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 :مقدمه
 درباره استراتژی و تاکتيک

  چيست ؟معيارها و عوامل انتخاب استراتژی و تاکتيک
 

  تعريف استراتژی و تاکتيک–الف 
 

استراتژی به معنی   . استراتژی و تاکتيک دو مفهوم متقابل است که هر يک ديگری را در ذهن زنده می کند                       
 .حرکت عمده و تاکتيک به معنی حرکات جزئی و محدود است

 به دو مقوله تقسيم می       استراتژی و تاکتيک پروسه ای واحد و به هم پيوسته است که برای شناخت علمی آن                    
ارتش ها ، لشکرها ، هنگ ها و ديگر           . اين دو اصطالح در مشی سپاهي گری دارای مفهومی نسبی است            . شود

استراتژی و هدف های يک واحد نظامی کوچک تر که          . واحدها به نوبه خود دارای استراتژی و تاکتيک هستند        
حرکات )  و نه آسيب رساندن محدود و جزئی به آن را              (نابودی عمومی نيروها و امکانات دشمن را دربردارد          

 .استراتژی ناميده می شوند

استراتژی . در حيطه دانش مبارزه و سازمان دهی نيروهای سياسی ، تفکيک استراتژی از تاکتيک معيار عينی دارد                
ه تاريخی به   جنبش انقالبی ، حرکت عمده ای است که نيروهای انقالبی ، در جهت تبديل و گذراندن يک مرحل                  

اين حرکت مبتنی است بر حرکت عينی جامعه ، يعنی حرکتی که يک              . مرحله تکامل يافته تر به عمل می آورند       
هر انقالب به شرط آن که عنصر آگاه در آن رهبری            .  اقتصادی را به نظام بعدی تبديل می کند         –نظام اجتماعی   

به اين ترتيب ، مادامی که شرايط        . وط به آن است   داشته باشد بازگوکننده خصوصيات عام استراتژی جنبش مرب        
 . اقتصادی در يک جامعه دگرگون نشده ، اين استراتژی عمومی تغيير نمی کند–اجتماعی 

همان طور که استراتژی عمومی به معنی حرکت عمده و هدف اين                  . استراتژی عمومی دارای مراحلی است      
هر مرحله استراتژيک . ف در ان مرحله تعيين شده باشدحرکت است در هر مرحله استراتژی بايست حرکت و هد        

 .، به مرحله بعدی خود تقدم دارد

تاکتيک حرکتی است که برای تحقق بخشيدن به استراتژی در مجموع و بخصوص برای تحقق بخشيدن به هر                      
. نيستبه کاربردن اصطالح تاکتيک به صورت مفرد درست          . مرحله استراتژيک به مورد اجرا گذاشته می شود        

در هر  . زيرا در هر مرحله يک رشته تاکتيک هايي برای رسيدن به هدف های آن مرحله در پيش گرفته می شود                    
در هر مرحله تاکتيکی يک رشته تاکتيک هايي برای          . مرحله استراتژيک مراحل تاکتيکی نيز مشخص می شود        

لی که مرحله اول استراتژی جنبش        مثال در حا   . تحقق جز الزمی از نيازهای استراتژيک طبقه بندی می شود              
 نظامی برای   –انقالبی حاضر ، تثبيت مبارزه مسلحانه در سطح جنبش است ، سازمان ها و گروه های سياسی                        

تحقق اين هدف ، دو مرحله تاکتيکی را می گذرانند که مرحله اول ، مرحله تدارک است که تاکتيک های                           
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که بسياری از تاکتيک های مرحله اول طی آن دگرگون می           مخصوصی دارد و مرحله دوم مرحله درگيری است         
 .شود

ن اعمال می شوند ، تابع        آتاکتيک ها در حالی که از استراتژی ناشی شده و به خاطر رسيدن به هدف های                        
يعنی برخالف  . موقعيت حاضر و شرايط خاص بوده و با دگرگون شدن اين موقعيت ، دگرگون می شوند                        

اين پروسه ای است که تکامل تاکتيک ها را           . ائما درحال تولد ، رشد و مرگ هستند         استراتژی ، تاکتيک ها د     
 .دربردارد

 
 ب معيارهاي تعيين استراتژي کدامند؟

 
مقدماتي ترين عامل براي تعيين استراتژي جنبش، شناخت شرايط اجتماعي ـ اقتصادي جامعه يعني نظام حاکم                    

م ايدئولوژيک الزاما به يک استراتژي منطبق با واقعيت              است درنظر داشتن تئوري عام علمي و تجارب عا             
مارکسيسم ـ لنينيسم خالق عبارت است از کاربرد اصول و تجارب عام در شرايط اجتماعي و                        . [نمي انجامد

يعني انطباق دادن اصول و تجارب عام با ويژگي هاي اجتماعي ـ اقتصادي و سياسي و تاريخي                    . موقعيت حاضر 
بدون درک دقيق و علمي شرايط اجتماعي، بدون داشتن زمينه هاي عملي انقالبی که بتواند                  اين عمل   .]  جامعه

اکتفا کردن به مطالعه تئوري هاي عام مارکسيسم ـ لنينيسم و            . چنين شناختي را ميسر گرداند، ممکن نخواهد بود        
ه کرده در صدد پياده کردن      بر ما غلب  » ذهن گرايي»موجب مي شود که    ] پراتيک[نداشتن زمينه هاي جدي مبارزاتي     

قالبي و کليشه اي تثوري هاي عام برائيم و از شناخت مشي انقالبی در شرايط معين جامعه خود دور بمانيم،  اين                        
» الگو برداري»به اين ترتيب که ما همواره درصدد        . بيماري مي تواند به عقب ماند گي دائمي ما از تاريخ منجر شود         

 انکه پيروزي ما در گرو شناخت شرايط خاص بوده و انطباق اصول و مباني م ـ ل و                      از تجارب قبل برائيم، حال    
شناخت .  تجارب جنبش ها  و انقالب هاي ديگرخلق ها با اين شرايط خاص، شرط ضروري موفقيت ماست                     

جنبش هاي گذشته خلق ما و تحليل اين مبارزات از شناخت شرايط و موقعيت جامعه ما در حال حاضر                                
 و در حال حاضر پنهان و يا        آمدهبدون اين شناخت ما از درک پروسه هائي که قبال به وجود             . پذير است جدائي نا

 .اشکار در جامعه ي ما جريان دارد عاجز خواهيم بود

بايد از اين تضادها، شناختي علمي داشته       . با شناخت ويژگي هاي جامعه به شناخت تضادهاي جامعه دست مي يابيم         
تضادهاي اصلي،  . هاي اصلي و فرعي را بشناسيم و تضاد عمده را در هر موقعيت تعيين کنيم                   بايد تضاد . باشيم

تضادهائي هستندکه مستقيما از نظام توليدي حاکم ناشي شده با آن رشد کرده و حل آن ها در گرو تحول بنيادي                     
 معين از حالت مسالمت      اين تضادها در طول يک مرحله تاريخي ادامه مي يابد و تحت شرايط           . نظام توليدي است  

تضادهاي فرعي تضادهائي هستند که يا از نظام هاي قبل به جا مانده و يا              . و همگوني به حالت تعارض در مي آيند      
در نظام موجود آغاز به ظهور مي کنند، ولي حل آن ها فقط در پرتو حل تضادهاي اصلي ميسر بوده و يا در                             

 .د شدهنا مراحل بعدي تکامل جامعه حل خو
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مثال در جامعه ما، تضاد کار با سرمايه از تضادهاي اصلي جامعه ي سرمايه داري وابسته است، ولي تضاد شهر و                        
تضاد عمده تضادي است که در موقعيت خاص، ديگر تضادها          . روستا يا تضاد زن و مرد از تضادهاي فرعي است         

ممکن . انال تضاد عمده عمل مي کنند     را تحت الشعاع خود قرار مي دهد، در چنين شرايطي ديگر تضادها از ک               
ولي بي شک تضاد يا تضادهاي       .  ، تضاد عمده، عينا تضاد اصلي يا ريشه اي نظام موجود نباشد            است در شرايطي  

مثال در جامعه ي   . روي آن اثر گذاشته و به آن نيرو و حرکت مي دهد          ﴾ و به سهم خود تضادهاي فرعي نيز      ﴿اصلي  
به خصوص جناح و قشر      ﴾ کمپرادور﴿و متحد اجتماعي آن، يعني بورژوازي وابسته،         ما، تضاد خلق با امپرياليسم       

 .بورژوازي وابسته اداري و نظامي که به صورت دستگاه حاکم ظاهر مي شود، در حال حاضر تضاد عمده است

 در  مثال. احتمال دارد که يک تضاد فرعي در شرايط معيني رشد کرده و براي مدتي تبديل به تضاد عمده شود                      
عراق تضاد خلق کرد با رژيم عراق تضادي است درون خلقي و فرعي، ولي شرايط و موقعيت معيني باعث شده                      
تا اين تضاد در جامعه عراق ديگر تضادها را تحت الشعاع خودقرار داده و ديگر تضادها و جنبش ها و نيروهاي                        

 .ندمربوط آ در پشت اين تضاد موضع گيري کرده و از اين کانال عمل کن

بنابراين در شناخت تضادها و درجه بندي کردن آن ها بايد جهت تضاد را نيز به خوبي درک کنيم و بدانيم کدام                      
عالوه براين بايد حالت تضاد را درک کنيم و ببينيم            . قطب يا جنبه ي تضاد رشديابنده است و کدام زوال يابنده          

لتي دارد، آيا مجموعه  عوامل موجب شده که تضاد از         تضاد در چه مرحله اي از رشد خود است و در نتيجه چه حا            
 .حالت همگوني به حالت تعارض درآيد يا نه

پر بها دادن به يک طرف تضاد و ناديده گرفتن طرف ديگر، نديدن حرکات و استعدادهاي نهفته و پنهان در يک                     
ا مربوط به کدام طرف تضاد       بسته به اين که يک جانبه ديدن م         . طرف تضاد، ما را به اپورتونيسم سوق مي دهد         

تعيين استراتژي بدون تعيين نيروهائي که بايد اين           . باشد، به اپورتونيسم راست يا چپ گرايش خواهيم يافت            
چه نيروئی قرار گرفته و با      ﴾ يا تضادها ﴿بايد بدانيم پشت هر قطب تضاد       . استراتژي را تحقق بخشند غيرممکن است     

پس از تعيين اين نيروها، بايد      . که رشد کرده، موقعيت انقالبی پيدا مي کند      رشد و تکامل تضادها، کدام نيروست       
به عبارت ديگر   . بايد بفهميم اين نيروها تا چه حدآمادگي دارند         . به حالت، روحيه و ظرفيت آن ها توجه کنيم          

حل تاکتيکي، بر اين    مرا. بدانيم در هر مرحله استراتژيک کدام نيروها و به چه ميزاني بالفعل هستند يا بالقوه اند                  
 .اساس قرار مي گيرد که از نيروي بالفعل به نيروي بالقوه دست مي يابيم

موقعيت تاريخي شامل   . آخرين عامل در تعيين استراتژي کل جنبش و مراحل آن، شناخت موقعيت تاريخي است             
ل داخلي مؤثر است و     عوامل خارجي يا جهاني در عوام     . موقعيت تاريخي داخلي و موقعيت جهاني     : دو جنبه است  

از طريق همان عوامل داخلي در مسير حرکات ما اثر مي گذارد و حتي در مواردي که يک عامل خارجي مستقيما                    
در درون جامعه عمل مي کند اثري که در مسير رشد جامعه مي گذارد از طريق تاثير در عوامل دروني جامعه                          

 وارد ايران مي شود،    ۱۳۲۰ هنگامي که ارتش سرخ در سال        مثال. است، خواه اين عوامل اقتصادي باشد يا سياسي        
پنج سال در ايران مي ماند نهايتا از طريق نيروهاي داخلي مثل حزب توده، فرقه دمو کرات اذربايجان و فرقه ي                        
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دموکرات کردستان و از طريق عوامل اقتصادي داخلي مثل مشکالت ناشي از جنگ و اشغال و يا عوامل سياسي                    
 . حاکميت رژيم و برهم زدن ديکتاتوري رضاخاني در مسير جنبش ما اثر مي گذاردمثل تضعيف

. ما بايد به تناسب قوا و امکانات نيروها و عوامل داخلي و به توازن قوا و امکانات جهاني و منطقه اي آگاه باشيم                        
ار گرفتن اين تضادها    به ک . سرعت رشد تضادها و حالت آن ها، بي ارتباط به اين موقعيت داخلي و خارجي نيست              

موقعيت تاريخي درون جامعه ما     . و نيروهاي مربوط به آن ها بدون درک اين موقعيت، موفقيت آميز نخواهد بود             
موقعيت دستگاه حاکمه، رابطه ان با امپرياليست ها و ديگر عوامل جهاني و منطقه اي، موقعيت توده ها،                     : شامل

 .ست ها با هم و انعکاس تضادهاي جهاني در جامعه ما مي گرددگ توده ها، روابط امپريالي آهنموقعيت پيش

موقعيت جنبش رهائي  بخش در جهان و به خصوص در منطقه ما، موقعيت اردوگاه                     : موقعيت جهاني شامل   
شناخت خالق اين موقعيت ها و       . سوسياليستي و موقعيت اردوگاه سرمايه داري يا امپرياليسم جهاني مي گردد             

 . اين شناخت از وظايف مبرم جنبش استرسيدن به وحدت در

 معيارهاي تعيين تاکتيک
در حالي که استراتژي    . مهم ترين ويژگي تاکتيک، ظرفيت آن براي پياده شدن در محيط و عملي بودن آن است               

تاکتيک روي امکانات بالفعل تکيه کرده و به        . روي کليه عوامل، خواه عوامل بالقوه باشد يا بالفعل تکيه مي کند           
استراتژي، فقط روي تضاد عمده تاکيد و محاسبه           . نظور بالفعل ساختن امکانات بالقوه به کار برده مي شود            م

