
 ايران تاريخ احزاب در
  

دانش وسيع و قدرت تحقيق و يافتن . عبدالحسين آگاهی، استاد و پرفسور برجسته تاريخ بود
 بی تظاهر . او را به دانشمندی برجسته تبديل کرده بود،چرائی های علمی رويدادهای تاريخی

يکی از . حتی اغلب بی نام و نشان، بزرگترين کارهای تحقيقی ـ تاريخی را انجام داد و
 پرفسور عبدالحسين آگاهی است، که 1367قربانيان بزرگ قتل عام زندانيان سياسی در سال 

در يورش دوم به حزب توده ايران، در جمع رهبری حزب به زندان برده شد و سرانجام نيز 
آنچه را که می خوانيد، بخشی از تحقيق ارزنده . در شوفاژ خانه اين زندان به دار کشيده شد

رباره تاريخ واقعی احزاب در ايران و نقش انقالبيون در انقالب مشروطه و پس از او د
يعنی همان تاريخ واقعی احزاب سياسی در ايران، که تئوری پردازان ارتجاع حاکم در . آنست

احزاب را . جمهوری اسالمی بی وقفه سعی در انکار آن، به اشکال و شيوه های مختلف دارند
و " موتلفه"ا رويگردان از احزاب معرفی می کنند، حزب واقعی سرکوب کرده و مردم ر

، "اصولگرا"را می دانند و چند گروهبندی بی اصل و نسبی که با نام های " فدائيان اسالم"
درست کرده و پشت آن پنهان شده اند تا بلکه مردم ندانند اين ... و" نشاط گرا"، "آبادگرا"

بخوانيد ارتجاع ( ست که با نقاب مدافعان ارزش هاسرمايه داری تجاری و وابسته ايران ا
تاريخ احزاب در ايران، آن نيست که آن ها می گويند، تاريخ احزاب . جمع شده اند) دينی

سياسی در ايران، ادامه تاريخ رشد طبقات و اقشار اجتماعی، مناسبات توليدی و اتحاد طبقاتی 
ی و بازدارنده پيشرفت واقعی کشور از برای به زير کشيدن عقب مانده ترين نيروی اجتماع
اين تاريخ را بايد خواند و دانست و به . مسند قدرت و بدست گرفتن رهبری تحوالت است
  .قرار دارند برد" انکار تاريخ احزاب"ميان نسل جديد کشور که زير بمباران شبانه روزی 

  
  نگاهی به تاريخ معاصر

  و
  جنبش کمونيستی ايران

  ستبدادیاولين گام های ضد ا
  با جنبش سوسياليستی برداشته شد

  پرفسورعبدالحسين آگاهی
)1(  

  
بعضی از محققين سيدجمال الدين اسدآبادی را يکی از اولين مبشرين سوسياليسم در ايران می 

، چاپ ميرزا يوسف خان مستشارالدوله تاليف (" رساله موسومه به يک کلمه"پس از . دانند
قانون "که نخستين بار در تاريخ کتب فارسی به تفصيل از ، )1287قده الحرام عپاريس، ذي

 و باعث بی خانمانی و نابودی مولفش (  و ضرورت آن برای ايران صحبت کرده،"اساسی
انواع حکومات چه حکومت جمهوريه بوده " سال بعد از آن مسئله 11 سيد جمال الدين ،)شد

 که او ( در ايران مطرح کردرا آشکارا" باشد و چه حکومت مشروطه و چه حکومت مطلقه
  .)نيز مغضوب ناصرالدين شاه شد و از ايران تبعيد گرديد

  
توليد و نظام  سير تکاملی - پيش و پس از انقالب مشروطهـ اوضاع اجتماعی ايران پيرامون
طی اين حزب  تاسيس حزب کمونيست ايران، ترکيب رهبری آن و سير تحولی که طبقاتی،

، اظهار نظرهای مختلفی در نشريات داخل کشور مطرح می رسيد نکرد و به حزب توده ايرا



 چيزی می نويسد و منتشر می هرکس به ظن خويش و خواه نا خواه به طبع حاکميت .شود
وانی است که گذشته خويش را می با توجه به اينکه مخاطبان اين نوع نوشته ها نسل ج. کند
و مستند ترين گزارش از تاسيس حزب د مفيد دانستيم اطالعات زير، که رسمی ترين جوي

کمونيست ايران است را منتشر کنيم و جويندگان گذشته ای را که به امروز وصل است، 
. به خواندن آن دعوت کنيمتوام با سانسور و تحريف وقايع بجای خواندن انواع برداشت های 

