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  ۵۷جنبش انقالبي در ايران

  

  
  )زاده سلطان(آوتيس ميکائيليان 
 

   ۱۹۰۷ران تا انقالب اي.۱
  

                                                 
هاي  شماره) ژيزن ناتسيونالستوي(ترجمه از متن فرانسه که خود ترجمه متن روسي منتشره در - ۵۷
متاسفانه به علت ) روسيمجله  ۲۹شماره (زاده  مقاله دوم سلطان. ، بوده است۱۹۲۰، سال ۳۰و  ۲۸
از کساني که آن را . توانست شد که فتوکپي آن که در اختيار ماست ناخواناست، ترجمه نمي اين
اين مقاالت حاوي . سال دارندار شود آن را قسمت را براي مزدک توانند بيابند، درخواست مي مي

 .برخي نظرات او در کنگره نخست حزب است
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کيلومترمربع  ۵۸۶۰۰۰فرانسه تنها (کيلومترمربع است،  ۱۶۰۰۰۰۰مساحت ايران       
% ۲۵عشاير، % ۲۰گردد، که از آن  ميليون نفر بالغ مي ۱۵و جمعيت آن به .) است

  .اند گان ماليات کننده دهقان که تنها پرداخت% ۵۵مابقي  اند و شهرنشين
زير ] کذا[اهالي اياالت جنوبي ايران، فارس و کرمان را عشاير از سه نژاد       

  :دهند تشکيل مي
در ميان . هاي توراني، و اعراب بدوي کردان و لرهاي ايراني االصل، قشقايي      

زارهاي کرمان و  در شرق، در شن. دهد يتصادمات خونين رخ م" ها غالبا اين گروه
اين عشاير . اند ها در کوچ دائم و بلوچ] اعراب[ها مکران، اقوام کوچک زند، بدوي
کشاورزي ضعيف تنها نان حياتي آنان را تامين . جز احشام چيز ديگري ندارند

کند و مازاد ناچيزي را که در بازار براي پرداخت چاي و شکر مورد استفاده  مي
ها در  بافتند؛ ولي هنگامي که سوييسي مي  شان قالي در گذشته زنان. دهند مي قرار

  احداث کردند، اين صنعت] بافي فرش[آباد و ساير شهرها کارخانه  کرمانشاه، سلطان
  .نيز نزد اينان از اهميت افتاد

ر عشاي يتوضع. اند بسياري از اينان اکنون به باربران بنادر خليج فارس بدل شده      
] در ايران[اقوام   نزد همه" تقريبا. ساکن مناطق مختلف آذربايجان هيچ بهتر نيست

معيني و اندک تمايزي " راه با شکل سازماني دقيقا پدرساالري هم  گي يي زنده گونه
  .فرماست در فرآيند کار حکم

ديگر  تمام شهرهاي ايران به يک" اقتصادي، تقريبا_نظر اجتماعي از نقطه      
از اهالي را تشکيل % ۱۶گران  ، صنعت%۳۰روحانيون و بازرگانان به . اند شبيه
البته تمام اين ارقام . اند گان دستي کوچک داران و توليدکننده و مابقي باغ. دهند مي

هاي آماري وجود ندارند، مگر آمار  طور کلي در ايران داده تقريبي است، زيرا به
  .همواره دقيق نيست ،ه آن هماند ک ها تنظيم کرده گمرکي که بلژيکي
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به بعد، سياست استعماري روسيه ] قرن نوزدهم[هاي هشتاد سده گذشته  از سال      
صادرات پنبه، برنج، و خشکبار . و انگلستان ايران را به مدار تجارت جهاني کشاند

کرايه زمين . به روسيه، فرانسه، انگلستان و ساير کشورها به مقادير زياد آغاز گشت
ظرف مدت . يي افزايش يافت به طرز قابل مالحظه  ها شهرها و حوالي آن در

بورژوازي . هاي سبز و خرم بدل گشت کوتاهي بسياري از اراضي باير به باغستان
از جانب ديگر ورود کاالهاي . داران بزرگ آغاز کرد شهري به خريد اراضي زمين