نمي کند و به تضادهاي اصلي و ريشه اي نظام اجتماعي متکي مي شود، حال آن که تاکتيک با اين تضاد عمده                        
د صرف نظر کرده و حرکت خود را بر           در انتخاب تاکتيک ها نمي توانيم از تضادهائي که فعالن          . سروکار دارد 

نتيجه اين مي شود که بايد در انتخاب         . تضادهائي که امروز به حال همگوني نسبي به سر مي برند مبتني کنيم                
بايد روي نيروي بالفعل حساب کرده و حرکتي را انتخاب کنيم که اوال              : تاکتيک روي عوامل زير محاسبه کنيم     

نيروهاي . به فعاليت وا دارد، ثانيا شرايط بسيج نيروهاي بالقوه را فراهم سازد               نيروي بالفعل را متشکل کرده و         
مجموعه ي عوامل و شرايط عيني و        . بالفعل الزاما اساسي ترين نيروهاي انقالب يا استراتژي کل جنبش نيستند             

ن نيروها آمادگي   ذهني به قشرها و طبقات امکان مي دهد که به حالت تهاجم و مبارزه درآيند و در اين حالت اي                    
نيروهائي که در يک مرحله استراتژيک نقش عمده را ايفا مي کنند ممکن است در                . شرکت در مبارزه را دارند    

مجموعه ي شرايط  » جنبش انقالبی »مثال در مرحله ي فعلي      . مرحله ي ديگر نقش فرعي را به عهده داشته باشند           
ي بيشتري از ديگر نيروها داشته باشند و عناصر پيشرو           عيني و ذهني موجب شده که روشنفکران امکان و آمادگ          

اين قشر بالفعل ترين نيروي جنبش محسوب مي شوند، حال آن که کارگران و دهقانان مهم ترين نيروي انقالب                    
بديهي است اين نيروي عمده که بايد استراتژي کل را تحقق بخشد بايد در مراحل               . دموکراتيک به شمار مي روند   

 .ده و وظايف خود را به عهده بگيردبعدي فعال ش

در انتخاب تاکتيک بايد روي موقعيت حاضر دقيقا محاسبه کرد، اين موقعيت شامل موقعيت دشمن و امکانات                     
﴾ جهاني و منطقه اي  ﴿گ توده ها، يعني سازمان هاي مبارز موجود، و موقعيت عوامل خارجي             آهن ان، موقعيت پيش  
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تعيين اين فرم مثال نوع     . در هر مرحله تاکتيکي، خود تاکتيک محسوب مي شود       فرم و محتواي مبارزه ما      . مي گردد
 .سازمان يا خصوصيات تشکل ما بدون توجه به موقعيت حاضر نمي تواند انجام پذيرد

مثال در شرايطي که امکان هيچگونه فعاليت قانوني و حتي نيمه قانوني وجود ندارد و سيستم پليسي و اختناق                          
 ، هسته ها و گروه هاي مخفي دائما مورد تهاجم قرار مي گيرند، ما نمي توانيم        اکم است و محفل ها   شديد بر جامعه ح   

 .بدون توجه به اين واقعيات در صدد تشکيل يک جمعيت سياسي علني يا نيمه علني باشيم

، مبارزه و    براي اتخاذ تاکتيک بايد به روحيه ي توده ها توجه کنيم، بايد بدانيم که توده ها در حالت تعرض                        
بايد شناخت زنده اي از عادات، رسوم و فرهنگ          . تهاجمند، يا در حالت رکود، تسليم و نوميدي به سر مي برند             

به صرف اين که پاره اي و يا تمام اين آداب و فرهنگ مغاير تفکر              . طبقات و قشرهاي مختلف جامعه داشته باشيم      
همچنين دنباله روي از عادات و فرهنگ توده ها، با انجام          . مترقي و علمي است، نمي توان آن ها را ناديده گرفت           

توده دنباله روي  ﴾ منفعل﴿گ انقالبی نه از روحيه نوميدي و پاسيو             آهن پيش. گ مغايرت دارد   آهن رسالت پيش 
 .مي کند، و نه به عادات و رسوم منفي توده ها و يا قشرهائي از توده ها تسليم شده، آن را به حال خود مي گذارد

بايد با تمام تجارب تئوريک     . ه اساسي ديگر در به کار بستن تاکتيک ها، توجه دقيق به نتايج عملي آن هاست               نکت
اين . و پراتيک خود، اثر حرکات خود را بررسي کرده و درصدد اصالح و تکامل تاکتيک هاي خود برآئيم                       

. ج معجزه آسائي از خود نشان بدهد       مطلب بدان معني نيست که شتاب زده منتظر باشيم هر تاکتيک بالفاصله نتاي             
در عين حال هوشياري ما مي تواند         . پي گيري و پايداري در ادامه تاکتيک ها مترادف شکيبائي انقالبی است              

موجب شود که بازتاب حرکات خود را در جامعه دريافته و ظرفيت هر تاکتيک را در مسير رشد جنبش برآورد                      
چه بسا تاکتيکي که ديروز صحيح بود، امروز          . تيک هاي خودمان باشيم  کرده، اولين تصحيح کننده و منقد تاک        

چه بسا که در اتخاذ يک تاکتيک عوامل واقعي را به حساب                 . ظرفيت و کارائي خود را از دست داده باشد           
. تحجر در به کار بردن تاکتيک از خصايص چپ است            . نيآورده باشيم و ناچار به اصالح حرکت خود باشيم           

از عمل و پرهيز از اعمال تاکتيک ها به خاطر هراس از شکست و نوسان کردن دائمي بين                           وحشت داشتن    
تاکتيک هاي مختلف، رها کردن يک رشته تاکتيک ها، قبل از ان که اثرآن ها در جامعه قابل مطالعه باشد، از                         

 .ويژگي هاي اپورتونيسم راست است

ي انقالبی منطبق با ضرورت تاريخي، و براي اتخاذ              به اين ترتيب مي بينيم که براي رسيدن به يک استراتژ               
 -شناخت ويژگي هاي نظام اجتماعي   . تاکتيک هاي موثر بايد پروسه هاي متعددي مورد بررسي و توجه قرار بگيرد          

اقتصادي ايران، جمع بندي جريان هاي سياسي و مبارزات گذشته، تحليل طبقات و نيروهاي جامعه ايراني و تشريح                
 ل، مقدمات ضروري درک       - تاريخي کشور ما، از ديدگاه ايدئولوژي طبقه کارگر يعني م               -موقعيت سياسي 

 .استراتژيک جنبش انقالبی حاضر مي باشد

تنظيم و منتشر شده، از فشردگي         ﴾  خ - ف -چ﴿از ان جا که استراتژي جنبش مسلحانه ايران که از جانب                   
طرح » مقدمات ياد شده در باال زير عنوان                   اجتناب ناپذيري برخوردار است، يادداشت هائي در زمينه ي           
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اين يادداشت، در   . تنظيم شده که اينک در اختيار شما است       » جامعه شناسي و مباني استراتژي جنبش انقالبی ايران      
 .را داشته و براي قطعيت بيشتر نيازمند بررسي هاي وسيع تر و دقيق تري است» طرح»حال حاضر جنبه 

 
 بخش اول

 اقتصادي ايران و ويژگي هاي ان – نظام اجتماعي 
 

 اقتصادي ايران نظام سرمايه داري وابسته است، بورژوازي کمپرادور که پس از ناکامي انقالب                 –نظام اجتماعي   
مشروطيت به  تدريج از قشر بورژوازي ملي فاصله گرفته بود، در حکومت رضاخان در حاکميت سياسي سهيم                     

ويدادهاي سياسي سهم بيشتري در حاکميت پيدا کرده و سرانجام طي              شده و با رشد مداوم خود و همراه با ر            
دهه ي اخير، شريک کهن خود فئوداليسم را با رفرم از ميدان و اريکه حاکميت خارج کرد، و در حال حاضر                          

 .عمده ترين طبقه حاکم ايران است

ري کرده بود، به دنبال         به زيان بورژوازي کمپرادور رشد چشم گي          ۲۰ - ۳۲بورژوازي ملي که در فاصله ي        
 بود به   آمده مرداد از رشد بازماند و در زمينه هائي که براي رشد سريع بورژوازي کمپرادور به وجود                  ۲۸کودتاي  

 –سرعت در جهت خصوصيات کمپرادوري کاناليزه شد و اکنون به مثابه يک نيرو و قشر معتبر اجتماعي                            
 در بورژوازي کوچک و عقب مانده توليدي و در سرمايه هاي            بقاياي بورژوازي ملي  . اقتصادي شناخته نمي شود  

 .کوچکتر تجاري که با بازار داخلي و توزيع سروکار دارد به حيات خود ادامه مي دهد
 

 فصل اول
 

 فئوداليسم، اصالحات ارضي و مسائل روستائي و کشاورزي
 

به ﴿ح امپرياليسم و بورژوازي       فئوداليسم که طي نيم قرن اخير در سيماي آن دگرگوني هائي در جهت مصال                   
پيدا شده بود سرانجام بدون اين که با نيروي درهم کوبنده جنبش هاي دهقاني و                 ﴾ خصوص قشر کمپرادور آن    

به جاي تضاد ريشه اي دهقانان،     ﴿ديگر نيروهاي انقالبی روبرو شود، بر اثر رشد يک تضاد دروني طبقات حاکمه               
و امپرياليسم پس از مدت ها تاخير تاريخي، به طريق مسالمت آميز                ﴾ کارگران و بورژوازي ملي با فئوداليسم       

 .موقعيت خود را به مثابه يک نظام توليدي و يک طبقه حاکمه از دست داده است

بقاياي فئوداليسم که هنوز در بعضي از نواحي و برخي رشته ها به چشم مي خورد، نمي تواند به منزله ي ادامه ي                        
 :ن چه حل اين تضاد را از طريق مسالمت آميز فراهم ساخت عبارت است ازآ. دنظام فئودالي تلقي گرد

بورژوازي کمپرادور از چند دهه ي پيش در حاکميت سياسي سهيم بود و اين سهم طي چند مرحله افزايش                      ﴾ ۱
 تحوالت دوره ي بيست ساله رضاخان و تغييرات اقتصادي و سياسي دهه ي اول پس از کودتاي شاه                    . يافته بود 

بنابراين بورژوازي کمپرادور براي رسيدن به حاکميت         . ، مراحل مهمي از اين پروسه به شمار مي روند           ﴾خائن﴿
﴾ که براي دست يافتن به هدف هاي اقتصادي و اجتماعي خود يعني محو فئوداليسم بدان نياز داشت                      ﴿سياسي  
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ي خلق براي امحاء روابط سرمايه داري      احتياج به اعمال زور و قهر نداشت، همانطور که طبقه کارگر در دموکراس            
 .و رسيدن به سوسياليسم نياز به حل قهرآميز تضادهاي خود با سرمايه داري ندارد

 اقتصادي در ايران و همبستگي آن با بورژوازي              –سلطه ي امپرياليسم به عنوان يک عامل مؤثر سياسي              ﴾ ۲
. در حل مسالمت آميز اين تضاد، تاثير قطعي داشت         کمپرادور و مصالح امپرياليسم به خصوص امپرياليسم امريکا          

حاکميت نسبي بورژوازي کمپرادور و تسلط امپرياليسم نياز به تصاحب ماشين اداري و نظامي طبقه حاکمه را از                    
 .طريق قهر از ميان برد و فئوداليسم محتضر را از عکس العمل نظامي باز داشت

ي جنبش ترقي خواهانه باعث شد که طرف غلبه يابنده ي تضاد            پراکندگي نيروهاي مترقي و ضعف و ناتوان          ﴾ ۳
هراسي از اين نيروها نداشته باشد، و در جريان اين انتقال طبقات حاکمه يعني کمپرادورها و فئودال ها با خطر                         

 ،عليرغم حرکات   يعني مهم ترين مرحله انتقال    ۴۴ تا   ۳۹طي سال هاي   . سقوط از جانب جنبش انقالبی روبرو نشوند      
کوچک و پراکنده ي نيروهاي مترقي، در هيچيک از دو جناح بورژوازي ملي و طبقه ي کارگر يک نيروي                         

بنابراين . سازمان يافته و باتجربه که قادر باشد جنبش هاي خودانگيخته ي توده را رهبري کند وجود نداشت                      
 .مورد اجراء گذاشتندبورژوازي کمپرادور و امپرياليسم با خيال نسبتا آسوده برنامه ي خود را به 

 و به اتکاي امپرياليسم و بورژوازي کمپرادور به حيات خود ادامه            آمدهفئوداليسم که عمرش چند دهه پيش سر      ﴾ ۴
مي داد، موقعيت اقتصادي و اجتماعي خود را به ميزان قابل توجهي از دست داده از نفوذ اداري و نظامي مؤثري                       

 . شرکاي سابق خود حرکتي سازمان يافته و مؤثر نشان بدهدبرخوردار نبود، و نمي توانست در مقابل

چند مرحله اي بودن رفرم و فراهم ساختن امکان براي کاناليزه شدن فئوداليسم بر کمپرادوريسم از عوامل                       ﴾ ۵
 .مؤثري بود که امکان حل مسالمت آميز تضاد را فراهم ساخت

 :خصوصيات عمده ي رفرم به شرح زير بود

 آغاز شده و    ۴۰و يا بهتر گفته شود، طي چهار مرحله که از سال              ﴾ ۱﴿بات فئودالي طي سه مرحله      امحاء مناس ) الف
رژيم در الغاء روابط فئودالي، انعطاف       .  انجام يافت  ۵۱آخرين مرحله ي ان حل مساله ي باغ ها و اشجار در سال             

تجديد نظرهاي خرداد و    ﴿. دزيادي از خود نشان داد، و در موقع احساس خطر دست به عقب نشيني موقتي ز                     
 و اعطاي حق نگهداري چندين ده شش دانگ به مالکين، نمونه ي اين انعطاف و عقب نشيني                     ۴۲شهريور سال   

به اين ترتيب فئودال ها در مراحل اول، احساس خطر جدي نکردند و با عقب نشيني رژيم اميدوار شدند                     ﴾ .است
 .ي نداشته باشدکه طرح اصالحات ارضي منتفي شده، و يا اثر جد