ل جوان کشور است، اين مطلب نه محققان، بلکه افراد و بويژه نس از آنجا که مخاطبان ما در
محدوده  کوشيده ايم  در کوتاهترين و خالصه ترين جمالت آنچه دانستن آن ضروراست را در

  .چند مقاله جمع کرده و منتشر کنيم
  

ايران معاصر  امپرياليستیملی و ضد  از تاريخ جنبش ضد حزب کمونيست ايرانتاريخچه 
  .جدا نيست

 شود، آخر ره موسسان حزب محسوب مینخستين کنگره حزب کمونيست ايران، که کنگ
  . انزلی رسما تشکيل حزب را به جهانيان اعالم داشت شهر در - 1299 اوايل تيرماه ـخرداد 

  
  شرايط تاريخی

  
 ايران ردهد، تکوين طبقه کارگ های محققين نشان می بطوريکه اسناد موجود و پژوهش

 ه برای زندگی چاره ای جزوسائل توليد، ک  طبقه محروم از(بمعنای خاص علمی کلمه 
  و نخستين آشنائی جامعه ايران با )بازار ندارد خود همچون کاالئی در فروش نيروی کار

 )ئودالیف( رعيتی -مناسبات ارباب  انديشه های سوسياليسم علمی، به دوران گذار جامعه ما از
 و اوائل 19رن  اواخر ق( هجری 13 يعنی نيمه دوم قرن )بورژوائی(به روابط سرمايه داری 

  .بر می گردد )20قرن 
 در اروپای غربی، آمريکا و (ست که سرمايه داری رشد يافته  ااين درست همان دورانی

توليد و سرمايه و  تمرکز. گذارد  رفته رفته به آخرين مرحله خود، امپرياليسم قدم می)ژاپن
ه صنعتی و پيدايش اس جهانی، توام شدن سرمايه بانکی و سرماييمقه پيدايش انحصارها ب

   صدور)اقتصاديات جهان گ برداران بزر حاکميت گروه کوچک بانک(اليگارشی مالی 
کاال، و باالخره سياست استعماری امپرياليسم، تاثير شديد  تکميل صدور سرمايه بدنبال و در

 رعيتی به نظام سرمايه ـام ارباب نظ جامعه ايران از دو جانبه ای روی روند تاريخی گذار
اين تاثير متضاد گسترش مناسبات سرمايه داری و شکل گرفتن بورژوازی، . کند داری می

همه اجزای اصلی رشد مستقل اقتصاد . کند مسير معمولی تاريخی منحرف می ايران را از
 و محدوديت اقتصاد جنسی، توسعه اقتصاد ) پول- کاال(سرمايه داری  گسترش روابط پولی 

و ده، تقويت صنايع  شهر يروی کار به کاال و گسترش کارمزدی درروستائی تجارتی، تبديل ن
بطن صنايع کوچکتر پيشه وری   پيدايش صنايع جديد بزرگ و ماشينی از)مانی فاکتور(دستی 
سمت . گيرد و متضاد سرمايه انحصاری امپرياليستی قرار می مقتدر  تحت تاثير)و غيره

و يکی از نشانه های رشد سرمايه داری شرف تشکيل  واحد داخلی، که در فعاليت بازار
روند تجمع  همه اين عوامل در. شود جهانی می پيش معطوف به تقاضای بازار است، بيش از

  )دالل( شود، سرمايه تجارتی و بالنتيجه بورژوازی  کمپرادور اوليه سرمايه موثر واقع می
 رشته هايی از. کند میسرمايه صنعتی و بالنتيجه بورژوازی ملی رشد  و سريعتر از بيشتر

کنند که محصوالتشان برای سرمايه انحصاری   رشد می) تهيه مواد خام(کشاورزی و صنايع 
. شود جلوگيری می رشد صنايع مستقل ملی و مادر مقابل، از در. امپرياليستی ضروری است

ايران يک جانبه،  خالصه آنکه گسترش روابط سرمايه داری و شکل گرفتن بورژوازی در
  .رود رعادی، معيوب و به کندی پيش میغي



روی دو  در همان زمان، بهمراه طبقه کارگر، رو رسته ايران از بدين ترتيب، بورژوازی نو
 رعيتی و سلطنت مطلقه فئودالی، سرمايه انحصاری -مناسبات ارباب: نيروی عمده اجتماعی

