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 مقدمه
 در باره تضادهای جامعه

ولی . به تعداد پديده ها و پروسه های اجتماعی در جامعه تضاد يافت می شود                . تضادهای هر جامعه بسيار است     
ما می توانيم نه تنها تضادهائی را که بين طبقات            .زش مساوی ندارند  همه اين تضادها در پروسه تکامل جامعه ار        

وجود دارد، بلکه تضادهائی را که بين حرفه های مختلف يک قشر و حتی بين سلسله مراتب اين حرفه ها عمل                        
می کند ياد آور شويم ولی برای کسانی که می خواهند جامعه خود را بشناسند و در جهت تکامل آن آگاهانه                         

بردارند، شناخت تضادهائی که رشد و حل آنها به معنی تکامل جامعه است و در پشت اين تضادها نيروهای                    گام  
 .يک جامعه صف بندی می کنند، ضروری است

تضاد عمده  .  لنينيسم می آموزد که همواره در ميان تضادهای يک جامعه يک تضاد عمده است                    -مارکسيسم
در اين جا تحت    .  ديگر تضادها را تحت الشعاع خود قرار داده است          تضادی است که به درجه ای رشد يافته که         

الشعاع قرار گرفتن ديگر تضادها به اين معنی است که ادامه رشد و حل و فصل آن تضادها از مجرا و کانال اين                         
به اين ترتيب الزم نيست با عمده شدن يک تضاد، ديگر تضادها حل شده و يا از حرکت                  . تضاد عمده ميسر است   

در مرحله ای از انقالب چين که آن را جنگ ضد ژاپن می ناميم، تضاد مردم چين با متجاوزين ژاپن                        . باز بماند 
تضاد عمده شد و تضادهای ديگر از جمله تضاد خلق چين تحت رهبری کمونيست ها با ارتجاع داخلی که                           

آمريکائی و انگليسی را تحت الشعاع       عبارت بود از اتحاد فئودال ها و کمپرادورهای وابسته به امپرياليست های                
خود قرار داده موجب تشکيل جبهه ضد ژاپن شد و مادام که ژاپن شکست نخورده بود اين اتحاد ملی عليرغم                        

سپس تضاد خلق يعنی کارگران، دهقانان، خرده بورژوازی و آن قسمت از                . تضادهای درونی اش دوام آورد     
رده بود با فئودال ها، کمپرادورها و امپرياليسم آمريکا و                بورژوازی که هنوز خصلت ملی خود را حفظ ک             

متحدانش عمده شد و بصورت مبارزه خلق تحت رهبری کمونيست ها با دولت چيانکايچک پروسه جنگ توده                  
به اين ترتيب می بينيم که در        . ای را طی کرد و به حاکميت خلق و برقراری حکومت دموکراسی مردم انجاميد               

با حل  . ديگر تضادها هر قدر هم ريشه دار و اساسی باشند ناچار تحت الشعاع قرار می گيرند                   برابر تضاد عمده    
تضاد عمده و يا با ظهور و رشد تضاد تازه ای که عمده می شود، تضاد قبلی عمده بودن خود را از دست می                              

بع يا فرعی بودند آنها      لنينيسم در تحليل تضادهای اجتماعی فقط به عمده بودن و تا             –ولی آيا مارکسيسم    . دهد
 اقتصادی طبقه و تعيين يک استراتژی صحيح برای            –توجه دارد؟ آيا اين امر برای شناخت شرايط اجتماعی              

 .جنبش انقالبی کافی است؟ پاسخ منفی است

 اينک از جنبه ديگری تضادهای جامعه را بررسی می کنيم
معينی ) فرماسيون  ( اين سيستم صورت بندی   .  است در هر دوره تاريخی بر هر جامعه سيستم توليدی معينی حاکم          

 .را به جامعه می دهد

در برخی جامعه ها يک فرماسيون کامل، آن گونه که در ماترياليسم تاريخی توصيف شده است، در يک دوره                      
اين خصوصيت تمام کشور هائی است که در اين دوره               . تاريخی که حالت گذار دارد به چشم نمی خورد            
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در اين کشورها ورود استعمار و سپس رشد سرمايه داری کشور              . لطه استعمار قرار گرفته اند     تاريخی تحت س  
متروپل به مرحله امپرياليسم در مسير تکامل جامعه اثر گذاشته و با آغاز زوال سيستم کهن فئودالی تا رسيدن به                        

 سيستم های متنوعی پيدا می       سوسياليسم بنا بر مسيری که پروسه های اجتماعی، اقتصادی و سياسی می پيمايد،               
اين سيستم ها عبارتند از سيستم      . شود که يک فرماسيون کامل مانند فئوداليسم، سرمايه داری و سوسياليسم نيستند           

يعنی در حالی که فئوداليسم در      .  کمپرادور است  – نيمه مستعمره که سيستم توليدی آن فئودال          –نيمه فئوداليسم   
ت، بورژوازی و بخصوص بورژوازی کمپرادور در آنجا رشد کرده و در                   بخش مهمی از جامعه مستقر اس        

حاکميت نيز با فئوداليسم شريک بوده، هر دو پايگاه و متحد امپرياليسم به شمار می روند، سيستم ديگری که با                       
شرفته زوال فئوداليسم در اين کشورها ظاهر می شود سرمايه داری وابسته است که در رابطه با استعمار نو که پي                       

اين سيستم در آغاز در برخی        . ترين رابطه امپرياليست ها با جامعه های تحت سلطه است به ظهور می رسد                    
سيستم . کشورهای امريکای التين ظاهر شد و اکنون از جمله در کشور ما نيز بيش از پيش استقرار می يابد                          

کراتيک پيدا شده اند نوع ديگری از اين         دمو –دموکراسی های بورژوازی ملی که با پيروزی انقالب های بورژوا           
و . اين سيستم با درجات مختلفی از جنبه دموکراتيک آن از هند تا الجزاير برقرار است               . فرماسيون های ناقص اند   

در اين  . باالخره بايد از دموکراسی های توده نام برد که با پيروزی انقالب دموکراتيک توده ای برقرار می شود                    
مثال در حالی که در       .  حال گذار و يا پايدار تضادهای اجتماعی پيچيدگی پيدا می کنند                 فرماسيون های در   

فرماسيون سرمايه داری تضاد کار و سرمايه تضاد اساسی خود سيستم است و يا در فئوداليسم تضاد دهقانان با                         
نحصار خود در آورده،    فئودال ها نتيجه استعمار اکثريت بزرگ مردم توسط اقليتی است که وسائل توليد را به ا                  

تضاد اساسی سيستم، ترکيبی از تضادهای مختلف است و به           ) يا نيمه فرماسيون ها   (در اين فرماسيون های گذرا       
مثال در چين در سراسر پروسه انقالب تضاد کارگران، دهقانان، خرده بورژوازی و               . همين لحاظ پيچيدگی دارد   

دورها و امپرياليست های مسلط بر چين تضاد اساسی سيستم نيمه              بورژوازی ملی از يکسو با فئودال ها ، کمپرا          
بدون پذيرفتن اين پيچيدگی و بيان آن، شناخت اصولی ويژگی های              . فئودال و نيمه مستعمره چين بوده است        

 . اقتصادی کشورهای تحت سلطه غير ممکن است–اجتماعی 

رديم که در آن ها يک فرماسيون کامل برقرار         حال برای روشن شدن روابط تضادها موقتا به جامعه کهن برمی گ            
ولی در اين جامعه در آغاز، سيستم زوال         . در جامعه فئودالی سيستم توليدی فئوداليسم سيستم حاکم است         . است

اين سيستم های غير    . يافته بردگی هنوز آثاری دارد و در پايان ، سيستم آينده سرمايه داری نيز در حال رشد است                 
خصوص به خود را که ذاتی آنها است دارند ولی تضاد اساسی جامعه فئودالی تضادی است                    حاکم تضادهای م  

 .که مادام که اين سيستم استقرار دارد ادامه می يابد و حل آن موکول به زوال و نابودی سيستم است

اير و  خوانين و عش   (ولی سيستم فئودالی که تضادهای ديگری نيز دارد مثل تضاد فئودال های طوايف دامدار                   
با اشراف فئودال غير عشايری و يا تضاد فئودال های سرزمين ها و کشورهای مجاور برای بدست آوردن                   ) ايالت

در دوره فئوداليسم نيز گاهی اين تضادهای غير اساسی سيستم فئودالی نقش عمده را پيدا کره و                  . زمين های بيشتر  
 .شعاع قرار داده استتضاد اساسی را که تضاد دهقانان با فئودال هاست تحت ال
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در جامعه سرمايه داری تضاد اساسی تضاد خصلت جمعی کار با خصلت مالکيت فردی ابزار توليد است که                         
در عين حال جامعه سرمايه داری تضادهای ديگر نيز         . بصورت تضاد طبقانی پرولتاريا و بورژوازی تجلی می يابد         

تضاد سرمايه داران و يا امپرياليست های کشورهای مختلف          داراست که با سيستم سرمايه داری ارتباط دارد مثل           
با يکديگر، تضاد خلق های تحت ستم با سرمايه داری کشور متروپل، تضاد سرمايه داری به اصطالح دموکرات با     

عالوه بر اين تضادها،    . سرمايه داران فاشيست که به تضاد جناح ها و قشرهای مختلف بورژوازی باز می گردد                  
ايه داری وارث تضادهای بسياری است که از دوره های قبل به آن رسيده است که تضادهای مذهبی                    جامعه سرم 

اينک ما می پرسيم آيا تضاد اساسی سيستم همواره تضاد عمده است؟ در جامعه های                  . و خلقی از آن جمله اند      
تضاد اساسی  . ار می دهيم  برای نمونه جامعه فرانسه را مورد بررسی قر        . مختلف در بسياری دوره ها چنين نيست       

قبل از آغاز جنگ جهانی دوم اين تضاد در عين حال تضاد عمده             . سيستم در اين جامعه تضاد کار و سرمايه است        
. جامعه فرانسه بود و مبارزه طبقه کارگر و متحدانش عليه بورژوازی مهمترين جنبش اين جامعه بشمار می رفت                    

سه که به معنای تشديد يکی از تضادهای اصلی جامعه فرانسه يعنی تضاد             ولی با تهاجم فاشيست های آلمان به فران       
امپرياليست های فرانسه با امپرياليست های ديگر کشورها بود تضاد کار و سرمايه عمده بودن خود را از دست                        

حدی در برابر امپرياليسم مهاجم مردم فرانسه همراه با بخش مهمی از بورژوازی فرانسه جبهه مقاومت وا                      . داد
قابل تذکر است که حزب کمونيست فرانسه با اشغال فرانسه بالفاصله متوجه اين واقعيت نشد و در                  . تشکيل دادند 

فقط هنگامی که آلمان نازی به اتحاد شوروی          . تشکيل جبهه مقاومت بر امپرياليست های اشغالگر پيشگام نشد          
اين بی توجهی به تضادهای      . شرکت کرد تجاوز خود راآغاز کرد حزب کمونيست فعاالنه در نهضت مقاومت             

به هر حال تضاد    . درونی و پيروی از تضادهای جهانی به ديگر احزاب کمونيست نيز اغلب آسيب رسانده است                 
کار و سرمايه در دوره اشغال فرانسه نه تنها حل نشد بلکه در پروسه مبارزه با اشغالگران رشد کرده و به طبقه                            

پس از آزاد شدن فرانسه و شکست آلمان مجددا تضاد کار با سرمايه عمده شد                   . کارگر نيروی بيشتری بخشيد   
ولی بزودی با آغاز جنگ آزادی بخش بر ضد امپرياليسم فرانسه در هندوچين اين تضاد، تضاد کار با سرمايه را                      

قه کارگر  همچنان که در دوره جنگ آزادی بخش الجزاير طبقه کارگر فرانسه و اصوال طب             . تحت الشعاع قرار داد   
در کشورهای متروپل هنگامی که امپرياليسم خودی درگير چنين نيروهائی است نمی تواند بی توجه به اين نيروها               

اين تضاد که به آنتاگونيسم تبديل شده تضادهای ديگر را تحت تاثير خود             . مبارزه خود را با بورژوازی ادامه دهد      
طبقه کارگر و پيشاهنگ آن بايد در اين هنگام مدافع            . ی کند قرار داده و جناح بندی های تازه ای را ايجاب م            

فعال جنبش های رهائی بخش خلق های تحت سلطه بوده و با تمام نيرو در جهت خاتمه دادن به جنگ استعماری                     
عمده شدن اين تضاد از اينجا بخوبی نمايان است که در مرحله معينی جناح افراطی بورژوازی را به                    . مبارزه کند 

 جوئی با جناح معتدل بورژوازی می کشاند همچنانکه در مورد ارتش سری در فرانسه ديديم و يا در اوج                       ستيزه
 ).بازها و کبوترها(نبرد آزادی بخش ويتنام مشابه مبارزه جناح های افراطی و اعتدالی سرمايه داری آمريکا

 روسيه مستقر شده و حتی سرمايه        در روسيه آغاز قرن بيستم با اينکه سيستم سرمايه داری در بخش های اعظم                 
داری روس به مرحله امپرياليسم گام گذارده بود و به اين ترتيب تضاد اساسی سيستم توليدی حاکم تضاد کار با                      
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سرمايه بود معذالک ويژگی استبدادی روبنای سياسی، نه تنها زحمتکشان بلکه بورژوازی روسيه را نيز به مبارزه با                  
در اين مرحله بورژوازی به لحاظ اين تضاد که تضاد عمده بود بخشی از خلق                . اخت  اتوکراسی تزاری مجبور س   

  مرحله ای است که اين تضاد به آنتاگونيسم مبدل           ۱۹۰۵-۱۹۰۷ دموکراتيک   –انقالب بورژوا   . به شمار می رفت   
گ ضد ژاپنی   همانطور که قبال ياد شد در جامعه تحت سلطه چين نيز تغيير تضاد عمده در مرحله جن                  . شده است 

مرحله جديدی از انقالب را به وجود آورده و پس از حل اين تضاد عمده مجددا تضاد اساسی سيستم اجتماعی                      
در فصل بعدی ما مراحلی را که انقالب در ايران گذرانده در               .  اقتصادی چين تبديل به تضاد عمده می شود          –

به . امعه ما می گذرد شناختی اصولی به دست آوريم         رابطه با تضادها بررسی خواهيم کرد تا از آنچه امروز در ج            
 در هر جامعه تضادهای متعددی وجود دارد که در يک دوره معينی يکی از آنها                    :اين ترتيب نتيجه می گيريم     

اين تضاد عمده ممکن است تضاد اساسی سيستم حاکمی بر جامعه، يکی ديگر از تضادهای اصلی                   . عمده است 
مهم اين است که تضاد عمده را تشخيص         . باشد که در موقعيت معينی رشد کرده است        سيستم و يا حتی از بقايا        

 .داده و رابطه تضاد اساسی و ديگر تضادهای اصلی جامعه را با آن درک کنيم
 

 فصل اول
 تحليل مختصر تحوالت اجتماعی و اقتصادی ايران در دوره معاصر

م فئودالی  در ايران ادامه داشت و بورژوازی کهن در             هنگامی که اروپا گام به دوره سرمايه داری گذاشت نظا           
. بطن اين فئوداليسم فعاليت چشمگيری که در مرحله زوال فئوداليسم در اروپا ديده شد از خود نشان نمی داد                        

پرداختن به اين مسئله که چه عواملی موجب بقای فئودالی و عقب ماندگی ايران شد و اين مسئله که چرا با اينکه                       
 هائی که فئوداليسم به مراحل نمود نزديک شد بورژوازی مانند اروپا در پايان قرون وسطی در اينجا رشد                   در دوره 

 .نکرده است از وظيفه اين مقاله خارج است

آنچه در آن ترديدی نيست اين است که با رشد سرمايه داری در بخش مهمی از جهان و ظهور پديده استعمار                         
ی که تحت سلطه استعمار قرار گرفتند دگرگون شد و از آن پس پروسه های                 مسير تحوالت اجتماعی در جوامع    

 .اقتصادی و اجتماعی در رابطه با استعمار و آثار و نتايج ناشی از آن قابل تحليل و بررسی است

از . در آغاز قرن نوزدهم قلمرو سلطنت فئودالی ايران از دو سو با قدرت های استعماری اروپايی همسايه شد                        
ا روسيه تزاری و از جنوب و مشرق با انگلستان که امپراتوری هند را به تمامی بلعيده و در صدد تحکيم و                        شمال ب 

روسيه تزاری خصلت امپراتوری فئو دالی را با جهانگشائی سرمايه داری توام              . صيانت طعمه پر ارزش خود بود      
 .يد آمده بود تاختساخته و به قلمرو فئودال های ايران که از اتحاد آن سلطنت قاجار پد

سلطنت فئودالی که در طول تاريخ خود با جنگ هائی که هدف آن تصرف اراضی و انقياد رعايای وابسته به آن                      
اراضی و کسب درآمد بيشتر چه از طريق غارت خزائن و وضع خراج ها و چه بهره کشی از رعايا و اراضی                              

يان تزار به مقاومت پرداخت و حاصل آن دو دوره           تصرف شده بود سرو کار داشت در برابر تجاوز نظامی سپاه           
در اين جنگ   .  به شکست قطعی ايران و انعقاد معاهده ترکمانچای انجاميد          ۱۸۲۸جنگ بود که سرانجام در سال        



٧ 
 اول بخش -ع بندی مبارزات سی ساله اخير در ايرانجم

 

ها نه تنها فئودالی های ايرانی سرزمين های با ارزشی را با رعايای بسيار از دست دادند بلکه سلطه روسيه را بر                           
تزار حق دخالت در امور سلطنت را زير عنوان حمايت از وليعهد و سلطان              .  اقتصادی خود پذيرفتند   امور سياسی و  

وقت بدست آورد و بازرگانان روس امتيازات چشمگيری در تصرف بازار و انجام معامالت بازرگانی پرسود                      
 که روسيه در اين      پروتکل بازرگانی معاهده ترکمانچای خود هد ف امتيازاتی است           . دوجانبه بدست آوردند  
 .جنگ ها بدست آورد

انگلستان نيز پس از چند دهه نفوذ آرام بازرگانی و سياسی که کمتر با مخالفت سلطنت فئودالی روبرو شد                            
سرانجام بر سر اصرار حکومت ايران در حفظ سلطه خود بر بخش مهمی از افعانستان به قدرت نمائی نظامی                          

 آن روسيه سعی می کرد با حمايت از ايران خود را به مواضع رقيب                دست زد و سرانجام اين کشمکش، که طی        
نزديک سازد، اين بود که با صرفنظر کردن از حق حاکميت خود بر هرات و پذيرفتن کاپيتوالسيون که در                            

قرار داد پاريس، انگلستان را .  صحه گذاشت  ۱۸۵۷معاهده ترکمانچای به روسيه داده بود پای معاهده پاريس سال           
در دوره بعد با رشد سرمايه داری در اروپا و دميدن طليعه عصر    . سلط بر امور ايران هم پايه روسيه تزاری کرد        در ت 

اين چکيده . امپرياليسم ، ايران به دوره امتيازات خارجی گام گذاشت که خود نشانه آغاز عصر صدور سرمايه بود      
 استعمارگران سعی می کردند آنچه را اين دو             ديگر. ای است ا ز نحوه تسلط دو استعمارگر مقتدر بر ايران               

استعمارگر بدست آورده بودند به عنوان حق مسلم خود مطالبه کنند ولی تا پايان حيات استعمار تزاری، اين دو                      
 .استعمارگر تسلط عمده خود را تواما و يا متناوبا حفظ کردند

. رضی استعمارگران از قلمرو خود دفاع می کرد       همانطور که گفتيم سلطنت فئودالی ايران در برابر توسعه طلبی ا           
آن ها حاضر نبودند حاکميت خود را در امالک خود و يا در بخشی از قلمرو خود به آسانی از دست بدهند لذا                         
در اينجا نيز مانند ديگر سرزمين های مورد تهاجم استعمار، حکومت ها و قدرت های فئودالی  در برابر اين نحوه                      

ولی هر گاه استعمارگران از تصرف اراضی و تسلط سياسی رسمی خود در               . اومت می کردند  تسلط استعمار مق  
قلمرو فئودال ها خودداری می کردند نفوذ اقتصادی آنها و سلطه سياسی غير مستقيم آنان که در جهت تامين                         

ه اول تهاجم   منافع اقتصادی شان اعمال می شد با مخالفت فئودال ها روبرو نمی گشت بخصوص اگر تجارب دور                
در . استعمار را جلو چشم خود داشته و قصد تهاجم مذهبی و ايجاد اقليت مسيحی بومی را از سر بيرون می کردند                    

ميسيون های مذهبی در ايران اغلب فرانسوی و          . ايران نه انگلستان و نه روسيه برنامه تهاجم مذهبی را نداشتند              
ن ترجيح می دادند که از تضادهای مذهبی داخلی و از اقليت های              دو رقيب مقتدر در ايرا    . بعدها امريکائی بودند  

به اين ترتيب نه با سلطنت فئودال ها و نه با دستگاه ايدئولوژيک              . قديمی مذهبی برای مقاصد خود استفاده کنند       
در اين صورت توده های شهری و روستائی که           . آنها يعنی نظام مذهبی محلی برخورد جدی پيدا نمی کردند            

 بسيار عقب مانده بودند نه توسط فئودال های نظامی به جنگ بر ضد استعمارگران کشيده شدند و نه                             هنوز
به اين ترتيب استعمار با فئوداليسم تضاد جدی پيدا نمی           . روحانيان فرمان جهاد بر ضد بيگانگان صادر می کردند         

مرکی ، حق االمتياز، پيشکش های      کرد و با گسترش نفوذ اقتصادی آن در ايران در آمدی نيز بصورت درآمد گ               
استعمارگران عليرغم اختالف   . خيره کننده و رشوه به دستگاه سلطنت و حکام فئودال از اين طريق می رسيد                   
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مذهب سعی می کردند با قشر باالی روحانی مناسبات نيکو داشته و در تضادهای خود از اين مناسبات بهره بر                         
ژوازی در ايران خلق در برابر استعمار خاموش ماند و جز در مواردی که فالن               بنا براين تا ظهور و رشد بور      . گيرند

فئودال يا روحانی بر اثر اختالف های درونی نظام فئودالی و يا رقابت استعمارگران به تنگنا نمی افتاد، مردم را بر                      
 . ی گذاشتضد استعمارگران بسيج نمی کرد و پا به ميدان مبارزه استعمارگر و متحد فئودال آن نم

گسترش فعاليت سرمايه داران خارجی در ايران که به منزله بسط نفوذ استعمارگران بود رشد بورژوازی را در                       
. ايران تسريع کرد و بر مسير تکامل بورژوازی و خصوصيات اقتصادی و اجتماعی آن اثر تعيين کننده ای گذاشت    

 ظاهر شود عناصری از اشراف فئودالی که با تحوالت           در آغاز و حتی پيش از آنکه بورژوازی به مثابه يک طبقه            
امير . سرمايه داری غرب آشنا می شدند تحت تاثير قرار گرفته تمايالت اصالح طلبانه در آنها برانگيخته می شود                  

عالوه بر اين افکار سياسی ترقی خواهانه تحت تاثير دموکراسی             . کبير نمونه کاملی از اين اصالح طلبان است         
تحت تاثير رابطه بازرگانی روز افزون . اروپای غربی در اينجا راه را برای جنبش بورژوازی باز می کرد           بورژوازی  

وارد کردن و فروش کاالهای خارجی و توليد        . با کشورهای سرمايه داری،بورژوازی تجاری در اير ان رشد کرد         
 اين دوره کاالهای صنعتی به ايران       در. و جمع آوری کاالهای قابل صدور داخلی زمينه عمده رشد بورژوازی بود           

وارد می شد و محصوالت کشاورزی صنعتی و کاالهای گران قيمت که در کارگاه های عقب مانده بطريق سنتی                  
عالوه بر اين بازرگانان خارجی کاالهای کشورهای استعمار زده را بين خود آن             . توليد می شد به غرب راه يافت      

اين بازرگانان برای در دست گرفتن بازار داخلی         . ه نيز سود سرشاری می بردند      ها مبادله می کردند و از اين را        
اولين رقابت های بورژوازی محلی با اين استعمارگران بر سر کنترل             .کشورها نيز اشتهای سيری ناپذيری داشتند      

 به نوبت خود به     همين بازارها به ظهور رسيد گرفتن امتيازات که به معنی ورود سرمايه های خارجی به ايران بود                  
بسط روابط سرمايه داری در داخل ايران و در نتيجه به رشد بورژوازی کمک کرد و در عين حال تضاد                                

پس از آنکه در دهه های آخر قرن نوزدهم بورژوازی در ايران            . بورژوازی را با صاحبان اين امتيازات افزايش داد       
در ايران شد و تمايل به سرمايه گذاری در امور              رشد کرد خواستار محدود شدن فعاليت بازرگانان خارجی             

اين تمايل فقط بر رقابت برتر      . صنعتی و معدنی و شرکت در برنامه های عمرانی در اين طبقه رو به فزونی گذارد                
استعمارگران برخورد نمی کرد بلکه رو بنای سياسی فئودالی مانع عمده ای در سد کردن رشد بورژوازی بشمار                    

 .می رفت

فئودالی که از جانب استعمارگران احساس خطر نمی کرد هروز بيشتر به درآمدهای ناشی از فعاليت های                 سلطنت  
در اين راه مدتها فقط     . استعمارگران نياز پيدا کرده و آماده بود در هر زمينه ای راه نفوذ استعمارگران را بگشايد                 

مار می رفت ولی سرانجام هنگام آن رسيد که          رقابت دو استعمارگر عمده مانعی برای بلعيده شدن همه ايران بش           
بورژوازی پای به ميدان گذاشته در راس توده ها عليه استيالی اقتصادی سرمايه داران خارجی و خودکامگی و                     

در اين مبازه بورژوازی از آن بخش از دستگاه روحانی که با             . وطن فروشی سلطنت فئودالی دست به مبارزه بزند       
انحصار توتون و تنباکو که بوسيله شرکت انگليسی           . ابسته شده بود استفاده می کرد       رشد بورژوازی به آن و      

اخذ شد و جنبشی که برای الغای امتياز بپا  شد آئينه تمام نمائی است از تضاد بورژوازی يا سرمايه خارجی                » رژی«
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ن در اين رويداد به خوبی      در عين حال تضادهای روسيه و انگلستا      . و دربار حامی آن ، که خلق را در بر می گيرد           
بانک استقراضی  . در دو دهه پيش از انقالب مشروطيت امپرياليزم روس در ايران دست باال را داشت              . نمايان است 

روس کليه وام ها و بدهی های ايران را يکجا به بانک انگليس پرداخته و مهمترين گمرک خانه ها را در گرو                           
 فعاليت وسيعی زده و ميزان معامالت بازرگانی روسيه با ايران فاصله               بازرگانان روس دست به   . خود گرفته بود  

سرمايه گذاری در راه سازی، راه آهن و خطوط تلگراف              . زيادی با معامالت ايران و انگليس پيدا کرده بود           
 عالوه بر اين  . توسط روسيه افزايش يافته و از اين حيث عقب ماندگی روسيه از انگليس بخوبی جبران شده بود                   

موقعيت مناسب اقتصادی ، روسيه سازماندهی و فرماندهی تنها نيروی نظامی جديد را که وظيفه عمده اش                          
البته همان  . محافظت دربار و پاسداری منافع و اتباع خارجی بخصوص روسيه بود يعنی قزاقخانه را بدست داشت                

 سلطنتی در جنبش تنباکو وظايف      قزاقخانه ای که عليرغم وظايف خطيرش در شورش مردم و هجوم آنها به کاخ             
با همه اين ها تنها موقعيت برتر اقتصادی روسيه در برابر انگلستان نبود که آن                 !! خود را بالکل فراموش کرده بود     

. تزاريسم با دربار مستبد قاجار هماهنگی سياسی داشت       . را هدف عمده مبارزه خلق به رهبری بورژوازی قرار داد          
تزاريسم آماده بود در سرکوبی هر گونه       . نجا يک خطر دائمی و جدی بشمار می رفت        قدرت نظامی روسيه در اي    

دربار قاجار نيز در دربار روسيه حامی قدرت مندی را          . مخالفت جدی در ايران از قدرت نظامی خود استفاده کند         
 . اطر نشان می کردحقوق افسران روس و قزاقان آنها قدرت نظامی روسيه را همواره به مخالفان روسيه خ. می ديد

واقعه ای که در سال های نخست قرن حاضر روی تحوالت اجتماعی ايران اثر گذاشت اين بود که سرانجام                          
دست اندازی موفقيت آميز روسيه بر منچوری با ستيزه جوئی امپرياليزم تازه از راه رسيده ژاپن روبرو شد و                           

باين ترتيب مطلقی که    . ه شکستی غير منتظره دچار شد      بزرگترين قدرت نظامی آسيا که قلبش در اروپا می زد ب            
 غرقه شد و اين نه در برانگيختن مردم         ۱۹۰۵-۷بزودی روسيه در انقالب     . در برابر خلق ايران قرار داشت شکست      

ايران بر ضد رژيم استبدادی قاجار موثر بود بلکه فرصت الزم را برای رقابت انگلستان با روسيه و عقب راندن او                      
باين ترتيب انگلستان در تضاد عمده ای که يکطرف آن سلطنت فئودالی مستبد و حامی عمده آن                     . ادبدست د 

 از طرف ديگر تضاد يعنی مردمی که به رهبری بورژوازی خواستار حکومت               - به خاطر منافع خود    -روسيه بود، 
ديری نپائيد و    ولی اين وضع     . قانونی و در حقيقت شرکت بورژوازی در حاکميت شده بودند حمايت کرد                 

 دموکراتيک در روسيه به شکست انجاميد و رشد تضادهای امپرياليستی در اروپا اتحاد روسيه و                 –انقالب بورژوا   
در اينجا منافع دور دست انگلستان در ايران موقتا تحت           . انگلستان را بر ضد آلمان و متحدانش ضروری ساخت         

در اين معاهده برتری    .  روسيه و انگليس منجر شد      ۱۹۰۷رار داد   الشعاع تضاد با آلمان قرار گرفت، و به انعقاد ق           
بورژوازی . موقعيت روسيه و تسلط آن بر مهمترين بخش های کشور ما از جانب انگلستان به رسميت شناخته شد                  

بورژوازی در اين هنگام    . ايران که سيمای تجاری داشت در آغاز قرن حاضر به رشد بی سابقه ای نائل آمده بود                  
از بطن اين   . ور کلی خصلت ملی داشته و خصلت کمپرادوری آن تحت الشعاع خصلت می قرار داشت                    به ط 

. بورژوازی تجاری، بورژوازی مالی در حال تولد بود و گرايش به سرمايه گذاری در آن به خوبی ديده می شد                      
اعمال نفوذ و رقابت    در همين حال نداشتن تامين برای سرمايه که از حاکميت سياسی فئودالی ناشی می شد و                      
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سرمايه های خارجی راه تکامل بورژوازی را بسوی صنعت سد می کرد و بورژوازی تجاری را ناگزير بسوی                        
خصلت کمپرادوری بورژوازی در اين دوره از آنجا ناشی می شد که اين طبقه از                 . مالکيت ارضی سوق می داد    

رده و بخش مهمی از سرمايه اش از اين راه تامين           راه وارد کردن و فروش کاالهای صنعتی خارجی سود کالنی ب          
از سوی ديگر در اثر صدور محصوالت و کاالهای ايرانی اين بورژوازی، نقش مهمی بطور مستقل و يا                   . شده بود 

تا اواخر قرن نوزده يکی از مهمترين کاالهای صادراتی ايران            . ( به عنوان کارگزار شرکت های خارجی داشت       
رن حاضر اين کاال با رقابت محصوالت انگليس و هند تحت سلطه انگليس روبرو شد و بازار                  در آغاز ق  . شال بود 

خارجی خود را از دست داد و در داخل نيز منسوجات شالبافی اين ويژگی را داشت که می توانست تکامل يافته                      
حکوم بود که برای     قالی بافی م  .( و ماشينی شود و در نتيجه در تکامل بورژوازی ايران نقش مهمی بازی کند                  

اين گونه رابطه دو جانبه بورژوازی با شرکت ها و سرمايه های خارجی خصلت               ) هميشه صنعتی دستی باقی بماند    
ضعف سرمايه گذاری صنعتی و بجای آن گرايش به مالکيت ارضی             . کمپرادوری را در بطن آن رسوخ می داد        

با همه اين ها بورژوازی با شرکت ها و           . رفتزمينه مادی محکمی برای اين خصلت کمپرادوری به شمار می              
بورژوازی قرن بيستم عالو ه بر تجارت دست به استخراج برخی              . سرمايه های خارجی تضادهای مهمی داشت      

معادن زد و حتی در مواردی به ايجاد راه و راه آهن خصوصی برای صدور اين مواد دست زده بود، کارخانه                           
 های خارجی از جمله بانک شاهی که ناشر اسکناس بود دست به رقابت می زد                 هائی وارد کرده و در برابر بانک      

بورژوازی به آن حد رشد کرده بود که با           . و با سفته بازی اسکناس های اين بانک را به مخاطره می انداخت                
ست اين بورژوازی نمی توان    . گرفتن امتياز ضرب سکه از دربار توانست چندين کرور به سرمايه خود بيافزايد                 

بورژوازی خواستار محدوديت   . اجازه دهد که بازرگانان خارجی بازار داخلی را تحت کنترل خود در آورند                 
جدی امتيازات عمرانی خارجی بود و خود اين تمايل را نشان می داد که سرمايه های بزرگی در راه سازی و                           