يي بخشيد و به  مالحظه گران سرعت قابل بهاي اروپايي به اضمحالل صنعت ارزان
وجود   هاي انباشت آغازين سرمايه تمام نشانه. تعداد نيمه پرولترهاي شهري افزود

صنايع  ي درنده خوي ايجاد ي انگليس و روسيه گرانه سياست چپاولداشت، لکن 
آورد،  بايد از اين ارتش ذخيره کار پرولتارياي حقيقي به وجود مي ملي را که مي

سال قبل در تهران تاسيس شدند،  ۱۵هاي قند و شکر  ؛ کارخانه"مثال. مانع گرديد
تعطيل گشتند و تا به ] به ايران[گان روسي و انگليسي شکر  تحت فشار صادرکننده
  .اند امروز بالاستفاده افتاده

گان  کننده تنها پرداخت" دهقانان تقريبا. اند منابع مالي کشور بسيار محدود      
به جنس به شکل " ها عمدتا ماليات. اند نظر اقتصادي پس مانده اند که خود از ماليات

مميزي اراضي که صد سال پيش در عصر فتحعلي . شوند يک دهم خرمن پرداخت مي
شاه انجام شد و پس از آن چندين بار ترميم گرديد، سهم هرکس را به جنس و پول 

؛ ماليات بر ]شرنيم ع[دهم کوچک  ، يک]عشر[دهم بزرگ  يک] ماليات. [تعيين نمود
وجود دارد، به نحوي که مامورين ] نيز[و غيره ] عشر مضاعف[دهم سبز  احشام و يک

درصد محصول گردآوري  ۳۰تا  ۲۵پنجم محصول و حتا گاهي تا  شاه سرانجام يک
  .ستانند شده را از دهقانان مي

ازرسي که هرگز مورد ب از زماني که مميزي اراضي انجام و ترميم شد، بدون آن      
شوند که  يي يافت مي دهات قديمي. چيز در روستا تغيير يافته است  قرار گيرد، همه
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بسته   ها واره چنان بر آن از آنان به جز چند خانه باقي نمانده است و ماليات هم
شوند که  سازي نيز يافت مي دهات تازه. اند مند ثروت] هنوز[شود که گويي  مي

بسيار آشنايند و   ها ت، ولي مامورين سلطنتي با آنکاري نيس  ها مميزي را با آن
  .کنند ماليات را از آنان به حساب خويش دريافت مي

اند از  تر درآمدهاي شاه، عبارت تمام درآمدهاي حکومت، و به عبارت دقيق      
مالياتي همانند که  ]رقم[تعيين شده پنجاه سال قبل و چندين ] محصول[يک دهم 
، به ]۱۲۷۶[۱۸۹۸جمع کل اين رقم به سال . شود ناميده مي اتيمالشان  مجموع

ها سال است که اليتغير ماليات بدين شکل اخذ  ده. بالغ گشت ۵۴۱۷۷۷۶۰
  .گردد مي

گردد که اخذ  آوري مي مقدار معيني پول و نيز مقداري غله براي دولت جمع      
داخت را تضمين گردد که باالترين پر آن يا به حاکم يا به آن مالکي واگذار مي

. مورد حمايت دربار است  شود که بيش از همه که به آن کس سپرده مي کند، يا اين
گيرد و آن را بين چند  واليت خود را به عهده مي] اخذ ماليات[حاکم " معموال

مباشرين مالکان " کند که با کارفرمايان محلي، يا غالبا کشاورز کوچک تقسيم مي
اند و هم منتخبين  در عين حال هم نماينده رسمي حاکمتر کساني که  محلي، و بيش

شده در   بايد گفت که درآمدهاي تعيين. رسند ، به توافق مي)کدخدا(اهالي 
شاه در محاصره . شوند واره به جيب شاه سرازير نمي هم] دولت[دفترهاي رسمي 