  . خارجی و سياست استعماری امپرياليسم قرار می گيرد
خود : يران در شرايط مبارزه با بورژوازی نورسته عليه دو نيروی اجتماعیا طبقه کارگر

 . کند کامگی فئودالی و نفوذ روزافزون امپرياليسم، بوجود آمده رشد می
 اقداماتی که ميرزا تقی خان اميرکبير برای تقويت صنايع ملی و تاسيس کارخانجات جديد در

. خارجی نتوانست نتايج موثری ببارآوردمقابل رقابت کاالهای  ايران معمول داشت، در
شد،  ماشين بخاراستفاده می ايران از در آن نخستين بار تهران، که در کارخانه نخ ريسی در
تهران، قم و اصفهان  ، کارخانجات بلورسازی و چينی سازی درساری کارخانجات قند در

شنگ سازی و کارخانجات چدن ريزی، آهن سازی و بخاری، کارخانجات تفنگ سازی و ف
قبل با وجود اين حدود چهل سال بعد يعنی دهه . افتادند کار مدت قليلی از غيره اغلب پس از

رشد صنايع پيشه وری ملی و ايجاد صنايع جديد  انقالب مشروطيت با موج ديگری از از
هايی، ولی  چه با نوسان کند و بتدريج گرروبرو می شويم، که دوام بيشتری پيدا می

های مفصل  محقق شوروی، پروفسور عبداهللا يف، که پژوهش. پيشرفت می نمايدرويهمرفته 
  کرده است، )1963 چاپ باکو، سال (" صنايع و پيدايش طبقه کارگر ايران" و دقيقی درباره 
صفحه (اين دوره ترتيب داده  موسسات صنعتی و عده کارگران ايران در جدول جالبی از

نمی گيرد و  البته اين جدول همه رشته ها را فرا ( .وريم آمی زير  که در) کتاب نامبرده212
 زمان  وضع موجود آن کلی ازی ريحال تصو هر ارقام آورده شده نيزتقريبی است، ولی در

  .دهد می
 

  نفر عده کارگران به هزار رشته صنايع
  

  1.7                              صنايع فابريک و کارخانه
  8 تا 7           )ايران و انگليس شرکت نفت (صنايع نفت 

   0.2   صنايع استخراج معادن                               
   70 تا 60    صنايع قاليبافی                                       
  20    صنايع نساجی                                       

  2        "              آهنگری" کارخانجات فلزکاری 
  4.2   ماهيگيری دريای خزر                              

  4                                        استخراج مرواريد
  0.9   کارخانجات چرمسازی                              
  10    رشته های ديگرصنايع پيشه وری                

  4                      و کشتيرانی       کارگران بنادر
     4  استخراج مرواريد                                     

  4کارگران بنادر و کشتيرانی                             
  3کارگران باربری                                        
  0.3صنايع جنگلی                                            

  3ايع ساختمان راه آهن                                صن
  0.2های آهن                 کارگران بهره برداری ازراه

  0.2کارگران راه سازی                                     
  0.5کارگران چاپخانه ها                                    

  5                   صنايع خانگی                        
   نفر200 هزارو126رويهم رفته                                              



  
دهد که دهه های  هفتم و هشتم قرن   نشان میی موجود و پژوهش هائی که شده است،آمارها

وجود موانع معين، روند پيدايش گسترش طبقه  ايران، با  هجری، دورانی است که در12
ترکيب مجموعه اين طبقه عده پرولتاريای معاصر کم است،  گرچه در. شده است آغازکارگر 

 حمل و صنايع متوسط و کوچک شهری و روستائی، در معذالک عده زيادی به کارمزدی در
ها  ايران اين سال تاريخ گسترش روابط توليدی در در. نقل و غيره بکار اشتغال داشته اند
همان شرايط فنی که  را در سرمايه، کار" ه گفته مارکس درست همان دوره ای است که ب
  .) 315، صفحه 1955 کاپيتال، جلد اول، (" يافته است بخود وابسته می سازد
 با (" اسالميه" و سپس " مسعوديه" های سهامی نظيرشرکت  اواخردهه هشتم است که شرکت

و غيره " داديه" رکت ش" اتحاديه"شرکت " محموديه"، )تومان  هزار150حدود  سرمايه در
کشورکمک  طريق پيوند صنايع با بازرگانی، به روند تجمع سرمايه در که از. آيند بوجود می
  .کنند موثری می

شکل   از(صنايع توسعه می يافتند  دهد که بويژه آن رشته هايی از آمارهای موجود نشان می
 که )آمدند نی درمیصنايع عقب مانده، دستی و پيشه وری به شکل صنايع جديد و ماشي