در تمام ادوار بعد هيچگاه     .  بگذارد )نه روسيه و انگليس   (ايجاد راه آهن با کمک فنی برخی کشورهای اروپائی           
اين زمينه ها   . بورژوازی تا به اين اندازه در برابر نقش اقتصادی دولت و سرمايه های خارجی توانائی نداشته است                 

و گرايش ها وابستگی بورژوازی به سرمايه های خارجی را تحت الشعاع قرار می داد و به آن خصلت ملی می                         
 .بخشيد

دستگاه حاکمه فئودالی و    .  با فئودالی نيز به نوبه خود تضاد آنها را با استعمار تشديد می کرد                اما تضاد بورژوازی  
قدرت های استعماری در دربار و      . خوانين و فئودال ها در حيطه حاکميت خود راه را برای استعمار می گشودند              

.  برای نفع طلبی خود تلقی می کردند       سازمان حکومتی اعمال نفوذ کرده و عمال استفاده حاکمه را به مثابه ابزاری            
بلژيکی که حافظ منافع     » نوز« عوارض وارداتی و گمرک خانه ها از جانب آنها و کارگزارانشان همچون                    

عالوه بر حکومت   . جدول های مالياتی متغير بود    . خارجيان و بخصوص نماينده روسيه بود، تعيين و کنترل می شد          
گاه همه . حيه بنا بر مخارج دستگاه اشرافی خود و بدلخواه تجار را می دوشيدندمرکز ، امرا و شاهزادگان در هر نا    

سرمايه تضمين نداشت و ثروت واقعی در مالکيت           . سرمايه منقول بازرگان از جانب شاهزاده مصادره می شد           
 عمومی به   به اين ترتيب بورژوازی نه تنها نمی توانست ازمنابع و سرمايه های             . موروثی امالک بزرگ نهفته بود    
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بورژوازی می خواست با    . نفع خود استفاده کند بلکه خودکامگی فئودالی موجوديت او را دائما تهديد می کرد               
تصرف حاکميت بازار داخلی را بدست خود گرفته دولت را به وسيله مهمی برای رشد خود و استقرار مناسبات                     

رژوازی صنعتی مانع رشد تضاد بورژوازی با         در همين حال عدم رشد بو       . سرمايه داری در جامعه مبدل سازد       
بورژوازی نياز به نيروی کار فراوان و تصرف اراضی فئودال های برای تهيه مواد         . سيستم توليدی فئودالی شده بود    

همين ضعف از سوی ديگر باعث      . بر خالف آن پای خودش در مالکيت ارضی گير کرده بود          . اوليه خود نداشت  
به عبارت ديگر    .  ادامه رابطه بازرگانی ناسالم استعمارگران مخالفتی نداشته باشد              شده بود که بورژوازی با       

 فئوداليسم  روبنای سياسی باين ترتيب بورژوازی در آن مرحله با        . خواستار قطع هر گونه مناسبات استعماری نشود      
نقالب خلق يعنی توده    در اين ا  . همين تضاد بود که انقالب مشروطه را بپا کرد         . و حاميان آن تضاد عمده داشت      

ولی ويژگی تضاد عمده چنين بود که        . های شهری و بورژوازی در يکسو و استعمار در سوی ديگر قرار داشتند              
      تا۱۹۰ ۶انقالب از سال. نوک تيز حمله را متوجه دربار مستبد قاجار و امپرياليزم خشن و قلدر  روسی می کرد

ضعف بورژوازی با عدم     . موکراتيک خود را آشکار ساخت       د – بطول انجاميد و خصوصيت بورژوا           ۱۹۰۹
برخورد با زيربنای  فئوداليسم و عدم قاطعيت همه جانبه در مقابله با استعمار، فقدان طبقه کارگر به مثابه طبقه                          

 دموکراتيک در   -شکل گرفته و غياب دهقانان در انقالب مانع اين نمی شود که اين انقالب را انقالب بورژوا                     
انقالب های  .  چين را می شناسيم     ۱۹۱۱ ترکيه و انقالب      ۱۹۰۸ای ابتدائی بشناسيم هم چنانکه انقالب         مرحله  
 دموکراتيک اين دوره در کشورهای استعمار زده اغلب نارسائی های مشابهی دارند که عمدتا ناشی از                   –بورژوا  

هدف بورژوازی است به همين     در اين انقالب ها روبنای سياسی و استعمار          . خصلت بورژوازی اين کشورهاست   
دليل اين انقالب ها شکست خورده و يا به نتايج نيم بندی می رسند و تکامل آنها در گرو انقالب های بعدی                            

اينک ببينيم نتايج انقالب مشروطه چه بود؟ انقالب موفق شد، دربار مستبد قاجار              . است چنانچه در چين ديده شد     
اشرافيت فئودالی ديگر بر بورژوازی      . در هيات حاکمه بدست آورد     را سرکوب کرده سهمی برای بورژوازی         

بورژوازی . سرمايه تضمين پيدا کرده و دريافت های مالياتی حساب و کتابی داشت               . سلطه يک جانبه نداشت    
اين ها نتايجی بود که بورژوازی بزرگ می توانست آن را            . اهرم هائی برای تامين حقوق خود بدست آورده بود         

در شرايطی که انقالب می بايست برای حفظ پيروزی هايش ادامه يابد و              . و از انقالب روی گردان شود     پذيرفته  
اين بار بر ضد امپرياليسم بخصوص بر ضد امپرياليسم مجاور روسيه دست به مبارزه بزند، بورژوازی که ضعف                      

ينجا می توان گفت که بورژوازی      در ا . های بنيادی اش او را مردد و سازشکار ساخته بود تن به مصالحه در داد                
 کمپرادور بود   –اين سازش که حاصل آن استقرار حکومتی با گرايش فئودال           . رسيد» مشروطه اش « سازشکار به   

آن قشر از بورژوازی که خواستار ادامه انقالب بود در کنار خلق و بهتر است گفته                . بورژوازی را به تجزيه کشانيد    
صلت ملی در آن ادامه يافت ولی بورژوازی سازشکار که عمدتا شامل بورژوازی             شود در پيشاپيش خلق ماند و خ      

بزرگ می شد با کسب پاره ای حقوق، تضمين سرمايه و اتکا به امالک وسيع که از اشراف فئودال ربوده بود                          
ز تجزيه بورژوازی پس ا    . قشر کمپرادور را بوجود آورد که با سرمايه خارجی و فئودال ها همکاری می کرد                   
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انقالب و در مرحله افول آن واقع شد ولی هنوز تا جدائی آشکار و ظهور تضاد بين اين دو قشر الزم بود تحوالتی       
 .رخ دهد

فئودال ها نيز که در زير علم دربار قاجار شکست خورده بودند، صورت جديد حاکميت را با مشارکت                              
. ه بيشتر در مجلس کرسی ها را اشغال کنند          بورژوازی و تحت قدرت امپرياليزم پذيرفتند و سعی کردند هر چ             

نقش قبلی او در    . امپرياليزم انگليس، که ناچار از تهاجم خود بر ضد روسيه دست کشيده بود، دالل سازش بود                  
انگلستان در حالی که پايگاه     . حمايت از مشروطه خواهی شرايط را برای ايفای اين نقش برايش فراهم کرده بود              

فراموش نکرده بود موقتا به برتری روسيه تن در داده و              ) پس از جنگ قريب الوقوع     (ه  های خود را برای آيند     
باين ترتيب از نظر    . ١سعی می کرد حتی المقدور اشراف تحت الحمايه خود را در منطقه نفوذ روسيه ضمانت کند               

 .سودمند نبود» مشروطه خواهی« انگلستان نيز ادامه 

انقالبيون قفقاز  . سيه فرصت کافی داشت تا بحساب انقالب ايران نيز برسد         تزاريسم پس از سرکوبی انقالب در رو      
که به کمک انقالب ايران آمده بودند تعقيب شدند و سپاه روسيه کانون پيشرو انقالب ايران يعنی تبريز را اشغال                     

وس و سازش   مجلس دوم با التيماتوم ر      . روسيه کوشش کرد تا نتايج نيم بند انقالب را نيز پايمال کند                . کرد
تضادهای درونی سيستم فئودالی که در اوج انقالب مورد استفاده قرار              . اشراف و بورژوازی بزرگ تعطيل شد      

سپهدارها و صمصام السطنه ها به ضديت با         . گرفته بود مانند تضادهای امپرياليستی، اکنون به سازش می انجاميد          
مجاهدان تبريز و   . ر ادامه انقالب  بود سرکوب می شد       خرده بورژوازی شهری که خواستا    . انقالب برخاسته بودند  

 .بورژوازی بزرگ ديگر به توده فداکار انقالبی نياز نداشت. عناصر انقالبی در همه جا زير فشار قرار می گرفتنند

اينک روحانيت وابسته به بورژوازی و روشنفکران نماينده بورژوازی که جانشين            . انقالب بدون رهبری مانده بود    
بورژوازی ملی نيز هنوز صف خود را از بورژوازی سازشکار جدا           . انيت شده بود ميدان را ترک کرده بودند       روح

. اين جدائی در سال های جنگ اول جهانی که بخش هائی از ايران را نيز در برگرفته بود انجام شد                       . نکرده بود 
خرده بورژوازی و   . ی برای ادامه جنبش شد    مبارزه با اشغالگران که باز تزاريسم بخش عمده آن بود زمينه تازه ا              

زحمتکشان شهری تحت رهبری بورژوازی ملی طی سال های جنگ اول جهانی بر ضد روسيه و انگليس مبارزه                    
. به اين ترتيب دوره جديدی از مبارزه ملی فرا رسيد که ادامه طبيعی انقالب مشروطيت محسوب می شود                 . کردند

آلمان به قلمرو امپراتوری عثمانی      . آلمان به رقابت با انگليس و فرانسه پرداخت          از اواخر قرن نوزدهم امپرياليزم     
سرمايه های آلمانی به عثمانی روی آورده و قيصر خود را حامی مسلمانان             . نيمه مستعمره آينده خود می نگريست     

 جائی برای   ۱۹۰۷داد  انقالب مشروطه ايران زمينه مساعدی برای تضاد روسيه و انگلستان قبل از قرار             . معرفی کرد 
پس از توافق روس و انگليس دولت         . فعاليت جدی آلمان و کارگزار او عثمانی در ايران باقی نمی گذاشت                

 و گرفتاری های داخلی امکان بهره برداری از جای خالی           ۱۹۰۸عثمانی نقش فعال تری بعهده گرفت ولی انقالب         
ف بندی آلمان، اطريش و عثمانی در مقابل انگليس،            آغاز جنگ جهانی اول و ص      . انگليس را به عثمانی نداد     

                                                 
 .مثال ضل السطان را که در اصفهان مورد کينه توزی روسيه قرار گرفته و ثروت و موقعيتش تهديد می شد 1
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جنبش . فرانسه و روسيه، بورژوازی ملی را به استفاده از اين تضاد که به مرحله تعارض رسيده بود برانگيخت                       
 .جديدی به ظهور رسيد که همانطوری که گفته شد ادامه طبيعی انقالب مشروطيت شناخته می شود

گرچه انگلستان و   .  را در آغاز جنگ اشغال کردند        ۱۹۰۷ خود در قرار داد        سپاهيان تزاری منطقه تحت نفوذ     
روسيه متحد يکديگر بودند ولی نقش روسيه و اهميت منطقه اشغالی او تزاريسم را هدف عمده جنبش ضد                          

مليون از دولت که روش سازشکارانه ای داشت می خواستند که بر ضد تهاجم روسيه                 . امپرياليستی قرار می داد   
ج کند و حتی پايتخت را از تهران به قم منتقل سازد ولی دولت با ترديد و دودلی اين پيشنهاد را رد کرد مليون       بسي

همانطور که همه می دانند     . همراه عناصر وابسته به آلمان و عثمانی تهران را ترک کرده و تدارک نظامی ديدند                
ن و عثمانی نيز قادر به حمايت مادی از اين دولت            آلما. دولت موقتی مليون و نيروی نظامی آن بسيار ضعيف بود          

سپاه روسيه و عثمانی در      . سرانجام اين دولت از قم به کرمانشاه و سپس به قلمرو عثمانی مهاجرت کرد                . نبودند
 .آذربايجان غربی و شمال کردستان با يکديگر جنگيدند

اقدامات و عمليات مليون در مرکز      . اوز بود خصلت عمده جنبش در اين دوره مقابله مستقيم آن با امپرياليزم متج            
ولی بورژوازی  ملی که در       . نشانه نقش آن قشر از بورژوازی است که خواستار ادامه مبارزه با امپرياليزم است                 

جنبش ميرزا کوچک خان    . حال جدا شدن از بورژوازی کمپرادور است قادر به رهبری همه جانبه جنبش نيست               
اين جنبش در آغاز    . حمايت می شد تجلی ديگری از جنبش ضد امپرياليستی است          که از جانب بورژوازی ملی       

اساسا جنبه ضد روسی داشت و در عمل نيز عالوه بر خرده بورژوازی نمايندگان بورژوازی ملی و حتی برخی                       
 روسيه نيز سعی می کرد از فئودال ها و مرتجعين دولتی برای سرکوبی اين                  . مالکين از از حمايت می کردند       

جنبش جنگل از حمايت آلمان و عثمانی برخوردار شد و حتی افسران آلمانی و عثمانی برای                . جنبش استفاده کند  
عمده نيروی جنبش را خرده بورژوازی تشکيل می داد ولی ايدئولوژی آن            . دادن تعليمات به کمک ميرزا شتافتند     

تهاجم مستقيم  . انه در اين دوره پا گرفته بود        تمايالت مسلح . ناسيوناليزم ضد امپرياليستی و بورژوازی ملی بود        
با همه اينها رهبری جنبش ضعيف تر از آن بود که           . امپرياليست ها خلق را بر ضد بيگانگان مهاجم بر می انگيخت          

 .تمايل رهبری جنبش به آلمان عثمانی نشان طفوليت بورژوازی ملی بود. يک جنبش انقالبی سراسری را برانگيزد

اولين نتيجه اين انقالب پايان دادن به استعمار روسيه در             . نقطه عطفی در جنبش به شمار می رود         انقالب اکتبر   
انگلستان سعی کرد به    . زنجير سنگين تزاريسم از گرده خلق گشوده شد و تضاد عمده عوض گرديد              . ايران بود 

وردند و بزودی نوک تيز      مليون امکانات تازه ای را بدست آ       . سرعت خالء ناشی از خروج تزاريسم را پر کند          
سپاه جنوب که تحت نظر افسران  انگليسی و هندی در منطقه نفوذ انگليس                  . حمله متوجه استعمار انگليس شد     

تشکيل شده بود همراه با واحد های انگليسی تا شمالی ترين مناطق ايران پيش رفت و با پايان جنگ بسود                              
ستان مرزهای امپراتوری را به منطقه فققاز و آسيای ميانه جلو              انگل. انگلستان نيروهای انگليس وارد فققاز شدند      

 ۱۹۰۷نفرت از انگليس که پس از انعقاد قرارداد           . برده بود و ايران می توانست در داخل امپراتوری قرار بگيرد            
ت  که هرگز رسمي۱۹۱۹انگلستان مقاصد نهائی خود را در قرار داد . آغاز شده بود اينک به حد اعالی خود رسيد      

. خلق که از بند تزاريسم آزاد شده بود حاضر نبود يوغ انگلستان را به گردن بگذارد                   . نيافت آشکار ساخته بود   
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مبارزه با قرارداد وثوق الدوله نيروهای شهری را زير رهبری بورژوازی ملی برانگيخت جنبش جنگل با غرش                       
ات که تجلی ابتدائی جنبش طبقه کارگر        عناصر سوسيال دموکر  . توپ های اکتبر خصلت انقالبی تری پيدا کرد        
 .مبارزه با نيروهای انگليس وظيفه مبرم جنبش جنگل شد. در ايران محسوب می شدند به جنبش پيوستند

 نيروی دريائی سرخ در تعقيب نيروهای سفيد و متحدان انگليسی آنها در انزلی پياده شد و انگليسی                  ۱۹۲۰در سال   
رزا کوچک خان رشت را گرفت با ائتالف ميرزا و نمايندگان جنبش کارگری                مي. ها را از گيالن به عقب راند       

در اين هنگام طبقه کارگر در ايران طبقه ای در حال تکوين بود و               . جنبش جنبه دموکراتيک تری به خود گرفت      
ونيست جنبش طبقه کارگر فاقد شرايط الزم برای تشکيل حزب کم     . عناصر وابسته به آن فاقد تجربه انقالبی بودند       

فعاالن اين جنبش عمدتا در فقفاز در ميان کارگران ايرانی رشد کرده بودند و سخت تحت تاثير حزب                         . بود
رهبران اين  . تشکيل حزب کمونيست پس از ورود بلشويک ها به انزلی حرکتی شتابزده بود                 . بلشويک بودند 

ه جنبش جنگل يک برنامه انقالبی        حزب درک درستی از شرايط ايران و مرحله انقالب در ايران نداشتند و ب                  
از سوی ديگر بورژوازی ملی که از         . پيشنهاد کردند که در آن هنگام پيش افتادن از شرايط محسوب می شد                

عقب نشينی انگلستان خشنود بود از تشکيل جمهوری شوروی گيالن به وحشت افتاد و خواستار پايان دادن به                       
ن کارشکنی کرده ميرزا کوچک خان را به جدائی و طرد کمونيست        مليون تهران در کار ائتالف گيال     . جنبش شد 

 .ها دعوت می کردند

لنين از  . درک نقش دولت جوان شوروی در اين دوره بدون شناخت استراتژی عمومی شوروی غير ممکن است                
د جنگ مداخله جويانه بر ض     . تثبيت پيروزی بدست آمده دفاع می کرد و خواستار مرزهای امن برای آن بود                 

شوروی خواستار خروج نيروهای انگليس از ايران و . شوروی با شکست ارتجاع و مداخله گران در حال پايان بود
در حاليکه شوروی از حمايت مادی انقالب آلمان           . تثبيت مرزهای خود و شناسائی خود از جانب ايران بود             

لذا شوروی ميرزا را با     . مايت کند خودداری کرده بود از جنبش جنگل نمی توانست بر خالف استراتژی خود ح             
 ۱۹۲۱شرايط مندرج در قرارداد     . مصالحه با دولت مرکزی دعوت کرد و موقعيت خود را برای او تشريح نمود                

به موجب اين قرارداد نيروهای انگليس و نيروی         .  تعيين شده بود   ۱۲۹۹ايران و شوروی مدتی پيش از کودتای         
ساير مواد قرارداد در     . ن اجازه ورود به هيچ نيروی خارجی نمی داد           شوروی ايران را ترک می کردند و ايرا          

پس از تجزيه جنبش جنگل و خروج          . جهت تثبيت موقعيت دولت جديد شوروی و بي طرفی ايران است                  
سرنوشت . شوروی ها جنبش بشدت تضعيف شد و سرانجام در برابر اردو کشی رضا خان بشکست انجاميد                      

 که يک جنبش انقالبی فقط با اتکا به نيروی توده و بسيج وسيع ترين و انقالبی                     جنبش جنگل به ما می آموزد      
واال اتکا به حمايت خارجی حتی اگر       . ترين قشرها و طبقاتست که می تواند سرنوشت خود را خود بدست بگيرد            

ر برابر تهاجم   اين حمايت از جانب يک مرجع انقالبی باشد جنبش را با ناکامی، که می تواند حاصل ناتوانی آن د                  
جنبش جنگل در دوره دوم حيات خود به ميزان           . دشمن و يا انحطاط و تجزيه آن از داخل باشد، روبرو سازد              

 –زيادی جنبه دموکراتيک پيدا کرده بود ولی ماهيت جنبش و موقعيت تاريخی آن از چهارچوب انقالب بورژوا                  
 .دموکراتيک نمی گذرد
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ناچار انگلستان به    .  ارتش سرخ مرزهای سابق روسيه با ايران احيا شد              با تصرف قفقاز و آسيای ميانه توسط         
اين بار ايران می    . استراتژی قديمی خود در ايران بازگشت و ايرا ن نقش دژ محافظ را دوباره به عهده گرفت                     

 خود را از     نقش ۱۹۱۹بنا بر اين قرارداد     . بايست سد عبور ناپذيری در برابر افکار انقالبی و امواج بلشويسم باشد             
دست داد و با توجه به موقعيت جنبش ملی و افکار و تمايالت ناشی از انقالب اکتبر ايجاد يک حکومت مقتدر و                      

فئوداليسم و نمايندگان عمده آن يعنی       . متمرکز با ادعاهائی دائر بر رفرم های اجتماعی و اقتصادی ضروری شد             
بورژوازی سازشکار که با عالئق       . ريخی پاسخ بگويند   خوانين و شاهزادگان نمی توانستند به اين ضرورت تا            

در چنين شرايطی است که سيد ضياء        . اقتصادی به استعمار وابسته بود اهرم عمده اين تحوالت بشمار می رفت              
 . را ملغی می کند۱۹۱۹تش قرارداد الدين طباطبائی ماسک انقالبی به چهره می زند و در اولين دوره حکوم

  ۱۲۹۹پس از کودتای تحوالت بيست ساله 
بورژوازی کمپرادور گرچه پايگاه امپرياليزم شناخته می شد ولی نمی توانست به شرايط پيش از انقالب                             

بنا بر اين نه تنها بورژوازی ملی و خرده بورژوازی بلکه           . مشروطيت يعنی به زير حاکميت مطلق فئودال ها برگردد        
در اين سيستم فئوداليسم به منزله يک       . از به سيستم جديدی داشت    بورژوازی سازشکار نيز برای ادامه رشد خود ني       

. شيوه توليدی می توانست به حيات خود ادامه دهد زيرا مزاحمتی برای استعمار و بورژوازی کمپرادور نداشت                    
عالوه بر اين فئودال ها به شرط پذيرفتن سيستم جديد می توانستند در حکومت متمرکز نقش مهمی نيز داشته                        

د ولی آنچه ضروری بود يعنی رفرم های اقتصادی، سياسی و اداری عمدتا از بورژوازی کمپرادور که رشد                     باشن
 طی چند سال    ۱۲۹۹اين ويژگی اقتصادی و اجتماعی سيستمی است که پس از کودتای             . يابنده بود ناشی می شد    

بصورت نيمه  (ر مستقيم استعمار  به تدريج در ايران مستقر شد و سيستمی بود فئودال کمپرادور که تحت سلطه غي                
 .قرار داشت) مستعمره

 سرکوبی جنبش دموکراتيک ملی که مظهر تمايالت انقالبی خرده           -اول: رسالت حکومت کودتا عبارت بود از      
در شرايطی که انقالب اکتبر جهان را به لرزه درآورده بود و هنگاميکه بورژوازی ملی ضعف                     . بورژوازی بود 

ب به اثبات رسانده بود، خرده بورژوازی همراه با جنبش نارس طبقه کارگر از خود                     خود را در رهبری انقال     
دوره دوم جنبش جنگل، قيام خيابانی و قيام کلنل تقی خان بارزترين نمايندگان              . حرکتی انقالبی ظاهر می سازد    
کار تر خرده   اين جنبش ها همراه با جنبش بورژوازی ملی و قشرهای محافظه                . اين جنبش به شمار می روند       

 بايد به حکومت خانخانی خاتمه داده شده و            -دوم. بورژوازی در تهران و ديگر شهرها بايد سرکوب می شد            
 -روبنای سياسی فئودالی که در انقالب مشروطيت ضربه مهلکی خورده بود جای خود را به يک روبنای بورژوا                   

ازمان اداری و آموزش، همه در خدمت اين         سرکوبی خوانين، تاسيس ارتش جديد و تجديد س        . فئودالی می داد  
به عبارت ديگر آنچه در صورت پيروزی انقالب مشروطيت و تکامل بعد آن به صورت يک                          . هدف بود 

دموکراسی بورژوائی در جامعه مستقر می شد اينک بصورت مسخ شده ای توسط بورژوازی کمپرادور به منصه                   
که در آغاز، خرده بورژوازی و حتی برخی رهبران             همين ويژگی حکومت رضا خان بود          . ظهور می رسيد   
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بورژوازی ملی را فريب داد و بنوبه خود موجب اشتباه دولت شوروی در تشخيص ماهيت اقدامات رضا خان نيز                     
 .شد

يک روزنامه نويس متظاهر و انقالبی نما که البته سابقه           . انگلستان برای کودتا چهره های مناسبی را انتخاب کرد         
اين انتخاب در شرايطی انجام     . انگلستان داشت و يک سرتيپ قزاق که هيچ وابستگی اشرافی نداشت           همکاری با   

سيد ضياءالدين بالفاصله پس از کودتا        . شد که بسياری از شاهزادگان و اشراف قاجار داوطلب کودتا بودند               
 و به کار گرفتن جمالت      ۱۹۱۹د  اشراف قاجار را بازداشت کرده و يا از کار برکنار ساخت و با اعالم الغای قراردا               

با سقوط دولت صد روزه سيد، چپ نمائی های او تعديل            . مهيج و انقالبی توده شهری را بسوی خود جلب کرد          
با اشتباه شوروی . شد و راه برای استقرار آنچه مورد نياز بورژوازی سازشکار و امپرياليزم انگليس بود گشوده ماند               

ود کمونيست ها که اين نام را خيلی آسان بر خود نهاده بودند بيش از پيش                   در شناخت حرکتی که آغاز شده ب       
 .گيج شده و فريب رضا خان را خوردند

در اينجا مجال برای شرح رويدادهای سياسی و عمليات نظامی رژيم کودتا طی سال های سلطنت که نتيجه آن                      
ی انقالبی، رضا خان و همکارانش متوجه       پس از سرکوبی جنبش ها    . تثبيت رژيم سلطنتی ديکتاتوری بود نداريم     

انگلستان . سرکوبی خوانين گردن کش شدند تا سيستم اداری و نظامی متمرکز را جانشين خانخانی فئودالی سازند       
که تا اين هنگام از همين نظام خانخانی حمايت کرده و آن را در راه مقاصد خود بکار گرفته بود رژيم جديد را                         

تسليم شدن شيخ خزعل در برابر رضا خان نمونه ای از حمايت معنوی و                . يت می کرد  در سرکوبی خوانين حما   
در شرايطی که جنبش انقالبی سرکوب شده و خرده بورژوازی و معاصر              . مادی انگليس در اين جريان ها است       

تاتوری وابسته به جنبش طبقه کارگر هنوز گيج و حيران بودند، رهبران بورژوازی ملی هوشيار شده و خطر ديک                    
اين جناح از بورژوازی ملی در آغاز به سوابق رضا خان نگريسته و در او جز يک بابا                     . نظامی را احساس کردند   

شمل و قداره بند نمی ديدند به همين دليل وقتی که تصميم به مبارزه با او گرفتند سعی کردند با شيوه های کهنه                         
رضا خان را بر سر کار آورده بود استاد همه اين دوز و              ديپلماتيک خود را از شرش راحت کنند ولی قدرتی که            

هر روز قدرت بيشتری گرفت و      . در نتيجه رضا خان نه فريب خورد  و نه از حرکت بازماند              . کلک بازی ها بود   
سرانجام عناصر ليبرال و نمايندگان سياسی بورژوازی ملی و خرده               . در مقابله با مخالفان خود خشن تر شد           

 .موش و خفه ساختبورژوازی را خا
دوم،نماينده . اول، متحد و حافظ منافع امپرياليزم است          . دستگاه حاکمه در اين دوره ماهيت سه گانه دارد              

استعمار مهمترين منبع اوليه يعنی نفت را به سهل ترين           . سوم، نماينده فئوداليسم است   . بورژوازی کمپرادور است  
اجازه می دهد کاالهای خود را در آن می فروشد و از رژيم               شرايط غارت می کند و تا آنجا که بازار مصرف             

برای سرکوبی جنبش ترقی خواهانه داخلی و همچنين دژی در برابر رسوخ افکار انقالبی در منطقه استفاده می                      
 .کند

ارز ناشی از درآمد نفت طی اين دوره عمدتا صرف هزينه های             . در اين دوره ظرفيت مازاد داخلی محدود است        
برای وارد  . و تسليحاتی، وارد کردن تعدادی کارخانه های نظامی و مصرفی و ساختمان راه آهن می شود                 نظامی  
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در دهه اول اين دوره شرکت ها       . کردن کاالهای مصرفی خارجی ارز ناشی از کاالهای سنتی نقش عمده را دارد            
 ، از ايران می      ۱۹۳۳-۳۹صادی  و سرمايه های خارجی در ايران فعاليت می کنند ولی با ظهور بحران بزرگ اقت                 

به اين ترتيب بازار مصرف در برابر       . گريزند و تنها شرکت نفت سرمايه گذاری خارجی عمده در ايران می ماند              
همچنين . واردات خارجی محدود مانده و سيستم توليدی عقب مانده سنتی مهمترين نقش را در بازار داخلی دارد                

از صدور نفت، که از آن در آمد ناچيزی به ايران می رسيد، برای بازار                 صادرات کاالهای سنتی اهميت بيشتری      
به اين ترتيب صادرات کاالهای مصرفی خارجی قادر به نابود ساختن سيستم توليدی سنتی نمی شود                . داخلی دارد 

و بحران بزرگ اين رشد را برای مدتی متوقف         . و رشد بورژوازی کمپرادور تجاری آهنگی سريع پيدا نمی کند          
به اين ترتيب بورژوازی کمپرادور در بخش خارجی که مهمترين جلوه اش فعاليت                  . سپس نيز کند می سازد     

ولی ايجاد سيستم اداری و نظامی، در دست گرفتن منابع عمومی در آمد از جانب     . تجاری است نقش عمده ندارد    
وز بيشتر خصلت بورژوازی     دولت، رشد بوروکرات ها و نظاميان قشر جديدی را بوجود می آورد که هر ر                     

 . بوروکرات را بخود می گيرد-کمپرادور
دستگاه اداری و نظامی اين دوره چرا خصلت بورژوازی دارد؟ زيرا که عناصری که فاقد وابستگی های بزرگ                     
مالکی، مانند شاهزادگان قاجار و خوانين، هستند و از ميان قشرهای خرده بورژوازی و بورژوازی برخاسته اند در                   

اس سازمان اداری و نظامی قرار می گيرند و از غارت منابع درآمد عمومی، ماليات ها و عوارض مختلف،                           ر
درآمد نفت و سپس از طريق تصرف اراضی وسيع مالکان و باالخره از راه ايحاد صنايع دولتی و سلطنتی و اجرای                 

ن قشر از بورژوازی نيز همانند         در اينجا عجيب نيست اگر اي        . طرح های عمرانی سرمايه کالنی می اندوزند         
دربار . بودن را با بورژوا بودن درهم می آميزند          » مالک«بورژوازی تجاری به امالک هجوم برده و خصلت             

تجديد سازمان اداری، ايجاد ارتش جديد،      . پهلوی و شخص رضا خان نمونه ای از اين گرايش های دوگانه است            
و آداب، مبارزه با روحانيت، ايجاد اطاق بازرگانی و وضع قوانين           گسترش آموزش عمومی، فرنگی مابی در رفتار        

و . تجارت و باالخره ايجاد برخی صنايع از جمله اقداماتی است که از خصلت بورژوازی اين رژيم ناشی می شد                    
. اما در کمپرادور بودن آن کمتر حرف است زيرا اين دستگاه با طرح و حمايت امپرياليزم انگليس حاکم شد                        

 را منعقد ساخت و باالخره هنگامی که         ۱۹۳۳ع آن را در زمينه های اقتصادی و سياسی حفظ کرده قرار داد                مناف
رضا خان و عده ای از همکارانش از انگلستان روی گرداندند به امپرياليزم تازه و خشن آلمان هيتلری گرايش                        

 .يافتند
 فئودال ها از جانب رضا خان ضبط می شد و             اراضی. فئوداليسم در اين دوره آزادی عمل خود را از دست داد            

اداره امالک پهلوی از طريق اجاره مقطوع بهره مالکانه را جمع آوری می کرد و در                 . بسياری از آنان تبعيد شدند    
معذالک اساس بزرگ مالکی و      . سطح کل سيستم توليد فئودالی، روابط توليدی و پولی بازار گسترش يافت               

فئودال ها حق داشتند که از       . يافت و سيستم فئودالی شکل عمده توليد کشاورزی بود          رابطه ارباب رعيتی ادامه      
به اين ترتيب در زير   . طريق نهادهای سياسی جديد مثل مجلس و سازمان اداری و نظامی در حاکميت سهيم شوند              
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 که سيستم سرمايه    در کنار هم قرار گرفت با اين تاکيد        ) ملی و کمپرادور  (بنا دو سيستم فئودالی و سرمايه داری       
 .داری رو به رشد بود و در روبنا فئودال ها و کمپرادور ها دستگاه حاکمه را زير سلطه امپرياليزم بدست داشتند

ضعف سرمايه گذاری خارجی و محدوديت جذب کاالهای صنعتی مصرفی از جانب بازار داخلی که با بحران                    
ورژوازی کاناليزه نشد، بلکه در شرايط مساعد برای رشد          بزرگ جهانی تشديد شده بود اين نتيجه را داشت که ب           

بورژوازی ملی اساسا متکی به توليد کارگاهی و سنتی بود و در صادرات اين کاالها و کنترل                  . خود استفاده کرد  
در نتيجه بحران، تجارت خارجی به انحصار دولت درآمد تا ثبات اقتصادی حفظ             . بازار داخلی نقش مهمی داشت    

همه . ايجاد صنايع مصرفی و بسط رابطه با شوروی کوشش شد که ايران از بحران جهانی مصون بماند                   شود و با    
گرايش های  . تجارت خارجی بيش از هر وقت ديگر متوازی شد           . اينها به سود رشد بورژوازی ملی تمام شد         