 دريافت» کشي پيش«کوشند از وي  است که مجدانه مي) پارازيت(خوار  مشتي مفت
العمر  ي دائم سلطان ايران به منظور برآوردن چنين خواهشي استفاده" غالبا. دارند

  .کند ماليات اين يا آن محله را به متقاضي واگذار مي
کاران دربار با کسب حق اخذ ماليات از شاه به مقدار ماليات ثبتي  خدمت      

د و آن را با شدت دهن آن را تا دو سه برابر افزايش مي" دهند و فورا رضايت نمي
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کل ] ؟۳/۱[ ۲/۱" تقريبا] مشروطيت۱۲۸۶[۱۹۰۷تا انقالب . کنند يي اخذ مي ناشنيده
  .هاي ايران در دست نزديکان شاه قرار داشت ماليات

) ميليون روبل ۱۲-۱۰(ميليون تومان  ۶تا  ۵شاه هر سال از واليات خود بين       
طور کلي تمام  شاوران، و بهين آنان و م کند، ولي حاکمان، نايب دريافت مي

بايد . کنند جماعت ماموران دولتي، حداقل پنج برابر اين مقدار را دريافت مي
 ۵تر از  کم] نيز[گان و مامورين مختلف اداري و نظامي  حساب کرد که بازنشسته

برابر اين  ۱۵کم مبلغي معادل  بر اين بايد دست. کنند برابر اين رقم را دريافت نمي
. القضاوت پرداختي به مالها، و سود تجاري بازرگانان اضافه گردد حقرقم بابت 

ميليون تومان که هر سال از جيب دهقانان  ۱۲۵تر از  اين رقمي است بيش" جمعا
زيرا تمام صنايع ملي به حرف کوچک _ گان کشوراند که تنها توليدکننده) رعايا(

بيرون کشيده _ دگردد، مگر چندين کان مس و زمر گري محدود مي و صنعت
  .)شوند هنوز استخراج نمي] به جز نفت[هاي زيرزميني ايران ثروت. (شود مي

نيز به مصرف نيازهاي حکومتي ] ريال[ميليون تومان حتا يک قران  ۱۲۵از اين       
سراي شاه  داري دربار و حرم ميليون تومان به مصرف نگه ۲۰نزديک به : رسد نمي
خوار، بورژوازي شهري،  ي مشتي مفت کاهالنه  گي هرسد و بقيه به مصرف زند مي

هر چند که ممکن . گران ماموران شاه روحانيون، مالکان ارضي طماع، دسته چپاول
قرآن تنها . پردازد تجار در ايران ماليات نمي  است غريب به نظر به رسد، لکن طبقه

از شاه و تجار حتا . شمارد دهم محصول زمين و ماليات ارضي را قانوني مي يک
  .آورند شان درآمدهاي سرشاري به دست مي هاي خرجي ماموران وي به خاطر ول

در اختيار " ها تقريبا درآمد جاده. داري درآمد زيادي براي شاه در بر ندارد راه      
هاي  در دوران اخير، هر يک از جاده. هاست سران عشاير ساکن نزديکي اين جاده
ها را اخذ  اند، که ماليات جاده يالت بدل گشتهتجارتي به ملک شخصي يکي از ا
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حکام شاه نيز . پردازند کنند و بخش ناچيزي از اين درآمدها را به حکام شاه مي مي
ها، دريافت  ها و ايلخان چه خان هيچ فرصتي را براي افزودن اخاذي خود بر آن

ها  کاروان داري مجبورند محافظين تجار عالوه بر راه. دهند دارند، از دست نمي مي
ولي شاه از . شان را نيز تامين سازند ها حقوق به پردازند و معاش را به پذيرند و بدان

  .دارد اين بابت چيزي دريافت نمي
شد، و درآمد شاه از اين بابت  گمرکات تا دوران اخير به تجار به اجاره داده مي      

لطمه شديد   سي و انگليسيحساب بازرگانان، به منافع تجار رو اشتهاي بي. ناچيز بود
زير فشار لندن و  ]۱۲۴۸[۱۸۶۹به سال % ۵تعرفه گمرکي جزيي . ساخت وارد مي