 در(از اين جمله اند صنايع پنبه پاک کنی . محصوالتشان مورد نيازسرمايه داران خارجی بود
آمل يک کارخانه، بارفروش يک کارخانه، ساری دو کارخانه،   ، در1276 -1275های  سال

، )يک کارخانه، ميان آباد دو کارخانه و فومن يک کارخانه اشرف يک کارخانه، بندرگز
ها بوسيله کارشناسان  اين سال شد، اما در می اين بشکل پيله صادر بيش از(نايع ابريشم ص

، کشت خشخاش و تهيه ترياک، کشت )ايتاليايی، فرانسوی و يونانيان ترکيه گسترش داده شد
ی توسط تجالب توجه است که بسياری ازموسسات صنع. توتون و صنايع دخانيات و غيره

 صنايع پنبه پاک کنی، صنايع  (ها بود متعلق به آن شد و داث میسرمايه داران خارجی اح
 .)ماهيگيری دريای خزر، صنايع نفت و غيره 

شد،  بدين ترتيب ايران رفته رفته به منبع توليد مواد خام برای صنايع امپرياليسم تبديل می
لی و يافت، که اين نيزبنوبه خود به گسترش بازار واحد داخ کشاورزی تجارتی رونق می

  .کرد جلب و وابستگی ايران به بازارجهانی کمک می
  :گفته است" سرمايه "کتاب چنانکه مارکس در

  بردگی، بيگاری و به شکل های نسبتا پست تر کار ها هنوز که توليد آن هائی همينکه خلق" 
  شيوه آن بازار که در کند، جهانی می گيرد، شروع به جذب شدن به بازار غيره صورت می

  کشورنافع تر می خارج از ه داری توليد حاکم است و فروش محصول اين توليد را درسرماي
  زياده غيره، مشقات متضمن کار  سرواژ وداری،ه وحشيانه بردآن حال برمصائب  کند، در

  .)241، ص 1کاپيتال، جلد (." شود حد اضافه می از
.  نيز افزوده می شدبا گسترش مناسبات توليدی سرمايه داری بر مصائب کارگران ايران

 صبح 6سندی که در دست است، نشان می دهد که کارگران صنايع ماهيگيری دريای خزر از
در .  ساعت کار روزانه تعيين شده بود11در صنايع ابريشم گيالن .  عصر کارمی کردند7تا 

حالی که دستمزد کارگران زن و کودک نسبت به کارگران مرد پائين تر بود، مدت کار 
  .ه برای همه يکسان بودروزان

در سال های قبل ازانقالب مشروطيت، در کارخانجات ابريشم، متعلق به امين الضرب، 
 شاهی و اطفال خردسال 15 تا 10 قران، کارگران زن از3 تا 1.5کارگران مرد روزانه از

 1.2 تا 1در کارخانجات شالبافی کرمان استاد کار از.  شاهی دستمزد می گرفتند10 تا 7از
 قران دستمزد می 0.6 تا 0.3 از ) که کارگران عمده را تشکيل می دادند(قران و خردساالن 

با در نظر گرفتن قيمت .  قران دستمزد داشتند1.2 تا 1قاليبافان کرمان در حدود . گرفتند
ارزاق ضروری در آن زمان، محققين به اين نتيجه رسيده اند که تنها خرج خوراک روزانه 



 قران می شده است، که در آن مخارج پوشاک، لباس و کفش، کرايه 3اقل يک خانواده حد
  .خانه، سوخت، معالجه وغيره بحساب نيامده است

سبب اصلی شرکت فعال توده های زحمتکش و در پيشاپيش آنان طبقه کارگر نورسته ايران 
  و انقالب مشروطيت ايران)اجتماعيون عاميون(در جنبش سوسيال دموکراسی انقالبی 

  در حقيقت تلخ وضع نابسامان اقتصادی، اجتماعی و سياسی کشور و وضع ) 1284-1290(
بهمين علت است که در دوره مورد بحث، نه فقط . طاقت فرسای زندگی مردم نهفته است

روشنفکران مترقی و روحانيون مبارز مجبوربه ترک وطن و انتشار مطبوعات خود در 
اختر در ترکيه، جبل المتين درهند، پرورش و ثريا در مصر، قانون در (خارج از کشور

 می شوند، بلکه هزاران و هزاران کارگر و )انگلستان، عروه الوثقی در فرانسه و غيره
 به روستائی زحمتکش، که از تهيه نان روزانه خانواده در ميهن خود عاجز می شدند،