بازخريد اراضي به جاي مصادره آن ها به فئودال ها اجازه داد ثروت خود را تبديل کرده و در جهت                             ﴾ ب
 .پيشنهاد فروش سهام کارخانه هاي دولتي کوششي در همين جهت بود. بورژوازي کمپرادور هدايت شوند

 فرصت کافي براي استفاده از اين حق به          معاف کردن اراضي مرغوب به نام اراضي و مزارع مکانيزه و دادن             ﴾ ج
 و به مورد اجراء      ۴۰فاصله تصويب اولين قانون اصالحات ارضي تا اصالح و تجديدنظر ان در سال                   ﴿مالکين  

 .که باز به منزله ي سوق دادن فئوداليسم به پذيرش روابط سرمايه داري در توليد کشاورزي بود﴾ نآگذاشتن 



١٠        طرح جامعه شناسی و مبانی استراتژيک جنبش انقالبی ايران 
      سازمان اتحادفداييان خلق ايران 

 ارضي با طرح هاي ديگر که برخي از انها جنبه ي ضدانگيزه اي داشت، مثل سهيم              همراه کردن برنامه اصالحات   ﴾ د
کردن کارگران در سود کارخانه ها، برخي جنبه ي بازدارنده براي فئودال ها و عوامل وابسته به ان ها را داشت، مثل                  

با فئوداليسم  انحالل در مجلس و محاکمات رجال نظامي و برخي در جهت تکميل اصالحات ارضي و مبارزه                      
که جنبه ي  ﴿مثل طرح سپاه دانش و ديگر سپاه ها و پيکار با بي سوادي و تاحدي، دادن حق راي به زنان                           . بود

 .﴾ضدانگيزه اي و تکميلي هر دو را داشت

 :هدف هاي اساسي اصالحات ارضي به شرح زير بود

رش استثمار انحصارات امپرياليستي را نيز      و گست . الغاء مناسبات فئودالي که مانع رشد بورژوازي کمپرادور بود        ﴾ ۱
 نشانه ي برخورد پروسه ي رشد بورژوازي      ۳۹ و   ۳۸بحران اقتصادي سال هاي    . با محدوديت هائي روبرو ساخته بود    

بورژوازي کمپرادور خواستار رشد در زمينه هاي صنعتي و مالي بود و            . کمپرادور به قالب هاي سيستم فئودالي بود     
گ با مصالح    آهن امپرياليسم نيز هم  . ز اين محدوديت هاي جنبه ي تجاري خود را تحمل کند          نمي توانست بيش ا  

مقايسه ي . بورژوازي وابسته به خود خواستار گسترش همه جانبه ابعاد استثمار خود از منابع و نيروي کار ايران بود                 
ي در ايران قبل از       آمار صدور نفت، درآمد ارزي واردات انحصارات خارجي و سرمايه گذاري هاي خارج                 

 .اصالحات ارضي و پس از ان، مؤيد اين نيازهاي جدي است

مناسبات فئودالي دستگاه حاکمه را در تضادهاي دروني گرفتار ساخته و انحطاط فئوداليسم باعث ضعف و                    ﴾ ۲
ت سياسي  تجارب جهاني امپرياليست ها، تحوال   . ناتواني رژيم شده، موقعيت طبقات حاکمه را به خطر انداخته بود          

لزوم ريشه کن ساختن اين علل ضعف و نارسائي        ﴾ عراق و ترکيه  ﴿منطقه و سرنوشت رژيم هاي ارتجاعي همسايه ي       
 .را ضروري ساخته بود

يعني تضاد دهقانان   ﴿ادامه ي مناسبات فئودالي به منزله ي ادامه ي تضاد ريشه اي خطرناکي در جامعه ي ايران بود              ﴾ ۳
گي  آهن در موقعيت هاي خطير مي توانست به حالت تعارض درآيد و تحت رهبري پيش             اين تضاد   . ﴾با فئوداليسم 

نيمه ﴿انقالبی تمام نظام موجود آن زمان يعني نظام فئودال ـ کمپرادوري را نابود ساخته به وابستگی ايران                              
رکز تازه اي  الغاء اين روابط عالوه بر اينکه به رژيم قدرت و تم                 . به امپرياليست ها خاتمه دهد     ﴾ مستعمر گي

مي بخشد، قدرت انفجاري نهان در تضاد دهقان با فئودال را خنثي کرده و با نو کردن سيستم توليدي، طبقه                            
همچنين . کارگر و ديگر زحمتکشان و توده هاي شهري را براي مدتي از حالت تعرض و تهاجم خارج مي ساخت                

ش مهمي از نيروي خلق را زير کنترل نظامي و            بخ. گسترش سيستم پليسي رژيم را در روستاها بيشتر گردانيده          
 .پليسي بيشتري قرار مي داد

با الغاء روابط فئودالي، روابط سرمايه داري دررشته  هاي توليد کشاورزي گسترش يافته و ميدان وسيعي براي                  ﴾ ۴
 بورژوازي قرار   رشد بورژوازي کمپرادور پيدا شده و بخش مهمي از منابع و نيروي کار جامعه زير نفوذ و استثمار                 

طبيعي است با الغاء مناسبات فئودالي مسائل ارضي و روستائي حل نشد طي سه مرحله ي اصالحات                    . مي   گرفت
ارضي دهقانان صاحب نسق، تبديل به خرده مالک شدند، شيوه ي عقب مانده  توليد کشاورزي ادامه يافت و                        
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براي حل  .  مي دادند، همچنان بدون زمين ماندند      درصد جمعيت روستائي را تشکيل     ۲۵خوش نشين ها که بيش از     
 : مشکالت ارضي رژيم دو طريق کلي زير را در پيش گرفت

 .جانشين ساختن مناسبات سرمايه داري در زمينه هاي توليد کشاورزي﴾ ۱

 .﴾کئوپراتيو﴿استفاده از راه هاي بينابيني و ايجاد سازمان هاي تعاوني ﴾ ۲

 مساعد و بارور که در آن ها با استفاده از ماشين هاي کشاورزي، توليد،                     قبل از اصالحات ارضي در مناطق        
خصوصيات توليد کاالئي را پيدا کرده و سيستم کشت و آبياري مدرن آن ها پياده شده بود، مؤسسات کشاورزي         

 ذکر  همان طور که . نمونه اين پروسه منطقه دشت گرگان است       . بر اساس مناسبات سرمايه داري تشکيل يافته بود       
شد قانون اصالحات ارضي از نخست، اراضي مکانيزه يعني قلمرو مناسبات سرمايه داري را از تقسيم مستثني                       

 .و مالکان را به برقراري مناسبات سرمايه داري رهنمون گشته بود﴾ ۲﴿کرده

در سال هاي آخر قبل از اصالحات ارضي اغلب فئودال هاي بزرگ که با حکومت پيوستگي داشتند، اين                           
ضرورت تاريخي را حس کرده، مرغوب ترين اراضي خود را به صورت مکانيزه درآورده و در مواردي نيز آن را                   

شاه اراضي وسيع خود را عينا به اين دو طريق قبال تبديل کرده بود، يعني از يک سو مزارع                     ﴿. تقسيم کرده بودند  
درباريان و علم نيز    . رده به دهقانان فروخته بود    وسيع مکانيزه به وجود آورده و از سوي ديگر زمين ها را تقسيم ک             

رژيم نيز تا آنجائي که امکان داشت، مي خواست اصالحات ارضي را بدون                . ﴾به اين طريق عمل کرده بودند       
به همين دليل نه فقط بين تصويب اليحه ي اصالحات ارضي در              . برخورد شديد و فشار، جامه ي عمل بپوشاند        

 يک فرصت طوالني به مالکين داده شد،         ۴۰ پس از تجديد نظرهائي در اوآخر سال          تا اجراي آن   ۳۹ارديبهشت  
بلکه در هيچ موردي بعدها نيز فرصت و شرايط الزم براي تغيير مناسبات توليدي از مالکين سلب نشد و کليه ي                       

و »  مکانيزه اراضي»تجاوزات و نيرنگ هاي مالکين که نتيجه ي آن سلب مالکيت از دهقانان و تبديل اراضي به                    
صدها و هزاران نمونه کوچک و بزرگ         . نتيجتا استقرار روابط سرمايه داري در روستاها بود، ناديده گرفته شد            

 .مي توان ارائه داد

مثل ﴿طي دوره اصالحات ارضي تا به امروز عالوه بر مناطق قبلي، مناسبات سرمايه داري در اراضي وسيع و مساعد           
به صورت مزارع مکانيزه    ﴾  که زمين مسطح بوده و آب کافي در دسترس بوده است           اراضي زير سدها و يا مناطقي     

با توجه به ضعف  و نارسائي         . و واحدهاي بزرگ کشت و صنعت مستقر شده به سرعت رو به رشد است                     
سرانجام دستگاه حاکمه رشد و گسترش مناسبات سرمايه داري در بخش کشاورزي           ﴾ کئوپراتيو﴿برنامه هاي تعاوني   

به مثابه راه حل نهائي و استراتژي خود در مساله  ارضي برگزيده است، و تمام امکانات و منابع عمومي کشور                      را  
را، از طريق سرمايه گذاري دولتي در سدها و طرح هاي آبياري، دادن وام هاي سنگين از منابع دولتي به بخش                        

 ديگر رشته هاي اقتصادي، سرمايه گذاري      خصوصي براي تحقق بخشيدن به اين استراتژي به کار گرفته و مانند              
گسترش مناسبات سرمايه داري و استقرار شيوه ي توليدي       . خارجي به سرعت در اين بخش رشد و افزايش مي يابد         

پيشرفته کشاورزي مي بايست مشکالت ناشي از نظام خرده مالکي و نارسائي هاي شيوه هاي تعاوني ناقص را حل                  
اکثريت قاطع بايد به صورت     .  دهقانان به معني عام کلمه را به دو قطب تجزيه کند           کرده، جمعيت روستائي، يعني   
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کارگر کشاورزي و کارگر صنعتي جذب شوند و اقليت کوچکي به صورت کشاورز صاحب زمين و سرمايه                      
به خصوص در روستاهاي کم درآمد که زمين          ﴿جايگزين شدن روابط سرمايه داري در تمام روستاها،           . درايند
دستگاه حاکم در اين مدت دراز که شايد بيش  . نياز به زماني طوالني دارد    ﴾ وب و آب کافي در اختيار ندارند      مرغ

از يک نسل به طول انجامد، براي ميليون ها دهقان که اکثريت جامعه را تشکيل مي دهند چه مي خواهد بکند؟                        
  کند؟ فئودال را پر﴾ يا اعتبار مالي﴿چگونه بايد خالء مديريت و سرمايه 

از سوي ديگر چگونه مي تواند روستا را به ميدان فعاليت بورژوازي تبديل کند؟ بورژوازي، در جنبه هاي اداري،                   
. سيستم پليسي نيز بايد در روستاها مستقر گردد            .  ، صنعتي و مالي خواستار بهره کشي از روستا بود              تجاري

هاي عمران کشاورزي منطقه اي اشکال مختلف       شرکت هاي تعاوني مصرف، شرکت هاي سهامي زراعي و برنامه         
کئوپراتيو بود که براي حل مشکالت اقتصادي و اداري روستاهاي تقسيم شده در پيش گرفته شد، گسترش شبکه                  

از يک سو توسط      ﴿بانکي به روستاها در کنار اين سازمان ها و رابطه مستقيم سرمايه تجاري با روستاها،                           
 هاي بزرگ تجاري و شرکت هاي تعاوني مصرف، سازمان هاي دولتي و از                سلف خرها، ميدان دارها و شرکت    

بازار روستا را براي بهره کشي سرمايه داري           ﴾ سوي ديگر، توسط شرکت هاي تعاوني مصرف و روستائي              
 .مي گشايد

ي به  حتي اگر اين سيستم هاي تعاوني به نحو کامل پياده شوند تلفيقي از مناسبات سرمايه داري با سيستم تعاون                       
وجود مي آيد که نهايتا محکوم به تجزيه و شکست است و قادر به تامين نيازهاي دهقانان و باال بردن سطح                             

 .زندگي آن ها به ميزان پيش بيني شده ي برنامه هاي دولتي نمي باشد

ن ، اعزام سپاهيان دانش و ترويج، تاسيس شبکه سازما           ﴾خانه اصناف ﴿تشکيل انجمن هاي ده، شوراهاي اصناف        
امنيت و تامين سلطه ي آن بر کادر اداري و مالي شرکت هاي يادشده در باال همه وسائلي هستند که سيستم پليسي                     

 .و سيطره ي حکومت را در روستاها مستقر مي سازد

 خصوصيات سازمان هاي تعاوني روستائي
اي تعاونيي بود که     شرکت هاي تعاوني که مقارن مرحله ي اول اصالحات ارضي تشکيل شد در واقع صندوق ه                

هدفي جز پر کردن خالء مالي ارباب و گشودن سيستم مصرف در روستاها نداشت، نتيجه ي عملي اين شرکت ها                   
دادن وام هاي غيرتوليدي کوچک و فروش کاالهاي صنعتي در روستا بود ولي هدف از اجراي طرح هاي تعاوني                  

شرکت هاي سهامي زراعي، حل مسائل روستا تا       مثل طرح عمران دشت قزوين و طرح آبياري کوچک و تشکيل            
اين طرح ها و شرکت هاي زراعي مي بايست توليد و مصرف          . استقرار کامل نظام سرمايه داري در اين رشته ها بود        

را جمعي کرده سطح زندگي دهقانان را افزايش داده زمينه ي استقرار مناسبات سرمايه داري را فراهم نمايد، ولي                   
 :ئي هاي زير در اين طرح ها اشکار شده استتا امروز نارسا

ميزان . در ساختمان دروني اين واحدها يعني از بدو تشکيل آن ها مناسبات سرمايه داري اساس کار قرار گرفت           ﴾ ۱
نسبت سهام را تعيين کرد نه ميزان کار اعضاي شرکت ها، به            ﴾ که بر حسب نسق تقسيم شده بود      ﴿مالکيت اراضي   