به بعد اين تعرفه به  ]۱۲۸۲[۱۹۰۳و از سال  ،پترزبورگ بر روي محصوالت بسته شد
هايي  در کسوري وام] گمرکي[لکن درآمدهاي . تمام واردات گسترش داده شد

  .کرد روسيه و انگلستان تهيه ميقرار گرفت که دولت شاه در 
افزون بر . رفت آوري باال مي با تقليل درآمدهاي شاه، مخارج وي به طرز سرسام      

يي را به اروپا آغاز  ، شاهنشاهان ايران ديدارهاي پي در پي اين، از زمان ناصرالدين
تر  بايست چند ميليون بيش گذراني مي اند، و هر بار براي اين سفرهاي خوش کرده

تر از اين نبود که اين وجوه را از جيب رعايا  اين وظيفه آسان. شد پول تامين مي
هاي انگليسي و روسي  امپرياليست. قرضه_بود] ديگري[ي  وسيله. بيرون کشند

ها  گذاشتند، و هر يک از اين قرضه داوطلبانه اين وجوه را در اختيار دولت ايران مي
هاي  راه: و روسي را به همراه داشت  ران انگليسيدا اعطاي امتياز نويني به سرمايه

  .جنوب و شمال، تلگراف، پست و شيالت و غيره
کوشيد خط تلگراف را در دست خود بگيرد، به اين اميد که  ناصرالدين شاه مي      

مجبور شد خط ] شاه[ولي جانشين او مظفرالدين . آن را به منبع درآمدي بدل سازد
. ها قرار دهد ها و در شمال در اختيار روس اختيار انگليسيتلگراف را در جنوب در 
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ها با اين شرط با تعمير خطوط موافقت کردند که آنان بتوانند طي روز اين  روس
سان است که تاراج واقعي ايران  بدين. در اختيار داشته باشند" خطوط را اختصاصا

پترزبورگ و  رفت که شاه از فروش ايران به همان سرعتي پيش مي. آغاز گشت
و  یداران روس ، سرمايه]۱۲۸۶[۱۹۰۷سرانجام به سال . کرد لندن پول طلب مي

به مدد مالکان ارضي ايراني، ايران را بين خود به دو منطقه نفوذ تقسيم  یانگليس
  .از اين لحظه به بعد حيات ايران به مثابه کشوري مستقل، پايان يافت. کردند

اخوانا بودن فتوکپي آن که در اختيار ماست قابل زاده به علت ن مقاله دوم سلطان[
  .]ترجمه نيست

  
  رانيدر ا يانقالب اجتماع يدورنما.۲
نيروهاي روسي را از ايران فرا خواند، اثر نيرومندي بر   ي انقالب اکتبر که همه       

گي حزب  اين امر سبب اساسي دو دسته. روي طبقات حاکم ايران باقي گذاشت
که از سرايت ) ها رفرميست(تشکيليون ] اين حزب[جناح چپ . ددموکرات گردي

اين تقسيم به . انقالب روسيه هراس داشت، خود را به آغوش انگلستان انداخت
مناطق تخليه شده ار جانب ارتش روسيه از طرف انگلستان   همان نسبتي که همه

زب مالکان تر، ح يا به عبارت دقيق_ جناح راست. گرديد شد، تقويت مي اشغال مي
به مدد _ ساخت بزرگ که موادخام اوليه را براي بازارهاي خارجي تامين مي

اعضاي خود را " جناح چپ عمدتا. اهميت زيادي کسب کرد یهاي انگليس سرنيزه
گيرد و براي رژيم پارلماني و استقالل کامل  از ميان بورژوازي تجاري و صنعتي مي

  .کند ايران مبارزه مي
ل انشعاب حزب دموکرات در مجموع از اهميت عمومي وي در عين حا      

حزب مالکان بزرگ،  ]اعتداليون[اين . کاست، و نفوذ اعتداليون را بسط داد
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هاي اخير قدرت در ايران به دست اين  طي سال. مند و سيدهاست روحانيون ثروت
  .دهند اش قرار مي طُرق مورد حمايت  ها به همه حزب افتاده است که انگليسي