 و در آنجا از نزديک با جنبش سوسيال  رو می آوردندکشورهای همسايه، بويژه روسيه
در عين حال بايد گفت عقب ماندگی اقتصادی، ضعف . دموکراسی کارگری آشنا می شدند

مناسبات سرمايه داری، کوچکی و پراکندگی موسسات صنعتی و غيره، همه و همه در کميت 
يال و کيفيت طبقه کارگر، درجه تشکل و ميزان آگاهی آن، و بالنتيجه در جنبش سوس

دموکراسی و کارگری، در ماهيت طبقاتی و فعاليت سياسی حزب اجتماعيون عاميون و در 
  .پيشرفت انقالب مشروطيت تا اندازه ای تاثير منفی داشت

درباره انديشه های سوسياليسم علمی، برای نخستين بار در ايران، در مقاله ای که روزنامه 
  ) اختر چاپ استانبول(زنامه مترقی و مهاجر به نقل از رو)1259 اسفند402 شماره (ايران 

  درج کرد، به تفصيل سخن رفته )1871 مارس 18 (بمناسبت نهمين سالگرد کمون پاريس 
  :روزنامه سبب درج مقاله را چنين توضيح می دهد. است

و االن ... روز بروز در ترويج دادن مقاصد خودشان ترقی می نمايند....  سوسياليست ها" 
  ." سال می شود که در جميع اروپ منتشرشده اندقريب بيست

  :روزنامه می نويسد
  )اينترناسيونال(در اثنای محاربه پروس و فرانسه اصحاب اين اعتقاد بنام کومونی و " 

  ".شهرت يافته بودند
اين گروه از اجرای مقاصد دست نکشيده آهسته آهسته در "پس ازشکست کمون پاريس 
ده، تخم خياالت خودشان را کاشتند و االن در روستان بيشتر اطراف ممالک اروپ منتشر ش

  ". از همه جا کار می کنند
خالصه آنکه نويسنده مقاله، بسبب اهميت سوسياليسم و ترويج آن در جهان و گفتگو پيرامون 

. تصميم می گيرد ايرانيان را با اين نظريه آشنا سازد"  صحائف اخبار"سوسياليست ها در 
  : را نويسنده چنين توضيح می دهد" ن گروهاصل مقصود اي"

فقرا را در کل اموال مردم مشترک سازند و از اين راه معيشت و سعادت حال " ميخواهند 
فقرا و رنجبران را خاطر جمعی دهند و در اين خصوص موافقين بسيار تاليفات بی شمار 

 ".نوشته اند
ر اروپا و بويژه در ايران از زمان سپس نويسنده نظری به تاريخ انديشه های سوسياليستی د

باستان تا آن روز، می اندازد و پس از ذکر مبارزه بی امان طبقات حاکمه عليه اين نوع افکار 
  :در طول تاريخ، می نويسد

اين گروه ها که آنان را گاهی سوسياليست و گاهی نهيليست و گاهی کومونيست گفته اند " 
مقصودشان بطورخالصه اينست . و مذاهب عزمی نداردمانند گذشتگان برای بهم زدن اديان 

. که می گويند روی زمين بمنزله خانه است واهل آن اهل يک خانه و اوالد يک پدر و مادر
مر همه برادروار زندگی کنيم، همه به عزت و افتخار و وسعت روزی و کمی زحمت ع

مستبد را، اين قدرهم که رائی الزم داريم و نه حکومت های ديگر نه پادشاه خود. بگذرانيم
قشون و اسباب جنگ که دولت ها برای خراب کردن خانه های يکديگر و کشتن ابنان جنس 



ما ترتيب می دهند و روز بروز اسباب آدم کشی را ترقی داده بی جهت و سبب کرور کرور 
ملت بنی آدم را بی هيچ گناهی فدائی خياالت و هوای نفسانی خودشان می کنند و مبالغی پول 

منتها ترتيبی بايد داد که مردم با کمال . در اين راه ها صرف می شود، هيچيک الزم نيست
فراغت و آسودگی با همديگر الفت ورزند و برادروار راه بروند و گذرانشان هم به تنگی و 

  ".خواری نشود
ی بررسی تحليل مقاله که بسيار مفصل است، نشان می دهد که مولف خود هنوز اختالف اساس

