در توليد . ۵۳سال عملي رايج است ۱۵تا  ۷استفاده از کار کودکان، کودکان بين 
مردان نقش ناظر، استاد و طراح را . شوند کودکان و زنان استخدام مي "عمدتا  قالي

. زنند هايي است که مي رهپرداخت به کودکان براساس تعداد گ. کنند ايفا مي
تا  ۱۲ساعات کار روزانه بين . کوپک در روز است ۱۵تا  ۱۲دستمزد ميانگين بين 

کنند، و عالوه بر آن تنبيه  ساالن کار مي ِي بزرگ کودکان به همان اندازه .است ۱۳
. خورند در طول روز کار زنان و کودکان جز نان چيزي نمي. شوند بدني نيز مي

اگر نامکفي بودن نور . طلبد کننده است، و توجه و دقت مي و خسته خود کار دشوار

                                                 
: ش گفتهيد به کتاب پيدر عصر رضاشاه نگاه کن يباف يقال  در مورد کار کودکان در صنعت – ۵۳
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کودکاني که اين نوع . نيز به اين تصوير افزوده شود، وضع حتا بدتر نيز خواهد شد
گي ديگر به شکل مردان مسن  ساله ۱۵آغازند، در  مي ۸تا  ۷کار را به سن 

بدين . اند ار وقفه شدهزنند و آشکار است که در رشدشان دچ نمايند، لبخند نمي مي
شوند، به قيمت رشد  هاي زيباي ايراني که در خارج موجب شوق مي سان، فرش

  .شوند ميالرشد تمام  هاي ناقص ناقص و مرگ هزاران کودکان و انسان
موقعيت و وضع کارگران و جوانان کارگر در صنايع نفت جنوب، که بيش از       
 هاي بخش ويژه به شکرانه کوشش. تر نيستاند، هيچ به هزار نفر در آن شاغل ۳۰

، هرگونه »امنيتي«ي به اصطالح  سياسي شرکت نفت ايران و انگليس، يعني اداره
گرانه و از  اعتراض سازمان داده شده از سوي کارگران به وسيله اقدامات سرکوب

و » سفيد«مديريت شرکت اصل جدايي پوست . شود جمله اخراج، سرکوب مي
کارگران ايراني به ترتيب براي کارگر ماهر و غير ماهر . کند ت ميرا رعاي» سياه«

در . تر کم  اما کارگران جوان به مراتب. کنند روبل دريافت مي ۶۰تا  ۱۶ماهانه بين 
روبل دريافت  ۸۰۰تا  ۲۴۰عين حال، کارگران و کارمندان اروپايي ماهانه بين 

  .قضيه نيست  ي اما اين هم باز همه. روبل در ماه ۱۰۰تا  ۶۰ها بين  دارند، و هندي مي
کارمندان اروپايي افزون بر حقوق، از مسکن و وسايل آن، اتومبيل و       

هاي ويژه خود را  ها و مغازه خارجيان در آبادان، باشگاه. منداند کار نيز بهره خدمت
دارند، هرکدام از تعطيالت ساليانه با پرداخت خرج سفر از سوي شرکت 

اما . کارگران هندي نيز از برخي امتيازها، اگر چه محدود، برخوردارند. منداند بهره
خود را در   گي هرکس ناچار است زنده. ايرانيان در وضعيت دشواري قرار دارند

ايرانيان حتا  در آبادان مسکن بسياري از" مثال. حد ناچيز ممکن سر و سامان دهد
ها از  ارتفاع اين مسکن. شود دري هم ندارند، و به جاي آن از پرده استفاده مي

  .تر است ارتفاع يک انسان هم کم
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، ۱۹۲۹/۱۳۰۸ها، در ماه مه  دشواري  از همين روست که با توجه به همه      
هاي اقتصادي و سياسي فراخوانده شد که استعمارگران  اعتصابي با خواست

وهاي به سرعت يک رزمناو از بصره و نير. ۵۴بريتانيايي را سخت خشمگين سخت
کارگر و کارگر  ۱۸۰اعتصاب سرکوب شد و . انتظامي از اهواز فرا خوانده شدند

در چنين اوضاع و احوالي شرکت نفت . جوان بازداشت و به زندان افکنده شدند
ميليون روبل سود ببرد و از طريق آن بسياري  ۱۷۰تواند ساليانه  ايران و انگليس مي

  .مت منافع بريتانيا بگيرداز رهبران را زرخريد خود کند و به خد
  .وضعيت کودکان و کارمندان دولت و دماغيون هم بهتر از اين نيست      
. گاه امر آساني نيست ي دبيرستان يا دانش يابي به شغلي پس از پايان دوره دست      