الدوله، نخست وزير کنوني ايران، انگلوفيل سرسختي  رهبر اين حزب وثوق      
  .است
 ۱۹۰۶اين حزب به سال . است) اجتماعيون(سپس حزب سوسيال دموکرات       

سازمان يافت و زماني دستگاه نيرومند حزبي ] مشروطيت[، در آغاز انقالب ]۱۲۸۵[
يي مناطق که  کرد، مگر در پاره ميواره قانوني کار  هم" اين حزب تقريبا. داشت

بورژوازي  خرده. ورزيدند با آن مخالفت مي» الجيشي  به داليل سوق«ها  انگليسي
ايت رهيران جداشده مافزون بر اين، اين حزب از ح. حامي عمده اين حزب بود

  .نيز برخوردار است) زاده و سپيدار تقي(جناح چپ حزب دموکرات 
 حزب کمونيست ايران، ]۱۲۹۹تير  ۲/ ۱۹۲۰[امسال ژوئن  ۲۳سرانجام در       
اين روز نه تنها براي جنبش . کنگره خود را در شهر انزلي برگزار کرد نينخست

چهل و . چنين براي تمام تاريخ خاور زمين نقطه عطفي است که هم انقالبي ايران، بل
در هشت نفر نماينده، عالرغم دسايس جاسوسان انگليس از نقاط مختلف ايران 

هاي ايراني مقيم ترکستان   گان کمونيست انزلي گرد آمدند که در ميان آنان نماينده
از کارگران و دهقانان بودند و " گان عمدتا نماينده. و قفقاز نيز حضور داشتند

سال  ۱۵تا  ۱۰گان بيش از  فکران زيادي در ميان آنان نبود، اما غالب نماينده روشن
  .اند داشته در جنبش انقالبي ايران شرکت

، در تظاهرات خياباني پر ]۱۲۹۳[۱۹۱۴کارگران ايراني مقيم باکو حتا به سال       
، گروهي از ]۱۲۹۵[۱۹۱۶به سال . حرارت عليه جنگ امپرياليستي شرکت جستند

هاي بلشويکي با نفي حزب سوسيال دموکرات، براي  کارگران ايراني با گرايش
اند،  هاي پرولتري باکو که اکثرشان ايراني تودهمدتي طوالني به کار مستقل در ميان 
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اين گروه رشد يافته، نفوذ آن در ] ۱۹۱۷/۱۲۹۶[پس از انقالب فوريه . پرداختند
در عين حال کار بزرگي در خود ايران . هاي کارگري افزايش پيدا کرد ميان توده
فرستاده  دهي بدانجا گرفت، و اغلب بهترين کارگران براي تبليغ و سازمان انجام مي

هاي تهران، قزوين و ديگر شهرها  بسياري از آنان هم اکنون در زندان. شدند مي
ها يا به هندوستان تبعيد کرده، يا به راحتي تيرباران  بسياري را انگليسي. اند زنداني
دهنده و  سال گذشته در رشت يکي از بهترين رهبران ما، رفيق غفارزاده، الهام. اند کرده

دو ماه پيش به . تيرباران کردند را حزب کمونيست ايرانبزرگ دهنده  سازمان
هنگام اشغال اردبيل از طرف گروه انقالبيون ايران، هفده نفر از رفقاي فعال ما از زندان 

  .چند تن از اينان بيش از يک سال در زندان به سر بردند. آزاد شدند
ا در آن شرکت هيچ نمايش بزرگ کارگري در باکو نبوده است که حزب م      

بيش از  حزب کمونيست ايرانترين روزهاي ارتجاع،  در سخت. نکرده باشد
نويسي در ارتش  دو ماه پيش نام. هاي مخفي خود داشت عضو در سازمان ۲۰۰۰