در اين واحدها معموال تا ده       . نخست دهقانان بي زمين از عضويت اين واحدها محروم شدند         اين ترتيب از همان     
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در اين سازمان ها دهقانان بي زمين و کم زمين به سود اقليت          .  برابر اختالف در سهم ديده مي شود      ۳۰برابر و استثنائا    
ن در ازاء کار روزانه ي خود مزد مي گيرند        در اين سازمان ها دهقانان بي زمين و کم زمي      . زمين دار استثمار مي شدند  

اين . و دهقانان مرفه زمين دار، به اتکاء سهام خود مي توانند بدون کار کردن، حاصل کار ديگران را ببرند                          
نابرابری، آثار متعددي در روابط توليدي و مناسبات دهقانان به وجود می آورد که اساسا به صورت بي عالقگي                     

ندمان توليد را تقليل داده و افزايش سطح زندگي دهقانان را با مانع روبرو مي سازد، در                      به کار ظاهر شده، را     
دلسردي و احيانا کارشکني    ﴾ يعني توليد اساسا دستي و فردي است      ﴿واحدهائي که سيستم توليد عقب مانده است       

 .دهقانان، اثر قاطعي در ميزان توليد دارد

بدون توجه به نيروي فراوان کار انسان و بي         ﴾ ر قسمتي از اين برنامه ها    د﴿به کار گرفتن ماشين آالت کشاورزي      ﴾ ۲
و آموزش  ﴾ موقعيت آب و زمين   ﴿آن که جانشين شدن اين ماشي آالت ضرورت اقتصادي داشته و سيستم توليد               

از يک سو بايد بهاي اين        . فني و حرفه اي آماده ي استفاده از ان باشد مشکالت متعددي به وجود می آورد                    
شين االت و لوازم يدکي آن ها به نيروي کار دهقانان تحميل شود و از سوي ديگر موجب بيکاري روزافزون                       ما

اين مساله در شهرها    . دهقانان شده آن ها را روانه ي شهرها مي سازد که قادر به جذب اين نيروهاي اضافي نيستند                 
 .اشکاالت اقتصادي و اجتماعي به بار می آورد

قانان با شيوه ي توليد جمعي و به اصطالح کنده شدن دهقانان از زمين فرديش در راندمان توليد                 بيگانه بودن ده  ﴾ ۳
فراموش نکنيم که دهقانان حتي در قلمرو فئودال هاي بزرگ با نظام گاوبندي و حق نسق کار                       . اثر مي گذارد 

نواده ي خود ارتباط اقتصادي     مي کرد که تکه زميني را در اختيار او قرار مي داد و با حاصل کار خود و يا خا                       
يکپارچه کردن زمين ها و کار جمعي کردن روي ان اين احساس را به دهقان داده است که زمين                   . مستقيم داشت 

يعني شرکت هاي سهامي زراعي، طرح هاي عمران از آن ها پس گرفته           » دولت»را اصالحات ارضي به انها داده و        
 .د که چرا بايد اقساط اين اراضي را او بپردازددر اين ميان دهقان از خود مي پرس. است

که به صورت گسترش نظام مصرف، کاالهاي صنعتي در روستا،          ﴾ صنعتي، تجاري، مالي  ﴿بهره کشي بورژوازي   ﴾ ۴
استقرار و رشد سيستم وام و بهره بانکي و صراف ها و شيوه ي سلف خري و ميدان داري عمل مي کند و از يک سو                     

دگي و از سوي ديگر مانع تراکم سرمايه توليدي در اين واحدها شده رشد توليد را در اين                    مانع افزايش سطح زن   
به اين ترتيب اين شرکت ها نمي توانند هر سال به سرمايه توليدي خود افزوده؛  درآمد               . سازمان ها متوقف مي سازد  

 .بيشتري بدست آورند

تامين ﴾ اغلب توسط افسران ارشد بازنشسته    ﴿واحدها  بهره کشي بورژوازي اداري از طريق مديريت دولتي اين          ﴾ ۵
دهقانان مي گويند به جاي خانواده ي ارباب، حاال خانواده و بستگان ارباب هاي متعددي روي دوش آنان               . مي شود

اي قانوني خود اکتفا نکرده و به        آمدهمديران و متخصصان فني و اداري و مالي هيچ گاه به در            . فشار مي آورند  
 حاصل کار دهقانان را مي ربايند، فساد و سوءاستفاده دستگاه اداري در تمام زمينه ها به چشم مي خورد،                 انواع حيله 

اين سوءاستفاده  در اداره و سازمان دهي توليد، فروش محصوالت و خريد نيازهاي مصرفي روستا گسترش يافته                   
 .دهقانان را نوميد و درمانده ساخته است
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 .و سازمان هاي پليسي در اين ميان قوزباالقوز شده است» انقالب»پاهيان سوءرفتار ماموران دولتي، س

عمال بخش اعظم   . با همه اين نارسائي ها و مشکالت نمي توان اين قبيل سازمان ها را در سطح کشور پياده کرد                   
ي يا ضعف   مثل ناصاف ﴿نامساعد بودن موقعيت اراضي     . روستاهاي ايران خارج از منطقه عمل اين واحدها مي مانند         

و پراکندگي روستاها موجب مي  شود که اين       ﴾ به خصوص در حاشيه کوير    ﴿کم آبي در بسياري از مناطق      ﴾ خاک
بسياري از اراضي   . طرح ها در اکثريت بزرگ قلمرو اصالحات ارضي و روستاهاي خرده مالکي قبلي پياده نشود               

﴾ از تصويب اليحه تا شروع مرحله دوم       ﴿۴۳ – ۳۹مرغوب در سال هاي قبل از اصالحات و در فاصله ي سال هاي            
 ، تبديل به مزارع جديد مکانيزه يا نيمه مکانيزه شد و در نتيجه روستاهاي فقير که زمين               به طرق قانوني يا غيرقانوني    

در اين نواحي وسيع زمين تقسيم شده، دهقان مالک زمين          . نامرغوب و آب اندکي دارند به حال خود رها شده اند         
ي از همان نخست مشکالت او شروع شد و شرکت هاي تعاوني نتوانستند سرمايه توليدي دراختيار                   خود شد ول  

اين دهقان قادر نبود با خشکسالي، افت و بحران هاي توليدي           . دهقاني داراي چند هکتار زمين شده بود بگذارند        
ن نخست استثمار وحشيانه اين      سلف خرها، ميدان دارها، کسبه شهري و صاحبان وسايل نقليه از هما            . مقابله کند 

را شروع کردند و پشت سر آن ها، بانک ها اين زالوهاي سرمايه داري خرطوم هاي خود را                 » خرده مالک»دهقانان  
 .در قصبات و روستاها فرو بردند

اي فرعي مثل دام داري، صيد و صنايع دستي و خانگي روستائي و              آمدهاقساط زمين،  آب بها، از دست دادن در        
خت بهاي گزاف مصنوعات صنعتي و گسترش مصرف در همه ي زمينه ها حاصل رنج دهقانان صاحب زمين                 پردا

اين دهقان به راحتي آماده است براي پايان دادن به همه ي اين مشکالت،                . شده را از دست او بيرون می آورد         
اند و قانوني و غيرقانوني زمين خود       هم اکنون بسياري از دهقانان اين راه حل را پذيرفته        . زمين خود را واگذار کند    

به اين ترتيب   .  اندآمدهرا واگذار کرده، به صورت دهقان خوش نشين و يا خيل عظيم مهاجران روستا به شهر در                  
اميدهائي که اصالحات ارضي در اين طبقه برانگيخته بود جاي خود را به نوميدي و بدبيني  داد بي آن که اين بار                       

برخالف رابطه ي فئودالي که استثمارگر     . سبب اين مشکالت و محروميت ها شناخته شود      مرجع معين و آشکاري م    
را رودرروي استثمار شونده قرار مي داد، بورژوازي و دستگاه اداري استثمار خود را در زير پوششي از روابط                       

ساختن چنين دهقاني و سوق     دهقان عامل فقر و بدبختي خود را نمي  شناسد، آگاه          . و داوطلبانه مي پوشاند  » ازادانه»
دادن او به سوي نابودي دشمن خلق اسان نيست، اينک آزادی دهقان در گرو نابودي رژيم و واژگوني نظام                          

 .سرمايه داري وابسته و سرانجام در مراحل نهايي، امحاء هرگونه شيوه ي استثمار است

بنا بر پيش بيني بايد     . مانده است در حال حاضر اين طبقه و مسائل و مشکالت آن روي دست دستگاه حاکم                     
اکثريت بزرگ اين طبقه در آينده به خيل خوش نشينان و کارگران کشاورزي و صنعتي بپيوندد و اقليتي کوچک                   

 پايگاه رژيم در روستا شوند، از هم اکنون دهقانان مرفه يعني توليدکنندگان               آمدهبه صورت کشاورزان مرفه در    
 سيستم پيشرفته توليد کشاورزي يعني سازمان هاي کشاورزي و                 کوچک محصوالت کشاورزي با رقابت        
در آينده تضاد کشاورزان کوچک، که در نقش پيشه وران شهري             . شرکت هاي کشت و صنعت روبرو شده اند      
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عمل مي کنند با شرکت هاي بزرگ   کشاورزي در نقش کارخانه هاي بزرگ، تشديد يافته به سود سرمايه داري                    
 .ولي اين پيش بيني در آينده اي دور تحقق مي يابد.  تحليل خواهد بردبزرگ آن ها را نيز

به اين ترتيب مي بينيم که اوال؛ مسائل ارضي به اين زودي ها حل نخواهد شد و اين مرحله گذار طوالني خواهد                       
مثل ﴿عدد  ثانيا؛ علي رغم نابودي نظامي فئودالي، دهقان، به مثابه ي طبقه اي محروم و داراي قشرهاي مت                      . بود

ثالثا رژيم براي کنترل اين مشکالت      . به حيات خود ادامه خواهد داد     ﴾ خوش نشين، کم زمين و مرفه يا خرده مالک     
راه حل هاي موقتي و يا کوتاه مدت در پيش خواهدگرفت تا فرصت قطبي شدن روستاها را به سرمايه داري رو به                     

 .رشد بدهد
 

 فصل دوم
 قه حاکمبورژوازي کمپرادور به مثابه طب

 
گ با رشد و تکامل نظام           آهن بورژوازي کمپرادور در سايه ي سلطه ي استعمار در جامعه متولد شده هم                   

و ﴾ تجاري﴿بورژوازي کمپرادور با دو چهره ي بازرگاني       . سرمايه داري در جوامع متروپل رشد و تکامل يافته است        
ئودالي و رشد نظام سرمايه داري در درون           زوال نظام ف   . اداري سال ها با فئوداليسم در حاکميت شريک بود           

در صفحات قبل نحوه ي حل اين      . جامعه ي ما اين پروسه را به نقطه ي حل تضاد بين اين دو سيستم توليدي رساند               
اينک نتيجه ي ديگر اين تحول يعني موقعيت تازه ي بورژوازي کمپرادور را مورد بررسي             . تضاد را بررسي کرديم   

 .قرار مي دهيم
 

 لُنياليسم و مسائل ناشي از اننئوکُ
 

نه تنها شکل تازه اي از وابستگی اقتصادي و سياسي بين استعمارگر و استعمار زده                  ﴾ استعمار نوين ﴿نئوکُلُنياليسم  
است، بلکه به معني شکل تکامل يافته ي سرمايه داري جهاني و موقعيت هاي تازه اي است  که براي جامعه وابسته                    

مهم ترين خصوصيت استعمار نوين جانشين ساختن وابستگی اقتصادي جامعه استعمارزده با           . به وجود آورده است   
اين وابستگی  . استعمارگر، به جاي وابستگی رسمي سياسي و حفظ سلطه ي علني استعمارگر بر استعمارزده است              

ستعمارگر بر  سلطه ي ا ﴿اقتصادي زمينه ي استواري است براي ادامه ي وابستگی سياسي و نظامي استعمارگر                    
 ﴾.استعمارزده الزاما صورت مستعمره ساختن استعمارزده را ندارد و حالت نيمه مستعمرگي را نيز شامل مي گردد

مثل امريکاي التين و به نحو          ﴿اگرچه نئوکُلُنياليسم از اوايل قرن حاضر در برخي سرزمين ها اعمال شده                      
پس از جنگ جهاني دوم و به خصوص پس از دهه ي           ولي اساسا   ﴾ ضعيف تري پس از جنگ جهاني اول در ايران       

عواملي که رشد و گسترش مناسبات نئوکُلُنياليستي را فراهم ساخته           . پنجاه قرن حاضر، به سرعت رشد يافته است        
 :است، عبارتست از

براي نمونه  . رشد غول آساي سرمايه داري جهاني، به خصوص سرمايه داري امريکايي از جنگ جهاني دوم             ﴾ الف
.  رسيد ۱۹۵۰ ميليارد دالر در سال      ۲۸۵ به   ۱۹۳۹ ميليارد دالر در سال      ۹۱ليد ناخالص ملي در اياالت متحده از         تو
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طي سه دهه ي اخير شرکت هاي غول پيکر امريکايي، مثل جنرال موتورز و  اي ـ بي ـ ام رشد عظيمي کرده اند به                       
اين رشد عظيم نيازمند    . ند ميليارد دالر مي زند   طوري که درآمد خالص ساليانه ي برخي از اين شرکت ها سر به چ           

پس مي  بايست کشورهاي استعمارزده  ظرفيت جذب سرمايه هاي خارجي        . منابع و بازار کشورهاي استعمارزده بود     
 .و مصرف کاالهاي پيشرفته صنعتي و توليد مواد اوليه را به مقياس بي سابقه اي پيدا کنند

ر جوامع متروپل که به صورت اتوماسيون توليد با ابعاد بسيار بزرگ و توليد                 ادامه ي تکامل وسايل توليد د     ﴾ ب
تقسيم کار تازه اي را    . ظاهر شد ﴾ به جاي توليد کاالهاي ساده و پرحجم      ﴿کاالهاي صنعتي بسيار پيشرفته و پيچيده       