افندگی، کبريت  صنعتی بورژوازی ملی ميدانی برای ظهور پيدا کرد و يک رشته صنايع مانند ريسندگی و ب                       
به اين ترتيب بورژوازی ملی توانست عليرغم       . سازی، بلور سازی، صابون پزی و غيره توسط بورژوازی ايجاد شد          

همچنانکه ضرورت های تاريخی موجب رشد بورژوازی در تحت           . ( دور بودن از حاکميت سياسی رشد کند        
 .)سلطه حاکميت فئوداليسم و در بطن سيستم آن شده بود

اين سه  . دوره سيستمی که در برابر نيروهای ترقی خواه جامعه ايران قرار داشت سه جنبه مشخص پيدا کرد                در اين   
اين سه جنبه به يکديگر پيوستگی داشته و        . جنبه عبارت بود از امپرياليسم، رژيم ، و طبقات استثمار کننده مرتجع            

اری داشته سلطه خود را عمدتا از طريق آن            امپرياليست با رژيم همک    . بر روی همديگر اثر متقابل می گذارند        
همچنين فئودال ها و کمپرادورها پايگاه اجتماعی انحصارات خارجی و قدرت های امپرياليستی              . اعمال می کنند  

در عين حال امپرياليست ها سعی می کنند دو عامل ديگر را هر چه بيشتر با منافع و مصالح خود       . به شمار می روند   
ستگاه حاکمه از يکسو حافظ منافع طبقات حاکمه و از سوی ديگر حافظ منافع امپرياليست ها         د. هم آهنگ سازند  

در عين حال هر يک از اين عوامل منافع خاصی           . در عين حال از حمايت هر دو عامل بهره مند می گردد            . است
لب در برابر تضاد کلی     اين تضاد ها اغ   . نيز دارند که در عين وحدت تضادی را با دو عامل ديگر بوجود می آورد              

ولی مواردی پيش می    . سيستم با نيروهای مترقی يعنی خلق جنبه فرعی داشته و تحت الشعاع آن قرار می گيرد                   
در هيچ حالتی اين سه عامل نسبت به هم نقش مساوی              . آيد که اين تضاد فرعی رشد کرده و عمده می شود             

مثال هنگامی که   . بت به دو عامل ديگر نقش عمده دارد         به عبارت ديگر همواره يکی از اين عوامل نس          . ندارند
امپرياليزم دست به تجاوز مستقيمی در کشور تحت سلطه می زند و يا مستقيما اعمال نفوذ و دخالت می کند                           

انگلستان طی سال های     . نسبت به دو عامل ديگر نقش عمده را داشته و هدف جنبش رهائی بخش می گردد                    
حالتی نيز بوجود می آيد که در        . چنين موقعيتی داشت  ) وص پس از انقالب اکتبر    و بخص  ( ۱۹۲۱جنگ اول تا    

در اين حالت   . آن نه امپرياليزم چنين موقعيتی دارد و نه يک حکومت مقتدر و متمرکز در برابر خلق قرار دارد                     
ن در برابر   طبقات حاکم خود نيروهای سياسی و حتی نظامی را سازمان داده از پشت سر حکومت و يا جدا از آ                      

و اما حالت سوم هنگامی است که دستگاه حاکمه از قدرت زياد برخوردار بوده با                . جنبش صف آرائی می کنند    
توسل به ديکتاتوری عامل عمده سرکوبی و مقابله با جنبش رهائی بخش تلقی شده و نسبت به دو عامل ديگر                         
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ت بيشتری گرفته و سرانجام به جائی می رسد          اين رژيم در سرکوبی خلق هر روز قدر        . جنبه عمده پيدا می کند    
هنگامی که جنبش رهائی بخش برای کل       . که ديکتاتوری را برای منافع خاص خود بيش از پيش بکار می گيرد             

سيستم خطر جدی محسوب نمی شود اين نحوه اعمال ديکتاتوری دو عامل ديگر سيستم حاکم را به تدريج در                      
سيری که تحوالت سياسی در دوره رضا خان پيمود با چنين فرمول قابل             . هدبرابر ديکتاتوری حکومت قرار می د     

در اين دوره  تضاد اساسی جامعه در ايران  تضادی  بود که خلق يعنی بورژوازی ملی، کارگران،                      .  تحليل است 
 فئوداليسم  خرده بورژوازی ، دهقانان و توده های عشاير با ارتجاع حاکم يعنی امپرياليزم، بورژوازی کمپرادور و                 

. حاکم نيست ) مثل فئوداليسم يا سرمايه داری    ( اين بدين معنی است که در کشور ما يک فرماسيون کامل          . داشت
در اينجا فئوداليسم به حيا ت خود در کنار سرمايه داری ادامه می دهد و سرمايه های خارجی در اينجا نقش                            

يطی تضاد اساسی سيستم نمی تواند يک تضاد واحد و           در چنين شرا  . مستقيم و غير مستقيم مهمی به عهده دارند        
. در اين شرايط همه استثمار کنندگان در يک طرف تضاد قرار ندارند                 . ساده مثل تضاد کار با سرمايه باشد         

فئوداليسم و  ( پس تضاد خلق با امپرياليسم و ارتجاع داخلی          . بورژوازی ملی جزئی از خلق به حساب می آيد           
اما در شرايط خاصی اين تضاد اساسی تضاد عمده جامعه به           . ضاد اساسی اين سيستم است    ت) بورژوازی کمپرادور 

همانطور که قبال نشان داديم در آغاز مشروطيت تضاد با دربار قاجار و امپرياليزم روس که حامی                  . شمار نمی رود  
در دهه دوم حکومت    . وددرجه اول آن بود عمده شده و حتی انگلستان را به موضع گيری در برابر خود کشانده ب                 

رضا خان، دربار و دستگاه حاکمه ای که شاه در راس آن قرار داشت در بين دو عامل ديگر سيستم نقش عمده را            
پيدا کرده و به آن درجه از اهميت رسيد که نه تنها خلق هدف عمده شده  بلکه جناح هائی از کمپرادورها و                             

ديکتاتوری نظامی و پليسی هر     . اليزم انگليس را در برابر خود قرار داد        فئودال ها و باالخره در مرحله نهائی امپري        
. روز قدم تازه ای بر می داشت و ميدان عمل خود را از سرکوبی خلق به انقياد عوامل غير خلق نيز بسط می داد                          
 اين ديکتاتوری در درجه او خدمتگذار رضا خان و دارو دسته اش شده بود که از آن برای تصاحب امالک                          

. استفاده می کرد   ) بخش خصوصی (وسيع، غارت درآمدهای ملی و باجگيری از بورژوازی ملی و کمپرادور               
هنگاميکه . همه نهادهای سياسی ابزار بی اهميتی در می آمدند        . مجلس ديگر تريبون فئودال ها و کمپرادورها نبود       

آنها خواستند به هر    . نتيجه ای زدند  اشراف فئودال و کمپرادورها اين خطر را احساس کردند دست به تقالی بی                
داور، تيمورتاش و عده کثير ديگری قربانی اين          . نحو از موقعيت خود در برابر رژيم سلطنت مستبد دفاع کنند             

بورژوازی کمپرادور اشرافی که از ديکتاتوری برای سرکوبی خلق سود جسته بودند                . کوشش بی نتيجه شدند    
. ک مرغوب فئودال ها با ابراز تمايل شاه بايد به مالکيت او در می آمد                   امال. اينک خود قربانی آن می شدند       

باندهای مخفی و نيمه مخفی و       . نظاميان متحد شاه نيز در مقياس کوچکتری اين رويه دربار را تقليد می کردند                
قاجار نيمه علنی دارو دسته حاکمه تجار را تهديد می کردند و باج های اين ديکتاتوری شباهتی به استبداد                            

در چنين شرايطی نيروهای مترقی کامال سرکوب شده و         . سيستم پيشرفته پليس برکشور سايه انداخته بود      . نداشت
عرض و ناموس مردم نيز در      . تکليف توده ها ديگر معلوم بود     . امکان مبارزه سياسی به کلی از آنان سلب شده بود         

 .معرض تجاوز علنی اين دار و دسته فاشيست قرار داشت
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با حاکميت نازی بر آلمان و باال گرفتن تضادهای            . د ديکتاتوری دربار سرانجام به نتايج ديگری نيز رسيد           رش
در اين موقع   . اين مقارن پايان بحران بزرگ بود      . امپرياليستی، آلمان بار ديگر به ميدان رقابت ايران روی آورد           

از جمله سرمايه هائی که در زمينه صنعت           (.سرمايه های خارجی چند سالی بود که ايران را ترک کرده بودند              
سياست اقتصادی انگلستان در مواجهه با بحران بزرگ در ايران بر اين قرار گرفت که                 ). فرش فعاليت می کردند   

ايران بتواند با افزايش توليد در داخل و گسترش بازرگانی با شوروی از ثبات اقتصادی برخوردار گردد تا باری بر          
. نقش ايران به مثابه دژ محافظ امپراتوری در منطقه اين سياست را الزام آور می ساخت                     . دوش انگليس نشود  

امپرياليزم مهاجم حاضر بود شرايط اقتصادی بهتری به رضا خان             . آلمان در چنين موقعيتی به ايران روی آورد         
 :بودعواملی که رضا خان و دارو دسته اش را بسوی آلمان کشاند به شرح زير . پيشنهاد کند

بازرگانی، (اول، آلمان نازی که نقش مهاجم را داشت بايستی پيشنهادهای بهتری در زمينه مسائل اقتصادی                         
اين پيشنهاد از يک سو ثبات اقتصادی را افزايش می داد و از سوی ديگر به سود شاه و                      . به رژيم بدهد  ) صنعتی

زم آلمان در ايران دارای پايگاه اجتماعی قبلی        دوم، امپريالي . همکارانش بطور خصوصی مورد استفاده قرار گرفت      
نبود حال آنکه انگلستان چه در ميان اشراف فئودال و بورژوازی کمپرادور و چه در دستگاه اداری و در ميان                          

رضا خان که خود با توطئه       . رجال سياسی و نظامی طرفدارهائی داشت که به او اجازه کنترل رژيم را می داد                   
و حال آنکه آلمان    .  را بدست گرفته بود همواره بيمناک بود که قربانی توطئه انگلستان شود            انگلستان زمام قدرت  

بنا بر اين آلمان    . متکی به خود رضا خان می بود و با از دست دادن او موقعيتش به طور جدی به خطر می افتاد                        
ا انگلستان از آغاز رابطه     از اين گذشته مناسبات شخص شاه و همکاران نزديکش ب           . مطمئن تر و بی خطرتر بود      

اينک رضا  . زيرا که اينان در موضع ضعيفی همکاری خود را با انگلستان شروع کرده بودند              . ارباب و نوکری بود   
سوم، ديکتاتوری دربار و    . خان و دارو دسته اش در مقام شاه مقتدر و حکومت با آلمان وارد معامله می شدند                    

. ازيسم آلمان انطباق بيشتری داشت تا با دموکراسی بورژوازی انگلستان          افکار ضد کمونيستی شاه و حکومت با ن       
نمونه يک حکومت فردی را به مردم نشان می داد و برای ناسيوناليزم                  » پيشرفته«حکومت در آلمان مقتدر و        

چهارم ، شاه و همکارانش با تجاوزات موفقيت آميز          .سطحی و بی ريشه خود الگوی ايدئولوژيک پيدا می کرد           
مان به کشورهای اطراف بيش از پيش به پيروزی نهائی آلمان اطمينان حاصل می کردند و نزديکی خود با                         آل

تلقی می کردند و برای ادامه حاکميت خود تضمين بدست می                » آقای جديد دنيا   «آلمان هيتلری را پيوند با        
تنفر . ده شهری را دربرداشت   سرانجام بايد گفت نتيجه اين موضع گيری، فريب بخش مهمی از توده سا             . آوردند

از انگلستان و گرايش به آلمان به عنوان دشمن انگليس که در جنگ اول نيز شاهد آن بوديم توده های ناآگاه                         
. خرده بورژوازی را فرا گرفته بود و حرکات رضا خان به سود آلمان در اين توده ها ايجاد محبوبيت می کرد                         

کار به جائی رسيده بود که عوامل سياسی         . نارضائی جدی می نگريست   انگلستان اين تمايالت و حرکات را با         
به اين ترتيب می بينيم که        . انگليس تحت مراقبت  دربار قرار گرفته و بسياری از آنها خانه نشين شده بودند                    

نيز انگلستان و مرتجعين وابسته به آن، فئودال های زمين خود را باخته، بورژوازی از ديکتاتوری به جان آمده                         
اين تفرقه ای در صف دشمنان خلق است و نشانه عمده       . همانند خلق در برابر ديکتاتوری حکومت قرار می گيرند        
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برخورد خشن ديکتاتوری با قشر روحانی بيش از آنچه مشمول           . شدن تضادی است که اين تجزيه را باعث شده         
گر چه در اين زمان     . حاکم ديگر است  تضاد خلق با ديکتاتوری شود، مشمول عمده شدن تضاد رژيم با عوامل               

بخش کوچکی از روحانيان بمثابه متحد و وابسته به بورژوازی ملی شناخته می شوند و مقاومت آنها در برابر                          
ديکتاتوری جنبه خلقی دارد، اکثريت اين قشر بخصوص روحانيان معتبر به فئوداليسم و بورژوازی کمپرادور                     

رواج . ابه يک قشر اجتماعی و اقتصادی دارای موقعيت ممتازی در جامعه هستند           بستگی داشته و عالوه بر آن به مث       
و اقتدار مطلق   ) لباس پوشيدن، کشف حجاب و گسترش آموزش دولتی در برابر آموزش مذهبی             (فرهنگ غربی 

به اين ترتيب نه تنها       . دربار و حکومت تابع آن به موقعيت اجتماعی روحانيت آسيب جدی وارد می کرد                     
. ان مترقی بلکه مرتجعين مذهبی نيز با رژيم در گير شدند و منکوب اين ديکتاتوری سازمان يافته گشتند                    روحاني

زيرا که روحانيت مورد ستم      . نتيجه ديگر اين برخورد تقويت موقعيت قشر روحانی در توده های شهری بود                 
توری زمينه برای گسترش     ديکتاتوری در بين اين توده محبوبيت کسب کرده و سرانجام پس از سقوط ديکتا                  

اين خود نتيجه منفی برخورد سطحی و جابرانه رژيم ارتجاعی را با نفوذ قشر                . ارتجاع مذهبی نيز فراهم شده بود     
 .مذهبی در جامعه آشکار می سازد

در اينجا يکی از سه عاملی اجتماعی و سياسی يعنی رژيم تحت حمايت آلمان هيتلری، هدف عمده جنبش ترقی                    
 ولی امکانات و نيروی جنبش در آن شرايط چه بود؟. ده استخواهانه ش

جناح مليون که موضع رهبری جنبش را داشت        . بورژوازی ملی در مصاف با ديکتاتوری رو به رشد سرکوب شد          
حزب کمونيست که ،     . متفرق شده و مبارزه پراکنده و مقاومت های جسته گريخته آن به خاموشی گرائيد                    

 در آن شرايط پيش آهنگ طبقه کارگر محسوب می شد پس از آنکه ماهيت رژيم را                      صرفنظر از نام آن، نيز     
 .درک کرد به مبارزه با آن دست زد ولی اين مبارزه نيز نارسا و با نيرو و تاکتيک های رژيم نامناسب بود

ار   حزب کمونيست و اصوال داشتن مرام کمونيستی جرم شناخته شده مورد تعقيب قر                   ۱۳۱۰سرانجام در سال     
سازمان ها و شبکه های محدود حزب کمونيست در داخل پراکنده شده و جز عده ای مهاجر از آن باقی                     . گرفت
مناسبات ايران و   . هيستری ضد کمونيستی باال گرفت     . عده ای از فعاالن حزب محاکمه و زندانی شدند           . نماند

ترش اين مناسبات در سال های       شوروی رو به تيرگی می رفت و لی ضرورت اقتصادی باعث ادامه و حتی گس                 
در نيمه سال بعد که عده ای از محصلين            . به اين ترتيب خلق فاقد هر گونه سازمان پيشرو گرديد             . بعدی شد 

اعزامی به خارج به ايران بازگشتند تمايالت مارکسيست در بين آنها شيوع يافت و سرانجام در ميان همين                            
.  مارکسيسم و نه دست زدن به مبارزه با ديکتاتوری تشکيل شد           محصلين بود که محفل مارکسيستی برای آموزش      

 از جانب پليس لو رفته و اعضای آن بازداشت            ۱۳۱۶تقی ارانی موسس و گرداننده اين محفل بود که در سال               
اعضای آن شناخت درستی از     .  نفر در هنگام بازداشت در مراحل ابتدائی کار خود قرار داشت             ۵۳گروه  . شدند

با وجود اين نارسائی جديد،      .  تجاربی از جنبش رهائی بخش و مبارزه در شرايط سخت نداشتند              جامعه خود و  
اغلب افراد اين گروه با همکاری عده ای از فعاالن حزب کمونيست پس از سقوط ديکتاتوری ، حزب توده را                       

 .تشکيل دادند
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. ا تعريف اقتصادی آن رشد کرد      در طول اين دوره بيست ساله بخصوص از ابتدای دوره دوم آن طبقه کارگر ب                 
معذالک اين طبقه کارگر فاقد      . رشد طبقه کارگر مقارن با رشد بورژوازی و گسترش فعاليت شرکت نفت بود               

در تحت سلطه ديکتاتوری و در غياب يک پيش آهنگ انقالبی طبقه               . فرهنگ پرولتری و آگاهی طبقاتی بود      
ر اواخر دهه اول حکومت رضا خان اعتصاب کارگران         د. کارگر حرکات سياسی و اقتصادی چشمگيری نداشت      

. نفت، اعتصاب کارگران چاپخانه ها و چند حرکت کوچک رخ داد که در دهه دوم اين حرکات نيز ديده نشد                     
بورژوازی ملی نيز غليرغم رشد اقتصادی خود زير         . به اين ترتيب طبقه کارگر به تعويق سياسی آن ضعيف بود            

رهبران بورژوازی ملی برخی کشته، برخی        .  هر گونه سازمان سياسی محروم ماند         فشار ديکتاتوری از داشتن    
خرده بورژوازی در غياب سازمان های پيشرو انقالبی و طبقه کارگر دچار سرکوبی               . زندانی و خانه نشين بودند    

چنين . فتافيون، صوفی گری و درويش بازی و باالخره گرايش های فاشيستی، اين قشرها را در بر گر                 . شده بود 
 .بود سيمای دوره ای ازتاريخ معاصر ما که حکومت سياه بر آن سايه انداخته بود

 ديکتاتوری همچنان استوار    ۱۳۲۰در سال   . نيروهای ترقی خواه جامعه نتوانستند سلطه ديکتاتوری را نابود سازند           
ت مطلقی شده بود که جاودانه به       رژيم تبديل به قدر   . و هيچ جريان مبارزاتی مترقی در برابر آن قرار نداشت         . بود

در غياب هر گونه جنبش مبارزه جويانه، قشرها و طبقات زحمتکش به سرنوشت خود تسليم شده                  . نظر می رسيد  
مردم در خانه   . سيستم پليسی تخم عدم اعتماد  را در مردم پراکنده ساخته بود           . استثمار و ستم را تحمل می کردند      

بگير و ببند ها، سر به نيست کردن ها و تجاوزات به ناموس             .  و شاه بد بگويند    خود نيز جرات نداشتند به حکومت     
شکوفائی اقتصادی نيز جای خود را به تورم ناشی از آغاز جنگ جهانی می                 . مردم، توده را مرعوب ساخته بود      

روی را نيز به    تضادهای امپرياليستی که اتحاد شو    . سرانجام واقعه ای که هيچ کس انتظارش را نداشت رخ داد          . داد
جنگ کشانده بود، زمينه را برای دخالت ارتش های خارجی در ايران بخاطر هدف های استراتژيک فراهم                         

حال آنکه آلمان در ايران      . بهانه اين مداخله نفوذ آلمان در ايران و مناسبات رژيم با آلمان هيتلری بود                . ساخت
نظامی و صنعتی با عده ای جاسوس و کادر سياسی            نيروی واقعی نداشت و حضور مادی آن به تعدای مستشار             

ولی انگلستان تصفيه   . اشغال ايران برای بی خطر ساختن خط تدارکاتی متفقين ضروری بود              . محدود می شد   
حساب با رژيم رضا خان را نيز در نظر داشت و اتحاد شوروی از ايجاد يک پشت جبهه مطمئن و بسط نفوذ                             

به اين ترتيب در فاصله چند روز ديکتاتوری رضا خان          . ی اين اقدام سود می برد     ايدئولوژيک خود و منافع اقتصاد    
و دارو دسته اش نه با قيام نيروهای انقالبی جامعه بلکه با مداخله نيروی نظامی شوروی و انگلستان سقوط کرد و                       

د شد و سرانجام با       رضا خان که از توطئه انگلستان همواره بيمناک بود به پيشنهاد همين دولت از ايران تبعي                      
 . انگليس در ژوهانسبورگ جان سپردفالکت در مستعمره

 ۳۲ تا مرداد ۲۰از شهريور 
از » توزرد«رژيم ديکتاتوری که در سرکوبی مردم از خود توانائی بسيار نشان داده بود، در برابر تهاجم خارجی                     

ديد سازمان شده بود و تحت فرمان        ارتش، ژاندارمری و پليس که به قيمت فقر توده مجهز و تج              . آب در آمد  
دارودسته رضا خان هر مقاومت داخلی را سرکوب کرده بود، در برابر ارتش های خارجی از بدترين سپاهيان                       
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معروف است که امرای نظامی با چادر نماز گريخته پست های             . فتحعليشاه قاجار نيز نااليق تر و ضعيف تر بود          
) خراسان، گيالن، آذربايجان و بخش شمالی کردستان       (ی ايران شمالی  ارتش شورو . نظامی خود را ترک کردند    

ارتش ايران در منطقه شوروی ها خلع سالح شد ولی بعدها به ژاندارمری و شهربانی اجازه فعاليت                  . را اشغال کرد  
ا پايان  مرکز اداری و فرماندهی ارتش سرخ عمال تمام امور منطقه اشغالی را زير نظر داشت و ت                 . انتظامی داده شد  

در مناطق  . مدت اشغال دولت نمی توانست در اين منطقه بدون موافقت شوروی دست به هيچ اقدام عمومی بزند                  
تهران به مثابه مرکز حکومت تحت اشغال نبود        . اشغالی انگليس و امريکا نيز کم و بيش اوضاع بر همين منوال بود            

به اين ترتيب دولت مرکزی فاقد قدرت        .  داشتند ولی واحد های نظامی سه دولت در اطراف شهر پادگان هائی            
الزم برای اعمال حاکميت بود و دور عامل سياسی ديگر يعنی نقش مستقيم استعمار و قدرت ارتجاع داخلی در                      

همچنين سقوط رژيم   . ورود ارتش های امپرياليستی نقش مستقيم استعمار را افزايش داد           . برابر خلق قرار گرفت   
 که فئودال ها و خوانين به مراکز قدرت خود بازگشتند و در رابطه با استعمار از موقعيت                      ديکتاتوری امکان داد  

 .در مقابل نيروهای خلق نيز بنحو بی سابقه ای رشد کرد. تازه ای برخوردار شوند
به فاصله چند ماه تورم     . با ورود ارتش های خارجی آثار اقتصادی جنگ به معنی واقعی آن در ايران آشکار شد                 

ارزاق و مايحتاج مردم به زودی کمياب شده و نشانه های قحطی در شهر و روستا ديده                    .  سابقه ای ظاهر شد    بی
مهاجرت از روستا به شهر و از شهرک ها به شهرهای بزرگ و تهران که قبال زير کنترل قرار گرفته بود و به                        . شد

دی بصورت امواج بی پايان شهر ها و          صورت بيکاری پنهانی متراکم شده بود، اينک در شرايط بحران اقتصا              
تبعيدی ها و خانه نشين ها خواه ملی بودند يا وابسته به سياست انگلستان                  . بخصوص تهران را در بر می گرفت       

محافل و جمعيت های اجتماعی و سياسی مثل قارچ يکشبه می رويد و زندانيان                 . وارد عرصه سياست می شوند     
فقط چند هفته   .  مرام اشتراکی شده بودند با احترام و هاله تقدس آزاد شدند            سياسی که اغلب آنها متهم به داشتن      

 نفر و فعاالن    ۵۳موسسان آن حزب از افراد گروه        . پس از سقوط ديکتاتوری، حزب توده اعالم موجوديت کرد         
. سابق حزب کمونيست و عده ای از دموکرات های ليبرال که خانه نشين و مغضوب شده بودند تشکيل شده بود                     

دولت و حزب کمونيست شوروی از آغاز بر تشکيل و در برنامه های حزب نظارت داشت و با توجه به بی                              
تجربگی هيات موسس و موقعيت فوق العاده دولت شوروی در ايران، توصيه ها و تمايالت حزب کمونيست                       

: جمعبندی می شود  موقعيت حزب توده در آغاز به شرح زير           . شوروی در اين جريان نقش تعيين کننده داشت        
فعاليت های حزب   . اول، حزب توده حاصل و نتيجه يک دوره مبارزه پيوسته با دشمن خلق و طبقه کارگر نبود                   

کمونيست طی يک دهه قطع شده و هيچ جريان مبارزاتی که در دوره رکود و خفقان در مبارزه با ديکتاتوری                        
به عبارت ديگر در دوره رکود و خفقان        . وجود نداشت تصفيه شده، تجربه اندوخته و خصلت انقالبی يافته باشد           

نه فقط توده بلکه پيشاهنگ نيز صحنه مبارزه را خالی کرده و اينک که در شرايط مساعد به فاصله کوتاهی توده                      
اين واقعيت مهم که رژيم نه بر اثر مبارزه خلق بلکه بر اثر               . ها بسيج می شوند جنبش فاقد پيشاهنگ انقالبی بود         

. ارجی سقوط کرده بود در عين حال به معنی عقب ماندگی نيروها و سازمان های رهبری کننده بود                        ضربه خ 
افرادی که حزب توده را تشکيل دادند و آنها که در ماه های نخست به آن پيوستند نه کارگر آماده و انقالبی                           
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به اين ترتيب   . انقالبی يافته باشند  بودند و نه روشنفکرانی که در کوره مبارزه زير ايدئولوژی طبقه کارگر تربيت               
در حاليکه زحمتکشان و قشرهای خرده بورژوازی به سرعت بسيج می شدند، حزب توده فقط از نظر کمی رشد                    

دوم، در اين دوره رابطه احزاب کمونيست با حزب و دولت شوروی رابطه              . می کرد و رشد کيفی آن ناچيز بود        
بران آنها به شوروی به منزله يک رهبری خطا ناپذير می نگريستند و               احزاب کمونيست و ره   . ای يک جانبه بود   

در کشور ما عالوه بر اين رابطه موقعيت ديرينه          . تائيد شوروی از اين احزاب ضابطه اصالت آنها شناخته می شد            
حزب کمونيست شوروی و دولت شوروی در ايران و موقعيت فعلی آن که در ايران دارای ارتش و نوعی                            

بی ريشگی و کم تجربگی رهبران جنبش کارگری در ايران اين           . بود اين رابطه را مضاعف می ساخت      حاکميت  
اثر را دو چندان می ساخت اين رابطه بصورت دنباله روی بی چون و چرای حزب توده از سياست حزب و دولت     

ا در ايران چپ روی     سوم، با توجه به تجربه حزب کمونيست ايران که تشکيل چنين حزبی ر            . شوروی نمودار شد  
 هيات موسس از انتخاب نام حزب         ۱۹۴۲-۴۱تلقی می کردند و اهميت رابطه شوروی با متفقين در سال های                 

مساله ممنوعيت مرام   . کمونيست و برنامه نهائی خود منصرف شده به ايجاد يک حزب دموکراتيک اکتفا شد                 
نون آنقدر دست کم گرفته شد که حتی برای         اشتراکی در اين موقع مانع جدی محسوب نمی شد و وجود اين قا             

با توجه به وضع خراب اقتصادی شعارهای حزب توده زحمتکشان را به حزب                . الغای آن اقدامی به عمل نيامد      
در مدت دو سال حزب توده و اتحاديه        . روشنفکران نيز به سرعت بسوی حزب توده جلب شدند         . جلب می کرد  

 . تبديل شد که در نواحی اشغالی ارتش سرخ نقش مهمی بعهده داشتهای وابسته به آن به يک نيروی عظيم
-۲۰حزب توده که به مهمترين جريان سياسی تبديل شده و نيروهای عظيمی را به دنبال می کشيد در سال های                        

در اين سال ها حزب توده نه خواستار اصالحات         .  از مبارزه جدی با ارتجاع داخلی و استعمار خودداری کرد           ۲۳
شعارهای سياسی حزب توده در اين سال ها متوجه           .  شد و نه عليه استعمار انگلستان دست به مبارزه زد             ارضی

. ديکتاتوری بود حال آنکه با سقوط رژيم و اشغال ايران بازگشت ديکتاتوری خطر جدی محسوب نمی شد                       
يل به آلمان اين نيز مساله      علی رغم پاره ای جريان های متما      . همچنين حزب توده بر ضد فاشيسم تبليغات می کرد        

واقعيت اين بود که حزب توده خود را ملزم می ديد از تضاد عمده جهان تبعيت کند و تاروشن شدن                     . عمده نبود 
اين برنامه  . تکليف جنگ از مبارزه جدی بر ضد انگلستان و پايگاه های اجتماعی اش در ايران خودداری کند                    

ری خلق از حزب توده گرفت و همکاری برخی عناصر وابسته به                موقعيت مناسبی را برای بدست گرفتن رهب        
در اين سال ها بورژوازی ملی دارای نيروی         . انگليس با اين حزب در اين سال ها لکه سياهی بد امان حزب شد               

 .سياسی جدی نبود و مصدق و همکارانش به مبارزه ای پراکنده آنهم پس از تشکيل مجلس دست زده بودند
تضاد عمده جامعه ما کدام تضاد بود؟ تضاد خلق با امپرياليزم و                .  که ايران در اشغال بود      طی سال های جنگ    

پايگاه اجتماعی آن يعنی فئوداليسم و بورژوازی کمپرادور يعنی تضاد اساسی سراسر پروسه که با سقوط                            
ظامی مستقيما در ايران    در اين تضاد مبارزه با امپرياليزم که از نظر سياسی و ن             . ديکتاتوری اينک عمده شده بود     

در اين سال ها می بايست مبارزه برای قطع نفوذ انگلستان، ملی شدن              . دخالت داشت اهميت درجه يک پيدا کرد      
کارگران نفت می توانستند از تضاد جهانی استفاده          . نفت و اصالحات ارضی و اجتماعی پايه گذاری می شد            
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شوروی بمثابه متحد انگلستان می توانست به خاطر مصالح          اتحاد  . کرده و حقوق اقتصادی و سياسی کسب کنند        
همانطور که می دانيم حزب توده تضاد جهانی را تضاد            . متفقين در جنگ انگلستان را وادرا به دادن امتياز کند           

در مرحله دوم از مطالبه امتياز نفت توسط        . جامعه ما فرض کرد و تا مراحل پايان جنگ از اين تضاد پيروی کرد              
 تا پايان وقايع آذربايجان حزب توده با پيروی بی قيد و شرط از سياست شوروی در ايران بطور قطع                           شوروی

حزب توده به اين واقعيت اساسی توجه نداشت که پيروزی جنبش           . رهبری مبارزه ضد امپرياليستی را از دست داد       
در اواخر  .  اين کشور است   طبقه کارگر در کشورهای تحت سلطه در گرو بدست گرفتن مبارزه رهائی بخش در              

جنگ حزب توده و دولت شوروی در يکسو و انگلستان، اشراف و ارتجاع وابسته به آنها در سوی ديگر  موضع                       
قشرهای چشمگيری از خرده بورژوازی و بورژوازی ملی در اين مبارزه بطور کلی بی طرف مانده                  . گرفته بودند 

موکرات آذربايجان و حزب دموکرات کردستان نيروهای مهمی را         در ادامه اين جريان حزب توده، فرقه د       . بودند
در آذربايجان ، گيالن و تا حدودی در کردستان         . که شامل زحمتکشان شهر و روشنفکران بود رهبری می کردند         

با اين ترتيب بخش عظيمی از خلق زير رهبری اين سه جريان که از           . نيروهای دهقانی آغاز به حرکت کرده بودند      
ارتش سرخ چه در فراهم کردن شرايط مساعد        . ها و برنامه های شوروی پيروی می کردند قرار گرفته بود          توصيه  

برای حزب توده و دو جريان ديگر و چه در ممانعت علنی از حرکت نيروهای نظامی دولت به نواحی تحت                           
ترش فعاليت اين   اشغال خود و چه در حمايت از حزب توده در مرکزو در سطح کل جامعه نقش مهمی در گس                     

نقش دولت و ارتش شوروی در رويدادهای اين دوره در             . جريان ها و حفظ پيروزی های آنها بازی می کرد            
عوامل خارجی از طريق ديناميسم درون پديده برآن اثر می گذارد، بطور کامل منطبق نمی                  : چهارچوب فرمول 

از سوی  .  نيروی مادی واقعی به حساب می آمد         ارتش سرخ با اشغال ايران بدرون پروسه راه يافته بود و             . شود
نارسائی و ضعف   . ديگر شوروی در تعيين مشی جنبش داخلی و رهبری آن نقش تعيين کننده پيدا کرده بود                     