قدر کثير بود  تعداد داوطلبين آن. را آغاز کرديم] جنبش جنگل، مترجم[سرخ ايران 
، زيرا از نظر فني اين امکان را نداشتيم که نويسي را متوقف ساختيم که ما ناچار نام

  .داوطلبين را به اندازه کافي آماده سازيم  ي همه
حزب به » عدالت«پس از کنگره که از جمله تصميم گرفت نام حزب را از       

تغيير دهد، کميته مرکزي تصميم بر آن گرفت که هر عضو  کمونيست ايران
هاي زيرزميني در مناطق تحت نفوذ  زمانکميته مرکزي بين دو تا سه ماه در سا

. يک هفته بعد شش نفر اينان عازم ماموريت شدند. امپرياليسم انگلستان فعاليت کند
هاي حزبي انجام  دهي ارگان در حال حاضر در سراسر ايران کار شديد سازمان

س داغان کرده بودند، تجديد يهاي حزبي که عمال انگل کميته" تدريجا. گيرد مي
  .گردد بين مرکز و محالت از نو برقرار مي  ي و رابطه ،شوند ن ميسازما
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. ها برخوردار است ها و قزاق دردي افراد ارتش، ژاندارم حزب ما به ويژه از هم      
دهقاني است، يعني از دهقانان " ريشه اجتماعي نيروهاي ژاندارم و قزاق عمدتا

در . يجي ما حساسيت بسيار دارنددر نتيجه نسبت به کار تهي. زمين است گرسنه و بي
  .خود ايران موافق ارقام تخميني ما ده هزار عضو داريم

يت وسيعي در بين کارگران ايراني مقيم لما عالوه بر کار در ايران، فعا      
ما با سازمان دادن . دهيم ، داغستان و ترکستان انجام مي)شوروي(آذربايجان 

از يک سو از : کنيم دفي دوگانه تعقيب ميها ه کارگران ايراني در اين سرزمين
سازيم، و از سوي ديگر  هاي حزبي کارگران فعال را آماده مي طريق کالس

داوطلبين را به سوي خود جلب کرده، اعضاي حزبي را براي مقاصد نظامي بسيج 
حزب کمونيست هاي  هاي ما از نزديک با سلول ها، سازمان در اين سرزمين. کنيم مي
در آذربايجان حزب ما و حزب آذربايجان، حزب . کنند اري ميک هم هيروس

  .دهند واحدي را تشکيل مي
هاي جداگانه اين احزاب در زمينه مبارزه انقالبي در ايران  اکنون به برنامه      
  .پردازيم مي

اين حزب چند سالي است که بر ايران تسلط . کنيم از حزب اعتداليون آغاز مي      
مگر وعده  .براي بهبود وضع اقتصادي اهالي چه کرده است؟ هيچاين حزب . دارد

ايران و انگليس ] ۱۹۱۹/۱۲۹۸[عالوه بر اين گناه امضاي قرارداد . و حرافي پارلماني
در ايران . فراهم آورد، به عهده اوست  که فروش قطعي ايران را به راهزنان انگليس

داري اين حزب حس  ماميي که به هنگام ز فشار قدرت خارجي هرگز به اندازه
قدرت نظامي نيروهاي ژاندارمري و قزاق و نيز قدرت اداري در . شد، نبوده است مي

رتبه و  حاکمان، روساي ادارات، مامورين عالي  ي همه. ها قرار داشت دست انگليسي
  .شدند ها يا با توافق آنان، برگزيده مي از طرف انگليسي" نظميه يا مستقيما
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به سال . ها به ويژه در قلمرو مالي محسوس بود گرانه انگليسي لسياست چپاو      
قران  ۲۲يابنده اسکناس تا  ، نرخ پوند استرلينگ به سبب واردات شتاب]۱۲۹۸[۱۹۱۹

در اين زمان دولت انگليس اعالم داشت که در آينده از کمک . تنزل يافت] ريال[
 ۶۰خ اجباري را از قرار پوندي مالي به ايران به اين نرخ نازلي سر باز خواهد زد و نر