 امپرياليستي، به   اين پديده باعث شد که انحصارات      . بين جامعه ي متروپل و جامعه ي استعمارزده ايجاد مي کند         
 نفت، : مثل﴿کمک بورژوازي بومي کشورهاي استعمارزده در رشته هاي توليد مواد و کاالهاي اوليه و واسطه                    

پنبه، شکر، موز و     : مثل﴿و محصوالت کشاورزي، صنعتي و خوراکي         ﴾ ...، مس، پتروشيمي، موادشيميايي    آهن
ايه گذاري کرده و در خود کشورهاي استعمارزده       و کاالهاي ساده، و سبک مصرفي به صورت مونتاژ سرم         ﴾ قهوه

مرحله اول يعني تهيه    : دو مرحله عبارتست از   ﴿. دو مرحله از توليد بسياري از کاالهاي مصرفي را به انجام رسانند            
در عوض توليد کاالهاي صنعتي سنگين و پيچيده در جامعه            ﴾ .مواد خام و واسطه و مرحله ي نهايي يعني مونتاژ          

اين کاالها عبارت است از کاالهاي سرمايه اي مثل کارخانه ها و ابزار توليد و تسليحات                 . م مي گيرد متروپل انجا 
انجام مرحله ي مياني توليد      . ومواد جنگي و کاالهائي مثل هواپيما، کامپيوتر، ابزار تحقيقات و مانند آن ها                    

 . حفظ مي کندرا هم چنان﴾ يعني صدور کاال﴿کاالهاي مصرفي، رابطه ي استعماري کهنه 

با جهان استعمارزده همراه با      ﴾ امپرياليست هاي اروپايي ﴿ضرورت دگرگوني مناسبات استعمارگران قديمي        ﴾ ج
اين ضرورت به صورت اعطاي استقالل ظاهري و         . تجديد ساختمان اين امپرياليست ها در کنار امپرياليسم امريکا        

 .شدبه اصطالح حق حاکميت ملي به کشورهاي مستعمره ظاهر 

گسترش جنبش رهائي بخش ملي که امواجي از مبارزات سياسي و نظامي را در راه کسب استقالل و يا قطع                       ﴾ د
مقابله با اين جنبش  يک رشته جنگ هاي آزادی بخش را          . نفوذ امپرياليسم، در جوامع استعمارزده به وجود آورد        

 سراسري در جهان کرد، و در بسياري از کشورها           به وجود آورد و سرانجام امپرياليست ها را وادار به عقب نشيني          
 .پيش از آن که جنبش رهائي بخش به سيطره استعمار خاتمه دهد پيشاپيش به رابطه نواستعماري متوسل شدند

ويژگي تضادهاي امپرياليستي در دوره ي معاصر و تقسيم منابع و بازارهاي مستعمراتي و وابسته با فرمول هاي                    ﴾ ه
را تقريبا  ﴾ مثل جنگ اول و دوم جهاني        ﴿ت از يک سو امکان بروز جنگ هاي امپرياليستي            تازه ـ اين تحوال    

مثل قرن نوزده و قبل از جنگ جهاني         ﴿غيرممکن ساخته و از سوي ديگر به جاي تقسيم جغرافيايي منابع و بازار                
مصر و عراق به انگليس،      دوم که مستعمرات و نيمه مستعمرات به امپرياليست هاي معيني تعلق داشتند، مثال هند،                

الجزاير، سوريه، مراکش و تونس به فرانسه، ايران به روس و انگليس و سپس دربست به انگليس و چين به ژاپن،                      
المان، انگليس،  امريکا و امريکاي التين در دوره ي استعمار به اسپانيا و پرتقال و سپس به فرانسه، انگليس و                           

با تشکيل تراست هاي بين المللي و سرمايه گذاري هاي      .  ليسم امريکا تعلق گرفت   امريکا و سرانجام عمدتا به امپريا     
مشترک امپرياليستي در اروپا، ژاپن و در کشورهاي وابسته سهم هر امپرياليست به عبارت ديگر سهم انحصارات                   
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گاه موقعيت کشورهاي سوسياليستي در مقابل اردو          . امپرياليستي در هر منطقه يا کشور، مشخص مي شود              
امپرياليستي و اين نحوه ي تقسيم منابع نيروي کار و بازارها، تضادهاي امپرياليستي را در کانال هاي تازه اي سوق                    

 .داده و نحوه ظهور انها اشکال تازه اي را به وجود می آورد

ها از  قدرت نظامي و اقتصادي اين کشور     ﴾ علي رغم تضادهاي داخلي ان   ﴿رشد و گسترش اردوگاه سوسياليستي      ﴾ و
يک سو ضرورت اجتناب از يک جنگ هسته  اي را به وجود آورده و در نتيجه مانع تشديد تضادها تا مرحله                           

همزيستي مسالمت آميز که انعکاسي از اين ضرورت ها را در خود دارد، مانع برخوردهاي               . جنگ جهاني مي  شود  
ي مختلف نظامي، سياسي و اقتصادي        منطقه اي دو اردوگاه شده و در جنبش رهائي بخش به صورت رقابت ها              

فرصت طوالني شدن حيات را     ﴾ همزيستي مسالمت آميز دو اردوگاه    ﴿از سوي ديگر اين پديده      . جلوه گر مي  شود 
. به امپرياليسم جهاني داده، موجب ادامه وابستگی جوامع استعمارزده و ظهور اشکال تازه  اي از وابستگی مي شود                 

ه نئوکُلُنياليسم را به صورت عمده ترين شيوه ي بهره کشي از جوامع استعمارزده در              اين ها مهم ترين عللي است ک     
 .آورده است

 
 :نئوکُلُنياليسم در جامعه ي ما آثار زير را به وجود آورده است

نئوکُلُنياليسم به مثابه پيشرفته ترين شکل وابستگی با امپرياليسم، در دو دهه ي اخير آثار زير را به وجود آورده                        
 :است

فئوداليسم به مثابه يک سيستم توليدي که راه گسترش استثمار منابع و نيروي کار جامعه ما را سد کرده بود و                       ﴾ ۱
خطر دائمي براي ارتجاع داخلي و نفوذ امپرياليستي ايجاد کرده بود از جامعه رخت بر بسته و بقاياي آن در حال                       

 .نابودي است

سنگ هاي فلزدار با ابعادي بي سابقه مورد غارت قرار گرفته و منابعي مانند              منابع زيرزميني مثل نفت، گاز، و        ﴾ ۲
 . و گاز که تاکنون مورد توجه نيود، توجه انحصارات خارجي را جلب کرده است آهنمس و 

جانشين ورود کاالهاي   ﴾ و يا سرمايه هاي داخلي   ﴿يک رشته صنايع مصرفي مونتاژ با سرمايه مشترک خارجي            ﴾ ۳
 .خارجي شده استصنعتي مصرفي 

 و مانند آن ها که توليد انها براي انحصارات خارجي در جامعه ي                 آهن کاالهاي ساده صنعتي مانند سيمان،       ﴾ ۴
 .متروپل مقرون به صرفه نيست، در داخل تهيه مي شود

با سرمايه هاي مشترک داخلي و خارجي بخشي از توليد در ايران انجام يافته و نيروي کار ارزان مورد                             ﴾ ۵
صنايع پتروشيمي، توليد آلومينيم، مس و غيره و مونتاژ پاره اي کاالهاي مصرفي براي                 . بهره کشي قرار مي  گيرد  

 .صدور به ديگر کشورها در زمره ي اين پروسه است

با سرمايه گذاري  خارجي و مشترک در شرکت هاي کشت و صنعت و دامپروري هاي مدرن، منابع ارضي و                    ﴾ ۶
 .ره کشي قرار مي گيردنيروي کار، مورد به
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درآمد ارزي به سرعت افزايش يافته امکان       ﴾ کاالهاي واسطه ﴿با افزايش صادرات مواد خام ومواد نيمه پرورده         ﴾ ۷
خريد تسليحات با ارقام بزرگ و غيرمعقول،            . مصرف کاالهاي پيچيده جامعه متروپل را فراهم می آورد              

 مسافربر، کشتي هاي جنگي و تجاري و نفت کش ها و                جاه طلبي هاي نظامي و اقتصادي خريد هواپيماهاي         
در عين حال افزايش   . کارخانه ها و ابزار توليد همراه کاالهاي بسيار لوکس ساخت خارج، در اين زمره است                   
 .درآمد عمومي و رشد توليد، به قشرهاي معيني قدرت خريد کاالهاي مونتاژ شده را مي دهد

بومي شريک و وابسته به انحصارات خارجي است و قشرهاي مختلف آن به               در تمام اين پروسه ها بورژوازي      ﴾ ۸
سرعت رشد کرده و مي کنند، رشد بورژوازي وابسته، طبقه ي حاکم نظام سرمايه داري وابسته را به وجود آورده                   

 .است

. رددمصرف کننده در شکم جامعه استعمارزده ما مي  گ       » جامعه»مجموعه ي اين پروسه ها، موجب ظهور يک        ﴾ ۹
قشر مرفه خرده بورژوازي و بورژوازي کوچک همراه قشرهاي بورژوازي وابسته و بقاياي بورژوازي ملي                         

نقش اصلي اين جامعه  ي مصرف کننده تکميل سيکل صدور           . مصرف کننده است » جامعه»تشکيل دهنده ي اين   
جامعه . ا مونتاژ شده است    مواد خام، به عالوه نيروي کار و ورود کاالهاي خارجي خواه به صورت آماده ي                     

مصرف کننده اقليت بخش مهمي از درآمد ملي را به صورت مصرف کاالهاي ياد شده مي بلعد، بخش مهمي از                    
 .اين جامعه درآينده، نقش پايگاه اجتماعي رژيم حاضر را ايفا خواهد کرد

 
 خصوصيات بورژوازي کمپرادور در ايران

در گذشته  . ي گوييم منظورمان ديگر يک قشر از بورژوازي نيست         امروز وقتي از بورژوازي کمپرادور سخن م        
امروز بورژوازي کمپرادور قشر بورژوازي را در خود تحليل برده و با             .مفهوم کمپرادور در مقابل مفهوم ملي بود       

ه اين تحوالت به ايجاد يک طبق      . الغاء فئوداليسم، عناصر اين طبقه را به سوي کمپرادوريسم کاناليزه کرده است             
پس از مدت  ها ضعف و دوگانگي بورژوازي ايران را به قدرت و وحدت رسانده                . نسبتا يک پارچه کمک کرد    

در اين شرايط صفت کمپرادور، اساسا يادآور وابستگی اين طبقه به انحصارات امپرياليستي است به همين                  . است
 .را به کار گرفت» وابسته»دليل مي توان به جاي کمپرادور اصطالح 

ولي با توسعه دامنه     . ژوازي کمپرادور ايران در مراحل آبتدائي رشد خود، متکي به امپرياليسم انگليس بود                بور
نفوذ امپرياليسم امريکا به خصوص پس از کودتاي محمدرضاشاه، امپرياليسم امريکا بهترين حامي و استوارترين                 

که طي دو دهه اخير پايگاه امپرياليسم          معذالک نبايد فکر کرد       . نقطه اتکاي اقتصادي، سياسي خود را يافت         
که ﴿پيوند تاريخي بورژوازي اداري و نظامي ايران با امپرياليسم انگليس                . انگليس فقط فئوداليسم بوده است      

. مقارن اصالحات ارضي، تحوالت ناشي از ان ادامه يافت           ﴾ .کودتاي رضاخاني مظهر و سرآغاز جدي ان بود          
کمپرادور تجاري، طي چند دهه با انگليس و ديگر امپرياليست هاي اروپائي              عالوه بر اين بخشي از بورژوازي         

وابستگی يافته بود و به هرحال علل عمده حمايت امپرياليسم امريکا از بورژوازي کمپرادور برخوردهاي آن با                     
 :فئوداليسم و وابستگی اين قشر با امپرياليسم امريکا به شرح زير است
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 ورود به ايران تاخير داشت و نمي توانست با طبقه ي کهن فئودال پيوند تاريخي بيابد،                  امپرياليسم امريکا براي  ﴾ ۱
با فئودال ها پيوند   ﴾ به خصوص پس از نابودي تزاريسم      ﴿برعکس انگليس با تقدم تاريخي خود از مدت ها پيش            

 .يافته بود

 کند که حالت تهاجمي داشته ظرفيت       امپرياليسم امريکا مي بايست برتري جوئي خود را از طريق طبقه اي اعمال         ﴾ ۲
تاريخي غلبه بر نيروهاي کهنه را داشته باشد، هم چنانکه در تضاد روس و انگليس در آغاز قرن حاضر انگليس                       
اين نقش را در مقابل تزاريسم به کار مي برد، در اين راه امپرياليسم امريکا حتي از استفاده از بورژوازي ملي نيز                        

 .جام غلبه امريکا بر انگليس با غلبه بورژوازي کمپرادور بر فئوداليسم مقارن گشترويگردان نبود، سران

خصوصيات امپرياليسم امريکا که قدرتمند ترين امپرياليسم جهان از حيث رشد نظام سرمايه داري تراکم                     ﴾ ۳
نياز . آب مي نمود بي سابقه سرمايه که نياز به سرمايه گذاري هاي هنگفت در ساير کشورها از جمله ايران را ايج                   

سيري ناپذير اين امپرياليسم به منابع نيروي کار و بازار که همراه با ايفاي نقش رهبري سرمايه داري جهاني و به                        
عهده داشتن نقش ژاندارم بين المللي است، به او توانايي الزم را مي داد تا بورژوازي کمپرادور را در ايران تقويت                    

رک ببيند و به همين دليل امريکا خواستار اجراي برنامه اصالحات ارضي و ديگر               کرده زمينه حاکميت ان را تدا     
برنامه هاي اقتصادي اجتماعي بود تا راه براي سرمايه گذاري هاي همه جانبه او و غارت منابع ايران برايش فراهم                    