طی . حزب توده و دو جريان ديگر که در شرايط کم و بيش مشابهی رشد کردند در رهبری جنبش آشکار است                    
ی که بسيار مساعد بود اين جريان ها نتوانستند به کيفيت انقالبی دست               چند سال اقامت ارتش سرخ و در شرايط        

يافته و به نيروئی متکی بخود و واقعی تبديل شوند تا بدون نياز به طوالنی شدن اقامت ارتش سرخ در ايران بتوانند     
اساسی بعدها نيز   همانطور که می دانيم اين ضعف        . عليه استعمار و ارتجاع داخلی دست به مبارزه ای قاطع بزنند           

در جنبش کارگری بصورت های گوناگون ادامه يافت و سرانجام جنبش را با شکست طوالنی و همه جانبه                          
 .روبرو ساخت

ورود ارتش سرخ به ايران با توجه به استراتژی          : نقش شوروی را در اين سال ها می توان چنين جمع بندی کرد              
عين حال نمی توان بعنوان حرکت ضد خلقی تلقی شود            عمومی شوروی در جنگ جهانی قابل درک بود، در            

بخصوص وقتی ضعف های برخی واحدهای نظامی در مواردی که به حقوق مردم تجاوزاتی می کردند چهره                     
زيرا فرمانده ها و مسوالن شوروی کوشش می کردند که ارتش سرخ هر              . عمومی ارتش سرخ شناخته نمی شود     

دخالت مستقيم شوروی در سازماندهی جريان       .  ضد خلقی دور بماند     چه بيشتر از خصلت يک ارتش اشغالگر        
های کارگری و چپ ايران و ايفای نقش تعيين کننده در انتخاب مشی آنها نادرست و انحرافی از حدود روابط                       
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شوروی می بايست هر چه بيشتر اتکاء به خود اين جريان ها را افزايش              . برادرانه جنبش ها و احزاب تلقی می شود       
در اين صورت جريان    . اده آنها را در يافتن مشی سياسی آزاد گذاشته در صورت لزوم به انتقاد از آنها اکتفا کند                 د

های داخلی دير يا زود متوجه موقعيت خود شده و بجای پيروی از تضاد های جهانی از تضادهای داخلی تبعيت                      
مطالبه . بعدها رو در روی هم قرار نمی گرفت       کرده در نتيجه جنبش ترقی خواهانه به دو بخش تقسيم نمی شد و               

امتياز نفت شمال، سرهم بندی کردن فرقه دموکرات و راندن اين فرقه بسوی حاکميتی بدون ريشه جدی، تاخير                    
در خروج ارتش سرخ از ايران بخاطر ايجاد جريان هائی برای پر کردن خالء ناشی از خروج، مذاکره با قوام و                         

االخره بازداشتن نيروهای داخلی يعنی فرقه دموکرات آذربايجان و کردستان از برخورد              نتيجه اين مذاکرات و ب     
نظامی با ارتش مرکزی در پايان ماجرای فرقه اشتباهات جبران ناپذير شوروی در ايران بود که از انحرافات حزب                   

ی به ظاهر انقالبی    ما تعجب می کنيم که چگونه برخی جريان ها        . و دولت شوروی در همان دوره ناشی می شود        
سوسيال «بعنوان  ) ۱۹۵۶و يا     (۱۹۶۰ لنينيست می نامند از شوروی پس از سال                –که خود را مارکسيست        

نام می برند ولی اين اشتباهات را که نه تنها در ايران بلکه در بسياری موارد ديگر تکرار شده است                        » امپرياليسم
ما ترديدی نداريم که     .  را بدون انتقاد اساسی می پذيرند        ناديده گرفته شوروی اين دوره تحت رهبری استالين         

ما معتقديم که شوروی می بايست در ايران چنان سياستی در پيش می گرفت که             . شوروی ملزم به تخليه ايران بود     
ما معتقديم که شوروی می     . بدون تاخير می توانست ايران را ترک کرده و افکار عمومی را بر ضد خود نشوراند                

در ايران از هر گونه نفع طلبی مصون مانده و بجای کسب امتياز نفت جريان های چپی را به مبارزه بر ضد                       بايست  
در اين صورت حاصل ورود ارتش سرخ به ايران رشد يک جنبش ريشه               . امتيازات انگلستان رهنمون می گشت    

م ضعف ها و نارسائی های بی آنکه بخواهي. دار و متکی بخود کارگری در راس جنبش رهائی بخش ملی می بود          
جريان های داخلی را که زمينه مساعدی برای سياست نادرست شوروی ايجاد کرد انکار کنيم معتقديم وظيفه                      

 .انترناسيوناليستی همان بود که گفتيم
شکست تسليم طلبانه جنبش در آذربايجان و کردستان، شکست و عقب نشينی همه جنبش کارگری را باعث                       

ه به ا تکا به توافق های قوام در مسکو چند ماه قبل در کابينه شرکت داشت تحت فشار                         حزب توده ک  . گشت
خرده بورژوازی که ناگهان به حزب روی آورده بود            . رژيم قرار گرفت و طرفدارانش بسرعت کاهش يافتند         

د و  ضعف های رهبری نيز در داخل حزب آشکار ش        . پيروزی را از دست رفته می ديد و حزب را ترک می کرد            
گرچه حزب دچار نارسائی های سياسی بود       . سرانجام حزب توده به انشعاب دچار شد      . موج اعتراض باال گرفت   

و برخی از اين ضعف های جدی در اختالفات داخلی مورد استناد ملکی و ديگر انشعابيون قرار می گرفت ولی                      
انشعابيون در جهت   . ند بايد جستجو کرد    ماهيت را نه در انتقادها بلکه در مسيری که انشعابيون در عمل پيمود                

راست حرکت کردند ولی متاسفانه با خروج آنها از حزب توده گرايش های خرده بورژوازی از حزب رخت بر                    
با . نبست و جريان های بعدی نشان داد که اپورتونيسم بطور جدی در رهبری و صفوف حزب ريشه دوانده است                   

 نتوانست موقعيت خود    ۲۷مهمی خورد و طی دو سال بعد تا بهمن           جنبش نورس کارگری ضربه      ۲۵شکست سال   
 موقع خود را تحکيم کرده بود تحت رهبری امپرياليست ها           ۲۵را ترميم کند، معذالک ارتجاع که با پيروزی سال          
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 حزب ۲۷ بهمن سال ۱۵کودتای کوچک . ضربه نهائی را به اين جنبش وارد ساخت تا بلکه آن را ريشه کن سازد            
 .ا به مبارزه مخفی سوق داد و در نتيجه کيفيت اين حزب نسبت به دوره علنی رشد کردتوده ر

تحوالت اقتصادی سال های جنگ از يکسو فقر و محروميت توده ها را باعث شد و از سوی ديگر زمينه رشد                          
ئی، تامين  بورژوازی را فراهم ساخت چه کسی نمی داند که در اين سال ها بورژوازی از راه احتکار مواد غذا                       

نيازهای ارتش های خارجی، بازار سياه کاالهای صنعتی و حتی اعمالی که در عرف عام سرقت و جنايت نام                         
اين سال ها زمينه ای برای رشد هر دو قشر بورژوازی بود ولی جنگ جهانی در                   . دارد سرمايه هنگفتی اندوخت   

توليد . ی ملی بطور اخص نيز بوجود آورد       ايران مانند بسياری کشورهای تحت سلطه مفری برای رشد بورژواز           
صنايع آمريکا با تمام ظرفيت خود بطور عمده             . کاالهای مصرفی در اروپا برای صدور تقريبا متوقف شد              

تسليحات و مواد جنگی توليد می کردند در نتيجه سرمايه های خارجی در کشورهای وابسته توليد مواد اوليه،                       
به سبب ضعف نسبی اين سرمايه ها در کشورهای           . رفی را گسترش دادند   کاالهای رابط و کاالهای صنعتی مص      

بورژوازی ملی توانست در بازار داخلی با سيستم عقب مانده توليد ميدان بی رغيبی               ) نسبت به امروز  (تحت سلطه   
ی در آمريکای التين، هندوستان و بسياری کشورها       . برای خود پيدا کند و حتی توليد صنعتی به رشد نائل آمد             

 .ديگر اين پروسه بخوبی ديده می شود
در کشور ما سرمايه خارجی در استخراج و تصفيه نفت فعاليت می کرد و با کمبود کاالهای صنعتی خارجی،                        

يکی دو سال پس از     . توليد سنتی و توليد صنعتی که هر دو به رشد بورژوازی ملی کمک می کرد افزايش يافت                 
طی سال های جنگ و سال های اول پس از پايان            . ازار ايران هجوم آورد   پايان جنگ موج کاالهای خارجی به ب      

در ايران نيز طی اين سال ها بورژوازی کمپرادور          . آن انحصارات آمريکائی بازارهای کشورها را بدست گرفتند        
ن اقالم  تجاری با امپرياليزم آمريکا پيوند يافت برای نمونه بازار اتومبيل ايران که در آن دوره يکی از بهتري                          

بطور ) اتومبيل سواری، اتوبوس، کاميون و ديگر وسائل نقليه موتوری             (کاالهای خارجی را تشکيل می داد        
در عين حال آمريکا صدور بسياری کاالهای کشورهای تحت سلطه را در            . دربست در اختيار آمريکا قرار داشت     

نيز به بازار ايران راه يافت و باالخره         کار بجائی رسيد که لباس های کهنه آمريکائی           ). مثل شکر ( دست داشت 
بايد از تجديد تسليحات ارتش ايران با سالح ها و لباس های آمريکائی ياد کرد که بازار بزرگ ديگری برای                         

پس از آنکه انگلستان و ديگر کشورهای اروپائی وضع خود را ترميم کردند آنها نيز                 . آمريکا به حساب می آمد    
بورژوازی ملی که   . اين امواج صنايع داخلی و سيستم توليد قديمی را تهديد می کرد            . ندبه بازار ايران روی آورد    

. به رشد اقتصادی و کسب موقعيت اجتماعی نائل آمده بود اينک آماده بود تا دست به مبارزه سياسی بزند                           
را برای  سرکوبی جنبش کارگری به بورژوازی ملی آسيب نرسانده بود برعکس حتی می توان گفت که ميدان                    

 .کسب رهبری بورژوازی ملی خالی کرده بود
طی سال های جنگ گرچه بازار کاالهای وارداتی ايران به ميزان زيادی از دست انگلستان خارج شد ولی                            

نفت که مهمترين منبع استثمار ايران بود در بست در اختياز              . موقعيت برتر اين امپرياليزم در ايران حفظ گرديد         
. طی سال های جنگ توليد نفت افزايش بی سابقه ای پيدا کرده بود               . انگليس قرار داشت  شرکت نفت ايران و      
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بخصوص پس از سرکوبی رضا     ( همچنين با اتکاء به نفوذی که در بين فئودال ها و بورژوازی بوروکرات ايران                
 بازی می   داشت در تعيين مشی سياسی ايران نقش درجه يک         ) خان و جلب دارو دسته آلمانوفيل ها بسوی خود         

. مسئوليت مقابله با جنش چپ ايران عمدتا بعهده انگلستان بود و دراين راه آمريکا به آن کمک می کرد                      . کرد
سازماندهی نيروهای ارتجاعی، تعيين مشی حکومت      . کمکی که بدون آن عقب نشينی شوروی از ايران بعيد بود           

فئوادالهائی که طی بيست سال نقش مستقل از رژيم         در مقابله با جريان های مخالف و حتی بکار گرفتن خوانين و             
امپرياليزم آمريکا در اشغال ايران، در اخراج ارتش سرخ و           . نداشتند در اين راه، توسط انگلستان رهبری می شد         

ولی هنوز فاصله بعيدی با انگلستان      . باالخره از طريق تهاجم اقتصادی نفوذ رو به تزايدی در ايران پيدا کرده بود               
 پس از سرکوبی جنبش چپ و غير قانونی ساختن فعاليت ها، امريکا خواستار کسب موقعيت مناسب با                       .داشت

به اين ترتيب جنبش    . بخصوص در زمينه نفت بايد سهم آمريکا در نظر گرفته می شد             . شرايط تازه در ايران بود    
يس در ايران نقش تعيين کننده کارگری، در شرايطی که جنبش بورژوازی ملی در حال تکوين بود امپرياليزم انگل         

داشت و شرکت نفت نه تنها يک منبع اقتصادی بلکه اهرم سياسی مهمی در دست انگلستان بود تا در امور ايران                       
در اين موقعيت تضاد خلق با امپرياليزم انگلستان تضاد عمده شده بود و امپرياليزم آمريکا و                 . آشکارا مداخله کند  

به ان نيز به شکست دادن انگلستان در مساله نفت در جهت اين تضاد عمده قرار                      بورژوازی کمپرادور وابسته     
 .در اين شرايط بو دکه يکدوره از جنبش رهائی بخش زير نام جنبش ملی کردن نفت آغاز شد. داشتند

شبکه های مخفی از ميان اعضای سابق        .  سازمان محلی خود را بوجود آورد       ۲۹ و   ۲۸حزب توده در سال های       
 ظاهر شد و حرکات     ۲۹اولين حرکات جمعی کارگری در اوائل سال         . وده و سازمان جوانان تشکيل شد     حزب ت 

دانشجوئی با آغاز مبارزه مصدق و همکارانش در مجلس پانزدهم و بر سر مسائل انتخابات دوره شانزدهم دوباره                   
ايفای نقش مهم در جريان     معذالک نداشتن امکانات علنی و عقب ماندگی سياسی حزب توده را از              . اوج گرفت 

 .های سياسی روز بازمی داشت
 حزب توده تشکيالت وسيعی نداشت ولی مگر در اين موقع سازمان              ۲۹اين درست است که در نيمه دوم سال           

های بورژوازی ملی از چه کميت و حتی کيفيتی برخوردار بودند؟ از ضعف کمی نمی توان اشتباه جبران ناپذير                     
ها دادن به مبارزه ضد استعمار و عدم درک موقعيت اجتماعی و شناخت تضاد عمده در                   حزب توده را در کم ب      
در اين مرحله از مبارزه نيز حزب توده با دورماندن از واقعيت های داخلی، تضاد جهانی را . آن شرايط توجيه کرد   

 .به جای تضاد جامعه ما گرفت
اليستی تبديل شد و در پايان جنگ رهبری اردوگاه           امپرياليزم آمريکا طی جنگ دوم به بزرگترين قدرت امپري          

قدرت اقتصادی و نظامی آمريکا به او اجازه می داد که بالفاصله پس از پايان                     . امپرياليستی را بدست گرفت    
 که جنبش ملی کردن نفت در ايران اوج گرفت بيش           ۲۹در اواخر سال    . جنگ جهاد ضد کمونيستی را اعالم کند      

ان نظامی آتالنتيک اعالم شده و در سراسر جهان آمريکا در راس نيروهای ارتجاعی در                 از يک سال بود که پيم     
. جنگ کره آغاز شده بود    ) ۱۹۵۰ژوئن   (۲۹در اواخر بهار سال       . برابر جنبش های رهائی بخش قرار گرفته بود        

 در راس ديگری    بنا بر اين تضاد عمده جهان در اين سال ها تضاد دو اردوگاه بود که در راس يکی آمريکا و                        
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صرف نظر از آسيای    ( در اين سال ها جنبش رهائی بخش در کشورهای تحت سلطه             . اتحاد شوروی قرار داشت   
هنوز به آن درجه از رشد نرسيده بود که تضاد اين              ) جنوب شرقی و چين که تحت رهبری کمونيست ها بود            

ستی با امپرياليسم جهانی، مانند امروز از         جنبش با امپرياليسم تضاد عمده جهان شده و تضاد اردوگاه سوسيالي              
در اين شرايط اتحاد شوروی و ديگر کشورهای سوسياليستی آمريکا را               . کانال آن به حيا ت خود ادامه دهد          

دشمن درجه يک می شناختند و او را بمثابه وارث استعمار کهن و دشمن خونخوار ملت ها که جنگ جديدی را                     
حزب توده بدون ترديد آمريکا را دشمن درجه يک در            . د معرفی می کردند   بر ضد سوسياليسم تدارک می بين      

ايران فرض کرده و موقعيت برتر انگلستان در اينجا و تضاد ديرينه خلق با اين امپرياليزم غدار را تحت الشعاع                          
ب در ماههائی که مبارزه نفت زير رهبری مصدق شکل می گرفت حز              . تضاد با آمريکای تازه وارد تلقی کرد       

توده برنامه جهانی مبارزه در راه صلح جهان را که عليه امپرياليست ها بخصوص امريکا سازمان يافته بود تدارک                    
 .می ديد

مصدق به عنوان رهبر بالمنازع جبهه ملی که مبارزه با انگلستان را برترين وظيفه خود می دانست از تضاد آمريکا                     
که با سياست های قديمی قدرت های بزرگ آشنا بود به اين               مصدق  . و انگليس حداکثر بهره برداری را کرد       

تضاد بهای زيادی داده و در حالی که در ملت خواهی او ترديد نيست به نقش توده ها در برابر قدرت های                              
حمايت آمريکا و وابستگانش در ايران از ملی کردن نفت باعث شد که مصدق به هدف                 . خارجی کم بها می داد    

اه کردن دست انگلستان از نفت خيلی زود جامعه عمل بپوشاند حزب توده که تضاد عمده را                  اول خود يعنی کوت   
در ايران درک نمی کرد از تحليل رابطه مصدق با آمريکا عاجز ماند و به نحو نادرستی اين رابطه را سر سپردگی                       

تفوق رو بتزايد   . کرد» ل او   دشمن اصلی و عوام    «به امپرياليزم آمريکا معرفی کرد و خود را ملزم به مبارزه با                 
آمريکا و امتيازاتی که در دوره اول حکومت مصدق بصورت گسترش فعاليت اداری اصل چهار ترومن و مانند                    
آن بدست آورد و همکاری عناصر وابسته به آمريکا مثل امينی، زاهدی و مانند آنها شواهدی برای صحت نظر                       

 ادامه يافته و واقعيت      ۳۱ حزب توده با مصدق تا اوائل سال           سياست مقابله . نادرست حزب توده بدست می داد      
 به حساب ترس از ملت گذاشته شد نه تمايل ملی مصدق و               ۳۰هائی مثل رد پيشنهاد نفت هريمن در تيرماه سال           

حزب توده علی رغم اين اشتباه اساسی و مخالفت جدی با مصدق توانست نقوذ خود را                   . بسياری از همکارانش  
حزب توده و سازمان های مخفی و علنی وابسته به آن به سرعتی             .  کارگر و روشنفکران گسترش دهد     در بين طبقه  

تفسير اين پديده که با موضع گيری نادرست حزب در مهمترين مساله سياسی روز                     . حيرت انگيز رشد کرد    
 جنبش جهانی طبقه    عجيب می نمايد تنها از راه شناخت اهميت موضع ايدئولوژيک شوروی بعنوان رهبر بالمنازع             

 .کارگر از حزب توده و مشی آن در اعتماد توده به حزب توده اثر مهمی داشت
در مرحله ملی کردن نفت مصدق رهبری بورژوازی ملی، قشرهای کاسبکار و پيشه ور خرده بورژوازی ، نيمی از                   

کرات وابسته به آمريکا و     بورژوازی کمپرادور تجاری و بورو    . روشنفکران و اقليتی از کارگران را بدست آورد        
جناح های محافظه کار و سازشکار بورژوازی ملی نيز از او حمايت می کردند، پس از مقاومت مصدق در برابر                      
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ولی . آمريکا طبيعی بود که وابستگان آمريکا جنبش را ترک کنند چند ماه پس از خلع يد اين واقعه روی داد                        
 .کار تا رشد تضادها پس از سی ام تير بطول انجاميدکناره گيری برخی نمايندگان بورژوازی سازش

پس از خلع يد انگلستان به موقعيت خود واقف شد و آماده دادن امتياز به آمريکا شد پيشنهاد هريمن بالفاصله                         
 مبارزه انگليس   ۱۳۳۰ تير   ۲۳پس از خلع يد نشانه اين رضايت انگلستان از سازش بوده ولی با رد اين پيشنهاد در                    

مصدق برای نگهداشتن آمريکا از جانب خود به مخالفت خونين کمونيست ها با              . ت ملی ايران ادامه يافت    با نهض 
ولی اين وضع برای مدتی     . آمريکا تکيه می کرد و ترجيح می داد که آمريکا از او تلقی دشمنانه ای نداشته باشد                 

معتقد شده بودند که برکناری مصدق       » یگريد«و سفير او در ايران       » ترومن«معذالک  . طوالنی قابل ادامه نبود    
آمريکا هنوز مصدق را بهتر از هرکس ديگری برای         . خالئی ايحاد می کند که توسط کمونيست ها پر خواهد شد          

ولی پس از کوتاه کردن دست انگليس از نفت مبارزه ضد امپرياليستی ادامه               . جلوگيری از کمونيسم می دانست    
ايران در محاصره اقتصادی قرار داشت و برای         . ی داخلی امپرياليزم کشيده شده بود      يافته و به مبارزه با پايگاه ها       

حفظ پيروزی بدست آمده الزم بود مصدق سهم بيشتری در حاکميت داشته باشد و اين با موقعيت دربار، نظاميان                   
. د را تشديد کرد   جدائی مصدق از آمريکا و وابستگانش اين تضا       . و مرتجعين تضاد اجتناب ناپذيری پيدا می کرد       

اينک ارتجاع داخلی يعنی فئودال ها و کمپرادورها که بصورت دربار، امرای نظامی، دستگاه عالی روحانيت،                     
قدرت محلی خوانين و فئودال ها خود را نشان می داند تحت رهبری امپرياليزم  انگليس و با رضايت آمريکا                          

به اين  . پيروزی ، آمريکا سهم خود را می گرفت         در صورت   . برای سرنگون کردن مصدق توطئه چيده بودند        
ترتيب تضاد اساسی جامعه ما يعنی تضاد خلق با امپرياليزم ، فئوداليسم و کمپرادورها تبديل به تضاد عمده شد و                       

 ظاهر شد و    ۱۳۳۱جای تضاد خلق با انگليس را گرفت اين دگرگون شدن تضاد عمده در نقطه عطف سی ام تير                    
تغيير تضاد عمده باعث شد که اوال آمريکا در کنار انگلستان قرار گرفته در               .  را بوجود آورد   جبهه بندی تازه ای   

ثانيا حزب  . آغاز بصورت غير فعال و سپس با تمام قوا و امکانات خود بر ضد جنبش ملی دست به مبارزه بزند                       
 عليه او براشته و خلق       توده که شناخت نادرست خود را از مصدق و جبهه ملی پس گرفته بود دست از مبارزه                    

ثالثا عناصر محافظه کار و سازشکار از صف خلق بريده به دشمن               . صف واحد خود را در برابر دشمن باز يابد          
بقائی ، مکی، کاشانی و کسانی که همراه آنان موضع خود را تغيير دادند بقايای آثار بورژوازی                            . پيوندند

رابعا . ی به شمار می روند که به صف دربار و امپرياليزم پيوستند           کمپرادور و بورژوازی ملی سازشکار در جبهه مل       
شوروی که نسبت به نقش مصدق و جبهه ملی مانند حزب توده در اشتباه بود موضع خود را تغيير داد و مصدق را                

 مصدق که بار  . به اين ترتيب طی دوره دوم جنبش به سرعت گسترش يافت و ابعاد توده ای پيدا کرد                 . تائيد کرد 
اول بطور عمده از تضاد آمريکا و انگليس برای در دست گرفتن دولت استفاده کرده بود، اينک با پشتيبانی وقيام                    

معذالک در مورد هر يک از اين عوامل الزم است نقش و موقعيت انها               . مردم زمام دولت را به دست می گرفت       
 .تحليل شود

 رضايت داد ولی در برابر خطر قيام عمومی و شورش             آمريکا که از مصدق نوميد شده بود به برکناری مصدق           
حاضر نشد بيش از اين پيش برود ولی چند ماه پس از            » ترومن«. احتمالی ارتش بوحشت افتاد و عقب نشينی کرد       
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سی ام تير دولت جمهوری خواه آيزنهاور سرکار آمد و همکاری فعال خود را با انگلستان برای پايان دادن به                         
آمريکا تا بدان حد    . سفير جديد آمريکا مجری اين سياست تازه بود       » لوئی هندرسن «.  کرد حکومت مصدق آغاز  

در دشمنی با جنبش ملی به پيش رفت که ساقط کردن مصدق را نجات ايران از لبه پرتگاه کمونيسم ناميد و آن                        
کا موقعيت مناسبی   نقش آمريکا در شکست دادن جنبش رهائی بخش به آمري         . را از افتخارات خود به شمار آورد      

 مرداد امتيازهای بزرگی از رقيب خود گرفت ولی باز موقعيت برتر              ۲۸در ايران داد و در نتيجه پس از کودتای           
 .انگلستان که البته ديگر موقعيتی بسيار متزلزل بود پس از کودتا نيز حفظ شد

 مشی خود را نسبت به او        حزب توده همراه با اشارات شوروی در تصحيح شناخت خود از مصدق و جبهه ملی                 
حزب توده که در مرحله قبل با تمام نيروی خود، از جمله طی تظاهرات خشن و خونين، به مصدق                        . تغيير داد 

حزب توده از چپ روی به راست روی         . تاخته بود پس از اصالح موضع خود از ايفای يک نقش فعال بازماند               
خصلت جنگندگی خود   )  نيمی از حاکميت را در دست داشت       و البته دولتی که   (با حمايـت از دولت حاکم    . افتاد

حزب توده که دائما از مماشات، ترديدها و محافظه کاری مصدق           . را از دست داد و به انتقاد از مصدق اکتفا کرد          
دم می زد از آماده ساختن نيروهای خود برای سرکوبی ارتجاع که هر روز توطئه می کرد و آماده ضربه زدن به                        

خطر . به عبارت ديگر حزب توده به دنباله روی از مصدق و بورژوازی ملی دچار شد               .  خودداری کرد  جنبش بود 
دشمن زخم خورده را دست کم گرفت و به وظيفه انقالبی خود در پر کردن خال ناشی از ضعف بورژوازی ملی                      

با جشن ها و غرق شدن      در ماه هائی که برای خلق خيلی ارزنده بود حزب توده وقت را به مماشات                  . عمل نکرد 
با توجه  (در حالی که می بايست از ميان اعضای کثير خود يک نيروی زبده نظامی                 . در کارهای روزمره گذراند   

برای سرکوبی دشمن خلق تدارک کند با الف و گزاف فريب کميت                ) به امکانات فوق العاده سازمان نظامی      
اين انحراف از وظايف انقالبی، اين      .  مرداد هشيار نشد   ۲۸فريبنده خود را خورد و حتی پس از وارد کردن ضربه             

اپورتونيسم بيکرانی که جنبش کارگری     . از چپ به راست افتادن نشانه نفوذ عميق اپورتونيسم در حزب توده بود             
 .را به شکست طوالنی کشاند

شناسائی از  اتحاد شوروی گرچه مصدق را بعنوان رهبر بورژوازی ملی ايران شناخت ولی حتی پس از اين                          
البته در ماه های آخر     . نفت ايران همچنان بدون خريدار ماند     . رساندن کمک مادی به اين دولت خودداری کرد        

حکومت مصدق دولت شوروی می رفت که نقش فعال تری در تائيد مصدق بازی کند ولی اين فرصت از دست                    
 .رفت

او . بسيج و تجهيز نيروهای خلق هراس داشت       مصدق و جبهه مهلی همچنان به حزب توده بی اعتماد بود و از                  
از موقعيت های مساعدی چون سی ام تير و نهم اسفند که               . سعی می کرد هر چه کمتر دشمن را عصبانی کند           

با دشمن مماشات می کرد و می خواست        . سرکوبی ريشه های دشمن را بدست می داد بخوبی استفاده نمی کرد            
جبهه ملی فاقد سازمان و سازماندهی جدی       . رخورد پيروزی را بدست آورد    با روش های ديپلماتيک و با حداقل ب       

احزاب اين جبهه نقش اساسی در بسيج توده ها و رهبری            . تاب ضربات دشمن را برای مدتی کوتاه نداشت        . بود
آنها نداشتند و طرفداران مصدق اغلب افرادی غير حزبی بودند، که با مصدق و همکاران درجه اول او مثل                           
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عالوه بر اين ها مصدق در شناخت درست امپرياليزم             . می، رشوی و شايگان روابط پدر ساالری داشتند           فاط
به .  در مبارزه نفت پی برد     اين جانی اوليه خود   آمريکا و نقش آن دچار اشتباه شد و خيلی دير به نقش غدار بند                 

 انقالبی بازماندند و توده هائی که        اين ترتيب جريان های پيشرو بورژوازی ملی نيز از رهبری جنبش در مسيری               
 مرداد نقطه   ۲۸. طی چند سال به خوبی بسيج شده بودند در نقطه اوج جنبش با شکستی غير منتظره روبرو شدند                    

عطفی بود که طی آن خلق که جهت مترقی و عمده تضاد بود موقعيت برتر و عمده خود را به دشمن خلق که                           
 .ماهيت ارتجاعی داشت تسليم کرد

سال های رشد جنبش رهائی بخش همراه با تحوالت سياسی و اجتماعی تحوالت مهمی در سير اقتصادی                       در  
حاکميت نسبی مصدق و جبهه ملی نه فقط پيروزی سياسی بورژوازی ملی بود بلکه آغاز رشد                 . جامعه ما رخ داد   

 يافت ورود کاالهای      ادامه ۳۳قطع ناگزير در آمد نفت که تا سال             . اقتصادی اين قشر نيز محسوب می شود         
صادرات و واردات توازن پيدا کرد و به اجبار واردات بيش از هر وقت              . مصرفی خارجی را تقريبا متوقف ساخت     

و ضروری ترين کاالهای صنعتی که        ) ماشين آالت و لوازم يدکی آنها       (ديگر محدود به کاالهای سرمايه ای       
ادی بدون نفت مصدق رشد بی سابقه بورژوازی ملی          اقتص. رقيبی برای بورژوازی ملی محسوب نمی شد گرديد        

يک نمونه آن رشد صنايع     . در اين دوره توليد کارخانه های داخلی افزايش بی سابقه ای يافت            . را فراهم ساخت  
صنايع دستی و کارگاهی    . پشمبافی بود که بازار اين کاال در داخل عمدتا در دست واردات انگلستان قرار داشت               

در عوض بورژوازی   . بازرگانی خارجی نيز مستقيما به سود بورژوازی ملی بود           . اده ای کرد  نيز رشد فوق الع    
قطع فعاليت شرکت نفت خارجی يکی از وسائل وابستگی بورژوازی                . کمپرادور تجاری آسيب جدی ديد      

ال در مجموع   در عين ح  . بوروکرات را با امپرياليسم موقتا از ميان برداشت و به موقعيت اين قشر نيز آسيب رساند                
همه اينها نشانه رشد بورژوازی ملی        . موقعيت اقتصادی دولت در برابر سرمايه های خصوصی نيز تضعيف شد              

بورژوازی ملی و خرده بورژوازی با خريد اوراق قرضه ملی حمايت مالی                . وتضعيف بورژوازی کمپرادور بود    
 افزايش هزينه زندگی همکاری بی سابقه ای        خود را از مصدق نشان داد و بورژوازی با دولت برای جلوگيری از             

 مرداد در جريان رشد     ۲۸.) نمونه آن موقعيت مصدق در کنترل و تثبيت قيمت قند و شکر بود            . ( از خود نشان داد   
زيرا که پس از کودتا، حتی       . فزاينده بورژوازی ملی و تضعيف دائمی بورژوازی کمپرادور نيز نقطه عطفی بود              

مد نفت به رگ های اقتصادی ايران، کمک های آمريکا و سياست اقتصادی رژيم                   پيش از جاری شدن در آ       
 .موقعيت در قشر رقيب بورژوازی ايران را دگرگون ساخت

 مرداد شکست   ۲۸:  مرداد ارائه کنيم    ۲۸سرانجام به اينجا رسيده ايم که جمع بندی مختصری از علل شکست                 
کمبود جدی شرايط ذهنی يعنی فقدان        .  خود بود   استراتژيک جنبش رهائی بخش در يک مرحله از حيا ت             

پيشاهنگ انقالبی خلق چه در جناح بورژوازی ملی و چه در جناح طبقه کارگر مهمترين علت اين شکست به                        
موقعيت ضعيف دهقانان در جنبش، که تازه داشتند به حرکت وسيعی برای دريافت حقوق خود و                . شمار می رود  

وردند نمی تواند بمثابه نارسائی عمده جنبش و در نتيحه ضعف شرايط عينی تلقی               مبارزه با فئوداليسم روی می آ     
به وظايف  ) با توجه به ماهيت آن از او انتظار کمتری داريم            (در صورتی که حزب توده و يا جبهه ملی           . شود
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ميز با ارتجاع   انقالبی خود عمل کرده نيروی وسيع توده ها را که به جنبش روی آورده بودند، آماده مقابله قهر آ                    
 مرداد می توانست به نقطه عطفی برای تشديد مبارزه و گذار            ۲۸و امپرياليست های حامی آن کرده بودند، تهاجم         

حتی اگر حزب توده با همان نيروهای نا آماده           . جنبش از يک پروسه سياسی به يک پروسه نظامی تبديل شود             
اين . امکان شکست دادن کودتا در توان وجود داشت         تا سی ام مرداد به مقاومت می زد            ۲۶خود طی روزهای    

مقاومت می توانست سرآغاز حرکتی انقالبی برای بسيح در تجهيز توده ها در يک نبرد توده ای بر ضد دشمن                        
بنا بر اين اپورتونيسم بيکرانی که در جنبش کارگری ريشه دوانيده بود حزب را به سياستی تسليم طلبانه                       . باشد