قران به پذيرد، اگر  ۶۰دولت ايران مجبور شد پوند استرلينگ را به . قران تعيين کرد
  .قران به مصرف برساند ۲۲ها را از قرار پوندي  چه اجبار داشت اين کمک

ها  انگليسي. ، قحطي سختي در ايران پيش آمد]۱۲۹۷-۱۲۹۸[۱۹۱۸-۱۹به سال       
جا به منظور صدور به انگلستان  ان ارضي تمام غالت را يکبه کمک مالک
در . تومان افزايش قيمت يافت ۳۰۰تومان تا  ۵-۲گندم خرواري . خريداري کردند

مناطق (گي جان سپردند، و کسي زنده نماند  از گرسنه" تماما] اهالي[برخي مناطق 
ي براي کمک به ، لکن دولت هيچ اقدام)مراغه، سراب و فارس به ويژه لطمه ديدند

  .اهالي ننمود
اين واقعه براي دور شدن اقشار زيادي از مردم از حزب اعتداليون کافي بود، و       

  .کاري در ايران از اين باند نفرت دارد اکنون هر انسان درست
نيز قدرت را در دست داشت، و در چشم مردم بيش از يک  حزب دموکرات      

جناح چپ اين حزب در تبريز قدرت را به دست . بار به منافع آنان پشت کرد
. ها به پيش برد يي را عليه شاه و انگليسي گرفت و براي مدت زيادي مبارزه فعاالنه
اند و بدين دليل خرده بورژوازي با اشتياق  لکن شعارهاي آن بسيار مبهم و ناروشن

توضيح  اين واقعيت را اين امر. آورد روي مي سوسيال دموکراتتري به حزب  بيش
و به هر حال اين . تر است ها روشن دهد که برنامه اقتصادي سوسيال دموکرات مي

  .تري است هاي بيش برنامه حاوي وعده
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، که وضع در روسيه شوروي کمي ]۱۲۹۸[۱۹۱۹ها، از  سوسيال دموکرات      
از احزاب بورژوازي دنباله " تثبيت شد، با پيشنهاد برنامه اصالحات نيم بند مداوما

هاي چپ به چشم  کنند، و در ميان آنان تمايز روشن و قاطعيت گروه روي مي
هاي  در مشهد، اينان در تماس کامل با سازمان" يي از شهرها مثال در پاره. خورد مي

  .کنند کمونيستي ما کار مي
حزب ترين حزب، همان  داده ترين و سازمان ترين، محکم سان، کوشنده بدين      
وي در ميان کارگران و دهقانان از محبوبيت کالني . ستا رانيست ايکمون

  ي ها و اهداف آنان در همه توان گفت بلشويک به جرئت مي. برخوردار است
در دست [در کشوري که در آن تمرکز اراضي . اند اکناف کشور شناخته شده

يي به خود گرفته است، در کشوري که در آن  ابعاد رسواکننده] داران زمين
ملک با جمعيتي بيش از يک ميليون، صاحب  ۲۰۰۰ران بزرگ بيش از دا زمين

تنها شعارهاي طبيعي و ) ي بلژيک و هلند روي هم يعني با مساحتي به اندازه(هستند 
 ده بيش از نيمي از ايران در دست. تواند شعارهاي انقالب ارضي باشند مردمي مي

  .مالک ارضي است
هاي دهقاني  تواند نه تنها توده طر زمين است که مييي قاطعانه به خا تنها مبارزه      

گران را که   چنين اکثريت خرده کسبه و صنعت که هم و کارگري را جلب کند، بل
کنند و اميدوارند که به برکت مبارزه براي  باري را سر مي رقت  گي اکنون زنده

آورد  مي يي را پيش اين اوضاع و احوال آن وضعيت  ي همه. زمين، به چيزي برسند
 .به انقالب اجتماعي بدل گردد" ضعف بورژوازي بايد اجبارا] توجه به[که با 

  زاده سلطان.آ
  

  ۲۰۲۱يه روف