ه اين ها هنگامي که    انگليس هنگامي بر اين رفرم صحه گذاشت که ديگر چاره اي برايش نمانده بود، با هم                . شود
 .اصالحات ارضي جامه عمل پوشيد از نتايج رفرم انگليس و ديگر امپرياليست ها نيز بهره مند مي شوند

دستگاه حاکمه به مثابه نماينده بورژوازي کمپرادور ايران و حافظ منافع انحصارات امپرياليستي، گرچه در دهه ي                 
بوده، همواره کوشش کرده از حمايت کليه جناح هاي امپرياليستي           اخير مهم ترين تکيه گاهش امپرياليزم امريکا       

دستگاه حاکمه در راه تثبيت موقعيت و مواضع خود با توجه به همسايگي با شوروي و اوضاع                    . برخوردار گردد 
منطقه کوشش کرده مناسبات خود را با شوروي و ديگر کشورهاي سوسياليستي بهبود بخشيده، از مزاياي                          

اسي، ناشي از اين حسن رابطه برخوردار گردد و در ايجاد و گسترش اين روابط منافع رژيم و                        اقتصادي و سي  
بورژوازي وابسته ايران، عامل مؤثري بوده و استراتژي جهاني و منطقه اي امپرياليزم انگليس نيز با اين مصالح                        

ي بود و ارباب او نيز امريکا بود چه         اگر در ايران تک ارباب    . انطباق بيشتري از سياست منطقه اي امريکا داشته است       
 .بسا به اين سهولت نمي توانست روابط خود را با شوروي و ديگر کشورهاي سوسياليستي تا بدين حد توسعه دهد

 :دستگاه حاکمه در روابط فعلي ايران با شوروي و ديگر کشورهاي سوسياليستي، هدف هاي زير را دنبال مي کند

 حاکمه از طريق اين روابط مي تواند آثار بازرگاني يک جانبه با انحصارات                      بورژوازي وابسته دستگاه   ﴾ ۱
 .امپرياليستي را تا حدي جبران کند و در اين راه موجب افزايش ثبات اقتصادي در جامعه مي شود

داشته، جبران ضعف    ﴾ صنايع کليد يا مادر    ﴿سرمايه گذاري هاي صنعتي کشورهاي سوسياليستي جنبه  بنيادي          ﴾ ۲
و يا استخراج منابع زيرزميني براي       ﴾ سبک﴿يه گذاري هاي صنعتي انحصارات را که عمدتا جنبه ي مصرفي           سرما

اين سرمايه گذاري ها تا حدي حفظ توازن امريکا و شوروي را کرده، موجب محدوديت             . صدور را دارد مي نمايد   
 .انگليس کمک مي کندنسبي سرمايه گذاري هاي امريکا در اين قبيل صنايع شده و به حفظ موقعيت 
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صدور کاالهاي مصرفي صنايع وابسته در غرب در بازارهاي کشورهاي سوسياليستي به رشد و ادامه فعاليت                    ﴾ ۳
 .اين صنايع کمک مي کند و عمال وسيله ايست براي توسعه صدور کاالهاي صنعتي غرب به شرق

 به سوي امريکا و بلعيده شدن ايران به طور          موقعيت شوروي در ايران وزنه ايست در مقابل گرايش بيشتر ايران          ﴾ ۴
اين توازن به انگلستان که قادر به مقابله اقتصادي و سياسي با امريکا نيست فرصت                      . يک جانبه توسط امريکا   

در مساعدت هاي انگليسي در     . مي دهد تا نقش مؤثري در ايجاد توازن پيدا کرده موقعيت خود را حفظ کند                   
 . به بعد اين عامل دخالت داشته است۴۱ و سپس به طور مستمر از سال ۳۹سال سياست شرق گرائي رژيم در 

منافع و مصالح شوروي و ديگر کشورهاي سوسياليستي در ايران خود به خود موجب عالقمندي به حفظ ثبات                  ﴾ ۵
 روابط  سياسي ايران شده به عنوان يک عامل فرعي در راه رشد جنبش رهائي بخش اثر منفي مي گذارد و با ايجاد                   

سياسي با چين توده ائي رژيم مي کوشد، نه فقط تا حدودي از موقعيت چين مانند شوروي برخوردار شود، بلکه                     
سعي مي کند از تضادهاي دروني اردوگاه سوسياليستي نيز به سود خود بهره جويد و اثر منفي آن را در جنبش                        

 .رهائي بخش تشديد کند
 

 پرادور ايرانقشرها و بخش هاي مختلف بورژوازي کم
 

 ايست که وسايل عمده توليد را در مالکيت خود داشته منابع و نيروي کار                 »طبقه»بورژوازي وابسته در جامعه ما       
جامعه ايران را استثمار کرده و از قدرت سياسي و اداري در جهت تامين و حفظ مزاياي اقتصادي و اجتماعي                          

وابستگی به انحصارات امپرياليستي دارد      » طبقه»تصادي اين   ويژگي فعاليت ها و حيات اق     . خود استفاده مي کند  
يعني در ازاي بهره کشي در هر رشته و زمينه اي ناگزير بهره کشي و غارت انحصارات امپرياليستي را از منابع و                        

 .اين ويژگي خصلت ذاتي و جدائي ناپذير بورژوازي فعلي ايران است. نيروي کار جامعه ما فراهم مي کند

در . رشد بورژوازي ايران با ادامه سلطه و نفوذ نواستعماري انحصارات جهاني گره خورده است                      حيات و    
 :بورژوازي ايران قشرها و جنبه ها ي زير را مي توان تشخيص داد

 .﴾يا بوروکرات که مي توان  ان را اداري و نظامي هم ناميد﴿بورژوازي اداري ﴾ ۱

 .بورژوازي تجاري﴾ ۲

 .ا صنعتيبورژوازي توليدي ي﴾ ۳

 .بورژوازي مالي﴾ ۴

 .بورژوازي کشاورزي﴾ ۵

الزاما همه انها با    ﴿چهارجنبه اخير بورژوازي وابسته در حالي که در پاره اي مسائل تضادهائي با يکديگر دارند و                   
 بخش  ۵در مقابل بورژوازي اداري از وحدت نسبي برخوردارند، ولي در مجموع هر                       ﴾ .هم تضاد ندارند   
 . در مسائل اساسي از وحدت برخوردارندبورژوازي وابسته

 
 خصوصيات بورژوازي بوروکرات ايران 
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گرچه خصلت کمپرادوري قبل از هر جا در بورژوازي تجاري ايران ظهور کرد و حتي قبل از اين که اين طبقه به                      

رسمي در  دو قشر کمپرادور و ملي تقسيم شود چهره خود را نمايان ساخته بود ولي خصلت کمپرادوري به طور                     
 .دوره رضاشاه در سيماي حکومت متمرکز و متجدد آن دوره شکل گرفت

با تحوالتي که طي دهه ي     . انقالب مشروطيت به هدف هاي خود که اهم آن حاکميت بورژوازي بود دست نيافت            
ه ب. دوم قرن حاضر در ايران روي داد، اين هدف ها به گونه اي مسخ شده در حکومت رضاخان جامه عمل پوشيد                   

اين ترتيب بورژوازي کمپرادور که در اين فاصله آغاز به جدائي از بورژوازي ملي کرده بود در دوره بيست ساله                    
و به عبارت ديگر سازمان      ﴿نقشي که دستگاه حاکم يعني دربار و دولت            . در حاکميت شريک فئوداليسم شد     

ت از خصوصيت تازه در دستگاه حاکم        در اقتصاد و امور سياسي جامعه اعمال مي کرد، حکاي          ﴾ اداري و نظامي  
اين خصوصيت تازه چيزي نيست جز نقشي که بورژوازي کمپرادور بوروکرات در جامعه ايفا                    . ايران مي کند 

.  ايران ماهيت فئودال کمپرادور پيدا کرد        ۱۲۹۹به دين ترتيب مي توانيم بگوئيم با کودتاي شهريور          . کرده است 
ود ماهيت فئودال کمپرادوري داشته و تنها ريشه  تاريخي بورژوازي                قشرهاي اداري و نظامي از اين پس خ           

کمپرادور بوروکرات در همين ويژگي تاريخي نهفته است، اين رژيم نه فقط خود قشري بود کمپرادور و فئودال                   
و بلکه حافظ منافع استعمار     ﴾ وابسته فئودالي تغيير چهره داده و با خصوصيات کمپرادوري همراه و همرنگ شده             ﴿

 . نماينده مصالح فئودال ها و بورژوازي کمپرادور نيز بود

 .ماهيت رژيم رضاخاني در برنامه هاي ان آشکار مي گردد، ببينيم مهم ترين اين برنامه ها کدام بود

رژيم جديد، موقعيت سياسي فئوداليسم را به سود بورژوازي کمپرادور بر هم زد و نظام خان خاني به مثابه                        ﴾ ۱
ارتش جديد و حکومت متمرکز يک پارچگي سياسي کشور را تامين            .  فئوداليسم ايران پايان يافت     شيوه سياسي 

 .کرد

بودند ظاهر شد،   ﴾ و در راس همه خود شاه     ﴿ اليه جديدي از مالکان بزرگ ارضي که همان سردمداران رژيم            ﴾ ۲
رابطه اي تازه بود و بهره مالکانه به       از بسياري از فئودال ها سلب مالکيت شد، فئوداليسم رضاخاني مبتني بر نظم و               

صورت اجاره و مقطوع تعيين مي شد و يک سازمان اداري مقتدر امالک را اداره مي کرد و سازمان دولتي و                          
ارتش به مثابه مباشر اين مالکان جديد عمل مي کرد و دهقانان مستقيما با حکومت رابطه اي ارباب و رعيتي                           

در تصاحب اراضي وسيع شرکت داشتند و از نيروي نظامي و سازمان دولتي در اين               همدستان شاه مانند او     . داشتند
براي اينکه تصويري از اين سيستم جديد مالکيت ارضي بدست اوريم نظري به حدود              . راه علنا استفاده مي کردند   

ت و   ميليون و چهارصد هزار هکتار وسعت داش        ۲امالک شخصي شاه حدود      . و وسعت امالک شاه مي اندازيم     
درآمد خالص  . مي شد﴾ ۳۰۰/۰۰۰﴿با حدود سيصد هزار رعيت       ﴾ ۲۳۰۰﴿شامل قريب دوهزار و سيصد پارچه ده          

﴾ ۱۶﴿سهم دهقانان در اين سال حدود         .  حدود پنجاه و پنج ميليون تومان بوده است           ۱۳۲۸اين امالک در سال      
 .ژيم رضاخاني کفايت مي کنداين نمونه براي اشنا شدن به خصلت فئودالي ر. شانزده ميليون تومان شده
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رژيم جديد جنبش دموکراتيک را که ماهيت ضدامپرياليستي داشته و در جهت تکامل انقالب بورژوا                         ﴾ ۳
دموکراتيک گام برمي داشت و در فاصله سال هاي آخر قبل از کودتا تمايالت توده اي پيدا کرده بود، به شدت                      

که آخري قبل از کودتا     ﴿باني  اان پسيان، شيخ محمدخي  سرکوبي جنبش جنگل، کلنل محمدتقي خ    . سرکوب کرد 
لرستان، ﴿و هرک طغيان خوانين و عشاير  ﴾ ۳﴿سرکوب اسماعيل آقا  . در زمره ي اين برنامه است    ﴾ سرکوب شده بود  
پايان دادن به حاکميت محلي خزعل و اقدامات مشابه آن در جهت پايان                ﴾ دولت محمدخان ﴿خوانين بلوچستان   

سرکوبي رژيم فقط شامل      . است، متفاوت است   ﴾ يا خان خاني ﴿ياسي محلي فئودال ها      دادن به حاکميت س     
. جنبش هاي انقالبی نشد، بلکه جنبش هاي بورژوا ليبرال را که نمآينده تمايالت بورژوازي ملي بود سرکوب کرد                

ل ملي نيز در    خاتمه دادن به هر گونه فعاليت اپوزيسيون، کشتن مدرس و از ميدان خارج کردن بسياري از رجا                    
 .در اين سرکوبي ها مرز بورژوازي کمپرادور از بورژوازي ملي جدا شده است. اين برنامه مي گنجد

تجديد قرارداد با شرکت نفت     . در تمام اين دوره غارت منابع نفت ايران توسط امپرياليسم انگليس ادامه يافت             ﴾ ۴
 درآمد نفت عمدتا صرف تجديد سازمان ارتش و تهيه          .انگليس نهايتا در جهت حفظ منافع امپرياليزم انگليس بود        

 . که جنبه نظامي داشت گرديد آهنساز و برگ و مهمات شده و قسمتي نيز صرف اجراي طرح راه 

مصالح انگليس در ايران فقط به غارت نفت منحصر نمي شد، بهره برداري از بازار داخلي محدود ايران در ان                    ﴾ ۵
رژيم ايران به مثابه دژ نظامي امپرياليسم انگليس در مرزهاي              . فع انگليس نيست   زمان نيز بازگوکننده تمام منا      

ديکتاتوري نظامي رضاخاني بايد جلو نفوذ افکار انقالبی روسيه را بگيرد و ارتش و                . امپراطوري به شمار مي امد   
و افسانه اي از اذهان     سازمان اداري متمرکز ايران بايد خيال دست اندازي امپرياليست هاي ديگر را به اين قلمر                  

الزمه اين امر ايجاد ثبات اقتصادي       . خارج سازد، همه اين وظايف بايد با خرج مردم ايران جامه عمل مي پوشيد              
 .ايران بود

تجديد سازمان اداري، گسترش آموزش جديد، رواج فرهنگ اروپايي، از بين بودن استقالل سازمان مذهبي و                ﴾ ۶
و به کار گرفتن ناسيوناليسم سطحي و توخالي، برنامه هائي بود که در                 کاهش نفوذ روحانيت، کشف حجاب        