 .ق را به شکستی جبران ناپذير مبدل کردکشاند و شکست خل
تشکيالت مخفی حزب و چتر دفاعی سازمان         .  مرداد حزب توده نابود نشد       ۲۸همانطور که می دانيم با ضربه         

آنچه طی دو سال پس از کودتا       . نظامی قادر بود حزب را محافظت کرده و امکان مقابله با دشمن را به آن بدهد                
 عدم درک موقعيت تازه خود، کم بها دادن به دشمن که موضع برتر يافته بود و                   حزب توده را به نابودی کشاند     

طی دوازده سال فعاليت در حزب توده و سازمان ها . سرانجام در پيش نگرفتن مشی انقالبی در مقابله با دشمن بود          
ن نيروها برشد   ی وابسته به آن نيروهای مبارز و انقالبی بوجود آمده و بخصوص طی سال های مبارزه مخفی اي                    

کيفی نائل آمده بوند ولی اين نيروهای با ارزش اوال در تمام شبکه ها پراکنده بودند و تا آخر روزهای شکست                        
وجه تمايزی از ديگران نداشتند و ثانيا، اين نيروها هنوز به آن درجه از رشد نرسيده بودند که در برابر اپورتونيسم                     

اين عناصر فاقد همبستگی در داخل      . ائی ايدئولوژيک و سازمان کنند    که به رهبری حزب نيز چيره بود صف آر         
نتيجه اين بود که فقط در جريان شکست و متالشی             . حزب بوده و يک جناح انقالبی را بوجود نياورده بودند            

شدن شبکه ها و سازمان های حزبی عليزغم ضعف تا حد خيانت رهبری اين عناصر مقاومت کردند و پس از                          
 . در داخل کشور داوطلبانه به متشکل ساختن نيروهای پراکنده و ادامه مبارزه دست زدندنابودی حزب

يک . در حزب توده يک جناح بندی وسيع در ارگان های رهبری و در ميان کادرهای حزب به چشم می خورد                     
  و قريشی طراح اصلی سياست ضد مصدقی          کيانوری -جناح با ظاهری بيشتر چپ روانه تحت رهبری قاسمی           

 حامی سياست دنباله روی و تسليم طلبی          شرمينیحزب توده بود و جناح ديگر تحت رهبری يزدی، جودت و               
تحليل دسته بندی های داخلی حزب توده نشان می دهد که جاه            . حزب در دوره دوم جنبش ملی کردن نفت بود        

حرکت هر دو جناح پس     .  است طلبی ها و باند بازی های خرده بورژوازی زمينه اساسی اين فراکسيون بازی بوده             
از شکست در مقابله با دشمن وا رائه يک خط مشی انقالبی حل وفصل غير اصولی اختالفات و ضعف و خيانت                       

 .                                                        عناصر زبده ای که از هر دو جناح رهبری بدام پليس افتادند اين تحليل را اثبات می کند
 جنبش  ۱۳۲۵پس از سرکوبی سال      . در پايان تحليل اين دوره از جنبش بايد به موقعيت دهقانان نيز اشاره کنم                 
در حالی که جنبش ملی و کارگری       . دهقانی که در آذربايجان و گيالن ظاهر شده بود جای خود را به سکون داد              

 حزب توده در تماس با نتايج ۱۳۳۱ل از سا. در شهرها اوج می گرفت حرکت عمومی ای در روستا ديده نمی شد    
ولی تنها اين کوشش در مناطقی نتيحه داد که از قبل دارای             . انقالب چين به مساله دهقانی توجه جدی تری کرد         

 در آذربايجان و مهاجرت ده هزار تن به             ۲۵سرکوبی خونين سال     . زمينه مساعدی برای جنبش دهقانی بود        
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 در آذربايجان جنبش     ۳۲ تا   ۳۰طقه باعث شده بود که حتی در سال های             شوروی و ساير نقاط ايران از اين من         
در گيالن که   . دهقانی ظاهر نشود و مبارزه ضد امپرياليستی در شهرها نيز از اوج ديگر مناطق برخوردار نشود                    

د  دهقانان از خو   ۳۲زمينه برای تشکل دهقانان آگاه و همچنين رابطه وسيع بين شهر و ده وجود داشت در سال                      
. ولی اين حرکات هنوز در مقياس جنبش های دهقانی بسيار کوچک و ناچيز بود                     . جنبشی آشکار ساختند   

 .معذالک ادامه و گسترش جنبش می توانست به بسيج دهقانان منجر گردد
                                  

 ۴۲ تا سرکوبی ۳۲از مرداد 
دوم . جنبش ضد امپرياليستی و تحکيم موقعيت سياسی رژيم        کابينه کودتا دو وظيفه اساسی داشت اول سرکوبی          

زاهدی شخصا وظيفه اول را رهبری می        . حل مساله نفت که راه گشای مسائل اقتصادی ايران پس از کودتا بود              
در کابينه کودتا وابستگان آمريکا و انگليس همکاری داشتند ولی حساسيت           . کرد و امينی مسئول حل مساله نفت      

به همين دليل زاهدی و امينی اين         .  می کرد که به آمريکا، ولو موقتا، نقش مهمی داده شود                موقعيت ايجاب 
 .اعضای اولين کابينه دکتر مصدق نماينده منافع آمريکا چنين نقش مهمی داشتند

جبهه ملی فاقد سازمان مخفی     . رژيم از روزهای اول پس از کودتا حزب توده را خطر عمده به حساب می آورد                
واقعيت اين است که    . الت جدی بود ولی رژيم از حدود امکانات حزب توده بطور کلی اطالع داشت                و تشکي 

زندان مملو از   . طی دو سال پس از کودتا، حزب توده هدف عمده و گاه تنها هدف سرکوبی خشن رژيم بود                      
در زندان مانده   افراد حزب توده شده بود و بخصوص با گذشت چند ماه از کودتا به تدريج فقط توده ای ها                          

در تيپ دو زرهی آغاز شد هدفی جز         ) با سرکار آمدن بختيار   ( ۳۲شکنجه های مخوف که از پايان سال         . بودند
 .نابودی حزب توده نداشت

اگر بنا بود حزب توده فشاری      . مسئوالن و رهبران حزب توده می بايست بين مرگ و تسليم يکی را انتخاب کنند              
رهبران آن اين چنين     .  را تحمل می کرد چه بسا متالشی نمی شد             ۲در حد سال     مانند جبهه ملی و يا فاری          
بجز حسين فاطمی که اعدام شد و کريم پور شيرازی که هدف انتقام جوئی دربار                  . فضاحت به بار نمی آوردند    

حال . قرار گرفت و به شهادت رسيد رهبران جبهه ملی حتی در معرض زندان های طويل المدت نيز قرار نداشتند                   
آنکه نزديک به چهل نفر از مسئوالن و اعضاء حزب توده اعدام شدند و چندين نفر زير شکنجه جان سپردند و                        

اين ها و اقعياتی است که بايد در شناخت ماهيت سرکوبی سال              . صدها تن به زندان های سنگين محکوم شدند        
 . و خصوصيات حزب توده به حساب آورد۳۴ تا ۳۲های 

مقاومت و پايداری بسياری از اعضای      . ده در اين نبود که افرادش آماده فداکاری نبودند         ضعف اساسی حزب تو   
بودند . ساده و برخی مسوالن حزب توده در برابر دشمن امروز نيز برای طبقه کاگر و خلق ما غرور انگيز است                       

 که با مردانگی و غرور       کم نبودند کسانی  . افرادی که زير شکنجه جان سپردند ولی اسرار سازمانی را لو ندادند             
حداقل بيست درصد افراد حزب توده  وسازمان جوانان حاضر بودند در يک نبرد                  . پای چوبه تيرباران ايستادند   

ترديد نيست که در     . اين نيرو برای آغاز يک حرکت انقالبی کافی بود           . مسلحانه شرکت کرده جانبازی کنند     
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وف زحمتکشان و همه خلق که در حال بسيج کامل بود به جنبش             مراحل بعدی هزاران و ده ها هزار مبارز، از صف         
بعد از سی   ( ضعف اساسی حزب توده در اين بود که از يک سال قبل از کودتا             . مسلحانه بر ضد رژيم می پيوست     

پس از پيروزی کودتا اهميت      . اين نيروی آماده را برای تدارک مقابله قهر آميز با ارتجاع بکار نگرفت               ) ام تير 
 اوضاع خود بخود مساعد شده و بی         ۲۷ را درک نکرد و به اين تصور دل خوش کرده بود که مانند سال                   واقعه

آنکه حزب توده مسئوليت و نقش اساسی در ساختن شرايط داشته باشد جريان های اجتماعی و سياسی شرايط                      
د امپرياليستی را در     مرداد جنبش ض   ۲۸حزب توده توجه نداشت که کودتای       . مساعد را برای حزب فراهم سازد     

مجموع منکوب ساخته است و نمی بايست به هيچ نيروی ديگری از جمله مصدق و جبهه ملی برای تغيير اوضاع                      
. و باالخره ضعف و اشتباه نابود کننده حزب توده در اين بود که پس از کودتا تجديد سازمان نکرد                      . اميد بندد 

 و تغيير فرم ها و قالب های تشکيالتی مستلزم تجديد نظر اساسی               تجديد سازمان به معنی تصفيه عده ای از افراد         
می بايست جنبش خصلت مسلحانه      . در مشی بود می بايست استراتژی و تاکتيک متناسب با شرايط جديد کند               

بدون تغيير مشی، بدون داشتن      . بخود بگيرد و بر اين اساس سازمان ها تصفيه شده و از سر نو شبکه بندی شود                    
فرمانداری نظامی که نيروی    . ه صحيح استراتژيکی و تاکتيکی تجديد سازمان نتيجه بخش نخواهد بود            يک برنام 

توانست از سياست دفع الوقت و مشی       )  نام سازمان امنيت را بخود گرفت      ۳۶که از آغاز سال     ( ضربتی دشمن بود  
کل ترين نيروهای خلق    فرصت طلبانه رهبری حزب توده بخوبی بهره برداری کرده طی يک مصاف طوالنی متش              

باالخره ضعف نهائی حزب توده اين بود که پس از شکست سياسی، پس از آسيب جدی                     . را از پای درآورد    
سازمانی رهبران حزب به جای جان بازی در دفاع از آرمان های طبقه و خلق اغلب تسليم دشمن شدند و بين                           

ين، حزب توده را با شکست ايدئولوژيک نيز روبرو         ا. شهادت و زنده ماندن به هر قيمت دومی را انتخاب کردند           
 .ساخت

»  پيچ -امينی«در قراردادی که به قرارداد      . اما وظيفه دوم کابينه کودتا، پس از يکسال سرکوبی جامه عمل پوشيد            
 که شرکت    ۵۰ – ۵۰اصل مشارکت . معروف است يک کنسرسيوم بين المللی نفت ايران را تصاحب کرد                

های حکومت رزم آرا برای حل مساله به سود خود پيشنهاد کرده بود و اساس پيشنهاد                   انگليسی در آخرين روز   
 – ۴۵\۶در اين کنسرسيوم سرمايه های انگليسی       .  نيز بود بدون چانه زدن پذيرفته شد       ۲۷در تيرماه سال    » هريمن«

در آغاز  . ن خود رسيد  به اين ترتيب آمريکا به هدف ديري      .  در صد سهم داشتند    ۶ و فرانسه    ۸\۴ هلند   -۴۰آمريکا  
اين کابينه در همين موقع سقوط کرد و جای آن را            .  اين دو وظيفه اساسی کابينه زاهدی انجام يافته بود          ۳۴سال  

 .يک کابينه تقريبا در بست انگليسی گرفت
سرازيرشدن کمک های آمريکا به ايران تجديد جريان در آمد نفت و بر هم خوردن توازن بازرگانی خارجی به                    

 کاالهای مصرفی   ۳۴در سال   . د واردات خارجی اثرات اقتصادی تعيين کننده ای در مسير جامعه گذاشت               سو
بورژوازی ملی نه   . اين به معنی رشد سريع بورژوازی کمپرادور تجاری بود          . خارجی به بازار ايران هجوم آورد      

ی بی سابقه ای ناچار بود بين         تنها سهم خود را در حاکميت سياسی از دست داده بود، بلکه زير فشار اقتصاد                   
اين به معنی کاناليزه شدن بورژوازی      . نابودی و يا انتخاب وابستگی که خصلت کمپرادور داشت يکی را برگزيند           
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افزايش استخراج و صدور نفت خام، نزديک به هزار ميليون دالر کمک            . به مسير بورژوازی کمپرادور بوده است     
 سياست درهای باز رژيم که ورود هر گونه کاالهای صنعتی را از همه                  و وام آمريکا طی شش سال، همراه با         

طی چند سال صدها     . کشورهای غرب تسهيل می کرد اثر تعيين کننده ای به رشد بورژوازی ايران گذاشت                   
 .کاسب کار مرفه تبديل به سرمايه داران وارد کننده شدند

 تبديل به نماينده های انحصاری کاالهای خارجی          کسانی که تنها يکی دو باب مغازه برای فروش کاال داشتند             
اروپا و آمريکا شدند و تجار وارد کننده قبلی از راه واردات هر چه بيشتر در اين سال ها سرمايه خود را به ده ها                           

بازرگانانی می توانستند سود هنگفتی ببرند که به انحصارات خارجی همکاری نزديک داشته                   . برابر رساندند 
کمبود سرمايه کاسبکاران   .  های بازرگانی نمايندگی انحصاری ده ها کاال را به عهده می گرفتند              شرکت. باشند

سود ناشی از فروش     .  جبران می کرد    - بانک هائی که مثل قارچ می روئيد           -کوچک را اعتبارات بانک ها      
از صنايع مونتاژ    شاهد آغ  ۳۹ و   ۳۸در سال های    . کاالهای خراجی متراکم می شد و راهی برای فعاليت می جست          

هستيم و ايجاد ساختمان های بزرگ مستغالتی و بورس بازی زمين نيز بخشی از اين سرمايه را بسوی خود می                        
اين پديده اخير بيماری است که بورژوازی کمپرادور را که از مسير طبيعی رشد خود محروم شده فريب                    . خواند

راج و صدور نفت متوقف می شود و کمک های              در سال های آخر اين دوره افزايش سريع استخ           . می دهد 
اعتبارات بی حساب بانک ها که ظرفيت واردات را باال برده و سرعت گردش                      . خارجی نيز قطع می شود      

معامالت را تشديد کرده بود به عنوان عامل نهائی بحران را آشکار ساخت بحرانی که در قاموس اقتصادی                           
 .نام گرفت» تورم اعتباراتی«سرمايه داری

کاالهائی که به حساب اعتبارات و به اتکاء سفته بازی وارد شده بود با ضعف قوه خريد نافروش ماند و هنگام سر                     
پول هائی که باز به اتکاء همين اعتبارات از گردش تجارتی خارج شده              . به بار آورد  » توقف«رسيد ورشکستی و    

 زمين در همانجا ماند و نتوانست به کمک بازار          و در بورس بازی زمين گير کرده بود با متوقف شدن بورس بازی            
بورژوازی کمپرادور تجاری که به حد نهائی رشد خود رسيده         . اين بحران نشانه بيماری سيستم موجود بود      . بشتابد

برای رشد در رشته های ديگر الزم بود موانع از سر راه              . بود نمی توانست بيش از اين در همين رشته رشد کند            
از يک سو می بايست موانع حقوقی و نارسائی سيستم اداری از سر              . و نيازهای اين رشد فراهم شود     برداشته شود   

راه برداشته شود تا نحوه مصرف ارز خارجی و کمک ها که نقش مشابهی داشت در جهت رشد بورژوازی                          
 استثمار نيروی کار توام می      بايد استخراج منابع به ميزان چند برابر افزايش يافته و با           . کمپرادور به کار گرفته شود    

بايد بازار مصرف    . گشت تا سرمايه های خارجی و بورژوازی کمپرادور سودهائی عظيمی بدست آوردند                   
سيستم توليد فئودالی که طی چند دهه شاهد رشد بورژوازی کمپرادور در کنار و در                        . گسترش می يافت   

ولی قبل از   . در راه ادامه اين رشد به شمار می رفت        مشارکت سياسی با خود بود، اينک مانع اقتصادی و اجتماعی           
اينکه به حل مساله ارضی و در گيری فئوداليسم با بورژوازی کمپرادور بپردازيم بايد پروسه های ديگر را نيز                         

 .مطالعه کنيم
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. درشد سريع بورژوازی کمپرادور اثری بر بورژوازی ملی گذاشت، بورژوازی ملی صنعتی قربانی اول اين رشد بو   
کارخانه های توليدی ملی که از نظر مواد اوليه ، سرمايه و بازار فروش به داخل متکی بودند اغلب با ورشکستگی                     

کارخانه های دولتی که با اين خصلت ها کاالی مصرفی توليد             ) برای نمونه کارخانه های اصفهان    ( روبرو شدند 
ل های دولت به کار خود ادامه می داد تا             اين کارخانه ها فقط به کمک آمپو        . می کرد وضع مشابهی داشت     

کارگاه های سنتی در برابر کاالهای مرغوب تر خارجی صنف به             . بيکاری را که رو به افزايش بود بيشتر نکند          
 اتوبوس های آماده بنز بازار داخلی را گرفت صنعت اطاق             ۳۳مثال هنگامی که در سال       . صنف نابود می شدند   

برای . هنگامی که کارخانه پپسی آمد ده ها کارگاه ليموناد سازی بسته شد             . شدسازی به تدريج از صحنه محو        
توليد کنندگان بزرگ ملی راهی نماند جز آنکه اصل وا بستگی صنعتی را برای ادامه حيات و بدست آوردن                         

بخش عمده شان به اردوی کار       . سودهای گزاف بپذيرند و کارگاه های سنتی کوچک دو  راه در پيش داشتند               
پيوسته و بخش کوچکشان در جستجوی رشته هائی برای فعاليت برآمدند که يا هنوز مورد حمله قرار نگرفته بود                    

 .و يا در خدمت بورژوازی کمپرادور بود
بورژوازی ملی تجاری که اين خصلت را داشت که با سرمايه خويش کار می کرد، به انحصار خارجی معينی                        

حل واردات را تعيين می کرد، به صدور کاالهای سنتی سخت عالقتمند بود و                وابسته نبود و در پی سود بيشتر م        
باالخره بازار داخلی برايش اهميت ويژه داشت در برابر يورش بورژوازی تجاری کمپرادور مقاومتی به خرج داد                  

. تساخ» بازار«را جانشين شيوه     » خيابان«و هنگامی که عقب ماندگی خود را بخوبی لمس کرد شيوه تجارت                 
صادرات را ترک کند و يا روی آن        . بورژوازی تجاری ملی حاضر شد نماينده فروش شرکت های خارجی شود          

تکيه نکند، با سرمايه های خارجی در ايجاد بانک ها شريک شود و همراه با بورژوازی کمپرادور سير رشد و                         
ای متوسطی هستيم که با قبول سيستم        در اين سال ها ما شاهد کارگاه ه         . تکامل سرمايه داری وابسته را بپيمايد      

همچون آزمايش که کارگاهی بود که صندلی و اطاق         .(وابستگی صنعتی تبديل به کارخانه های بزرگ می شوند        
اتوبوس می ساخت و کارخانه خرم و ارج و کاوه که کارگاه های فلز کاری کوچکی بودند و از همين راه به                           

ه بانک ها تبديل شدند و باالخره شاهد گرايش فئودال ها به سرمايه              صراف هائی که ب   ) رشد سريعی دست يافتند   
اين کاناليزه شدن بورژوازی ملی و در . گذاری در مستغالت شهری و در تجارتخانه ها وارد کننده و بانک  بوديم         

 آن  حد کمتری فئودال ها به سوی فعاليت های کمپرادوری بورژوازی کمپرادور را به اوج رشد خود رساند و به                    
 .اعتبار اجتماعی بخشيد

در سال های مورد بحث ما شاهد       . همانطور که اشاره شد، رشد بورژوازی کمپرادور فقط در فعاليت تجاری نبود            
طی چند سال بيش از ده بانک با سرمايه ايرانی و سرمايه مشترک             . ظهور و رشد بورژوازی کمپرادور مالی هستيم      

اين بانک ها، خواه ايرانی     . انک ها عمدتا در رشته بازرگانی فعاليت می کرد        سرمايه و اعتبارات اين ب    . بوجود آمد 
در اين سال ها فعالين شرکت های        . و يا مشترک به تصرف بازار داخلی تسط سرمايه خارجی کمک می کرد               

رشد بورژوازی مالی نشانه رشد عمومی مناسبات سرمايه داری در جامعه              . بيمه داخلی و خارجی افزايش يافت      
همچنين در اواخر اين دوره نطفه صنايع مصرفی وابسته بسته شد و کشاورزی مکانيزه در اراضی مساعد رشد                  . ودب
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بورژوازی مالی، صنعتی و    ) بوروکرات( به اين ترتيب در اين دوره عالوه بر بورژوازی تجاری و اداری              . يافت
شدن بورژوازی ملی بزرگ به مسير فعاليت        اين پديده ، همراه با کاناليزه        . کشاورزی پا به عرصه وجود گذاشت     

کمپرادوری، بورژوازی کمپرادور را از صورت يک رقيب تقريبا مساوی برای قشر بورژوازی ملی خارج ساخته                  
بی آنکه بخواهم منکر وجود بورژوازی ملی در آن دوره و بقايا ی آن در حال                    . به آن وحدت طبقاتی بخشيد     

قعيت بورژوازی ملی در آن دوره و امروز مانع اين نشده که بورژوازی                  حاضر شويم می توانيم بگويم که مو        
رشد . کمپرادور خصلت يک طبقه را به خود بگيرد و ازموقعيتی همانند يک طبقه کامل برخوردار نباشد                          

ر  کمپرادور اين تضاد را از آغاز د       -سيستم فئودال . بورژوازی کمپرادور نشانه رشد تضاد اين قشر با فئوداليسم بود         
(  با رشد کمی و کيفی       ۴۱ تا   ۳۳در دوره رضا خان شاهد رشد اين تضاد بوديم در سال های              . درون خود داشت  

بورژوازی کمپرادور  . بورژوازی کمپرادور اين تضاد به نحو بی سابقه ای تشديد شد            ) ظهور قشرهای جديد آن   
ا دشمن خود که نتيجه سرکوبی جنبش        اينک با تخفيف تضاد خلق ب      . که در مقابله با خلق متحد فئوداليسم بود         

 .به تضاد عمده جامعه تبديل می شدرهائی بخش بود تکامل يافته و تضاد آن با فئوداليسم 

 در اين سال ها فئوداليسم چه موقعيتی داشت؟
بهره  % ۱۵(خطری که از جانب فعاليت های حزب توده در ميان دهقانان و از توجه مصدق به مساله ارضی                          

ولی اين حرکت ضد انقالبی نمی توانست         . ئوداليسم را تهديد می کرد با سرکوبی جنبش منتقی شد            ف) مالکانه
فئوداليسم طی چند دهه ضربات سختی از خلق و بورژوازی             . فئوداليسم در حال زوال را از نيستی نجات دهد           

 قشر به مراتب بهتر حفظ      با ظهور و رشد بورژوازی کمپرادور منافع امپرياليسم توسط اين          . کمپرادور خورده بود  
اين قشر خود زاده طبيعی رابطه استعماری بود و منافع دور دست امپرياليسم را خود                 . می شد تا توسط فئودال ها     

 .بخود تامين می کرد
معذالک تا هنگامی که بورژوازی کمپرادور از موقعيت اقتصادی و اجتماعی مناسبی برخوردار نبود، از يکسو                     

ليد فئودالی با منافع امپرياليزم و بورژوازی کمپرادور تضادی نداشت و از سوی ديگر                      مناسبات ارضی و تو     
موقعيت اجتماعی و سياسی فئوداليسم برای حفظ سلطه استعمار، ممانعت از رشد بورژوازی ملی و جنبش رهائی                   

ز حيث کمی بسيار    اين طبقه ا  . اينک فئودال ها ديگر بهترين مشتريان کاالهای خارجی نبودند        . بخش ضروری بود  
فئودال ها در آمد خود را صرف         . محدود بود و نمی توانست شخصا پاسخگوی نياز بازار نئوکلنيا ليستی باشد              

بخشی از درآمد نفت را در بانک های خارجی می           . ساختن کاخ ها و اخيرا ساختمان های مستغالتی می کردند          
اين نحوه مصرف درآمد    . های تجملی می کردند   انباشتند و بخشی ديگری از درآمد خود را صرف خريد کاال            

ناشی از استثمار فئودالی و رابطه استعماری در دوره ای که انحصارات خارجی به بازار محدودی در ايران نياز                        
داشتند با منافع امپرياليست ها مطابقت داشت ولی اگر می بايست درآمد نفت ده ها برابر شود، الزم بود بازار                          

در جامعه ای چون ايران، امکان نداشت که         . ی کاالهای پيچيده خارجی در ايران فراهم شود        مصرف بزرگی برا  
درآمد هنگفت ناشی از افزايش صدور مواد خام مانند برخی شيخ نشين های تحت الحمايه يکجا در بانک های                      

ارزان با ابعاد فزاينده ای     اگر می بايست عالوه بر نفت منابع ديگر ايران همراه با نيروی کار               . خارجی انباشته شود  
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استثمار شود، اگر اين استثمار مستلزم سرمايه گذاری عظيم انحصارات در ايران بود، پس بايد سيستمی جانشين                    
در اين  . فئوداليسم شود که خود در همه اين رشته ها ذينفع بوده قادر به گرداندن چنين دستگاه عظيمی باشد                       

 را به مثابه استثمارگر بزرگ حفظ کند که ضرورت را درک کرده به                  شرايط فئودالی می تواند موقعيت خود      
 .طرف بورژوازی کمپرادور کاناليزه شود

روستاهای ايران رو به ويرانی می       . اين ضرورت اقتصادی با زوال و ضعف بی سابقه فئوداليسم مقارن می گردد              
ی خود سرمايه تازه ای برای سيستم         رود و از افزايش توليد کشاورزی خبری نيست و فئودال ها از روستاها                   

رفتار اغلب فئودال های . در اين روستاها از مکانيزاسيون خبری نيست     . آبياری قديمی و يا جديد بکار نمی اندازند       
. بزرگ با روستا به رفتار غارتگری شبيه است که در آخرين لحظات برای غارت هر چه بيشتر استفاده می کند                       

در برابر خشکسالی ها    . ت های مالی و اداری خود را در برابر دهقانان انجام نمی دهند            فئودال ها وظايف و مسئولي    
در بخش  . و آفات هيچ اقدامی در حفظ روستا ها ، و نه در حمايت از دهقانان از جانب ارباب به عمل نمی آيد                        

 بزرگترين فئودال ها    بخشی از . های مهمی از کشور دهقانان که کشت خود را از دست داده اند و آواره می شوند                
آنها تجارت می کنند، ساختمان های بزرگ مستغالتی ، هتل و سينما            . در شهر عالئق مالی جديدی پيدا کرده اند       

در بانک ها شريک می شوند و در عين حال حساب های بانکی خود را در خارج از کشور چاق تر                        . می سازند 
در روستاهای خرده مالکی     . صجات و موقوفات است    اين وضع کلی روستاهای بزرگ مالکی، خال        . می کنند 

اراضی کشاورزی را تشکيل می دهند اغلب بسبب نامساعد بودن            % ۲۵اين روستاها که قريب      . وضع بهتر نيست  
در برخی از اين روستاها توليد به مرحله رشد يافته فئوداليسم           . شرايط آب و زمين بصورت خرده مالکی مانده اند        

نيروی کار از اين روستاها به سرعت بسوی        . ز گاو آهن و حيوان برای شخم استفاده نمی شود         نيز نرسيده و حتی ا    
در سطح  . ديگر آنان را باز نمی گرداند       » آبسالی« خشکسالی نيروی کار را می ربايد و حتی         . شهر می گريزد  

ضی خود  به فروش ارا  دربار از سال ها پيش شروع       . جامعه ديگر فئوداليسم نمی تواند موقعيت خود را حفظ کند          
. لم در سال های پيش از اصالحات ارضی به تقسيم و فروش اراضی دست زده اند                عکرده برخی فئودال ها چون      

برخی ديگر طی همين سال ها، که هنوز سروصدای اصالحات ارضی بند نشده، دهقانان را از حقوق خود محروم                   
 رعيتی و   –ده و طی چند مرحله خود را از رابطه ارباب             کرده اراضی را بصورت مکانيزه يا شبه مکانيزه درآور          

اينها همه نشانه های معتبری برای تعيين لحظات نهائی حيات فئوداليسم در ايران             . حق نسق دهقانان آزاد می سازند     
که خصلت کمپرادوری تقريبا بر همه آنها حاکم         ( در چنين شرايطی است که تضاد فئودال ها با بورژواها          . است
معذالک . رشد يافته و به مرحله ای می رسد که برای چند سال جانشين تضاد خلق با ضد خلق می گردد                       ) شده

پيش از آنکه به تحليل پروسه اصالحات ارضی بپردازيم بايد تحوالت و موقعيت چنبش های رهائی بخش را در                    
امل جهانی و منطقه ای در ايران        اين سالها مطالعه کنيم و به موقعيت امپرياليست ها، تضاد های آنان و ديگر عو                 

 .نظر بياندازيم
با پيروزی کودتا، مردم يکباره صحنه را خالی نکردند اعتراض های سياسی با مقياس کوچکتری از گذشته در                       

 در انتخابات تحريم شده دوره هجدهم و در جريان           ۳۲ آبان   ۲۱در  .  هنوز به چشم می خورد     ۳۳ و   ۳۲سال های   
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که از احزاب و جريان های طرفدار مصدق            ( وم مردم به دعوت نهضت مقاومت ملی         انعقاد قرارداد کنسرسي   
ولی با پراکنده شدن شبکه های حزب توده و غير فعال شدن            . و حزب توده به خيابان ها ريختند      ) تشکيل شده بود  

کری و  پليس سياسی و نيروهای  نظامی بر مراکز مهم روشنف             . عناصر مصدقی اين اعتراض ها نيز پايان يافت          
اين وضع  . اعتصاب های اقتصادی و اعتراض های صنفی نيز امکان ظهور نمی يافت            . کارگری و بازار مسلط شد    

در اين سال   .  بحران اقتصادی باعث نارضائی زحمتکشان شهری شد       ۳۸در سال   .  ادامه داشت  ۳۸بطور کلی تا سال     
 داد و تظاهرات صنفی دانش آموزان که          اعتصاب کارگران کوره پز خانه ها و رانندگان تاکسی در تهران رخ              
اين حرکات اساسا خود انگيخته بود ولی       . فاقد خصلت سياسی نبود آرامش چند ساله خيابان ها را در هم شکست            

 .جريان های سياسی مخفی کوشش می کردند به اين حرکات وسعت و جهت سياسی ببخشند
 سازمان ها شبکه هائی بوجود آمد تا به مبارزه بر             پس از پراکنده شدن سازمان های حزب توده، از اعضای اين            

 اين شبکه ها صرفا خود را ملزم به جمع آوری اعضای پراکنده حزب توده و                     ۳تا سال   . ضد رژيم ادامه دهند    
 لنينيست حاکم   –بنا بر دگمی که بر کليه جريان های مارکسيست          . سازمان جوانان کرده هدفشان احياء حزب بود      

اغلب اين شبکه ها دوباره  مورد        . مبارزه شبکه ها و گروه ها با دشمن امری غير ممکن بود             بود در غياب حزب     
کوشش در راه وحدت اين شبکه های          . دستبرد پليس قرار گرفتند و جان خود را بر سر دگم حزب نهادند                  

 .پراکنده عمال به معنی افزايش بی حد امکانات دشمن برای دسترسی به همه شبکه ها بود
از .  شدن رژيم سلطنتی در عراق ، مهمترين واقعه خارجی بود که طی سال ها در ايران انعکاس می يافت                   سرنگون

و تحوالت عراق که جنگ تبليغاتی شديدی بين دو دولت           . نظر مردم رژيم عراق برادر دو قلوی رژيم ايران بود          
 تر از اثر جنگ تبليغاتی تهران و          اثری به مراتب مهم    . ايجاد کرد بر رژيم و بر مردم اثری تکان دهنده داشت             

تحوالت عراق روی جريان های مخفی       . در اينجا مردم يک خطر واقعی برای رژيم احساس می کردند            . مسکو
تحوالت عراق روی جريان های مخفی داخلی اثر برانگيزنده ای            . داخلی واقعی برای رژيم احساس می کردند       

. کوتاهی از کار درون گروهی به کار برون گروهی پرداختند           شبکه ها، کميته ها و گروه ها در مدت             . داشت
 با جنبش   ۳۸اين حرکت نهائی که از چشم رژيم پنهان نمانده بود، در سال               . شبکه های تازه ای نيز بوجود آمد       

چندين . رژيم در مقياس کوچکتری از سال های اول پس از کودتا دست به تهاجم زد                  . خود انگيخته توام شد   
شکنجه که بسبب نبودن مبارزه جدی و تسليم کادرهای موثر حزب توده                . تن بازداشت شدند  شبکه و صدها     

اغلب جريان های مخفی لو رفته و تسليم دادگاه های نظامی               . مدتی متوقف شده بود دوباره از سر گرفته شد           
ار ديگر کوشش   به اين ترتيب يکب   . اعدام و مجازات های سنگين نقطه پايانی بر اين فعاليت ها گذاشت              . شدند

