
۱ 

  نيانقالب در خاور زم

  
 )زاده سلطان(آوتيس ميکائيليان 

         
   ۱۹۲۰ژوئيه  ۲۸الملل کمونيستي در  پنجمين نشست دومين کنگره بين

  )صبح به رياست رفيق زينوويف ۱۱ش نشست در ساعت يگشا(
  )يابد و مستعمرات ادامه ميها  هاي پيرامون مسئله مليت بحث(

هاي خود مسئله مستعمرات  اغلب کنگره الملل دوم، در بين«: )ايران(زاده سلطان
هاي زيبايي درباره آن صادر کرده است که با  نامه را مورد بررسي قرار داده و قطع

اين سئواالت " غالبا. گيرندتوانستند صورت تحقق به خود، ب وجود اين هرگز نمي
گان کشورهاي  گرفتند و تصميماتي بدون شرکت نماينده رار ميمورد بحث ق

هنگامي که پس از سرکوب : که اين" باري مضافا. شدند مانده اتخاذ مي عقب
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وسي و انگليسي، سوسيال دموکراسي ايران از نخستين انقالب ايران توسط جالدان ر
، طلب _شد گي مي دهالملل دوم نماين که در آن زمان به وسيله بين_ ي اروپا پرولتاريا

يي در اين زمينه به راي گذاشته شود،  نامه حتا اين حق را نيافت که قطع. کمک کرد
بار، اين مسئله از  الملل کمونيستي است که براي نخستين امروز در دومين کنگره بين

گان کشورهاي مستعمره و نيمه مستعمره شرق  يندهي نما همه" ساس و با شرکت تقريباا
هايي که توسط کميسيون ما پذيرفته  نامه قطع. گيرد مورد بررسي قرار مي و آمريکا،

هاي تحت ستم را برآورده  کش خلق هاي زحمت انتظارات توده" اند، کامال شده
کنند و به ويژه به مثابه محرکي در خدمت حمايت از جنبش شورايي در اين  مي

نظر برسد که در  در نگاه اول، ممکن است غريب به. گيرند کشورها قرار مي
هنوز وابسته از جنبش شورايي صحبت " کشورهاي وابسته و يا در کشورهاي تقريبا

با اين وجود، هنگامي که به اوضاع اجتماعي اين کشورها توجه کافي مبذول . شود
درباره تجربيات حزب کمونيست " رفيق لنين قبال. دبايد شک ما از ميان برو داريم، مي

اگر سيستم شورايي در . شقيرستان، قرقيزستان سخن گفته استروسيه در ترکستان، ب
بايد جنبش شورايي در ايران و هند يعني در  اين کشورها نتايج خوب به بار آورده، مي

" پيوندند، سريعا هاي عظيم به وقوع مي ها جدايي طبقاتي با قدم کشورهايي که در آن
  .توسعه يابد

اين وضع . تجاري قرار داشتند  طه سرمايه، تمام اين کشورها تحت سل۱۸۷۰در سال 
هاي بزرگ، با  سياست استعماري قدرت. فقط به ميزان کمي تغيير کرده است

جلوگيري از رشد صنعت ملي، اين کشورها را به بازار و منابع مواد خام براي مراکز 
واردات مصنوعات کوچک اروپايي به مستعمرات، ضربه . اروپايي تبديل کرده است

  .را به صنعت بومي وارد ساخته استنهايي 
گران قديم را  در کشورهاي اروپايي، صنعت  داري اگر رشد سريع صنايع سرمايه

در شرق جايي . بيني جديدي به وجود آورد ها جهان پرولتريزه کرد و در آن" سريعا
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که شرايط، هزاران بدبخت وادار کرده است که به اروپا و آمريکا مهاجرت کنند، 
چنين  عمره، همتعمره يا نيمه مستدر اين کشورهاي مس. وجود نداشت اين حالت

غيرقابل زيست، " هاي دهقاني وجود دارند که تحت اوضاع و احوالي تقريبا توده
ها و عوارض در درجه نخست،  در سراسر خاور، سنگيني ماليات. کنند گي مي زنده