صورت پيروزي يک انقالب بورژوا دموکراتيک مي بايست به نحوي ديگر و با اصالت و محتوي مترقي به مورد                    
 بورژوازي کمپرادور اين هدف ها را به صورت نيم بند و در خالف جهت انقالب به مورد اجرا               . اجرا گذاشته شود  

 .گذاشت

، ساختن بناهاي دولتي و خصوصي جديد، وسعت شهرها و شهرسازي، خود               آهن ايجاد راه هاي شوسه، راه      ﴾ ۷
اين برنامه ها موجب رشد بورژوازي تجاري      . ماهيت اقتصادي داشته و زمينه را براي اقدامات بعدي فراهم ساخت           
ي در اين دوره شامل هر دو جناح و قشر آن            شده و بورژوازي توليدي و صنعتي را به وجود اورد، رشد بورژواز            

در اين دوره عالوه بر رشد بازرگاني خارجي و . شد، اشتباه است اگر رشد بورژوازي ملي در اين دوره انکار شود    
 کارخانه  ۹۸ تن،   ۱۸۰ هزار تن، يک کارخانه سيمان با ظرفيت روزانه            ۶۹ کارخانه قند با ظرفيت       ۸داخلي جمعا   

 ميليون متر، تعدادي کارخانه چرم سازي، بلورسازي، برق، کنسرو،           ۲۲گي با ظرفيت ساليانه      پارچه بافي و ريسند  
بخش مهمي از اين کارخانه ها همراه کارخانه هاي پنبه پاک کني،              . سيلو، صابون پزي و مانند آن ايجاد شد           
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و ﴾ حه و مهمات سازي  اسل﴿برنج کوبي، چاي سازي متعلق به شخص شاه بود بخش ديگر همراه کارخانه هاي نظامي             
ترديدي نيست  .  متعلق به دولت بود و بخشي ديگر متعلق به سرمايه داران            آهن کارخانه دخانيات و تعميرگاه راه      

که اين پديده به منزله ي رشد بورژوازي ايران در هر دو قشر ان پيداست و نشان دهنده  ماهيت کمپرادوري رژيم                      
 .نيز مي باشد

ي برنامه هاي عمراني چه از جانب دربار، و چه از سوي دولت آشکارکننده ماهيت                     ايجاد کارخانه ها و اجرا    
اين اقدامات  . ايران آشنا مي سازد  ﴾ اداري و نظامي  ﴿کمپرادوري رژيم بوده و ما را با سيماي بورژوازي بوروکرات           

 صنفي پيشه وران   را وضع يک رشته قوانين مثل قانون تجارت و ايجاد مؤسسات مثل اطاق تجارت و اتحاديه هاي                 
به اين داليل است که ما رژيم       . تکميل مي کند ﴾ ۱۳۰۹مصوبه ي اسفند   ﴿و کسبه، قانون انحصار بازرگاني خارجي       

رشد . بيست ساله را رژيم فئودال کمپرادور و زعماي آن را قشر بورژوازي کمپرادور بوروکرات مي شناسيم                     
در اين دوره ده ها نمايندگي خارجي      . ياليسم را نيز در برداشت    بورژوازي در اين دوره مستقيما مصالح و منافع امپر        

بورژوازي . و شرکت هاي خارجي ميدان بازي براي گسترش فعاليت خود پيدا کردند                . در ايران تاسيس شد    
تجاری ياري کننده اين شرکت ها بود و فروش کاالهاي آنان را به عهده داشت، به دين ترتيب ادامه غارت نفت،                    

هاي مصرفي و سرمايه هاي خارجي، وابستگی سياسي و نظامي و ايفاي نقش ژاندارم در داخل کشور و                  ورود کاال 
به ﴾ يعني بوروکرات ﴿نقش دژ محافظ در مرزهاي امپراطوري انگليس، نشانه  هاي وابستگی اين قشر از بورژوازي                

 موفق نشد يک زيربناي سالم      رژيم بيست ساله هرگز   . امپرياليسم است و اثبات کننده خصلت کمپرادور آن است        
اين نيز دليل ديگر بر وجود خصلت         . و اصولي صنعتي مبتني بر صنايع مادر يا کليد براي جامعه به وجود اورد                 

سود کالني که در نتيجه استثمار منابع و نيروي کار متراکم مي شد، امکان نداشت در               . کمپرادوري در رژيم است   
ر گرفته شود، و مثل تمام مواردي که بورژوازي کمپرادور حاکم بر جامعه               پايه گذاري يک اقتصاد مستقل به کا      

﴾ مثل هتل سازي، کاخ سازي، ايجاد مستغالت شهري و خريد امالک زراعي            ﴿است به سوي طرح هاي انحرافي        
طلبي در پاره اي از اين طرح ها نشانه ادامه فئوداليسم و در پاره اي ديگر ارضاء کننده ي جاه                    . سوق داده مي شد  

 .اين ويژگي نشانه ديگري از خصلت کمپرادوري بورژوازي بوروکرات ايران بود. بورژوازي استعمارزده بود

ما بار ديگر ويژگي هاي رژيم رضاخاني را تحليل خواهيم کرد و پديده هاي ديگر اين رژيم را به جاي خود مورد                    
 اين است که بورژوازي بوروکرات ايران که          آن چه در اين جا بايد نتيجه گرفته شود           . بحث قرار خواهيم داد    

اين قشر طي   . اساسا ماهيت کمپرادوري داشت در اين دوره بيست ساله شکل گرفت و بر جامعه حاکميت يافت                 
 اساسا از جانب جنبش      ۲۵ تا   ۲۰ موقعيتي متزلزل داشت، دوره اول يعني سال هاي            ۳۲ تا   ۱۳۲۰ ساله   ۱۲فاصله  

ديد ناچار شد پس از سقوط ديکتاتوري پدرش کليه امالک زراعي،                    شاه ج . دموکراتيک تهديد مي شد   
بسياري از اراضي به مالکان قبلي بازگشت و           . کارخانه ها و مؤسسات تجارتي ديگر را به دولت واگذار کند             

 ۲۴۰۰۰۰۰اراضي در حال بلعيده شدن از حلقوم دربار بيرون کشيده شد، معهذا دو ميليون و چهارصد هزار هکتار                   
.  فقط اختيارات غيرقانوني شاه تجديد نشد       ۲۸در سال   .  پارچه آبادي بازمانده اين غارتگري تاريخي بود        ۲۳۰۰و  
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در اين ميان فقط کارخانه ها در مالکيت دولت ماند از           . مجلسين وقيحانه امالک و مستغالت را به شاه بازگرداند         
 .جمله سه کارخانه شاهي و يک کارخانه بهشهر

ناچار شد امالک خود را به دولت واگذار کند، همدستان رضاخان يعني قشر تازه فئودال ها                  ۲۰اگر شاه در سال     
مجبور به چنين عملي نشدند،آن ها امالک وسيع را همراه عناوين ارتشي خود حفظ کردند و جناح مرتجعي را                      

يستي را سرکوب   در دستگاه حاکمه تشکيل دادند که سرانجام با کمک امپرياليسم بار ديگر جنبش ضدامپريال                  
 .کردند

با سرکوبي جنبش آذربايجان و کردستان و سپس حمله به حزب توده رژيم تصور کرد که همه چيز تمام شده و                       
مذاکرات نفت به سرعت انجام شد، امالک تصاحب شد، قانون اساسي            . در صدد اشغال مواضع قبلي خود برآمد      

 موج ديگري برخاست و اين بار بورژوازي ملي در           ۲۹ – ۳۲ولي طي سال هاي    . به سود ارتجاع دربار مثله گشت     
اين مقابله اساسا جنبه ي ضدامپرياليستي داشت و طي آن جنبش کارگري           . برابر کمپرادور و فئوداليزم قرار گرفت     

 .که سرکوب شده بود، مجددا نضج گرفت

خيال راحت حرکتي را که در      ارتجاع و امپرياليست ها فقط پس از سرکوبي کامل اين جنبش بود که توانستند با                 
بورژوازي کمپرادور که در جنبه بوروکرات و تجاري با خطر نابودي              .  قطع شده بود از سر بگيرند       ۲۰شهريور  

 قشرهاي مختلف بورژوازي     ۴۰-۳۲طي سال هاي . روبرو شده بود از اين پس به رشد خود به سرعت ادامه داد                
همان طور که گفتيم بورژوازي ملي را کاناليزه کرد و               کمپرادور از جمله قشر بوروکرات ان رشد کرد و               

طي دهه اخير همه قشرهاي بورژوازي کمپرادور از جمله قشر بوروکرات آن رشد               . فئوداليسم را به مبارزه طلبيد    
بسياري از اين پديده ها با      . در حال حاضر خصوصيات اين قشر در پديده هاي زير نهفته است             . بي سابقه اي کرد 

 . ساله مشاهده شده بود۲۰ک تر و شيوه کهنه تر قبال در دوره ابعاد کوچ

اکنون نيز دربار مشخص ترين چهره بورژوازي بوروکرات است و همراه کاست عالي اداري و نظامي، قشر                         
سلطه ي شاه و درباريان بر دولت، رژيم را از تمرکز و يک پارچگي             . بورژوازي بوروکرات را به وجود می آورد      

سهم بندي منافع امپرياليستي و اعمال نفوذ انها عمدتا از طريق دربار انجام                 .  برخوردار ساخته است    بي سابقه اي
هيچ طرح اقتصادي و عمراني بدون جلب نظر شاه اجرا نمي شود، کليه امتيازات خارجي توسط شاه                     . مي پذيرد

 .اعطاء مي شود

ميت سياسي بي سابقه روابط اقتصادي زير را به          اين حاک . منابع جامعه به مثابه ملک شخصي شاه تلقي مي گردد          
به عبارت ديگر بورژوازي بوروکرات در پروسه هاي زير ماهيت و نقش کمپرادوري خود را                  . وجود می آورد  

 .نشان مي دهد

واگذاري منابع هنگفت نفت ايران به تراست هاي امپرياليستي و افزودن منابع گاز و ديگر منابع زيرزميني به ان                   ﴾ ۱
طي چهل سال   . ابعاد استثمار خارجي را بي اندازه افزايش داده رقم زير اين استثمار بي سابقه را روشن مي کند                که  

اين رقم در   ﴾ ۱۹۵۱ تا   ۱۹۱۲از سال   ﴿.  ميليون تن بود   ۳۲۶، کل توليد نفت     ﴾B.P﴿فعاليت شرکت بريتيش پتروليوم     
 .حال حاضر خود بيش از توليد نفت يک سال ايران است
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م کردن زمينه سرمايه گذاري انحصاراتي امپرياليستي در ديگر رشته هاي صنعتي، معدني، کشاورزي، و                 فراه﴾ ۲
 .بازرگاني که کليه منابع اوليه و نيروي کار را در معرض غارت امپرياليست ها قرار مي  دهد

، رشوه از    مثل گرفتن حقوق هاي گزاف     ﴾ از جمله درآمد نفت     ﴿اي عمومي    آمدهانواع سوءاستفاده از در     ﴾ ۳
شرکت هاي خارجي و داخلي، به هدر دادن ثروت عمومي در طرح هاي جاه طلبانه مثل تاج گذاري و جشن هاي                   
دو هزار و پانصد ساله، ساختن کاخ ها، ساختمان هاي خصوصي، يک نمونه اي از اين سوءاستفاده ماجراي فروش                 

شاه به دولت اعالم کرد که به عنوان شاه             . هداين نمونه ابعاد سوءاستفاده را نشان مي د         . کاخ سعدآباد است   
دولت اين اعتراض را کامال معقوالنه يافت و شروع به              . مملکت نبايد در خانه ي شخصي خود زندگي بکند          

 ميليون تومان هزينه برداشت، شاه به کاخ دولتي منتقل شد،           ۱۰۰ساختمان کاخ صاحبقرانيه کرد، اين کاخ بيش از         
شرکت ملي نفت کاخ را به مبلغ دويست ميليون . سعدآباد را در معرض فروش گذاشت    به عنوان يک مالک کاخ      

اين سوءاستفاده ها فقط به شاه مربوط نمي شود، هر        ! تومان خريد و پس از مدتي به واالحضرت وليعهد تقديم کرد          
 .رجل نظامي و دولتي به فراخور حال خود عملياتي مشابه کرده و درآمد عمومي را غارت مي کند

مرغوب ترين اراضي کشاورزي را تصاحب کرده و مزارع وسيع         ﴾ و در راس آن دربار و شاه      ﴿قشر بوروکرات   ﴾ ۴
دشت گرگان، مازندران، دشت مغان و      .     بر اساس روابط سرمايه داري به وجود آوردند         ) يا نيمه مکانيزه (مکانيزه  

ره اين مزارع از امکانات دولتي و گاه ارتشي          در ادا . اراضي زير سدها عمدتا توسط اين قشر تصاحب شده است          
 .اين سوءاستفاده ها در اشکال زير به چشم مي خورد. استفاده مي شود

استفاده از ماشين االت دولتي، متخصصين فني خارجي، نيروي کار دولتي، همچنين از موقعيت سازمان هاي دولتي               
عيين سهميه صادراتي، تحميل محصوالت خود به       در نرخ گذاري محصوالت، کنترل واردات کاالهاي مشابه و ت          

 .استفاده مي کنند﴾ مثال به عنوان بذر اصالح شده و مرغوب﴿روستائيان 

سهيم شدن در صنايع، اغلب بودن پرداخت حق السهم الزم و قانوني و به جاي آن از نفوذ سياسي و اداري                          ﴾ ۵
يع مونتاژ پرسود مثل ايران ناسيونال، دربار و شخص         خود براي حمايت از ان صنايع استفاده مي کنند در اغلب صنا          

اغلب گروه هاي صنعتي به نحوي با کارمندان عالي رتبه           . شاه از همين راه سهم قابل توجهي به دست آوردند             
 .دولت و گاه ارتش مربوط شده و به حمايت و نفوذ آن ها احتياج دارند

ايع و بازرگاني و کشاورزي به سود شخص خود، از وام هاي  استفاده از اعتبارات وام هاي خارجي دولتي در صن       ﴾ ۶
اين امر آنقدر در سرنوشت رشته هاي صنعتي و         . خارجي دولتي يا بانکي نيز عينا چنين سوءاستفاده هائي مي شود          