قدر  تعداد اينان آن. در تهران و شهرستان تعداد زيادي کادر در انتظار شغل هستند
اينان از کمک . دهند را تشکيل مي) قشري(  ه خود بخشي از طبقهزياد است ک

تر در انتظار شغلي  سال يا بيش ۷تا  ۶ناچيزي از سوي دولت برخوردارند و به مدت 
يي  ها اما از ميان کساني که در پي شغلي هستند، تنها آن. کنند را سر مي  گي زنده
بقيه بايد . سبات خوبي برخوردارنداز منا توانند اميدوار به تحصيل شغل باشند که مي
  .را به هر نحوي که ميسر باشد، سر کنند  گي زنده
غالب کساني که بيکار هستند . براي هر کار موجود بيش از ده نامزد وجود دارد      

در . ي حيات است ي ادامه تحصيل شغلي وسيله. يي براي امرار معاش ندارند وسيله
از همين روست عدم . غالن و بيکاران در جريان استنتيجه مبارزه الينقطعي بين شا

  .هاي اداري ثبات سمت

                                                 
ا ي يعرب» شناسان«رانيااند که مورخان و  نبوده يها از مسائل  گر اعتصابين اعتصاب و ديا – ۵۴

اند درباره رضاشاه، اسالم و امثالهم  ح دادهيتر ترج شيآنان ب. را نسبت به خود جلب کنند يشورو
 راستاريو. کنند ييفرسا قلم
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هيچ يک از کارمندان نسبت به وضع خود «نويسد که  يکي از رفقا از تهران مي      
مدت ميانگين حفظ سمتي يک سال، و مدت ميانگين انتظار براي . مطمئن نيست

آورد، تا  زدي روي مياز همين روست که هر کارمندي به د. شغلي سه سال است
ي حيات در اختيار داشته   بتواند روزي که از کار برکنار شد، چيزي براي ادامه

دزدند که حتا به هنگام استخدام، دستمزد  کارمندان به اين دليل نيز مي. باشد
را   گي هاي کثيرالعده زنده دارند که در مورد خانواده يي دريافت مي مستمندانه
الف اکنون حتا از دوران پيش از اعطاي مشروطيت  ي و دستدزد. کند دشوار مي
،  گي يي است عمومي و نبود امنيت و تامين زنده ارتشاء پديده. تر است نيز گسترده

  ».کند الف، و افترا زني را ترغيب مي دزدي، دست
. در اين سقوط اخالقي و اضمحالل، نخست تقصير را بايد به گردن رژيم نهاد      

هاي  مجبور است سمت» ها خودي«وشش در جهت يافتن شغل براي دولت طي ک
ي مديرکلي، معاونت مديرکل، رياست اداره و غيره خلق کند، که در نتيجه  هوده بي

در چنين . شوند آن چند نفر به انجام کاري که يک نفر بايد انجام دهد، مشغول مي
شود  کار فردي فلج مياوضاع و احوالي، کارمندان به کار غيرمولد عادت کرده، ابت

سر بار ديگران   گي يابند غيرفعال شوند و در زنده و جوانان هوشمند آموزش مي
  .باشند
طبقات حاکم با . راه است سابقه اقتصادي با سرکوب سياسي هم اين رخوت بي      

ي انديشه را کشته، تمام  هاي بريتانيايي هر جرقه کاري امپرياليست پشتيباني و هم
  .اند زيرزميني مجبور ساخته  گي اي انقالبي را در ايران به زندهه سازمان

پس از شکست انقالب گيالن، سازمان جوانان کمونيست منحل شد، و تنها در       
تنها در سال . هاي کوچک ادامه حيات داد برخي از نواحي به شکل گروه

وجود از نو هاي م ، بود که سازمان جوانان کمونيست از بقاياي گروه۱۹۲۲/۱۳۰۱
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، حزب کمونيست ايران، به هنگام شکست ۱۹۲۵/۱۳۰۴در سال . سازمان داده شد
بعدها، . ي حيات محروم شد سازمان جوانان نيز دچار شکست شد و براي مدتي از ادامه

حزب پس از کنگره دوم . ، سازمان جوانان از نو سازمان داده شد۱۹۲۷/۱۳۰۶در سال 
ر اين پا فشرد که دفتر مرکزي اتحاديه جوانان ، کميته مرکزي بکمونيست ايران

بايستي فعاالنه در حيات  ، ايجاد شد، مي۱۹۲۸/۱۳۰۷کمونيست ايران، که به سال 
  .سياسي کشور شرکت جويد

کش،  ي زحمت اتحاديه جوانان کمونيست ايران فعاليت خود را در ميان طبقه      
و فعاالنه در اقدامات و  دهد گاهي انجام مي دهقانان، جوانان مدارس و دانش

، به هنگام نمايش اول ماه ۱۹۲۸/۱۳۰۷درسال . جويد هاي سياسي شرکت مي نمايش
. گير شده، يکي از آنان در زير شکنجه به قتل رسيد مه، برخي از رهبران آن دست