بين سوسياليسم علمی و سوسياليسم تخيلی، بين سوسياليسم پرولتری و سوسياليسم غير 
او هنوز تفاوت بين . را درک نکرده است  )ازجمله سوسياليسم فئودالی وغيره(پرولتری 

رهبرکارگران در گفتارو  " ) بگفته لنين (انقالب حقيقی و هوادار سوسياليسم نظير بالنکی و 
لوئی بالن را نفهميده است و عقايد التفاطی اين نماينده " ر کردارعامل بورژوازی د

نويسنده بطور . سوسياليسم خرده بورژوائی را نمونه انديشه سوسياليسم علمی قلمداد می کند
  : کلی افکار سوسياليستی را واقعی و عملی نمی داند و می نويسد

تيب و تاسيس همچنين اوضاعی هنوز بجز سخن از اين مطالب چيزی فهميده نشده است و تر"
  ". ظاهر است که در کمال اشکال بل ازقبيل محاالت است

نويسنده از مواضع عينی گرائی بورژوايی و در سطح بسيارنازلی به انديشه های سوسياليستی 
و البته در شرايط ايران آن . برخورد می کند و جريانات بکلی متفاوتی را در هم می آميزد

 برای نخستين بار، گفتگو پيرامون ل پيش چنين برخوردی می توانستازمان، يعنی صد س
پژوهش هائی که کرده ايم و اسنادی که در دست داريم نشان می . سوسياليسم آغاز شده است

دهد که، از آن زمان است که بتدريج گفتگو و مباحثه درباره سوسياليسم و کمونيسم در ايران 
  . گسترش می يابد
صار از يک سند تاريخی ديگر نيز ياد کنيم که برای جمع بندی اين بخش از در اين جا به اخت

در حدود يک سال و . تاريخ ترويج افکار سوسياليستی در ايران دارای اهميت خاصی است
چاپ اصفهان، در يک سلسله از پاورقی هايش نخستين بار در " فرهنگ"نيم بعد، روزنامه 

  را به )طبيعيين (ن حسينی در ابطال مذهب نيچری ها رساله عمده الحکمه جمال الدي"ايران 
د آبادی، در شرايط ايران آن روز، روی هم هور سيد جمال الدين اساين اثر مش. چاپ رساند

بعضی از محققين حتی او را يکی از اولين مبشرين . رفته نقش روشنگرانه و مترقی داشت
ميرزا يوسف  تاليف ("  به يک کلمهرساله موسومه "پس از. سوسياليسم در ايران می دانند

، که نخستين بار در تاريخ کتب فارسی )1287، چاپ پاريس، ذيقده الحرام خان مستشارالدوله
و ضرورت آن برای ايران صحبت کرده، در خارج از ايران به  "قانون اساسی"به تفصيل از 

سيد ، اثر )مولفش شد و باعث بی خانمانی و نابودی (طبع رسيد و در ايران منتشر می گردد 
انواع حکومات چه حکومت جمهوريه بوده باشد و چه " سال بعد از آن مسئله 11 جمال الدين

 که او نيز (را آشکارا در ايران مطرح کرد" قهحکومت مشروطه و چه حکومت مطل
  .)مغضوب ناصرالدين شاه شد و از ايران تبعيد گرديد

عيت از ضرورت حکومت مشروطه يا جمهوری البته در اين سلسله مقاالت به صراحت و قط
معذالک مولف متذکر می شد که حکومت بايد قانون . و تدوين قانون اساسی پشتيبانی نشده بود

و بر ...  خزانه حکومت که فی الحقيقه خزينه عمومی رعاياست حفظ شود"داشته باشد و 
نشاء قناط و طرق و بنياد سبيل اقتصاد در منافع عموميه اهالی چون بنای مدارس و مکاتب و ا

  .)1298 ذيقعده 7، 117 فرهنگ، نمره (." دارالشفاها صرف شود
مذهب "مولف با وجود طرفداری از نوعی عدالت اجتماعی، چون به تفاوت اساسی بين 

 بر وسائل توليد (و ماترياليسم فلسفی، همچنين به اختالف بين مالکيت خصوصی " طبيعيين
 بر وسائل الزم جهت زندگی مرفه (  و مالکيت شخصی )جهت استثمار کار ديگران

 ازنظر سوسياليسم علمی پی نبرده است، لذا با ماترياليسم فلسفی و سوسياليسم )خانوادگی



حب اختصاص و " را " علت حقيقيه همه مزايای انسان"او . علمی از در مخالفت درآمده است
  :دانسته می نويسد" امتياز