: ضعف اساسی اين جريان ها عبارت بود از. های نارسای جنبش کارگری سرکوب شد و از رشد و تکامل بازماند       
نرسيدن به مشی صحيح در مبارزه با رژيم و در نتيجه نيافتن شکل صحيح سازمان دهی و تشکيالت عالوه بر                           

شيوه مبارزه با رژيم تحت تاثير جدی تاکتيک         اينکه اين جريان ها در زير دگم حزب دست و پا می زدند در                   
 بود که برای اغلب جريان های باقيمانده فکر         ۳۸فقط پس از سرکوب سال      . های سياسی حزب توده قرار داشتند     

 .کردن به راه حل های جديدی برای مبارزه مطرح شد
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لی واقعيت اين بود که در       نام نهضت مقاومت را حفظ کردند و       ۳۶احزاب و جريان های جبهه ملی ظاهرا تا سال           
مجموع فعاليت احزاب و خود نهضت مقاومت جز ديدارهای دوستانه و محفلی و انتشار گاه و بيگاه اعالميه چيز                     

 جبهه ملی فعاليتی نداشت در حالی که احزاب آن مثل             ۳۹ تا تابستان سال     ۳۳در واقع پس از سال       . ديگری نبود 
حزب مردم ايران و جريان های مذهبی ملی که بقايای غير حزبی              ) سمپان ايراني ( حزب ايران، حزب ملت ايران     

ادامه می دادند و برخی از آنان بنا بر رويه محافظه کارانه            » کومون«به حيات خود بصورت     . نهضت مقاومت بودند  
ی از  دکترين آيزنهاور اعالم شد، برخ    ) ميالدی(۵۷پس از آنکه در سال      . خود با اغماض رژيم نيز روبرو می شدند       

. اين محافل محافظه کار به تشديد تضاد آمريکا و انگليس توجه کرده و در صدد استفاده از آن بر آمده بودند                        
اين موقعيت عمومی جنبش ترقی خواهانه خلق       . تائيد دکترين آيزنهاور از جانب الهيار صالح در چنين جهتی بود           

ين جنبش به معنی تحليل رفتن اين تضاد در آن           ضعف شديد ا  . بود که از تضاد خلق با ضد خلق پيروی می کرد           
 در اوج شدت خود بود و يا چند سال پس از                 ۳۶ تا   ۳۱به اين ترتيب تضادی که در سال های             . شرايط بود 

سرکوبی هنوز تضاد عمده و اساسی جامعه محسوب می شد در پايان دوره مورد بحث فقط تضاد اساسی به شمار                     
در برابر تخفيف يافتن اين تضاد بود . ای ايفای نقش عمده از دست داده بود    می رفت و شدت و وسعت خود را بر        

 کمپرادور تحت سلطه امپرياليزم رشد يافته در آستانه رفرم تضاد              –که يکی ديگر از تضادهای سيستم فئودال          
 .عمده شده بود

 مرداد فاصله   ۲۸ در کودتای    امپرياليزم آمريکا . حال بپردازيم به تحوالتی که در موقعيت امپرياليست ها رخ داد            
او سهم خود را از نفت بدست آورد و در بازار مصرفی نقش مهمتر از انگلستان                     .خود را با انگلستان کم کرد      

. استفاده از تريبون ايران در سازمان ملل و تجديد سازمان و تجهيز ارتش در قلمرو آمريکا قرار داشت                      . داشت
سباتش با بورژوازی بوروکرات، فئوداليسم و قشر عالی مذهبی از موقعيت             معذالک هنوز انگلستان با توجه به منا       

طی مذاکراتی آمريکا موقعيت انگلستان را در منطقه نفوذ قبلی اش به             ) ميالدی (۵۵درسال  . برتری برخوردار بود  
 .رسميت شناخت

انه ای از به رسميت     تشکيل پيمان نظامی بغداد تحت رهبری انگلستان و بدون شرکت مستقيم آمريکا در آن نش                 
تغيير کابينه در ايران، پيوستن ايران به پيمان بغداد با اين توافق            . شناختن حق آب و گل انگلستان در اين منطقه بود         

آمريکا . معذالک اين توافق نمی توانست از نفوذ گسترش يابنده آمريکا در ايران جلوگيری کند              . ها رابطه داشت  
ابطه نزديک تری داشت و بخصوص در رشد نهائی اين قشر و تکامل آن به                    با بورژوازی کمپرادور تجاری ر     

چنانچه در فصل بعد تشريح خواهيم کرد ويژگی         . نقش درجه يک داشت   ...) مالی، صنعتی، (صورت همه جانبه  
های امپرياليسم آمريکا ، قدرت و بررسی تکامل اين امپرياليسم بر انگلستان و ديگر امپرياليست ها آمريکا را                        

به اين  . استقرار اين رابطه مستلزم رشد بورژوازی کمپرادور بود       . رچمدار رابطه نئو کلنياليستی در جهان کرده بود       پ
ترتيب آمريکا از رشد بورژوازی کمپرادور سود می برد و با رشد آن پايگاه اجتماعی مهمتری در ايران بدست                       

ی بود پس از بر هم خوردن توافق قبلی با انگلستان           معذالک تهاجم سياسی که توام با فشار های اقتصاد        . می آورد 
از آن  .  نقطه عطفی بود   ۵۶در مناسبات منطقه ای آمريکا و انگليس حمله به کانال سوئز در سال                 . انجام گرفت 
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پس آمريکا سياست مستقل که به معنی تهاجم به قلمرو انگليس و فرانسه بود در پيش گرفت و دکترين آيزنهاور                     
 اعالم شد آمريکا اعالم کرد که حمايت          ۵۷به موجب اين دکترين که در سال          . ت جديد بود  محور اين سياس  

آمريکا به دنبال اعالم اين دکترين در       . نظامی از کشورهائی را که مورد تهديد کمونيزم هستند به عهده می گيرد             
مورد ايران تهاجم آمريکا با      در  .  در لبنان تفنگدار دريائی پياده کرد و علنا در امور اردن دخالت کرد                 ۵۸سال  

کودتای تهديد  . عضويت رسمی آن در پيمان بغداد و سپس انعقاد قرار داد نظامی دو جانبه با ايران شروع شد                      
با تشديد تضادهای   .  گوشه ای از سياست جديد آمريکا بود          ۳۷رئيس رکن دوم ارتش در سال         » قرنی«آميز  

ضع خود را در کنار بورژوازی کمپرادور آشکار ساخت وبا قطع           داخلی و ظاهر شدن بحران اقتصادی، آمريکا مو       
اهميت نقش اين کمک ها در آن زمان به          . کمک های نظامی و واوم های اقتصادی رژيم را زير فشار گذاشت             

حدی بود که زمامداران وقت بارها برای جلب رضايت آمريکا کوشش به عمل آوردند و حتی خود شاه را در                       
وضع دستگاه حاکمه در برابر کمک های آمريکا در اين دوره عجز و نياز دربار                    . ستادندپی اين ماموريت فر    

آمريکا از اين حربه به مراتب بهتر از کودتای           . مظفرالدين شاه را در برابر قرضه های خارجی به ياد می آورد              
 انجام اصالحات    آمريکا ادامه کمک های خود را منوط  به            . برای تقويت موقعيت خود استفاده کرد       » قرنی«

. اين به معنی دفاع علنی آمريکا از بورژوازی کمپرادور عليه فئوداليسم بود               . ارضی و تصفيه ادارات کرده بود       
انگلستان به خوبی   . همچنين دستگاه حاکمه را که هنوز عمدتا به انگلستان وابسته بود به سوی خود فرا می خواند                 

سرمايه گذاری های خارجی و رشد بورژوازی کمپرادور فراهم            می دانست با انجام رفرم ارضی شرايط برای            
در عين حال انگلستان می دانست که در ميدان وسيع اقتصادی آينده آمريکا امکانات وسيعی برای                   . خواهد شد 

او ترجيح می   . فعاليت خواهد داشت و سرمايه های انگليسی قادر به رقابت با سرمايه های آمريکائی نخواهد بود                 
در . م ارضی در سطحی انجام شود که بهره برداری از آن برای سرمايه های ضعيف انگليسی ميسر باشد                    داد رفر 

 تسليم مجلس شد اين طرح نسبت به آنچه          ۳۸چنين شرايطی بود که طرح اوليه اصالحات ارضی در پايان سال              
 اجرای آن را نداشت و بيشتر       بعدها به اجرا گذاشته شد قاطع تر بود ولی اشکال در اين بود که دولت اقبال قصد                  

آمريکا می خواست رفرم ارضی و تحوالت         . برای خاموش کردن آمريکا و جلب کمک های اوليه شده بود              
به اين دليل رقابت دو امپرياليسم ادامه يافت انگلستان با            . همراه آن با تضمين برتری آمريکا در ايران توام باشد           

از رجال سياسی و نظامی نيز از يک سو با انگلستان و از سوی ديگر با                   فئوداليسم پيوندی ديرينه داشت بسياری       
آن بخش از بورژوازی کمپرادور غير         . روحانيت نيز عمدتا همين خصلت را داشت         . فئوداليسم پيوند داشتند   

که به انگلستان وابسته بود خواستار اصالحات ارضی و نابودی فئوداليسم بود             ) يعنی بخش خصوصی  ( بوروکرات
اين جناح با نمايندگان ديگر     . ه همين سبب يک جناح کوچک اصالح طلب متمايل به دربار تشکيل می داد               و ب 

مبارزه امينی و همکارانش همراه     . بورژوازی کمپرادور که وابسته به آمريکا بودند در آغاز همکاری می کردند             
 . انعکاس اين همکاری بود۳۹در سال و همکارانشان بر ضد اقبال و شريف امامی » رشيديان و بهبهانی«با جناح 

فئودال ها در تثبيت سلطنت و بازگشت شاه کمتر از             . دربار نقطه اتصال فئوداليسم و بورژوازی کمپرادور بود          
بنا بر اين دربار در مقابل اصالحات       . از سوی ديگر دربار با انگلستان پيوند قديمی داشت        . کمپرادور نقش نداشتند  
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کار به آنجا رسيد که شاه روی نقطه حساس آمريکا يعنی ارتش دست گذاشت و از . فتارضی و آمريکا قرار گر  
عدم نياز ايران به يک ارتش بزرگ، محدوديت تسليحات و خدمت وظيفه سخن به ميان آورد و به سرعت                           

وشش در برابر ک  . کوشيد مناسبات خود را با شوروی که از بسط نفوذ آمريکا در ايران بيمناک بود بهبود بخشد                  
اين عکس العملی   . های آمريکا برای تفهيم خطر کمونيسم و شوروی ، شاه و دستگاه حاکمه آن را انکار کردند                 

دربار به آسانی پيوند خود را با        . بود به قطع کمک های آمريکا و فشارهای روز افزون او به انگلستان و رژيم                    
اين امر با فشار بورژوازی کمپرادور و حامی        . ها  نکرد  انگلستان تضعيف نکرد و فئودال ها را قربانی تيغ کمپرادور         

آن آمريکا در شرايطی که جنبش تيزی حمله خود را متوجه دربار ساخته بود انجام پذيرفت و آن وقت بود که                        
. تغيير پايگاه خارجی و داخلی شاه امر شخصی او نبود               . »شاه به آنان خيانت کرده      «فئودال ها فهميدند که       

کرات در مجموع موضع خود را تغيير داد و به اين ترتيب بود که شاه ابتدا موافق اصالحات                         بورژوازی بورو 
 .ارضی و سپس پرچمدار آن شد و توانست امينی و همکارانش را از صحنه خارج سازد

پس از کنگره نوزدهم حزب کمونيست شوروی و به خصوص پس از               . موقعيت شوروی در اين دوره چه بود        
بهترين تغيير در اين موقع توجه به جنبش ها و جريان های             . ست خارجی شوروی دگرگون شد    فوت استالين سيا  

گرچه شوروی رسما نپذيرفت که تضاد       . ضد امپرياليستی بود که تحت رهبری احزاب کمونيست قرار نداشت            
گر عمده جهان تضاد جنبش رهائی بخش با امپرياليزم شده است ولی عمال از آن پس مبارزه شوروی و دي                           

اين به معنی عمده شدن اين      . کشورهای سوسياليست با امپرياليزم عمدتا از کانال اين جنبش ها تحقق يافته است              
شوروی به دنبال اين تغيير سياست به کشورهای از بند رسته و يا در بند استعمار                      . تضاد در سطح جهان است     

ر در ماجرای حمله به کانال سوئز در سال          اين دگرگونی به نحو بارزی در مناسبات شوروی با مص           . نزديک شد 
 مرداد وقفنه کوتاهی در اعمال اين سياست جديد بوجود آورد و در سال               ۲۸در ايران ، کودتای     .  آشکار شد  ۵۶
 در حالی که جنبش رهائی بخش، بخصوص حزب توده، در زير ضربات سهمگين قرار داشت به رژيم                           ۳۴

دولت شوروی اختالفات مرزی    . مبارزان را به شدت آزرده ساخت     اين حرکت احساسات توده ها و       . نزديک شد 
پيوستن ايران به پيمان بغداد که       .  مالی را با ايران رفع کرده و درصدد گسترش مناسبات اقتصادی با ايران بود                 –

معذالک عدم عضويت آمريکا در اين پيمان،         . بخشی از پيمان های ضد شوروی بود به اين مناسبات لطمه زد               
پس از اعالم .  نشد۳۵ را به مدارا کشاند به نحوی که عضويت ايران مانع مسافرت شاه به شوروی در سال                شوروی

دکترين آيزنهاور و عضويت آمريکا در پيمان بغداد و انعقاد پيمان دو جانبه، مناسبات ايران و شوروی سخت تيره                   
مبارزه تبليغاتی  . ی به دست نياورده بودند     قبال هيات های بازرگانی و ديپلماتيک شوروی در ايران موقعيت            . شد

شديدی بر ضد رژيم آغاز شد و پس از سقوط سلطنت عراق اين مبارزه شدت بی سابقه ای گرفت و حرکت                          
شوروی هيچ ارتباطی با موقعيت جنبش ترقی خواهانه نداشت و صرفا از مصالح و استراتژی دولت شوروی                         

 های آمريکا و انگليس، رژيم سعی کرد به اين مبارزه خاتمه داده و              ، در اوج اختالف   ۳۹در سال   . پيروی می کرد  
شوروی آمريکا را دشمن درجه يک می دانست و از موقعيت نظامی آمريکا در                  . ازتائيد شوروی استفاده کند    

عجيب نبود که   . کوشش کابينه امامی در راه حل اختالف با شوروی با سقوط او ناکام ماند                . ايران بيمناک بود  
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نی با آنهمه شعارهای اصالح طلبانه نمی توانست قدمی در اين راه بردارد و باز عجيب نبود که شوروی با آن                        امي
همه شعار بر ضد رژيم ايران از دولت امينی واصالحات او حمايت نمی کرد و مباررزه تبليغاتی شوروی در زمان                     

در . ی شوروی در زمان امينی به اوج خود رسيد        در اين موقع شوروی از مبارزات تبليغات      . امينی به اوج خود رسيد    
اين موقع شوروی از مبارزات جبهه ملی بر ضد رژيم شديدا حمايت می کرد و نوک حمله را متوجه دولت                            

با سقوط امينی دنباله فعاليت های امامی توسط علم گرفته شد و اختالف به سرعتی باور نکردنی جای                   . ساخته بود 
 .خود را به تفاهم داد

 اين شرايط جديد شوروی اصالحات ارضی را تائيد کرد و به دنبال آن مناسبات اقتصادی دو کشور به سرعت                    در
يعنی درست هنگامی که     . اين بار نيز اين تحوالت بدون ارتباط با جنبش خلق انجام می يافت                . گسترش يافت 

مناسبات ايران و شوروی آغاز      رژيم به سرکوبی شديد مردم و تحکيم ديکتاتوری خود پرداخته بود، ماه عسل                 
اين بار ديگر اثبات کرد که جنبش انقالبی ايران بايد مسير خود را مستقل از مشی و سياست شوروی و هر                        . شد

قدرت خارجی ديگر پی ريزی کرده و با اتکا به نيروی خلق به راه خود ادامه دهد چنانکه شوروی و ديگر                              
 . به منافع و مصالح جنبش ما مناسبات خود را با ايران تنظيم می کنندقدرت ها و جريان های جهان نيز بدون توجه
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 فصل دوم
 

 :مقدمه
 – لنينيست می دانند در تحليل شرايط اجتماعی             –برای برخی افراد و جريان هائی که خود را مارکسيست                

و نتايج آن گره اصلی اين مشکل به          تحليل اصالحات ارضی     . اقتصادی ايران مشکل الينحلی پيش آمده است        
 :خالصه تحليل اين جريان ها در استدالل زير بيان می شود. شمار می رود

دگرگونی .فئوداليسم سيستم حاکم بر جامعه بوده و روابط فئودالی بخشی اززير بنای جامعه به شمار می رود                       
ی را ملغی سازد تنها در يک انقالب تحقق می          بنيادی جامعه که بتواند يک سيستم را نابود کرده و روابط زير بنائ             

اگر بپذيريم که اصالحات ارضی منجر به الغای فئوداليسم شده است پس بايد بپذيريم که يک انقالب روی                  . يابد
داده و از آنجا که هيچ انقالبی بدون نيروی انقالبی و رهبری انقالبی انجام نمی شود، پس بايد بپذيريم که رژيم                       

و چون برهمه آشکار است که رژيم چنين ماهيتی ندارد و انقالبی رخ نداده پس فئوداليسم                 .  دارد خصلت انقالبی 
 نيمه مستعمره همچنان    –گرچه تغييراتی کرده و لی همچنان سيستم حاکم است و در ايران سيستم نيمه فئودال                    

 .استقرار دارد
در اين راه به استدالل     . سم را به ما نشان بدهند      آنگاه اين جريان ها بر اساس اين استدالل سعی می کنند فئودالي             

 :هائی از اين قبيل بر می خوريم
از آنجا که پس از تقسيم اراضی در بخش عمده اين اراضی روابط سرمايه داری در توليد حاکم نشده پس روابط                     

الحات ارضی  مراحلی از اص  ) مثل کردستان ( همچنين چون در برخی نواحی    . فئودالی در اين حيطه برقرار است      
عده ای پا فراتر گذاشته و استدالل می کنند که          . انجام نيافته پس اين خود دليل ديگری بر ادامه اين سيستم است            

چون در ايران سيستم سرمايه داری بدانگونه که در اروپا و آمريکا ديده می شود به چشم نمی خورد بنا بر اين                          
 .است» نيمه فئودال« سرمايه داری وابسته ناميده می شود همان پديده های صنعتی، بازرگانی، مالی و آنچه که 

مزرعه . همان فئودال ها هستند و کارگران آنها همان رعيت ها) مثال ايران ناسيونال (به اين ترتيب صاحبان کارخانه    
 ما به خاطر اين نحوه    . جای خود را به کارخانه داده و محصوالت کشاورزی جای خود را به محصوالت صنعتی                

به » ديالکتيکی«استدالل در برابر ارسطوی بزرگ سر تعظيم فرود آورده و به اين ديالکتيکسين ها که اين چنين                     
شناخت پديده های اجتماعی توفيق يافته اند درود می فرستيم و مقدمتا يادآور می شويم که جای بسی تاسف                        

ن برجسته اين تزها هنگامی دست از          است که برخی از نمايندگان اين طرز استدالل و عده ای از طرفدارا                    
دگماتيسم خود برمی دارند که کار از کار گذشته و در برابر دوربين تلويزيون شرمسارانه به اشتباه خود اعتراف                      

ناراحت الغای فئوداليسم را اعالم کرده و ناگزير بنا بر همان نحوه استدالل نتايج ناشی از                      » وجدانی« کرده با   
ما قصد نداريم که با تکيه      . می پذيرند » انقالب سفيد « ارتست از مترقی بودن رژيم و تحقق        قياسات خود را که عب    

بر اين ضعف ها خود را از شر مسئله برهانيم ولی به اين جريان ها هشدار می دهيم که اين ضعف ها را به عنوان                            
 .ی تری داشته باشندپديده هائی استثنائی و بی رابطه با يکديگر تلقی نکنند و با مسئله برخورد جد
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 –ظاهرا در اين استدالل ها فرمول های عام مارکسيسم             :  اول -ايراد اساسی به اين نحوه برخورد عبارتست از          
لنينيسم اساس قياس را تشکيل می دهد ولی متاسفانه مثل هميشه فرمول هائی که به مثابه آيات منزل از جانب اين                      

 به آموزش ناقص از برخی متون و يا فرمول هائی است که به                   جريان ها به کار گرفته می شود محدود است           
به اين ترتيب تئوری عام مورد استناد اين استدالل ها متکی به               .  شده است  خالصهاصطالح در آنها مارکسيسم      

 لنينيسم و بخصوص تجارب پراتيک اين ايدئولوژی نيست و به نحو رقت آوری                      –نتيجه وسيع مارکسيسم     
دوم، اين نحوه برخورد فاقد خصلت ديالکتيکی شناخت از خاص به            . و محدود ساخته است   مارکسيسم را حقير    

اين رفقا توجهی ندارند که بايد تئوری بازگو کننده واقعيت باشد و نه واقعيت برده                 . عام و از عام به خاص است      
ين طرز بکار بردن     ا.  اقتصادی و تاريخی باشد      –فرمول های تعيين شده در فالن يا بهمان موقعيت اجتماعی                

 لنينيسم را به سرنوشت مکتب های متافيزيک دچار ساخته ما را به عقب ماندگی دائمی در                   –تئوری، مارکسيسم   
اگر در آغاز اصالحات ارضی جريان های مترقی قادر به تحليل عملی آن و                . واقعيت و تاريخ محکوم می سازد      

اين تحول در جامعه مارکسيست ها می بايست با شناخت          پيش بينی نتايج آن نبودند، با آشکار شدن خصوصيات          
 . لنينيسم به تحليل اين پديده می رسيدند–پروسه های ارضی واقعی در پرتو دانش بی کران مارکسيسم 

به هر حال قبل از پرداختن به تحليل اصالحات برای نشان دادن ضعف اين استدالل نکات زير را ياد آور می                           
اصالحات ارضی فئوداليسم يک فرماسيون کامل نبود و از چند دهه قبل مناسبات سرمايه                در ايران مقارن    . شويم

داری در ايران رشد کرده و در پرتو جنبش ها و تحوالت متعدد نه تنها در زير بنا دو سيستم در کنار هم زندگی                          
 کمپرادور و نيز در     چه هنگامی که تجزيه نشده بود و چه بعدها به صورت بورژوازی             (می کرد، بلکه بورژوازی     

 –سيستمی را که فئودال      . سهمی فزاينده در حاکميت سياسی بدست آورده بود        ) مدت کوتاهی بورژوازی ملی   
همانطور که در فصل قبل ديديم         . کمپرادور می ناميم حاصل رشد بورژوازی در زير سلطه امپرياليسم بود                 

پس از تجزيه ، در دوره رضا خان بورژوازی            . بورژوازی در انقالب مشروطيت به روبنای فئودالی حمله کرد           
 مرداد بورژوازی کمپرادور به رشد و موقعيت بی          ۲۸کمپرادور در حاکميت سهم مهمی بدست آورد و پس از             

چنانچه ديديم،  . به اين عامل بايد سلطه امپرياليسم را به عنوان يک عامل حاکم اضافه کنيم             . سابقه ای دست يافت   
بنا بر اين فئوداليسم يک سيستم کامل        .  تضادشان سرانجام به مرگ فئوداليسم رای دادند         امپرياليست ها عليرغم  

بورژوازی کمپرادور نيز يک طبقه محکوم نبود که          . نبود که زير بنا و روبنا را به تنهائی در دست داشته باشد                
ين سيستم ديگر می کند بلکه      انقالب نه تها يک سيستم را جانش      . بخواهد از پائين به حاکميت فئوال ها يورش ببرد        

« در اينجا نه يک سيستم به تمامی جابجا شد، نه                . طی آن طبقه يا قشر های محکوم به حاکميت می رسند               
حل تضاد بورژوازی کمپرادور تحت حمايت امپرياليسم ، با فئوداليسم که اين              . به حاکميت رسيدند  » محکومين

يز به اين دليل امکان پذير شد که بورژوازی در هر دو مورد به               حمايت را از دست داده بود از طريق مسالمت آم          
اين دليل تضاد به طريق مسالمت آميز قابل حل است که جهت رشد يابنده تضاد قبال حاکميت سياسی را به دست                     

در دموکراسی خلق اين حاکميت و برتری طی انقالب دموکراتيک توده ای بدست پرولتاريا می                  . آورده است 
 اينجا بورژوازی کمپرادور طی چند مرحله و سر انجام زير حمايت امپرياليسم برتری خود را بر فئودال                    افتد و در  
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در فورماسيون های اصلی، بورژوازی در بطن فئوداليسم رشد می کند و پس از آنکه موقعيت و                 . ها تامين می کند   
در اينجا بورژوازی   . سم حمله می کند    اعتبار اجتماعی بدست می آورد با بسيج مردم به روبنای سياسی فئودالي               

رشد يافته و در مراحل       ) چه بصورت بورژوازی قبل از تجزيه و چه پس از آن               (کمپرادور که طی يک قرن      
مختلف سهم فزاينده در حاکميت بدست آورده بود، هنگامی که فئوداليسم ديگر جنبه غالب را در دستگاه حاکم            

 زوال به شمار می رفت، در يک پروسه چند مرحله ای ، به حيا ت آن                   نداشت و در زير بنا نيز سيستمی در حال         
ای که خود در تضاد اساسی جامعه ايران در برابر خلق قرار داشت، توانست با                  » طبقه«به اين ترتيب    . خاتمه داد 

ه معنی  اين نه ب  . تحول از باال که معنی آن رفرم است، سيستم پيش رفته تری را نسبت به سيستم قبل مستقر سازد                     
 –آنچه جانشين سيستم فئودال      . است و نه آنچه انجام يافته انقالب به شمار می رود              » طبقه«انقالبی بودن اين     

کمپرادور شده ضمن اينکه نتيجه تکامل سيستم قبلی است و بازگو کننده ضرورت هائی است که ادادمه سلطه                      
عی که تضاد خلق با دشمن خلق را به نوبت خود      استعمار دريک جامعه به بار می آورد، خود سيستمی است ارتجا          

بيهوده نيست که ما شاهد مبارزه قاطع       . و طی تکامل خود شدت بخشيده و به نابودی اين سيستم منجر خواهد شد             
و آشتی ناپذير جريان ها و در مجموع جنبشی هستيم که قبل از همه به ماهيت واقعی اصالحات و تحوالت آن                         

 .ق شناختی واقعی و زنده به دست آورده استآگاه شده و از دشمن خل
امروز برای کسانی که از نزديک به پروسه های اجتماعی ايران می نگرند، و نه آنها که از دور دستی بر آتش                           
دارند و شناخت شان از ايران در همان حدی است که از نپال و برمه چيزی نمی دانند، درک نتايج فرم دهه                              

مروز پديده های اقتصادی و اجتماعی متعددی سيستم سرمايه داری وابسته را آشکار              ا. گذشته امر مشکلی نيست   
ساخته ولی جريان هائی که مصرانه واقعيت را انکار می کنند عالوه بر کمبود تجارب مستقيم از واقعيت های                         

آنها خود را ملزم . داجتماعی ايران، در برابر يک دگم که گاهی آن را پنهان نيز می سازند، خود را متعهد کرده ان           
زيرا در يکی از آثار       .  نيمه مستعمره بشناسند    - اقتصادی ايران را نيمه فئودال       -ساخته اند که سيستم اجتماعی      

سوسياليستی، سرمايه داری، و    : مائوتسه دون که چند دهه قبل نوشته شده سيستم های موجود جهان به سه دسته                 
حال اگر از اين رفقا بپرسيد که سيستم چين پس از انقالب، ويتنام               .  نيمه مستعمره تقسيم شده است     -نيمه فئودال 

شمالی، و کوبا کدام يک از اين سه است چه جوابی می دهند؟ اينان سيستم مستقر در مصر، الجزائر و سوريه را                        
 کدام يک از اين سه می دانند؟

ن متن گفتيم که ما با فرماسيون های         در مقدمه اي  . به اين ترتيب می بينيم که واقعيت در اين فرمول نمی گنجد              
فئوداليسم، سرمايه داری، و    ( گوناگونی در کشورهای استعمار زده سرو کار داريم که با فرماسيون های اصلی                 

اين فرماسيون های در حال     . تفاوت داشته و ناچاريم آنها را در پروسه تکامل جهان به حساب آوريم            ) سوسياليسم
 نيمه مستعمره می    -که با تعريف مائو تسه دون آن را نيمه فئودال           (»  کمپرادور -ئودالسيستم ف «گذار عبارتند از    

که امروز در ايران و گروهی ديگر از کشورهای تحت سلطه در حال                  » سرمايه داری وابسته   « ، سيستم    )ناميم
ورهای  دموکراتيک در کش    -که حاصل انقالب بورژوا    » دموکراسی ملی «استقرار و تکامل خود است، سيستم         

اما رفقای  . که حاصل پيروزی انقالب دموکراتيک مردم است       » دموکراسی خلق « آزاد شده ، و باالخره سيتسم      
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مورد بحث اين واقعيات را در سطح جهان و در جلوی چشمشان در ايران انکار می کنند، به هر قيمتی شده در                          
 مستعمره فرمولی است جاودانه و قابل           نيمه -صددند داليلی جستجو کنند که نشان بدهد فرمول نيمه فئودال             

 .اطالق برای همه کشورهای استعمار زده ای که به سوسياليسم نرسيده اند
اگر معتقديم که جنبش رهائی بخش ايران ناگزير بايد مسير خود را آگاهانه طی کند و دارای يک استراتژی و                       

در . رشد و حرکت است به درستی بشناسيم       تاکتيک صحيح باشد مقدمتا بايد واقعيت جامعه ای را که در حال                
دست يافتن به اين ايدئولوژی عملی و انقالبی فقط در           .  لنينيسم خالق چراغ راهنمای ماست     -اين راه مارکسيسم  

سايه درک همه جانبه آن و بخصوص درک رابطه ديالکتيکی آن با واقعيت در حال تکامل ميسر است و اال با                         
 لنينيسم -ول که يک رهبر انقالبی در شرايط تاريخی معينی در راه انطباق مارکسيسم         چسبيدن به فالن يا بهمان فرم     

با آن شرايط بيان کرده است، نه تنها ما راه خود را نخواهيم يافت بلکه دوستداران خوبی نيز برای ايدئولوژی                          
 .طبقه کارگر نخواهيم بود

 
 :تحليل مختصر اصالحات ارضی در ايران

ايطی را که منتج به اصالحات ارضی شد تحليل کرديم در اينجا نخست اين شرايط را                     در اواخر فصل قبل شر     
 کمپرادور مثل هر سيستم ديگر تضاد هائی داشت که در آن ميان تضاد                   -سيستم فئودال . جمع بندی می کنيم    

ی ملی،  يعنی بورژواز (اساسی، يعنی تضادی که مستقيما با رابطه استثماری سيستم سرو کار داشت، تضاد خلق                   
. بود) يعنی فئودال ها، کمپرادورها، و امپرياليست ها        (با دشمن خلق  ) طبقه کارگر، خرده بورژوازی و دهقانان       

تضاد های ديگر اين سيستم عبارت بود از تضاد فئودال ها با کمپرادورها، تضاد امپرياليست ها با هم، تضاد                            
مثال تضاد قشر    (ها، تضاد قشرهای کمپرادور با هم            امپرياليسم با فئودال ها، تضاد امپرياليسم با کمپرادور             

، تضاد طبقه کارگر با بورژوازی ملی، و تضادهای فرعی تری که می توان هنوز         )بوروکرات با قشرهای غير دولتی    
طبقات و قشرهای مترقی که در زير نام خلق جمع شده اند با طبقات،قشرها و عوامل ارتجاعی که                         . بر شمرد 

مثال به دليل وابستگی سيستم      . ی شود از طريق رابطه با تضاد اساسی، تضاد پيدا می کنند              دشمن خلق شناخته م    
توليد فئودالی با سيستم سرمايه داری دهقانان از طريق تضاد اساسی ای که با فئودال ها دارند از آنجا که فئودال                        

يا تضاد بورژوازی ملی با     . ا می کنند  ها با امپرياليسم و کمپرادورهای رابطه دارند يا متحد آنان هستند تضاد پيد               
همچنين تضاد خلق با امپرياليسم انگليس که در دوره ای عمده           . فئوداليسم بخشی از بافت تضادهای اساسی است      

شده بود باز بخشی از تضاد اساسی است که عمده شده و در جبهه بندی نيروهای دو طرف تضاد موقتا در هم                           
 .آميختگی بوجود آورده بود

رايطی که تضاد اساسی در عين حال تضاد عمده نيست بايد انتظار داشت که يکی ديگر از تضادهای سيستم                    در ش 
تضاد فئودال ها با     . عمده شود زيرا که ضرورتا يکی از تضادها عمده و بقيه تحت الشعاع آن قرار می گيرند                      

 .بورژوازی کمپرادور در شرايطی خاص تضاد عمده شد
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کست خلق و سرکوب شدن او تضاد خلق با دشمنانش که تضاد عمده بود تخفيف يافته                  در شرايطی که بر اثر ش     
بود، در شرايطی که پس از چند دوره تحول تاريخی بورژوازی کمپرادور به رشد کيفی و کمی بی سابقه ای                          

 به  رسيده و حاکميت سياسی آن افزايش يافته بود، در شرايطی که فئوداليسم پس از چند دوره تحول تاريخی                      
حال انحطاط و زوال افتاده بود، و سرانجام در شرايطی که امپرياليسم آمريکا برای تامين برتری خود در ايران                        
دست به تهاجم جديدی عليه منافع امپرياليسم انگليس زده بود، تضاد بورژوازی کمپرادور با فئوداليسم که يکی                   