، پس از ۵۵يکي ديگر از اعضاي اتحاديه جوانان کمونيست ايران، رفيق حجازي
  .گير شد و به همان سرنوشت دچار آمد پروفينترن، دست بازگشت از کنگره چهارم

] حزب[جويان  در همان زمان، به هنگام الغاي کاپيتوالسيون سازمان دانش      
مرگ بر «: نمايشي خياباني تحت شعارهاي اتحاديه جوانان کمونيست ايران

هاي  قموفق باد الغاي کامل کاپيتوالسيون و رهايي کامل خل! امپرياليسم بريتانيا
  »!خاور زمين

بلشويک  خنود در تهران اتحاديه جوانان کمونيست ايران ارگان غيرقانوني       
  .داد جوان را نشر مي

، اتحاديه جوانان کمونيست ايران هنوز گروه کوچکي از جوانان  با اين همه      
ر اين اتحاديه هنوز به آن نياز دارد که ب. کرد گي مي کارگر ايران را نماينده

  هاي خود را گسترش دهد، از همه هاي بسياري فائق آيد و کوشش دشواري

                                                 
 راستاريو. يخيکم اسناد تاريد به جلد ينگاه کن يدر مورد حجاز – ۵۵
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يي  هاي قانوني و غيرقانوني بهره گيرد تا بتواند خود را به سازماني توده امکان
  .جوانان کارگر و دهقانان استثمار شده تبديل کند

ر ت ضروري است که به مراکز کارگري جنوب و شمال نيز تمام شهرهاي بزرگ      
  گونه که محل تمرکز جوانان کارگر است رخنه کرد، و به درستي آموخت که چه

اتحاديه جوانان . هاي غيرقانوني در هم آميخت هاي قانوني را با فعاليت فعاليت
بايد کار وسيعي . که بتواند به سازماني گسترده بدل شود کمونيست ايران براي اين

بهبود بخشيدن به وضع اقتصادي و قانوني يي در جهت  يي توده را به منظور مبارزه
اين سازمان نبايد فقط به وسيله شعارهاي سياسي عام . جوانان کارگر به عهده گيرد
چنين  که بايستي هم هاي اساسي جوانان متناظراند، بل هدايت شود که با خواست

هاي مشخص و منافع جوانان و سبک  وظايف مشخصي را که مطابق با درخواست
  .ايشان است، به عهده بگيرد  گي زنده
اين نيز ضروري است که کاري جدي در ميان کارگران جوان در صنايع دستي       

ي  چنين در جهت بهبود بخشيدن به وضع مسکن طبقه مبارزه بايد هم. انجام گيرد
کارگر و جوانان کارگر صنايع دستي، اعطاي حقوق کامل سياسي، افزايش 

ر روز، تحصيل روز استراحت در هفته، آموزش دستمزد، کاهش ساعات کار د
هاي اقتصادي و قانوني، در  اجباري به خرج کارفرما، و تعدادي ديگر از خواست

  .هاي هر محله و منطقه يا شهر، سير کند گي انطباق با ويژه
هاي کارگري و در ميان جوانان، اتحاديه  افزون بر کار روزانه در اتحاديه      

براي يک لحظه هم از مسائل کار در ميان يران نبايد حتا جوانان کمونيست ا
  . دهقانان، جوانان، ارتش و زنان کارگر، چشم به پوشد

شبانه و غيره  ها، دروس يي، باشگاه هاي فرهنگي توده تر به سازمان توجه بيش      
هاي قانوني  اين نيز ضروري است که در جهت ايجاد انجمن. امري حياتي است
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سوادي و تعصب مذهبي، پخش دانش اساسي در زمينه علوم  اي رفع بييي بر توده
به منظور تحصيل اين هدف، ضروري است . هاي فني اقدام شود طبيعي و رشته

اتحاديه جوانان کمونيست ايران بايد  .جويان را به کار گرفت آموزان و دانش دانش
کش  هاي زحمت ن تودههايي از اين نوع باشد تا بتواند در ميا مبتکر ايجاد سازمان

  .هاي روزمره و عمومي ايشان حفظ کند نفوذ کند و رهبري را در کار و فعاليت
تواند خود را  تنها از چنين طريقي است که اتحاديه جوانان کمونيست ايران مي      

حزب يي جوانان کارگر بدل کرده، به پشتيبان قابل تکيه  به سازمان توده
ي وظيفه تدارک و تربيت کادرهاي انقالبي بدل در راه ادا کمونيست ايران

  .۵۶سازد
آثار آوتيس : سوسيال دموکراسي و کمونيستي ايران/ برگرفته از اسناد تاريخي جنبش کارگري(
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