...  برداشته شود)يعنی برتری طبقاتی(  و امتياز )کيت خصوصی يعنی مال(چون اختصاص " 
 2 ، 122فرهنگ، نمره (." انسان ها چون بهائم دشتی در اين جهان زندگی خواهند کرد

 )1298ذيحجه 
البته چنين برداشتی از سوسياليسم علمی و نظريه فلسفی آن ماترياليسم، در جامعه عقب افتاده 

در اروپای . سوسياليسم و کمونيسم را می شنيدند، تعجبی نداردآن روز ايران، که تازه نام 
پيش افتاده آن زمان نيز مارکس و انگلس نظريه سوسياليسم علمی و فلسفه ماترياليسم 
. ديالکتيک را در مبارزه پيگير عليه نظاير چنين برداشت هائی بوجود آوردند و پيش بردند

و " پول پرستی"ترياليسم فلسفی او را بمعنای در زمان مارکس هم بودند کسانی که نظريه ما
مارکس آن ها را سخت مورد انتقاد قرار داده و چنين برداشتی از . می فهميدند" دنيا پرستی"

  ناميده و مورد سرزنش و )مرکانتيليستی(دانش ماترياليسم فلسفی را برداشتی سوداگرانه 
  . استهزا قرارداده است

ی و انقالبی طبقه کارگر را در مبارزه پيگير با چنين افکار مارکس و انگلس جهان بينی علم
لنين با گسترش و تکميل اين جهان بينی در دوران امپرياليسم و . و برداشت ها بوجود آوردند

با کاربرد علمی آن و به پيروزی رساندن انقالب کبير سوسياليستی اکتبر، تبديل سوسياليسم 
و همين سوسياليسم پيروز بود که بقيمت خون . نهادعلمی به سوسياليسم واقعی در بنيان 

قرن بيستم، فاشيست های "  بهائم دشتی" ميليون ها بهترين جوانانش، همه بشريت را ازهجوم 
هيتلری، که مالکيت خصوصی بر وسائل توليد و امتيازات طبقاتی را ضرورت اوليه زندگی 

وردهای سوسياليسم واقعی جهانی را اما اکنون نيز، که دستا. حساب می کردند، نجات بخشيد
خيره کرده است، بازهم هستند کسانی که ماترياليسم فلسفی مارکسيستی را سودا گرانه می 

يکسان قلمداد می کنند، مالکيت خصوصی بر " دنيا پرستی"و " پول پرستی"فهمند، و با 
رای بشر می وسائل عمده توليد را، که منشاء استثمار فرد ازفرد است، فطری و طبيعی ب

  .ها يکی می کنند" شبه سوسياليسم" شمارند، سوسياليسم واقعی را با انواع  
مرحله تاريخی که ازآن به اجمال صحبت کرديم، دوران تدارک اوليه جنبش سوسيال 

 و تهيه مقدمات فکری،  سياسی و سازمانی )اجتماعيون عاميون(دمکراسی انقالبی ايران 
ت ديگرجنبش کارگری و سوسيال دموکراسی و انقالب بعبار. انقالب مشروطيت بود

مشروطيت در واقع نتيجه قانونمند و جمع بندی منطقی مرحله تاريخی بود، که به اختصار از 
  .نظر گذشت

  
  :منظره کلی اين دوره را خالصه کنيم

  
  به ) فئودالی(گذار تاريخی جامعه ايران از صورتبندی اجتماعی ـ اقتصادی ارباب ـ رعيتی 

سرمايه داری نورسته ايران، گرچه با .  بی برگشت شده بود) بورژوائی(نظام سرمايه داری 
  .کندی بسيار ولی درهر حال رشد می کرد

  .طبقه کارگرايران اولين مراحل تکوين خود را طی می کرد
 - يکی، جريان اجتماعی ـ اقتصادی برتری نسبت به بخش دوم و دومی روند اجتماعی

  .به بخش اول بوداقتصادی وابسته 
 اقتصادی ديگر قرار -هر دوی اين نيروهای نوخاسته، با هم در مقابل دو نيروی اجتماعی

  :گرفته بودند
نظام کهنه ارباب رعيتی با سلطنت مطلقه آن از درون کشور و نفوذ روز افزون سرمايه 

می گرفت و مبارزه رفته رفته شکل . انحصاری با سياست استعماری امپرياليستی آن از برون
  .رشد می کرد