در اين شرايط تضادهای ديگر ناگزير       . د عمده شد   کمپرادوری بود تبديل به تضا      -از تضادهای سيستم فئودال    
هنگامی که می بينيم نيروهای خلق، ولو در حال رکود نسبی           . شدند نسبت به اين تضاد موضع خود را تعيين کنند         

و ضعف، ناگزير با جناحی از دشمنان خود که خواستار اصالحات ارضی و تحوالت مربوط به آن است همگام                      
 بينيم آمريکا در زير شعارهای مربوط به اين تضاد به رقيب خود می تازد اين ها پديده                   می شوند، هنگامی که می    

به ياد بياوريم که در زمان جنبش       . هائی است که بدون قبول عمده شدن چنان تضادی غير قابل توجيه می گردند              
نگليس بود، چگونه   ملی کردن نفت، که مظهر عمده شدن تضاد خلق تحت رهبری بورژوازی ملی با امپرياليسم ا                

امپرياليسم امريکا در پرتو اين تضاد به موقعيت رقيب خود هجوم آورد و به عبارت ديگر تضادشان از کانال تضاد                
در اين مورد نيز ترديدی نيست که عمده شدن اين تضاد باعث شد که ديگر تضادها طی آن                      . عمده رشد کرد  

 .تشديد شده و يا موقتا تخفيف يابد
حث موقتا به صورت يک بحران اقتصادی نمايان شد و به دنبال آن دسته بندی ها جديد سياسی در                    شرايط مورد ب  

دستگاه حاکمه و اختالف شديد امپرياليست های با هم و اختالف آمريکا با جناح حاکم وقت و از سوی ديگر به                     
عليرغم کوششی که   و  . صورت رشد نسبی نيروهای مردم و تامين فرصت های چشمگيری بر ای آن تجلی کرد                

تنها پس از آنکه اين     . برای حل مسالمت آميز تضاد به عمل می آمد در پايان برخوردهای خونين نيز به بار آورد                  
تضاد ها با آغاز رفرم حدت و شدت خود را از دست داد و سيستم سرمايه داری وابسته شروع به استقرار کرد                           

 با يورشی مجدد به خلق تضاد بين خود و خلق را تبديل به                 رژيم توانست به تضادهای درونی خود خاتمه داده         
تضادی که از آن پس رو به رشد گذاشت و اينک به مرحله کامال چشمگيری از شدت خود                     . تضاد عمده کند  

 .رسيده است
در سطور فوق نيز اين شرايط را        . در فصل قبل  شرايطی را که اصالحات ارضی را ضروری ساخت نشان داديم               

ولی عواملی نيز وجود    . به اين ترتيب عمده ترين علل اين رفرم مورد بحث قرار گرفته است              . کرديمجمع بندی   
بورژوازی کمپرادور و امپرياليسم آمريکا که       . داشته که به تشديد تضاد و حل آگاهانه آن کمک کرده است               

ادی رفرم و ضرورت تاريخی آن      مدافعان رفرم بودند نه تنها به سبب شرايط اجتماعی و اقتصادی ايران که زمينه م              
گاه . محسوب می شود بلکه از تجارب جهانی در پيش بينی نتايج اقتصادی و اجتماعی اين رفرم برخوردار بودند                  

در اين ترديدی   . آن گفتگو می شود   » علت ضد انگيزه ای   «شنيده می شود که در تحليل علل اصالحات ارضی از           
 اصالحات ارضی در حالی که خود معلول عللی است به نوبه خود نتايج              نيست که هر پديده علل و نتايجی دارد و        
يک چنبه نتايج اين رفرم اثری است که در موقعيت و حالت نيروهای               . اقتصادی، اجتماعی و سياسی در بر دارد       
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اما اگر بخواهيم از آگاهی طرف غالب تضاد به          . اين خصلت ضد انگيزه ای رفرم است       . خلق به بار آورده است    
نوان يک علت آنهم علت عمده ياد کنيم معنی آن اين است که رشد و تکامل زير بنا، ضرورت های اقتصادی                       ع

امپرياليسم آمريکا که استقرار سيستمی را که با          . و اجتماعی را تحت الشعاع عامل تسريع کننده قرار داده ايم              
 کمپرادور نيز مزايای اين سيستم را هم با           قبال در آمريکای التين ديده بود و بورژوازی         » سرمايه داری وابسته  «

ولی برای اينکه اين تحول بتواند در         . پوست خود لمس می کرد وهم در نمونه های کشورهای ديگر می ديد                
به اين ترتيب   . ايران جامه عمل بپوشد الزم بود شرايط مادی آن در جامعه فراهم شود تا آن تجارب به کار آيد                     

م و متحد عمده آن بر نحوه رفرم و نتايج آن عاملی است تسريع کننده که بخصوص به                 اين عامل آگاهی امپرياليس   
اصالحات ارضی نبايد فراموش    » ضد انگيزه ای  « در مورد اين تحليل     . حل مسالمت آميز تضاد کمک کرده است      

نبش های  کنيم که در ايران فئوداليسم در ادوار گذشته هيچگاه بطور جدی از جانب تضاد درونی خود يعنی ج                    
دهقانی تهديد نمی شد و حتی در شرايطی که خلق از امکانات بی سابقه ای برخوردار بود اين تضاد به شدت                          

در سال های پس از کودتا و در شرايطی که اصالحات ارضی مسئله روز شد شايد                    . وحدت چشمگيری نرسيد  
اين . هر شعارهای آمريکا و امينی نگريست      بنا بر اين نبايد به ظا      . کمتر از هميشه خطر جنبش دهقانی بالفعل بود        

شعارها برای ترساندن و خلق سالح کردن فئودال ها بکار گرفته شد واال مهمترين پديده اجتماعی ناشی از ادامه                     
سيستم فئودالی در روستاهای ايران نه در روستا بلکه در شهر به صورت بحران اقتصادی و جريان های سياسی                        

به اين ترتيب ما ضمن اينکه حرکت آگاهانه مجريان رفرم را به عنوان عامل تسريع                 . بودمربوط به آن ظاهر شده      
 بر نيروی خلق    کننده و کنترل کننده به حساب می آوريم، خصلت ضد انگيزه ای رفرم را در نتايج و آثار آن                       

 .بررسی خواهيم کرد

 چه عواملی امکان داد تضاد بصورت مسالمت آميز حل شود؟
 : ن عوامل اشاره کرده ايم اينک اين عوامل را جمع بندی می کنيمگر چه به اي

بورژوازی کمپرادور در   .  حاکميت بورژوازی کمپرادور حاصل يک پروسه طوالنی و چند مرحله ای بود                 -۱
حاکميت با فئودال ها سهيم بود و در دوره ای که به اصالحات ارضی منجر شد در اين حاکميت سهم عمده را به               

معذالک اختالف جناح های مختلف بورژوازی کمپرادور و وابستگی آنها به دو امپرياليسم                 . ه بود دست آورد 
که ( رقيب مانعی در راه حل تضاد با فئوداليسم ايجاد کرده بود که پس از تامين وحدت بورژوازی کمپرادور                      

 .سر راه برخاستاين مانع از ) متضمن قبول برتری موقعيت آمريکا از جانب قشر بوروکرات حاکم بود
 سلطه امپرياليسم در ايران برای قدرت های امپرياليستی حاکميت سياسی ايجاد کرده و به آنها نقش موثری در                   -۲

اصرار امپرياليسم آمريکا در انجام اصالحات ارضی کفه بورژوازی              . تعيين مسير رويدادهای داخلی می داد        
 .تضاد کمک کرده استکمپرادور را سنگين تر کرده و به حل مسالمت آميز 

 فقدان جنبش های دهقانی به اين معنی بود که تضاد اساسی سيستم فئودالی يعنی تضاد دهقانان با فئودال ها                        -۳
خطر تبديل شدن به آنتاگونيسم را ندارد بنا بر اين مبارزه در ميان طبقات حاکم منجر به يک قيام توده ای نخواهد        
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اگر جامعه در معرض شورش های دهقانی بود حل         . ه به خطر نخواهد افتاد    شد و مجموعه نيروهای ارتجاعی جامع     
 . مسالمت آميز تضاد و رفرم طوالنی و چند مرحله ای ميسر نمی گرديد

 ضعف جنبش رهائی بخش در سطح عمومی آن امکان را داد که شعار اصالحات ارضی و رهبری مبارزه با                       -۴
تد و در نتيجه اين برنامه در چهارچوب منافع و مصالح کمپرادورها و              فئوداليسم به دست بورژوازی کمپرادور بياف     

اگر تضاد خلق با دشمنان خود شديد بوده و نقش عمده را داشت به اجبار تضاد                    . امپرياليست ها به انجام برسد     
 .فئودال ها و کمپرادورها تحت الشعاع آن قرار می گرفت

رژوازی کمپرادور به ضرورت الغای فئوداليسم نه تنها تضاد را            تجارب جهانی امپرياليسم آمريکا و آگاهی بو        -۵
 .کند کرد بلکه به حل طبق برنامه آن بصورت مرحله ای و کاناليزه شدن فئودال ها کمک کرد

مجموعه اين عوامل به مدافعان و مجريان رفرم امکان داد که مانع عکس العمل شديد فئودال ها و درگيری های                      
 :در نتيجه بايستی اين دو خصلت اصالحات ارضی را بهتر بشناسيم. ندقهر آميز با آنها شو

 مرحله ای بودن اصالحات ارضی امکان داد که فئودال ها نتوانند نتايج نهائی را از             :مرحله ای بودن و نتايج آن     
به موجب اين طرح    .  فاقد خصلت مرحله ای بود ولی هيچکس آن را جدی نگرفت             ۳۸طرح سال   . آغاز دريابند 

 هکتار محدود می شد اين به معنی پايان دادن به مالکيت ارضی                ۶۰الکيت ارضی در اراضی نسبتا مرغوب به          م
در حالی که مرحله اول اصالحات ارضی مالکيت يک ده شش دانگ را مجاز می شناخت حتی                       . بزرگ بود 

 و امکان داد که مالکين       از اين حد نيز عقب نشينی کرد       ۴۱هنگامی که رژيم با مقاومت هائی روبرو شد در سال            
اما پس از آنکه اين مقاومت ها در هم شکسته          . تا چند ده را به نام همسران و فرزندان خود در مالکيت نگهدارند             

شد در اواخر سال   مرحله دوم قدم مهمی به جلو برداشت و کليه اراضی بزرگ فئودال را مشمول تقسيم اراضی                        
رژيم کوتاه ) مثل کردستان(در اينجا نيز در مناطق حساس از نظر سياسی. دو به اصطالح راه حل های پنج گانه کر        

سرانجام در مراحل   . آمد تا برخوردهای قهر آميز به ظهور نرسد و حل مسئله به طريق مسالمت آميز انجام گيرد                   
و اشجار حاشيه    رعيتی در مورد باغ ها       - با پايان دادن به مناسبات ارباب      ۵۰بعدی که به نظر ما آخرين آن در سال          

امام مرحله ای بودند اصالحات      . رودخانه ها انجام گرفت، روابط فئودالی در حيطه روستاهای ايران ملغی شد               
همچنين امکان  . فرصت الزم برای کاناليزه شدن را به فئودال ها داد          » با پنبه سر بريدن   « ارضی عالوه بر خصلت     

رمايه داری جايگزين شود و سيستم سرمايه داری وابسته در              داد که به موازات الغای روابط فئودالی روابط س           
 .جامعه مستقر گردد

 کاناليزه شدن فئودال ها به سوی روابط سرمايه           :کاناليزه شدن فئودال ها در جهت بورژوازی کمپرادور         
 مثل(در زمين های مساعد   . داری و فعاليت های کمپرادوری از سال ها قبل از اصالحات ارضی شروع شده بود                 

درباريان، نظاميان و برخی مالکان بزرگ ديگر در اراضی مساعد          . مزارع مکانيزه بوجود آمده بود    ) دشت گرگان 
. اين گرايشی بود در جهت بورژوازی کشاورزی       . مزارع مکانيزه بر اساس روابط سرمايه داری ايجاد می کردند          

اينها پديده هائی بود    . مالی اشاره کرده ايم     همچنين قبال به سرمايه گذاری فئودال ها در رشته های بازرگانی و               
طبيعی که به رشد بورژوازی و بخصوص بورژوازی کمپرادور کمک می کرد ولی اصالحات ارضی با اين پديده          
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از آغازي که اراضی و مزارع مکانيزه از شمول تقسيم اراضی خارج شدند برای                     . برخوردی آگاهانه داشت   
 ضعيفی پذيرفته شد تا مالکانی که به اين سمت گرايش دارند به آسانی                   تشخيص مکانيزه بودن مزارع ضابطه     

قانون اصالحات ارضی محدوديت    . بتوانند موضع خود را برگزيده به استقرار روابط سرمايه داری گام گذاردند             
ن اي. نهائی برای اين نحوه تبديل ايجاد نکرد و بخصوص در اجرای قانون تساهل زيادی در اين مورد ديده شد                      
اين . نحوه عمل امکان داد که بخش مهمی اراضی بزرگ بصورت مزارع مکانيزه در دست مالکان قبلی باقی ماند                 

در چنين زمينه نبايد از ياد ببريم که امالک وسيع دربار قبل از               . يک راه  حل برای  کاناليزه شدن فئودال ها بود           
 فئودال ها که از مدت ها پيش عالئق و گرايش            برخی. آغاز اصالحات ارضی تقسيم شده و به فروش رسيده بود          

پيدا کرده بودند به پيروی از اقدام دربار اراضی خود را تقسيم کرده و به                 ) بوروکرات يا تجاری  (های بورژوائی   
هر چند که اراضی     ( خود اين مسئله که مالکان بهای زمين خود را دريافت می کردند               . دهقانان فروخته بودند  

راهی بود برای حفظ موقعيت اجتماعی آنها در باالی          )  در اغلب موارد بسيار ارزان تقسيم شد        مالکان غير متنفذ  
مالکان می توانستند سرمايه ناشی از فروش اراضی را در فعاليت های کمپرادوری به کار                    . هرم جامعه طبقاتی  

پيش بينی کرده و چند      طرح اصالحات ارضی، فروش کارخانه های دولتی در برابر اراضی مالکان را                 . اندازند
هدف از  . اين نيز کوشش مستقلی بود برای کاناليزه کردن فئودال ها          . کارخانه را به همين طريق به فروش رساند        

اين کاناليزه کردن اين بود که اوال موقعيت فئودال های بزرگ را در باالی هرم جامعه حفظ کند و به آنها امکان                       
و از سوی ديگر به رشد بورژوازی کمپرادور و          .  به حيات خود ادامه دهند      بدهد که بعنوان طبقه ای استثمار گر       

اين هر دو امکان می داد که تضاد بطريق مسالمت آميز . استقرار سيستم سرمايه داری وابسته از اين راه کمک کند   
مپرادور رژيم  سرانجام بايد اين را نيز به حساب آورد که پس از رفع اختال ميان جناح های بورژوازی ک                 . حل شود 

آماده بود در صورت لزوم از قهر نيز برای سرکوبی فئودال ها و هر جريان سياسی مخالف اصالحات ارضی                          
البته برای رفع   . سرکوبی شورش فارس و برخورد خشن با روحانيت از اين آمادگی ناشی می شود               . استفاده کند 

 صرفا به معنی مخالفت اين قشر با اصالحات           هر گونه سوء تفاهم بايد ذکر کرد که تعارض روحانيت با رژيم              
ارضی نيست و مقاومت در برابر ديکتاتوری که رو به رشد گذاشته بود در حرکت اين قشر انگيزه رو به رشد به                        

 .حساب می آيد
 

 موقعيت و نقش طبقات، قشرها، جريان ها و

 عوامل مختلف در جريان اصالحات ارضی

عمده قشر  ( بورژوازی کمپرادور رقبای جناح حاکم       : بوروکرات  موقعيت بورژوازی کمپرادور غير     -۱
هنگامی که تضاد اين بورژوازی کمپرادور با       . اولين قشری بود که خواستار اصالحات ارضی شد       ) بوروکرات آن 

 :فئودال ها به شدت نهائی خود رسيد، بورژوازی کمپرادور در موارد زير با فئوداليسم برخورد داشت
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دور خواستار تسلط بر کليه منابع ارضی و زير زمينی برای سرمايه گذاری داخلی و خارجی و                     بورژوازی کمپرا 
فئودال ها ظرفيت جذب ارز خارجی       . افزايش همه جانبه صادرات مواد اوليه و مواد نيمه پرورده به خارج بود                

 .ند را نداشتند و عالقه ای به گسترش اين منابع از خود نشان نمی داد۳۸بيش از حد سال 
فئودال ها بخش   . بورژوازی کمپرادور خواستار تسلط کامل بر همه منابع درآمد عمومی برای رشد خود بود                   

مهمی از اين در آمدها را صرف تجمالت غير الزم از نظر بورژوازی کمپرادور کرده و يا آن را در بانک های                          
 .خارجی می انباشتند

ع آن خصلت وابسته داشت و به اين دليل نياز به نيزوی کار                 بورژوازی کمپرادور عليرغم اين واقعيت که صناي        
معذلک به سبب همين خصلت وابستگی صنعتی اين امر که          . فراوان نداشت، از آزادی نيروی کار استفاده می برد        

در مورد بورژوازی اصيل يکی از مهمترين تضادهای بورژوازی با فئوداليسم است در اينجا در مرتبه آخر جا                        
د بورژوازی کمپرادور و رابطه نزديک آن با آمريکا باعث شد که حرکات نمايندگان سياسی آن با                      تضا. دارد

معذلک برای زمامداری اين جناح پشتيبانی آمريکا به تنهائی         . فشار امپرياليسم آمريکا به جناح حاکم همراه گردد       
حات ارضی، اداری و دفاع از        امينی و همکارانش با دادن شعارهای اجتماعی و سياسی مثل اصال              . کافی نبود 

آزادی انتخابات و دفاع از حقوق قشرهای ستمکش مثل معلمان و حتی برخی جريان های کارگری، نيروی الزم                   
 .برای  تصدی دولت را به دست آوردند

 اين جناح از مبارزات جريان های خلق مثل مبارزه دانشجويان، بازاريان ، معلمان، و تا حدود کمتری کارگران بر                   
اقبال و امامی در مقابل     . ضد رژيم خواه تحت رهبری جبهه ملی و خواه تحت رهبری خود اين جناح استفاده کرد               

اين نيروها عقب نشستند و البته فشارهای امپرياليسم آمريکا و تائيد امينی و جناحش از جانب او عاملی بود که اين                     
جنبش ملی کردن نفت، پيش از آنکه جنبش           چنانچه در    . جنبش ضعيف را می توانست به حاکميت برساند          

عمومی خلق به درجه ای برسد که بتواند اراده خود را تحميل کند، حمايت آمريکا از مصدق که با حمايت                           
اين بار جنبش و حمايت      . وابستگان و پايگاه داخلی او نيز توام بود، زمام دولت را به دست بورژوازی ملی داد                   

در برابر اين نيرو فئودال ها، جناح عمده بورژوازی           . را در راس دولت قرار داد      آمريکا ، بورژوازی کمپرادور      
سرانجام در برابر   . پس از زمامداری امينی مبارزه ادامه يافت      . و امپرياليسم انگليس قرار داشتند    ) دربار(بوروکرات

 اين ترتيب بورژوازی     به. اين فشارها، دربار تغيير پايگاه داد و به اصطالح با اصالحات ارضی موافقت کرد                    
مسافرت شاه به آمريکا تضمين      . کمپرادور در آستانه اصالحات ارضی در مورد الغای فئوداليسم به توافق رسيد              

پس از آن بو د که امينی و جناحش از . الزم را در اين مورد به آمريکا داد و عمال برتری او را در ايران تامين کرد         
 تزلزل و دو دستگی ظاهر نگردد تا خلق نتواند به رشد سياسی خود ادامه                  صحنه خارج شدند تا در ارکان رژيم       

پس از استعفای امينی، شاه پرچمدار اصالحات شد و با رفراندوم و اضافه کردن چند اليحه فرعی به اليحه                     . دهد
 .اصالحات ارضی موقعيت جديد خود را تثبيت کرد

  :نگلستان در اصالحات ارضی موقعيت دربار و بورژوازی بوروکرات وابسته به ا-۲



٥٤ 
 اول بخش -ع بندی مبارزات سی ساله اخير در ايرانجم

 

دربار وشخص شاه در فئودال ها حاميان          : مقاومت دربار در برابر اصالحات ارضی عموما به داليل زير بود                
به اين  . فئودال ها چند بار در گذشته نقش ارتجاعی خود را اثبات کرده بودند             . استواری برای سلطنت می ديدند    

الغای روابط فئودالی به نظر می رسيد که به          . تبر دربار به حساب می آمد     ترتيب فئوداليسم يکی از پايگاه های مع      
گفتيم که دربار و برخی وابستگان      . موقعيت دربار که مظهر جناح مهمی از بورژوازی بوروکرات بود آسيب زند            

 به آنها   آن قبال اراضی خود را فروخته و يا به صورت مزارع مکانيزه در آورده بودند بنا بر اين تقسيم اراضی                         
زيرا که انگلستان   . از سوی ديگر وابستگی دربار به انگلستان اين مقاومت را ايجاب می کرد              . آسيب نمی رساند  

بنا بر اين از نفوذ خود      . در سيستم پس از الغای فئوداليسم نمی توانست در برابر آمريکا برتری خود را حفظ کند                
سرانجام . های آمريکا و بورژوازی کمپرادور تشويق می کرد          استفاده کرده دربار را به مقاومت در برابر فشار           

هنگامی که دربار درک کرد که مقاومت او می تواند به از دست رفتن موقعيتش در جامعه منجر شود دست از                         
اين از يک سو شاه را به        . فئودال ها و حمايت آنها و پذيرفتن برتری قديمی انگلستان شست و تغيير پايگاه داد                 

اين اتهام در مجموع واقعيت      .  فئودال ها و از سوی ديگر به روی گرداندن از انگلستان متهم ساخت                 خيانت به 
در چنين زمينه بايد يادآور شويم جناحی از بورژوازی کمپرادور که خواستار پاره ای اصالحات بود به                     . داشت

مخالفت .  برابر آن قرار گرفت     دربار و انگلستان وابستگی داشت و اين جناح نخست همراه با امينی و سپس در                 
در نتيجه جناح کمپرادور     . بعدی با امينی برای تامين موقعيت رهبری دربار بود که به نحو ديگری تحقق يافت                  

رشيديان، بهبهانی،  . وابسته به انگلستان از آن پس نقش فرعی را در رژيم بازی کرد ولی از صحنه خارج نشد                       
 . پديده هستندجناح هائی از حزب مردم نمودهای اين

 سازمان های سياسی مترقی را در       ۳۹ تا   ۳۲سرکوبی سال های     : موقعيت خلق در برابر اصالحات ارضی      -۳
 محدود به چند گروه مخفی    ۳۹جنبش کارگری در سال     . هر دو جناح جنبش رهائی بخش به شدت تضعيف کرد         

 داخلی و سازمان مهاجر حزب توده       بين گروه های  . سياسی و يک شبکه در خارج کشور زير نام حزب توده بود            
جناح بورژوازی ملی نيز وضع نابسامانی داشت و         . رابطه برقرار نبود و يا روابط احتمالی در اين زمينه ناچيز بود              

در حالی که طی اين سال ها طبقه کارگر         . احزاب جبهه ملی به باشگاه های غير رسمی دوستانه تبديل شده بودند            
 اقتصادی خود ادامه داده بودند، بورژوازی ملی به سرعت تحليل رفته و در قشر                     وقشرهای روشنفکر به رشد    

معذلک عليرغم اين زير بنای اجتماعی در حال زوال، موقعيت پيشاهنگ            . کمپرادور ها در حال جذب شدن بود       
ليست رشد تضاد بين جناح های طبقه حاکمه و امپريا          . بورژوازی ملی از موقعيت رقيب کارگری خود بهتر بود          

در اين شرايط، محافل و باشگاه های جبهه ملی از حالت              . های حاکم در ايان به خلق امکان حرکتی تازه داد            
 تا  ۳۹اين فعاليت ها که از سال        . کمون خارج شده و در راه بدست آوردن حقوق سياسی دست به فعاليت زدند               

 . ادامه يافت به نام جبهه ملی دوم ناميده شده است۴۲
تضاد بورژوازی کمپرادور با فئوداليسم تضاد عمده شد به ناچار روی ديگر تضادها اثر گذارده ، رشد            هنگامی که   

اين مسئله که اين تضاد عمده، تضادی در جبهه ضد خلق بود نمی               . و حرکت آن را تحت الشعاع خود قرار داد         
 نوبه خود در برابر فئوداليسم قرار         بايد توجه کنيم که اوال خلق نيز به         . تواند دليلی بر عمده نشناختن آن باشد        
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به صورت تضاد بورژوازی ملی     ( داشت ولی تضاد خلق با فئوداليسم که ممکن بود به اشکال مختلفی عمده شود              
، به  )با فئوداليسم، طبقه کارگر با فئوداليسم و يا حتی به صورت جنبش های خود انگيخته دهقانی با فئوداليسم                      

در اينجا خلق بی آنکه رهبری يک جناح ضد خلقی را              . رشد الزم نرسيد  سبب ضعف جنبش رهائی بخش به         
ثانيا، رشد تضاد خلق با ضد خلق طی اين          . بپذيرد عمال ناگزير بود نسبت به اين تضاد موضع خود را تعيين کند              

وره يعنی در   نيروهائی که خلق در پايان اين د      . دوره نسبتا کوتاه نمی توانست بدون رابطه با تضاد عمده ادامه يابد            
رشد اين نيروها به معنی رشد تضاد خلق با ضد خلق           .  بود ۳۹ داشت به مراتب بيش از اين نيروها در سال            ۴۲سال  
اين رشد عمال از کانال تضاد عمده اين دوره يعنی تضاد بورژوازی کمپرادور با فئوداليسم و به موزات آن                      . بود

 .بودتضاد امپرياليسم آمريکا با انگليس ميسر گشته 
محافل، گروه هاو جريان های معدود وابسته به جنبش طبقه کارگر در اين دوره اغلب در چارچوب کلی جبهه                      

آنها که رابطه بيشتری با جبهه داشتند ناگزير در جريان های              .ملی و يا در حاشيه اين جريان فعاليت می کردند            
. وره به نحو بی سابقه ای نمايان شد            ضعف بورژوازی ملی در اين د        . داخلی اين جبهه نيز شرکت داشتند        

ورشکستگی قشر بورژوازی ملی بصورت عقب ماندگی فاحش رهبری جبهه ملی از جريان های اجتماعی و                       
اين اصل که مبارزه خلق می بايست عمدتا در جهت به دست آوردن               . سياسی روز در تمام اين دوره نمايان بود        

معذلک جبهه ملی می بايست     . مه ادامه يابد اصل نادرستی نبود     حقوق سياسی عليه مرتجع ترين جناح هيئت حاک       
رهبری . فعاالنه يک برنامه انقالبی ارضی را مطرح کرده به مسائل و مشکالت اقتصادی توده ها توجه جدی بکند                  

مبارزه جبهه ملی بيشتر به يک       . جبهه ملی حتی تا پايان اين دوره نتوانست موضع درستی در مسئله ارضی بگيرد               
جناح چپ جبهه ملی که اساسا نماينده         . ارزه صرفا سياسی بدون ارتباط با زندگی روزمره توده ها شبيه بود               مب

قشرهای پائينی بورژوازی ملی و خرده بورژوازی بود با رهبری جبهه ملی برخوردی انتقادی داشت ولی خود                       
 اگر فکر کنيم که مردم و جناح های           با همه اينها اشتباه است     . دارای يک مشی انقالبی در مبارزه سياسی نبود         

در آغاز جبهه ملی همگام با ديگر مخالفان کابينه         . سياسی نمايند ه آنها نقشی در حل و فصل تضاد عمده نداشتند           
تحصن . اقبال عليه او دست به فعاليت زد، اين فعاليت ها در دوره شريف امامی افزايش چشمگيری يافت                           

تحصن عده ای از رهبران جبهه ملی در سنا بود و تظاهرات وقفه ناپذيربه دنبال                که مقارن    ۳۹دانشجويان در بهمن    
آن بعنوان اعتراض به انتخابات مجلس بيستم از جمله فعاليت های جبهه ملی عليه دولت بود که به امينی و جناح                       

 ۴۰يبهشت سال   صرف نظر از تظاهرات و اعتصابات يکپارچه فرهنگيان در ارد         . او برای تشکيل کابينه کمک کرد     
که مستقيما زير رهبری جناح امينی انجام شد، امينی و همکارانش پشتيبانی مستقيم توده ای نداشتند حال آنکه از                     

 دانشجويان، دانش آموزان، بازاريان و در مقياس کوچکی کارگران و ديگر مردم                ۴۰ تا ادريبهشت    ۳۹تابستان  
 .رات و مبارزات جناح امينی استفاده کرداز اين تظاه. شهری عليه حکومت فعاليت می کردند

درباريان و فرماندهان نظامی همراه با فئودال ها هنوز          . تشکيل کابينه امينی به معنی پيروزی کامل اين جناح نبود           
کابينه امينی تهديد به کودتا می شد و مخالفان او آماده بودند تا با تاکتيک های مشابهی او را                   . مقاومت می کردند  

از يک سو   . جبهه ملی در اين مرحله از درگيری دو جناح، نارسائی اساسی خود را آشکار ساخت               . سازندبرکنار  
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به توصيه های امينی در مورد خود داری از تظاهرات تند که به زعم او باعث تحريک درباريان می شد تن در می                       
. ياز داشت امتياز سياسی نمی گرفت     داد و از سوی ديگر از امينی که به حمايت نيروهای زير رهبری جبهه ملی ن                 

آن عده از رهبران جبهه که هنوز به سياست آمريکا وابسته بودند با حمايت آمريکا از امينی خود را موظف به                          
در عوض کسانی نيز يافت می شدند که برای ساقط کردن امينی با جناح های                    . سکوت در برابر او می ديدند      

اين عناصر که در زير پرو بال رهبری ورشکسته جبهه ملی پناه              . ه بودند درباری حاضر به همکاری و حتی توطئ       
نارسائی .  را دامن زدند که به سود دربار و جناح مخالف امينی بود             ۴۰گرفته بودند واقعه ای چون اول بهمن سال         

مده رهبری جبهه ملی از يک سو به صورت ضعف در برابر امينی، در آنجا که می بايست خلق از اين تضاد ع                          
برای رشد خود بهره گيرد، ديده می شد و از سوی ديگر، در آنجا که می بايست در مبارزه با ارتجاع دربار عمال                        

اين پديده جبهه ملی و خلق را به صورت يک محافل درجه             . از جناح مخالف او حمايت کند، نمايان می گرديد        
آمده بود نيروی توده را بسيج کند و عاملی          دوم درمبارزه ظاهر ساخت عاملی که نتوانست در فرصتی که پيش              

 .که نتوانست مانع جدی بر سر راه بازگشت ديکتاتوری خشن رژيم ايجاد کند
) امپرياليسم و متحدان مرتجع داخل     ( اگر هنوز ترديدی در اين مسئله داشته باشيم که تضاد خلق با ضد خلق                   

ين تضاد را برای يک دوره نسبتا کوتاه هنوز نپذيرفته           ناگزير از توجه به تضاد عمده بود و يا کسانی عمده شدن ا             
امينی که سرکار آمد نه تنها مجلس شوروی را که               . باشند، فاکت های زير درک مسئله را آسانتر می کند              

جبهه ملی در آغاز    . انتخابات آن مورد اعتراض جناح خود و جبهه ملی بود منحل کرد بلکه سنا را نيز تعطيل کرد                 
ولی ) ۴۰در يک ميتينگ چند ده هزار نفری در جالليه در ارديبهشت          . (خابات را از امينی خواست    شروع فوری انت  

بعد رهبری جبهه در کشمکش دربار و امينی ناچار شد از فشار خود به امينی دست بردارد و از اولتيماتوم خود                         
ال و امامی تفاوت می گذارد و در        اين نشان دهنده اين واقعيت بود که جبهه ملی بين امينی با اقب             . صرف نظر کند  

سازمان . درخشش وزير فرهنگ امينی شعار مبارزه با بی سوادی را داد           . تضاد دو جناح عمال طرفدار امينی است       
اين . دانشجويان بالفاصله شعار را قبول کرد و بيش از هزار دانشجو آماده تدريس در کالس های مربوطه شدند                    

جويان در جريان سيل جواديه نشان دهنده برخوردی خاص با دولت امينی               پديده همراه با حرکت جمعی دانش      
امينی از اين تظاهرات برای       . واقعه اول بهمن مهمترين نقطه برخورد جناح های داخلی جبهه ملی شد                  . بود

درباريان و فرماندهان   . بختيار تبعيد و عده ای بازداشت شدند       . سرکوبی مخالفان دست راستی خود استفاده کرد       
سرانجام، حتی پس از سقوط     . نظامی دستشان رو شد و اين درست مقارن آغاز اولين مرحله اصالحات ارضی بود             

امينی، هنگامی که شاه و جناح او موضع خود را عوض کرده بودند، سازمان دانشجويان و باالخره رهبری مردد                      
اين خود نشان می داد     . را دادند » اه نه  ديکتاتوری ش  -اصالحات ارضی بله  « شعار   ۴۱جبهه ملی در رفراندوم بهمن      