تنها " دهقانان تقريباجا که  از آن. شود به دوش اين بخش بدبخت اهالي تحميل مي
هاي بازرگانان و  کنند، بايد تغذيه لژيون مي  کساني هستند که مواد غذايي توليد

ي اين فشاري که  در نتيجه. داران و استبدادگران را تامين کنند استثمارگران، سرمايه
تواند حزب انقالبي مستحکمي  تحت ستم خاور نمي  شود، اين طبقه به آنان وارد مي

هاي گوناگوني را مشاهده  توان خواست در ميان طبقات حاکم مي. د کندرا ايجا
در . کنند هاي بزرگ را طلب مي منافع تجاري، ادامه سياست استعماري قدرت. کرد

از طرف ديگر، هنگامي . بيند مقابل، بورژوازي از طريق دخالت خارجي ضرر مي
ديگر اعتراض  که روحانيت عليه واردات کاالها از کشورهاي داراي مذاهب

در ميان طبقات حاکم . شوند کند، بازرگانان بدون معطلي با آنان وارد تماس مي مي
  .تواند داشته باشد وحدت وجود ندارد و نمي

ها يک جو انقالبي پديد آوردند و توفان ملي بعدي در اين کشورها  اين واقعيت
ه طور کلي اوضاع به يک انقالب اجتماعي تبديل شود، اين است ب" تواند سريعا مي

ي طوري که رفيق ر جه اين نيست همانآيا نتي. و احوال در غالب کشورهاي آسيا
)Roy (دهد که سرنوشت کمونيسم در سراسر جهان به پيروزي انقالب  اطمينان مي

رفقاي بسياري از ترکستان به اين اشتباه . نه" اجتماعي در خاور وابسته است؟ مسلما
در مستعمرات روحيه انقالبي   داري کرد سرمايه که عمل درست است. اند دچار شده

در بين   داري اما اين نيز درست است که توسط استثمار سرمايه. سازد را بيدار مي
  داري سرمايه. گردد اشرافيت کارگري در متروپل، يک روحيه ضدانقالبي ايجاد مي
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به سوي خود، کوشد تا از طريق جلب اقشار کوچک و ممتاز کارگري  آگاهانه مي
فقط فرض کنيم که در . توسط اعطاي امتيازات جزيي، مانع انقالب گردد

توانند  هندوستان انقالب کمونيستي آغاز شده است، آيا کارگران اين کشور مي
بدون کمک يک جنبش انقالبي در انگلستان و اروپا در مقابل حمله بورژوازي 

نقالب در ايران و چين داليل سرکوب ا. نه" سراسر جهان مقاومت کنند؟ طبيعتا
اگر انقالبيون ايراني و ترک اکنون انگلستان زورمند را به . روشني بر اين مدعاست

که  اند، بل اند، بدين جهت نيست که آنان اکنون نيرومندتر گشته طلب مي همبارز
. اند گران امپرياليست قدرت خويش را از دست داده بدين سبب است که غارت

غرب آغاز شده است زمينه را در ايران و ترکيه نيز آماده ساخته و به  انقالبي که در
  .  عصر انقالب جهاني آغاز گشته است. انقالبيون نيرو بخشيده است

هاي بورژوادموکراتيک در  به نظر من آن بند از تزها که حمايت از جنبش
باشد که تواند فقط مربوط به کشورهايي  مانده را در نظر دارد، مي کشورهاي عقب

اگر در کشورهايي که هم اکنون . ها اين جنبش در مراحل مقدماتي است در آن
ها جنبش هم  را پشت سر دارند، يا کشورهايي که در آن تر بيشتجربه ده سال يا 

مطابق همان بند عمل ] انقالب گيالن[ اکنون مانند ايران قدرت را در دست گرفته
  .دامان ضدانقالب استها به  شود، اين به معناي راندن توده

جنبش هاي بورژوادموکراتيک يک  مسئله بر سر اين است که بايد برخالف جنبش
هر ارزيابي ديگري از . به وجود آورده و برپا نگاه داشته شود خالص کمونيستي

  » .۵۸انگيزي منجر گردد تواند به نتايج تاسف ها مي واقعيت

  ۲۰۲۱يه روف
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