با چهره هائی (دمکراتيسم انقالبی، که بيان  کننده انديشه ها، آمال و آرزوی بخش يکم بود 
نظير زين العابدين مراغه ای، عبدالرحيم نجارزاده تبريزی، ميرزا عبدالحسين آقاخان 

  .ی گرفت رفته رفته شکل م)کرمانی، ملک المتکلمين، ميرزا جهانگيرخان شيرازی و ديگران
  .برهمين زمينه فکری، نخستين گفتگو ها پيرامون انديشه های سيوسياليستی آغاز شده بود

 که بيانگر ) دمکراتيسم ليبرال( سياسی دمکراتيسم انقالبی از جريان ديگر-اما جريان فکری
 با چهره هائی نظير ميرزا (نيات محافل واقع بين و وطن پرست نزديک به محافل حاکمه بود 

 -  هنوزجدا نشده بود) و ديگران)  مستشارالدوله(  ميرزا يوسف خان )م خان  ناظم الدولهملک
  .امری که بعدا در جريان انقالب مشروطيت صورت گرفت

با چهره هائی نظير ميرزا شيرازی، جمال الدين اسد (و مخالف نفوذ امپرياليسم ايرانی اسالم 
  با آن ها همراه )بائی، بهبهانی و ديگران آبادی، شيخ احمد روحی، ملک المتکلمين، طباط

  . بود
 سياسی، متشکل از چهار جزء اصلی با هم در مقابل جريان ديگری قرار -اين جريان فکری

  .داشت که بيانگر انديشه و سياست دو نيروی مخالف فوق الذکر بودند
  
  ی  نماينده آن و حاکميت معنو) در راس آن شاه خود کامه (  نيروی متحد حاکميت دنيوی -1
  .)امام جمعه تهران خويشاوند شاه ( 
  
 سرمايه داری امپرياليستی، )اجتماعی، فلسفی، سياسی، حقوقی و غيره ( هجوم انديشه های -2

 .که ايندو نيزبا هم عمل می کردند
 سياسی قيام همگانی مردم ايران عليه نفوذ روز افزون امپرياليسم و -مضمون بزرگ اجتماعی

، در اين زمينه هرت يافتهش" باکونتقيام "در تاريخ جديد ايران بنام داد سلطنتی، که نظام استب
  . تاريخی است، که بدرستی و عميقا قابل درک و توضيح است

گرچه امتياز انحصاری تنباکو به کمپانی انگليسی، که سبب انفجارعقده خشم توده ها گرديد، 
م از پای ننشست و با استفاده از رژيم خود کامه  لغو شد، اما امپرياليس1270در جمادی االول 

را عميق تر خود شاهنشاهی امتيازات ديگری در رشته های حياتی کشور می گرفت و نفوذ 
  . می کرد

 اجتماعی کشود قرار داشت -بدين ترتيب، موانع اساسی که بر سر راه گسترش اقتصادی
وذ روز افزون سرمايه انحصاری نظام ارباب ـ رعيتی، با خود کامگی شاهنشاهی آن و نف(

لذا مبارزه با اين دو مانع اساسی نيزادامه .   باقی ماندند)امپرياليستی، با سياست استعماری آن
  .داشت

 اقتصادی بورژوازی نورسته ايران در انديشه ها و مرام سياسی آن نيز -اما ضعف اجتماعی
 بسيار از بطن مناسبات ارباب ـ اين طبقه، که از جنبه اقتصادی با کندی. بازتاب می يافت

رعيتی و از طريق محدود کردن تدريجی اين مناسبات بوجود آمده بود، در جبهه سياسی نيز 
محدود کردن تدريجی حاکميت مطلقه فئودالی را بوسيله قانون اساسی و رژيم مشروطيت 

ومت می  خود کامه سخت مقارتجاع ارباب ـ رعيتی بسرکردگی درباراما ا. کافی می شمرد
  . کرد

، خود کامه شاه بوسيله قانون اساسیبا شعار محدود کردن حاکميت دمکرات های ليبرال نيز، 
  .ايران را تقويت می کردندنوپای با شرکت در مبارزه، سرمايه داری 

طبقه کارگر ايران، که در روند اوليه پيدايش و گسترش خود هنوزشکل نگرفته و به جهان 
همراه دمکراسی انقالبی در جنبش رهائی ه د هنوز دست نيافته بود، ببينی علمی انقالبی خو

چنين بود . بخش ملی عليه استعمار امپرياليستی و استبداد شاهنشاهی متحدا مبارزه می کرد
  .وضع در آستانه انقالب مشروطيت

  



  ين بحث ادامه داردا
  