 .برکنار دارد» اصالحات ارضی«که خلق نمی تواسنت خود را از 
اکنون الزم است بدانيم که تضاد کمپرادورها با فئودال ها چه هنگام حل شد و پس از آن کدام تضادها عمده                          

ت موضع خود را تغيير داد و به دنبال آن          به نظر ما هنگامی که دربار به عنوان جناح معتبر بورژوازی بوروکرا           . شد
استعفای بدون  . امپرياليسم انگليس نيز رای به نابودی فئوداليسم داد نقطه عطفی در حل تضاد سپری شد                         



٥٧ 
 اول بخش -ع بندی مبارزات سی ساله اخير در ايرانجم

 

از آن پس می بايست     . انعکاس سياسی اين نقطه عطف بود     » اصالحات« سروصدای امينی و فعاليت شاه زير شعار      
ئودال ها درهم شکسته شود و روابط فئودالی طی يک دوره چند مرحله ای ملغی               مقاومت نسبتا ناچيز عده ای از ف      

در اينجا بود که تضادهای جناح های دستگاه حاکم رو به خاموشی گذاشت و خلق که به رشد نسبی نائل                     . گردد
جتماعی اما حل مهمترين تضاد داخلی طبقات حاکم نتايج مهم اقتصادی و ا            . شده بود در برابر رژيم قرار گرفت       

دستگاه حاکم پس از حل تضاد قوی تر از دوره قبل به صورتی متمرکز و يکپارچه در برابر توده ها قرار                       . داشت
رژيم نه تنها شورش ها و اعتراض های برخی خوانين را مسلحانه سرکوب کرد بلکه برای پايان دادن به                      . گرفت

در اين مرحله يک نقطه عطف ديگر قابل         . حرکت رو به افزايش مردم روشی خشن و فاشيستی در پيش گرفت             
 خرداد  ۱۵اگر سقوط آرام امينی به معنی حل سياسی تضاد عمده قبلی بود،              . ۴۲توجه است، پانزدهم خرداد سال      

در اينجا  . به معنی آغاز عمده شدن تضاد بعدی بود، تضاد خلق با استبداد دربار بمثابه عمده ترين دشمن خلق                       
يعنی طبقه کارگر، بقايای بورژوازی ملی، و       ( يکی از سه جنبه تضاد اساسی خلق      جهت ضد خلق تضاد بی شک       

خرده بورژوازی و دهقانان که بصورت دو جناح سياسی جنبش طبقه کارگر و جنبش ملی در جنبش رهائی                         
يعنی امپرياليست های حاکم و بورژوازی کمپرادور که به صورت اعمال نفوذ            (با ضد خلق    ) بخش تجلی می کند   

از . است) اسی، اقتصادی و نظامی امپرياليست ها، حاکميت رژيم، نقش مستقيم طبقه حاکم تجلی می کند                   سي
آنجا که اين تضاد طی دهه گذشته ادامه يافته و در حال حاضر تضاد عمده جامعه ما به شمار می رود در فصل                            

ه جبهه ملی در برابر ديکتاتوری      آنچه مربوط به بحث حاضر است اينک      . بعدی ما به تشريح مفصل آن می پردازيم       
اين به معنی پايان رسالت بورژوازی ملی در جنبش رهائی بخش        . رژيم از ميدان به در رفت و عرصه را خالی کرد          

طبقه کارگر در اين هنگام دارای يک پيشاهنگ        . بود ولی به معنی تحکيم رسالت طبقه کارگر به شمار نمی رفت           
محفل های داخلی طی اين سال ها رشد کرده بودند ولی هنوز تا به عهده گرفتن                گروه ها و    . يکپارچه واقعی نبود  

پيشرو ترين اين جريان ها در آستانه برخورد جدی با مسائل جنبش              . رسالت رهبری جنبش فاصله زيادی داشتند      
دی صحيح  اين جريان های پيشرو برخور    . اينها فقط نطفه هائی برای ايجاد پيش آهنگ به شمار می رفتند            . بودند

تر و اصولی تر با رويدادهای سياسی داشتند و همين برخوردها به آنها امکان فهم درست تر واقعيت و توانائی                         
معذلک هنوز هيچ جريان مترقی اعم از کارگری يا ملی به تحليل درست                   . حرکت در مرحله بعد را بخشيد       

 .تحوالت دست نيافته بود
» مارکسيست های آمريکائی  «اول نحوه برخورد  . ن دوره اشاره می کنيم    در اينجا به موقعيت دو جريان چپی در آ         

جدا شده بود و    » پروسه« اين جريان متشکل که از يک جريان ضد حزب توده معروف به              . با اين تحوالت است   
سال های پس از     » علم و زندگی  «می ناميد از يک رشته مقاالت خليل ملکی در             » حزب کمونيست   « خود را   

م گرفته و از تضاد بورژوازی کمپرادور با فئوداليسم و به موازات آن تضاد آمريکا و انگليس تفسيری به     کودتا الها 
از آنجا که اين . »مترقی اند« دست داده نتيجه می گرفت که در اين ميان بورژوازی کمپرادور و امپرياليسم آمريکا           

قائل بود و خصلت های مثبتی برای او         » کراماتی«برای امپرياليسم آمريکا    »  لنينيست –مارکسيست  «جريان ظاهرا   
دل می سوزاند نام با     » ساده دل و خشن   «برای آمريکای   » حيله گر و موذی   «می شناخت و حتی در برابر انگليس         
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 مدعی  ۴۰مارکسيست های آمريکايی در سال        . روی آنها گذارده شد    » مارکسيست های آمريکائی   « مسمای  
 پيروز باد - زنده باد آمريکا، بايد بگوئيم پيروز باد کمپرادور  -د بورژوازی کمپرادور  اگر نگوئيم زنده با   «بودند که   
اول، اينکه خصلت ارتجاعی بورژوازی      : اين گروه ظاهرا مخفی مارکسيستی دو ضعف اساسی داشت          . »آمريکا

 در اروپا و يا     کمپرادور را درک نمی کرد و از اين قشر بورژوازی همان شناختی را داشت که از بورژوازی اصيل                 
در مورد امپرياليسم آمريکا    . بنا بر اين به اين قشر بسيار خوشبين بود         . از بورژوازی ملی در اينجا بايد داشته باشيم        

کرده بود و با واقعيات برخورد       » تئوری«دوم، اين گروه اساسا خود را وقف          . تحليل اين گروه فاجعه آميز بود      
هنگامی که امينی و جناحش نمايندگی      . تباهات ممکن برايش رخ داد    در نتيجه مضحک ترين اش    . ضعيفی داشت 

بورژوازی کمپرادور و به پشتيبانی آمريکا در ميدان مبارزه با جناح مخالف خود بودند، اين گروه که تصور                          
: نادرستی از نماينده سياسی بورژوازی کمپرادور داشت امينی و شعارهای او را کامال تخطئه کرده و اعالم کرد                    

از . است» بزرگترين بلوف امپرياليسم انگليس بر ضد آمريکا       « امينی نماينده سياست انگليس و به قول خودشان         
اين جماعت پس از    . اين قرار اصالحات ارضی و ديگر اقدامات امينی همه توطئه ای فئوداليسم و انگليسی بود                  

اين » چه بايد کرد؟  «ی تراوشات ذهنی     ورشکستگی کامل خود را پذيرفتند ولی هنوز عناصر پراکنده ا            ۴۲سال  
 .را نشخوار می کنند» مارکسيست های آمريکايی«رساله برجسته و داهيانه 

اين سازمان مهاجر در اين جريان نيز همچنان از واقعيت فاصله              . دومين جريان مورد بحث ما حزب توده است         
ر اين دوره حزب توده در داخل شبکه        د. داشت و مشی تبليغاتی خود را با مشی دولت شوروی انتخاب می کرد             

حزب توده به امينی به     . وسيله شناخت مشی اين حزب بود     » پيک ايران « ای از خود نداشت و سخن پراکنی های         
و پس از اصالح رابطه ايران      . نيز چنين می کردند   » صدای ملی « شدت حمله می کرد، زيرا دولت شوروی و راديو        

مالت خود بر ضد رژيم کاست و باالخره بی آنکه به تضاد خلق با                      و شوروی پيک ايران نيز از شدت ح           
 خرداد را به عنوان يک       ۱۵ديکتاتوری دربار بيانديشد بطور ضمنی اصالحات را تائيد کرد و تظاهرات خونين                

از سوی ديگر اين حزب      . البته مدتی بعد اين اشتباه فاحش خود را پس گرفت           . حرکت ارتجاعی محکوم کرد   
ن به فعاليت در داخل کشور به سرعت دست به اقدام زد و درست هنگامی که آب ها از آسياب                       برای دست زد  

تشکيالت «افتاده بود، هنگامی که ديکتاتوری با خشونت بی سابقه ای شروع به حمله کرده بود، در داخل، شبکه                    
سازمان امنيت بر ضد     سال فعاليت خود به کثيف ترين حربه           ۹تهران را پايه گذاری کرد اين شبکه طی قريب            

 که در آن موقع مورد قبول همه         -در شرايطی که از يک سو حزب مدعی رهبری طبقه کارگر            . خلق تبديل شد  
 در چنين موقعيتی به سر می برد و از سوی ديگر گروه ها و جريان هائی چون                        -قطب ها و احزاب جهان بود      

 می کشيدند برای گروه های مبارز که در يک             مارکسيست های آمريکائی، بخشی از نيروی جوان را به دنبال            
پروسه مبارزاتی نطفه آنها بسته شده بود چه شانسی برای به دست گرفتن رهبری جنبش رهائی بخش وجود                          
داشت؟ اين گروه ها که ضمن مبارزه سياسی با دشمن، ناگزير از مبارزه ايدئولوژيک با اپورتونيسم بودند، به                        

در اين ميان تکليف    . سالم يک جريان انقالبی را برای دوره آينده بوجود آورند          زحمت می توانستند هسته های      
توده ها چه بود؟ خالء رهبری جبهه ملی و فقدان رهبری جنبش کارگری چگونه جبران شد؟ در اينجا ناچاريم                      
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انگيزه های  از آنجا که روحانيت وابستگی چند جانبه ای  داشت و با              . به نقش و موقعيت قشر روحانيت بپردازيم      
مختلف در برابر رژيم قرار گرفته بود حق اين است که نقش آن را جدا از موقعيت خلق در اين دوره مورد                              

 .بررسی قرار دهيم

قشر روحانی به استثناء جناح کوچکی از آن که با             :موقعيت قشر روحانی در برابر اصالحات ارضی        -۴
در حالی که توده های پائين      . ن متحد موثری برای رژيم بود     مصدق پيوند داشتند، در کودتا و سال های پس از آ          

اين قشر خصلت خرده بورژوائی دارد، اکثريت روسای اين صنف نماينده فئوداليسم و بورژوازی کمپرادور به                    
امالک موقوفه رقم مهمی از روستاهای ايران را تشکيل می داد و بسياری از رهبران روحانی                      . شمار می رفت  

بخش ديگر قشر روحانی با رشد بورژوازی به اين طبقه وابستگی اقتصادی               . زرگی نيز داشتند  امالک شخصی ب  
رشد بورژوازی کمپرادور ضعف بورژوازی ملی به وابستگی بيشتر روحانيت به کمپرادور ها انجاميده              . پيدا کردند 

ش مهمی از روسای    روحانيت بخ . معذلک نقش روحانيت در اين وابستگی های اقتصادی محدود نمی شود           . بود
اين قشر وسيع که سلسله مراتب آن يک اردوی چند ده هزار نفری را               . فرهنگ و سياسی ايران محسوب می شد      

. تشکيل می داد عالوه بر وابستگی های اقتصادی به ديگر قشرها و طبقات دارای موقعيت اجتماعی ويژه ای است                   
خود در برابر عوامل حاکم يعنی حکومت و امپرياليست ها          روحانيت در راه منافع صنفی و بنا بر مصالح اقتصادی           

در دوره ای روحانيت در برابر رژيم و يا جناح معينی از رژيم قرار می گيرد و در شرايط                     . موضع گيری می کند   
در اين حال بايد توجه داشته باشيم که اين قشر بنا بر وابستگی های خود دارای تضاد                  . ديگر با آن متحد می شود     

با اين مقدمه سعی می کنيم موقعيت         . ی است و به صورت جناح بندی سياسی اين تضاد نمودار می شود                درون
 .روحانيت را در جريان اصالحات ارضی به اختصار تشريح کنيم

تا هنگامی که طرح اصالحات ارضی جدی تلقی نمی شد، روحانيت کم و بيش مانند خود فئودال ها نسبت به آن             
با تشديد تضادهای جناح های طبقات حاکم، روحانيت تقريبا بدون استثنا در برابر اين طرح                   ولی  . بی اعتنا بود  
بنا بر وابستگی    . مسبب اين موضع گيری نسبتا يکپارچه فقط عالئق ملکی روحانيت بزرگ نبود                . قرار گرفت 

ستگی داشتند خواستار اقتصادی، ظاهرا می بايست جناح معتبری از روحانيون که با بورژوازی کمپرادور و ملی واب         
ولی الغای فئوداليسم فقط يک پديده اقتصادی نبود و اين تحول             . اصالحات ارضی و الغای فئوداليسم می شدند       

در . اقتصادی نتايج اجتماعی معينی به دنبال می آورد که به زبان موقعيت قشر روحانی در جامعه تمام می شد                        
در . بی نقش به مراتب ضعيف تری از فرهنگ فئودالی دارد          فرهنگ بورژوازی کمپرادور مذهب و دستگاه مذه       

معذلک با راه دادن به فرهنگ       . حالی که بورژوازی کمپرادور از مذهب برای تحميق توده ها استفاده می کند               
از سوی  . سرمايه داری خارجی و گسترش آموزش عمومی غير مذهبی موقعيت قشر روحانی را تضعيف می کند                

وابط سرمايه داری به روستاها و تحليل رفتن قشر بورژوازی ملی و پيشه وران وکسبه در زير                    ديگر با راه يافتن ر    
فشار سيستم سرمايه داری وابسته، زمينه های مادی حيثيت قشر مذهبی در جامعه به نحو چشمگيری تضعيف می                     

 آغاز، اراضی تقسيم    از. به اين ترتيب روحانيت عليرغم تضادهای درونی خود در برابر رفرم موضع گرفت             . شود
اعالم شد ولی دهقانان در برابر زمين و فتوای مذهبی، زمين را ارج نهادند و اين اولين ضربه به                         » غصبی«شده  
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. اصالحات ارضی مسئله ای نبود که روحانيت بتواند آشکارا در برابر آن بايستد             . موقعيت روحانيت در روستا بود    
 مطرح کرد، دادن حق رای به زنان مستمسک الزم را برای مخالفت و               هنگامی که رژيم جنبه های فرعی رفرم را       

کسبه، .  مخالفت روحانيان جنبه همگانی به خود گرفت۴۱در ماه های آخر سال      . تحرک توده ها به روحانيت داد     
در برخی  . پيشه وران، قشرهای زحمتکش و محروم خرده بورژوازی ، و همچنين پرولتاريا برضد رژيم تهييج شد                

احی روستائی و در حد ضعيف تری در ميان کارگران احساسات مذهبی تحريک شده پوششی شد برای                          نو
اين انگيزه روحانيت در حفظ موقعيت اقتصادی و اجتماعی خود، بخصوص                  . احساسات طبقاتی عليه رژيم     

 سياسی حل شده    هنگامی توانست توده های شهری را برانگيزد که تضاد بورژوازی کمپرادور با فئوداليسم از نظر               
موقعيت جديد رژيم که در قدرت ، تمرکز، و           . و رژيم مواضع خود را برای حمله به خلق مستحکم می کرد               

روحانيت در گذشته   . ديکتاتوری دربار خالصه می شد خطر جدی تری برای قشر روحانی به شمار می رفت                   
در . آزموده بود ) کومت رضا خان  دهه دوم ح  ( يکبار چگونگی برخورد رژيم را با خود در موقعيت مشابهی             

شرايط ديکتاتوری فردی، در فقدان يک جنبش انقالبی وسيع، رژيم رابطه يک جانبه ای به روحانيت تحميل                       
اين بار خطر جدی تری بود زيرا از يک سو رژيم نسبت به سی سال قبل                   . کرده استقالل آن را سلب کرده بود       

 و از سوی ديگر روحانيت موقعيت خود را به نحو انکار                 پيشرفت چشمگيری در قدرت و تمرکز کرده بود          
رژيم ديکتاتوری، پس از تقسيم اراضی موقوفه ، پس از دست انداختن اداره اوقاف بر               . ناپذيری از دست داده بود    

منابع مالی دستگاه مذهبی خواستار اين است که روحانيت همچون يک سازمان اداری دولتی تحت کنترل رژيم                   
 هنوز نتايج دوردست اصالحات در اين موارد آشکار نشده بود ولی روحانيت از                  ۴۲ البته در سال      .قرار بگيرد 

به اين صورت   . همان حرکات ابتدائی رژيم می توانست آينده خود را حدس زده نسبت به آن عکس العمل کند                 
ج می شد و در شرايطی      بود که درست هنگامی که جبهه ملی به مثابه نماينده سنتی بورژوازی ملی از صحنه خار                

که پيشاهنگ طبقه کارگر فاقد حتی يک حالت نطفه ای مطمئن بود، روحانيت با شعارهائی که از يکسو محتوای                   
در اين مرحله آن جناح از روحانيت   . کهنه و قشری و از سوی ديگر محتوای ضد ديکتاتوری داشت به ميدان آمد             

 بود، توانست با    - و ديگر قشرهای در حال زوال خرده بورژوازی        -که نماينده بورژوازی ملی و وابسته به اين قشر        
در اين مرحله روحانيت    . تکيه بر مبارزه با ديکتاتوری بيش از هر نيروی ديگر در برانگيختن مردم نقش بازی کند               

لکن بعدا جناح مترقی روحانيت     . کم و بيش يکپارچگی خود را حفظ کرده بود و رقابت ها جنبه داخلی داشت                
 شعار ديکتاتوری شعارهای ضد امپرياليستی را افزود و به موازات آن با سرکوب شدن جنبش مردم و تثبيت                        به

ديکتاتوری جناح مرتجع که در رهبری اکثريت بزرگ را تشکيل می داد، روش سازشکارانه ای در دفاع از                         
 .حقوق و موقعيت خود در برابررژيم پيش گرفت

جبهه ملی بود، در به رسميت شناساندن آيت اهللا خمينی و شهرت و                 حرکت نهضت آزادی که جناح مذهبی         
محبوبيت ناگهانی خمينی در بين قشرهای مذهبی شهری وحرکت اين جناح در سال های بعد نشان می دهد که                      

اين جناح از روحانيت    . اين جناح به مثابه بخشی از پيشاهنگ بورژوازی ملی و خرده بورژوازی عمل کرده است               
صرفنظر از اين   .  زمينه مساعدی داشته و دارد     - به سبب خصلت خرده بورژوائی اين توده       –قشر روحانی   در توده   
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جناح، دستگاه مذهبی در برابر ديکتاتوری فردی و فشار روزافزون سيستم سرمايه داری وابسته، محافظه کارانه                    
 در اين حرکت ضعيف،      بديهی است . مقاومت کرده کوشش می کند از هر نيروی مخالف رژيم حمايت کند              

معذلک اين حمايت فقط تا آنجا می تواند        . جناح های مذهبی ملی بيشتر از ديگران مورد حمايت قرار می گيرند           
ادامه يابد که جناح مرتجع روحانی از گسترش جنبش خلق و رشد کيفی آن نهراسيده و ضرورت، آنانرا همچون                    

بنا بر اين در برابر ديکتاتوری، جناح های متضاد . انقالب نکندخود رژيم وادار به سازش و مبارزه مشترک بر ضد       
فقط در نقطه جدائی از مردم و موضع گيری عليه انقالب             . روحانيت به درستی و قاطعيت قابل تشخيص نيستند         

است که جناح کوچک مترقی که بخشی از پيشاهنگ نيروهای ملی به شمار می رود از اکثريت مرتجع که فقط                      
 .يکتاتوری به خاطر منافع قشری خود مبارزه می کند تفکيک خواهد شددر برابر د

قبال در رابطه با اصالحات ارضی به نقش آمريکا در اين جريان              :موقعيت آمريکا در جريان اصالحات     -۵
آمريکا فشار خود را برای انجام        . معذلک در اينجا موقعيت آمريکا را جمع بندی می کنيم             . اشاره شده است  

وام های اقتصادی و    .  شروع کرد  ۱۳۳۸ ارضی و اداری در ايران مقارن با تهاجم منطقه ای خود در سال               اصالحات
منافع آمريکا در   . نظامی وسيله ای بود که به آمريکا امکان وارد آوردن چنين فشاری را به طور مستقيم می داد                     

نتايج اقتصادی و اجتماعی رفرم را شناخته       انجام رفرم بطور همه جانبه ای محرز بود و آمريکا در آمريکای التين               
قطع کمک های آمريکا به تشديد بحران اقتصادی کمک کرد ولی باعث عقب نشينی دستگاه حاکمه و                       . بود

با رشد جريان های داخلی و شدت يافتن تضاد های طبقات حاکم و با                     . پذيرفتن خواسته های آمريکا نشد      
آمريکا آشکارا از امينی و همکارانش         . توانست به نتيجه برسد     گسترش نسبی مبارزات مردم، فشار آمريکا           

رهبران آمريکا رسما خواستار    . جانبداری می کرد و از جبهه ملی دوم نيز به مثابه عامل درجه دوم کمک گرفت                 
اصالحات در ايران بودند و پرداخت هر گونه وامی از جانب آمريکا و منابع وابسته به آن را موکول به شروع                           

در دوره نخست وزيری امينی بارها مقامات دولتی و اقتصادی آمريکا به ايران آمده و با                  . حات کرده بودند  اصال
 اولين قلم کمک های     ۴۰سرانجام با شروع اصالحات ارضی در بهمن سال         . دولت و دربار مذاکراتی انجام دادند     

 روستاها مشمول طرح پرداخت شد و        آمريکا به منظور تامين سرمايه الزم برای صندوق شرکت های تعاونی در             
اين رويدادها نقطه عطفی در      . خشنودی آمريکا به صورت تبريک های رسمی به حکومت ايران ابالغ گرديد               

از آن پس آمريکا موضع برتری را         . رابطه رژيم با امپرياليسم آمريکا بود که با سفر شاه به آمريکا تکميل شد                 
 .دنسبت به انگلستان در ايران اشغال کر

برخورد جناح امينی با فرماندهان نظامی که بخشی از مبارزه با جناح مخالف بود، در عين حال دارای محتوای                        
آمريکا در حاليکه طی يک دهه سازماندهی و تامين تسليحات ارتش را به عهده داشت و تعداد                   . ديگری نيز بود  

 فرماندهی عالی نيروهای نظامی حاکميت        مستشاران نظامی آن در ايران بيش از چند هزار تن بود معذلک در                
امينی تعقيب امرای متنفذ را به بهانه فساد و         . نداشت و دربار در رابطه با انگلستان بر اين بخش از رژيم مسلط بود              

اين نظاميان که از يکسو نماينده فئودال ها و از سوی ديگر نماينده بورژوازی                        . رشوه خواری آغاز کرد     
 مهمی بر سر برنامه های امينی محسوب می شدند تا آنجا که او را تهديد به کودتا و توطئه                    بوروکرات بودند، مانع  
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امرای نظامی پس از آنکه با تعقيب دولت غير نظامی و از دست دادن حيثيت خود روبرو شدند،                         . می کردند 
حتی پس  . فاع از آنها نيستند   فهميدند که باد از جانب آمريکا می وزد و دانستند که انگلستان و دربار نيز قادر به د                  

از تغيير جهت دادن دربار تعقيب نظاميان برای مدتی ادامه يافت ولی در اين مرحله اکثريت قشر عالی نظامی                          
 .همراه بورژوازی بوروکرات غير نظامی ، برتری امريکا و زوال فئوداليسم را پذيرفتند و مبارزه خاتمه پذيرفت

استار آن بود اصالحات ارضی مسئله عمده بود و همه جناح ها می دانستند که               در برنامه اصالحات که آمريکا خو     
به همين دليل مسئله     . اصالحات اداری فقط تا حدی انجام می گيرد که با نفوذ مستقيم فئودال ها رابطه دارد                      

تيب يکی  به اين تر  .  جدی تلقی نشد و به حال خود رها گرديد         - چه در بخش نظامی يا غير نظامی       -اصالح اداری 
از نتايج رفرم برتری يافتن آمريکا بر رقيب قديمی خود در ايران بود و اين برتری در زمينه های اقتصادی و                             

معذلک اين برتری را نبايد تسلط يکجانبه و مطلق در ايران تلقی            . سياسی طی دهه پس از شروع رفرم آشکار شد        
ز يکسو تمايالت ديگر امپرياليست ها ، که مهمتر از همه            در برابر اراده و سياست مطلوب آمريکا در اينجا ا          . کرد

انگلستان است، و از سوی ديگر منافع و مصالح ويژه بورژوازی کمپرادور و بطور اخص بورژوازی کمپرادور                      
اين عوامل می تواند عدم هماهنگی های رژيم با تمايالت آمريکا را در مواردی که                       . بوروکرات قرار دارد   
به اين ترتيب در دوره پس از رفرم، آمريکا مهمترين عامل خارجی در                . خورد توجيه کند  تضادی به چشم می      

 .ياليسم در ايران به شمار می رودتعيين مشی دستگاه حاکمه ايران و عمده ترين امپر

 :آثار و نتايج رفرم در شرايط اجتماعی و اقتصادی ايران
د و تکامل سرمايه داری وابسته در ايران به شمار می رود             از آنجا که الغای روابط فئودالی مرحله جديدی در رش          

 اقتصادی  –و اين برنامه همراه با تغييرات اقتصادی و اجتماعی ديگری موجب يک تحول در سيستم اجتماعی                     
در فصل آينده با تحليل سيستم      . مستقر در ايران شده است، رفرم ارضی نتايج غير مستقيم متعددی را باعث شده               

ی وابسته که پس از اين در کشور مامستقر شده به نحو جامع تری اين نتايج ترکيب يافته و غير مستقيم                     سرمايه دار 
 .در اينجا فقط به جمع بندی نتايج مستقيم تر اصالحات ارضی می پردازيم. را مورد بررسی قرار خواهيم داد

 و حذف طبقه فئودال، دهقانان        با الغای روابط فئودالی     :آثار رفرم در روستا و موقعيت طبقاتی دهقانان         
قبل از اصالحات   . وحدت طبقاتی خود را به ميزان زيادی از دست داده و به صورت اقشار دهقانان در آمدند                     

تقسيم اراضی خيل عظيمی از دهقانان      . اراضی زير کشت به صورت خرده مالکی اداره می شد         % ۳۰ارضی قريب   
صالحات ارضی اکثريت قاطع دهقانان به قشر خرده مالک تعلق يافتند            را به جرگه خرده مالکان راند و در پايان ا          

اين قشر عظيم خود به سه      . به طوری که بيش از دو ميليون خانوار روستائی مشمول تعريف خرده مالک می شوند              
بی (قشر کم زمين ، ميان حال و مرفه تقسيم می شود، برخی دهقانان ميانه حال از نيروی کار دهقانان خوش نشين                      

در کنار سيستم توليد خانوادگی استفاده می کنند و دهقانان مرفه کسانی هستند که نيازی به کار شخصی                    ) زمين
 معيشت خانواده آنها از     ٢روی زمين خود ندارند وبه اداره کشت می پردازند دسته سوم دهقانان کم زمين هستند                

                                                 
 .دهقان کم زمين کسی است که زمينش تکافوی تامين معاش خود و خانواده اش را نمی کند 2
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تامين ) شاورز و يا در امور ساختمانی و راه سازی        خواه روی زمين خرده مالکان يا بورژوازی ک       (کار برای ديگران  
عالوه بر اين در حدود پانصد هزار خانوار ايالتی            . جمعيت اين قشر حدود يک ميليون خانوار است         . می شود 

عشاير ساکن جزء دو قشر ديگر به       . ( کوچ نشين دامدار و نيمه کشاورز نيز جزء اين قشر دهقانان قابل ذکر است              
 .)حساب آمده اند

استثمار فئودالی از روستا بر چيده شده و قشرهای وسيع دهقانان در معرض استثمار بورژوازی کمپرادور قرار                       
قشرهای ديگر  . استثمار بورژوازی کمپرادور به صورت عوارض و دريافت های دولتی عمل می کند              . گرفته اند 

داد وستد با شهر، سلف خری، نزول        . دبورژوازی کمپرادور به انحاء و طرق ممکن دهقانان را استثمار می کنن              
خواری غير دولتی و به طور کلی در هر گونه تماس اقتصادی بين دهقانان و بورژوازی يا خرده بورژوازی شهری                    

به اين ترتيب، تضادهای جديدی جانشين تضاد عمده دهقانان با فئودال در روستا شده               . دهقانان استثمار می شوند   
ير مستقيم بورژوازی در مقايسه با استثمار شناخته شده فئودالی باعث پيچيدگی تضاد               ولی شيوه استثمار غ   . است

آنها می بينند صاحب زمين     . شده و با توجه به عقب ماندگی دهقانان درک تضاد برای آنها مشکل تر شده است                 
ه اند و به سبب     و سايه ارباب از سرشان برداشته شده ولی همچنان محروم و گرسن             ) خرده مالکان جديد  (شده اند 

الغای فئوداليسم و راه يافتن سرمايه به روستا و نفوذ فرهنگ شهری توقع و نياز دهقانان افزايش يافته ولی در آمد                       
 .آنها فاصله بعيدی با نيازهايشان پيدا کرده است

ر کرده وروستا   سازمان های اداری و سيستم کنترل رژيم نيز خالء سلطه فئودال و عوامل او را در روستا به خوبی پ                   
اين موقعيت عمومی دهقانان پس از       . ها را تا حدود زيادی مانند شهرها زير سلطه سيستم پليسی قرار داده است                

 .رفرم است

الغای فئوداليسم راه رشد هر چه بيشتر سرمايه داری را             :اثر رفرم بر بورژوازی کمپرادور و اقتصاد وابسته        
بورژوازی کمپرادور  . به رشد و تکامل کمی و کيفی نائل آمد              پس از رفرم بورژوازی کمپرادور          . گشود

بازار روستا به روی سرمايه     . کشاورزی به مثابه يک بخش از بورژوازی کمپرادور به سرعت رو به رشد گذاشت              
استثمار خارجی به صورت    . نيروی کار ارزان بيش از حد نياز بورژوازی در اختيار او قرار گرفت               . گشوده شد 

الزمه .  العاده توليد و صدور مواد خام و سرمايه گذاری های خارجی ابعاد چندين برابر پيدا کرد                     افزايش فوق 
 .تحليل اين پديده ها ، تحليل همه جانبه سيستم چنين جامعه است

با حل  .  تضاد فئودال ها و کمپرادور ها مهمترين تضاد درونی دستگاه حاکمه بود             :اثر رفرم در دستگاه حاکم    
ضادهای قشرهای مختلف بورژوازی کمپرادور، تضاد بورژوازی بزرگ با بورژوازی کوچک و                  اين تضاد، ت   

معذالک از بين رفتن نفوذ فئودال ها در دستگاه اداری          . تضادهای امپرياليستی در درون دستگاه حاکمه ادامه يافت       
 اقتصادی، اداری   دستگاه حاکمه بر اثر اين دگرگونی به قدرت عمل         . ونظامی به يکپارچگی حاکم کمک کرد      

ونظامی بی سابقه ای دست يافت و حمايت مطلق به صورت ديکتاتوری فردی همراه با تحرک نسبی و کنترل                        
رشد اقتصادی و تمرکز اداری به رژيم امکان داد که در برابر عوامل                . همه جانبه، خصلت های عمده رژيم شد       
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حامی و متحد خود از آزادی عمل بيشتری درا تخاذ            حاکم ديگر از جمله در برابر فرمانروائی امپرياليست های            
 .سياست های داخلی و خارجی برخوردار گردد

 بر اثر حل تضاد با فئوداليسم و الغای يک سيستم کهنه،              :اثر رفرم بر نيروهای خلق و جنبش رهائی بخش         
اسخ های مناسب تری بحران اقتصادی برطرف شده و با رشد سرمايه داری وابسته به مسائل و مشکالت اقتصادی پ       

که (سطح توليد بخصوص در بخش صنعتی باال رفت و خواه ناخواه در زندگی توده ها برای يک دوره                  . داده شد 
بيکاران قبلی سرکار رفتند و شرايط کار       . اثر مثبت گذاشت  ) مقارن با شکوفائی سيستم سرمايه داری وابسته است       

هرها افزايش يافت و همه اينها در بين اين قشرها و حتی در             سطح زندگی قشرهای خرده بورژوازی در ش      . بهتر شد 
اين زمينه عينی، همراه با سرکوبی خشن جنبش و افزايش           . بين طبقه کارگر نوعی خوش بينی مبهم بوجود آورد         

قدرت رژيم باعث شد که بين نيروهای پيشرو که در برابر ديکتاتوری بی سابقه رژيم قرار گرفته بودند و توده ها                      
در گيجی وبی جنبشی به سر می بردند ، اختالف فاحشی در درجه حرکت، به صورت يک تضاد در درون                       که  

جنبش که در دوره تنفس نسبی نتوانسته بود به نتايج الزم برسد، در حالی که فشار                     . اردوی خلق، بوجود آيد    
خاطر حل تضاد در درون      رژيم افزايش می يافت به راه جديدی برای پايان دادن به قدرت مطلقه رژيم و به                       

 .جنبش رهائی بخش گام گذاشت
 ۱۳۵۳بهار سال 

 ايران
 
 

 