 .بازرگاني مؤثر است که وابستگی صنايع به دستگاه بوروکراسي، الزام آور شده است

ازرگاني و صنعتي و وضع مقررات به سود خود نمونه اين سوءاستفاده  در تنظيم                تصويب ائين نامه و مقررات ب    ﴾ ۷
اين . سهميه وارداتي به چشم مي خورد، در تعيين گمرک و سود بازرگاني نيز عينا چنين سوءاستفاده هائي مي شود                

ين رشته ها را   قبيل سودجوئي ها به حدي در سود و زيان شرکت هاي صنعتي و بازرگاني مؤثر است که وابستگی ا                 
 .با مقامات دولتي و دربار الزام اور مي کند
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گرفتن حق داللي و رشوه در موقع انعقاد قراردادهاي خارجي و در تقسيم طرح هاي عمراني و صنعتي،                          ﴾ ۸
 .فروختن پست هاي دولتي و انواع رشوه ها، حيف و ميل ها

 ذوب لتي با توجه به اين که رشته هاي مهمي مثل           سوءاستفاده از شرکت ها و بنگاه هاي صنعتي و بازرگاني دو         ﴾ ۹
، شرکت واحد اتوبوس راني، شيالت و مانند آن ها            آهن ، ماشين سازي، دخانيات، آب و برق و تلفن، راه           آهن

قشر بوروکرات، امکان وسيع براي استثمار منابع و نيروي کار جامعه در                 . مستقيما توسط دولت اداره مي شود     
يت که در واقع عنوان آبرومندانه بر غارت و سوءاستفاده از اين رشته هاي توليدي و                        سوءمدير. اختيار دارد 

که نظامي ها کليه بنگاه هاي    ﴿و نه فقط مقامات دولتي و نظامي         . بازرگاني است، پديده ي عمومي اين بنگاه هاست     
ي هنگفت دارند، بلکه در عمل      اآمدهدر اين بنگاه ها قانونا منافع و در       ﴾ توليد و صنعتي ارتش را در اختيار دارند        

به ﴿اين درآمد قانوني چند درصد درآمد غيرقانوني انها نمي شود در پايان اين بحث يک نمونه سوءاستفاده دربار                    
هنگامي که شاه پس    . در مورد تقسيم اراضي به نظر مي رسانيم      ﴾ مثابه مهم ترين بخش بورژوازي بوروکرات ايران     

 او، تصميم به فروش و تقسيم اراضي گرفت مالک قيمت گذاري را به                  از بازگشت امالک غصبي پدرش به       
 تخفيف براي رعاياي هر روستا در نظر         ۲۰٪ترتيب زير قرار داد، قيمت هر روستا برابر ده سال عايدي ساليانه ان                

.  پرداختند ساله مي  ۲۵اين قيمت ها را دهقانان بايد       . عايدي ساالنه از دفاتر اداره امالک استخراج شد        . گرفته شد 
اسناد مطالبات را نقد کرده و بعد خود از رعايا به            . شاه براي نقد کردن مطالبات خود بانک عمران را تشکيل داد           

ولي هنگامي که اصالحات ارضي مطرح شد قيمت هر روستا برابر ماليات ده سال هر روستا                 . اقساط دريافت کند  
بديهي است اگر پاي     . زير پرداخت ماليات فرار مي کردند      تعيين شد، در حالي که همه مي دانستند مالکان از             

در ميان بود اين امالک براي       ﴾ مثل اعلم ﴿اراضي شاه و چند تن درباري که قبال اراضي خود را فروخته بودند                  
به اين ترتيب قيمت هر ده شخصي شاه بيش از ده برابر قيمت دهات ديگر                  . تعيين قيمت در نظر گرفته نمي شد      

اين ها طرق و وسايلي است که قشر بوروکرات به وسيله ي آن توده و منابع عمومي را                 . ته شده است  مالکان فروخ 
اگر بورژوازي را طبقه اي بدانيم که، وسائل توليد را در مالکيت خصوصي خود داشته و بخش                   . استثمار مي کند 

الي اداري و نظامي ايران      مهمي از درآمد را به صورت سرمايه خصوصي متراکم مي سازد، دربار و مقامات ع                  
اگر بورژوازي کمپرادور، در وابستگی با انحصارات امپرياليستي به خاطر پر               . واجد اين خصوصيات مي باشند    

ما . کردن جيب خود، خزانه امپرياليست ها را انباشته مي کند بورژوازي بوروکرات ايران واجد اين ويژگي است                 
ه هائي که بورژوازي بوروکرات به وسيله ي آن ها توده ها و منابع را               در اين مختصر نشان داديم که وسائل و را          

پيوند اين  . استثمار مي کند کدام است همچنين نشان داديم که در کجا اين قشر با امپرياليست ها وابستگی دارد                    
با . شده استقشر با ديگر قشرهاي بورژوازي که در حقيقت نماينده آن ها نيز به شمار مي رود در اين روابط معين    

همه اين ها نبايد اين تصور را داشته باشيم که هيچ تضادي بين اين قشر بورژوازي وابسته ايران با ديگر قشرها و يا                       
از آن جاکه بورژوازي بوروکرات عالوه بر مصالح و منافع عام بورژوازي وابسته                . با امپرياليست ها وجود ندارد   

ه توليدي آن يعني استفاده از دستگاه اداري دولتي و بنگاه ها و منابع                 منافع خاصي نيز دارد که به ويژگي رابط         
همچنين در حالي که اساسا متکي و . عمومي مربوط مي شود، اين قشر در مواردي با ديگر قشرها تضاد پيدا مي کند     
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ه مي زند و   وابسته به امپرياليست ها است، به خاطر جلب درآمد بيشتر و تحکيم موقعيت خود با آن ها چک و چان                    
سعي مي کند از تضادهاي امپرياليستي و به طور کلي تر از تضادهاي جهاني در راه تثبيت موقعيت خود استفاده                       

بايد توجه داشته باشيم که اين تضادها، تضادهاي فرعي است و در شرايط حاضر نقش عمده اي ندارند و                      . کند
 .يدنبايد به آن ها پر بها داد و جنبش را به بيراهه کشان

 
 بورژوازي تجاري کمپرادور

 
بورژوازي کهن که طي قرن ها در بطن       . اولين صورت پيدايش بورژوازي جديد در ايران، بورژوازي تجاري بود          

اين بورژوازي متکي به نظام صنفي پيشه وران بود،            . جامعه فئودالي زيسته بود نيز اساسا جنبه تجاري داشت             
يرماشيني در شهرها توليد مي شد و محصوالتي که خصوصيت کاالئي              کاالهائي که با سيستم توليد قديمي غ         

کسب کرده بود، توسط اين صنف بازرگان به بازارهاي فروش حمل مي شد و در شهرهاي بزرگ عهد فئوداليسم                  
فئودال ها، امراي لشگري، رجال ديواني و قشرهاي مرفه شهري، بازار محدود اين قشر                     . به فروش مي رسيد   

 .ا تشکيل مي دادندتجارت پيشه ر

حکومت متمرکز صفويان و     . از قرون جديد در عهد صفويان، بورژوازي کهن به رشد بي سابقه اي نائل امد                   
در . کاهش جنگ هاي قبيله اي به گسترش شهرنشيني و امر تجارت کمک مؤثر کرده توليد کارگاهي را رشد داد                

کاالهاي عمده اين دوره    . انسراي جديد به وجود آمد    ده ها و صدها کارو   . اين دوره بازارهاي بزرگي ساخته شد      
انواع پارچه هاي سنگين و مجلل مثل شال و ترمه و مانند آن ها، ظروف و اشياء فلزي،                               : عبارت بود از   

صنايع تزيين دستي که جنبه هنري داشت، داروهاي طبيعي و محصوالت غذائي کشاورزي مثل                   ... ادويه جات،
در اين دوره صنايع کارگاهي و صنايع خانگي رشد کرده نيازهاي                . ات و غالت   و حبوب ﴾ مغز بادام ﴿خشکبار  

صنعتي جامعه اکثر از طريق صنايع خانگي رفع مي شد، با همه اينها رشد بورژوازي کهن نتوانست پوسته                             
ي در اوآخر دوره صفويان مجددا جنگ هاي داخل      . فئوداليسم را در هم شکسته و به درجات تکامل يافته تر برسد           

آغاز شد قيام افغان ها که به فتح پايتخت مجلل صفويان انجاميد آغاز دوره اي تازه بود که براي رشد بورژوازي                      
در فاصله انحطاط صفويان و تا آغاز سلطنت قاجار که شهرنشيني در نتيجه جنبش هاي عشايري               . اصال مساعد نبود  

دچار ضايعه  ﴾ اندگي تاريخي ايران به شمار مي رود     که از اساسي ترين علل عقب م    ﴿و جابجا شدن ايالت و عشاير        
بورژوازي اروپا يکي از شکوفاترين دوران رشد خود         . شده و بورژوازي قديمي نيز دست به عقب نشيني زده بود          

هند به تصرف   . در اين فاصله استعمار از چند سو قلمرو سلطنت فئودالي ايران را در برگرفت                   . را مي گذراند 
 ، سرزمين هاي ماوراء قفقاز و آسياي ميانه را فتح کرده، طي دو دوره                  رآمد و روسيه تزاري    استعمار انگليس د  

امپراطوري عثماني نيز به تدريج قدرت        . جنگ، مرزهاي فعلي شمالي غربي را به حکومت ايران تحميل کرد              
 که بورژوازي قديمي    در چنين زمينه اي بود   . واقعي خود را از دست مي داد و ميدان رقابت هاي استعماري مي شد           

با اين تفاوت عمده که از همان نخست با اولين پديده هاي استعمار روبرو شد و               . مجددا حرکت خود را آغاز کرد     
 .مسير تازه اي در تکاملش به وجود امد
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بورژوازي جديد ايران که از بطن بورژوازي قديمي و از بطن فئوداليسم متولد شده بود و در نيمه دوم قرن                             
وبژگي اين بورژوازي سروکار داشتن با بازرگانان اروپائي و کاالهاي صنعتي           . م پا به عرصه وجود گذاشت     نوزده

در بازار خارجي با رقابت     . بورژوازي جديد اساسا به تجارت کاالهاي خارجي و داخلي اشتغال داشت           . اروپا بود 
به اين ترتيب ورود    . يم محروم شده بود   مستقيم بازرگانان خارجي روبرو مي شد و تقريبا از تجارت خارجي مستق           

از يک سو روابط استعماري که متکي به صدور کاال بود،                . استعمار به ايران باعث نتايجي ظاهرا متضاد شد          
بورژوازي قديمي را دگرگون ساخت و ان را رشد و تکامل داد و از سوي ديگر مسير رشد آن را دگرگون                            

از اين جا بود که بروژوازي ايران طي        . ا از تجارت به صنعت سد کرد      ساخته و جلوي رشد طبيعي و تکامل آن ر        
نيمه دوم قرن نوزدهم خصلت تجاري پيدا کرد، و در استانه انقالب مشروطيت اساسا خصلت تجاري داشت، ولي                  

طي دهه قبل از انقالب نه فقط بازرگاني داخلي و خارجي به سرعت رشد کرد، بلکه                    . مطلقا تجارت پيشه نبود   
بورژوازي . گاه ها و حتي کارخانه هائي در شهرهاي بزرگ مثل تبريز، تهران، اصفهان و مشهد به وجود آمد                  کار

تجاري که از طريق خريد و فروش کاالهاي داخلي و خارجي سود هنگفتي برده بود، داراي ان بنيه ائي شده بود                      
ن را استخراج کند و کارخانه هائي       که به جاي خريد اراضي کشاورزي و تبديل شدن به مالک مي توانست معاد              

پديده هائي که در آغاز رشد بورژوازي صنعتي در اروپا ديده شده بود اندک اندک در ايران                       . تاسيس نمايد 
. همان طوري که صنايع ريسندگي و بافندگي پايه و اساس بورژوازي صنعتي انگليس شد             . مي رفت که ظاهر شود   

بازرگانان تبريزي که در صدور قالي نقش       . د بي سابقه اي برخوردار گرديد   در ايران صنعت دستي قالي بافي از رش      
. مهمي داشتند، در شهرهاي مستعد نمايندگي تجاري ايجاد کردند و صدها و هزاران کارگاه قالي بافي داير کردند                

ايران شرکت هاي خارجي که مستقيما در        . در مقابل افول صنعت شال بافي، صنعت قالي بافي رشد زيادي کرد             
فعاليت مي کردند در اين رشته سرمايه گذاري کرده هزاران دستگاه قالي بافي را مستقيما مورد بهره برداري قرار                    

، استعمارگران که قبال شاهرگ اقتصادي ايران مثل گمرک خانه ها، بانک ها، راه ها و تلگراف را به                       ﴾۱﴿دادند
» رژي»قرارداد  . داخلي را دربست در اختيار خود بگيرند       انحصار خود در آورده بودند، درصدد بودند که بازار            

اين . يعني انحصار تنباکو و توتون ايران توسط يک شرکت انگليسي، نشانه ي اين اشتهاي سيري ناپذيري بود                     
از يک سو ان را از بازار داخلي مي راند و از    . توسعه طلبي مستقيما با منافع بورژوازي تجاري ايران برخورد مي کرد        

در اين هنگام بورژوازي ايران آغاز به ايجاد صنايع کرده بود و                  . ي ديگر جلوي تکامل ان را مي گرفت         سو
﴾ ۱۳۲۴ج  .ه ﴿۱۹۰۶نمونه ان شرکتي است که در سال        . درصدد بود تا پا جاي پاي سرمايه گذاران خارجي بگذارد        

تهران ـ کرمانشاه، خوزستان ـ       ، جاده هاي شوسه بين تهران ـ مشهد، مشهد ـ سيستان،                  آهن براي ساختن راه    
و ديگر نواحي که قبال امتياز آن به خارجي ها داده شده بود، مثال از اصفهان به مشهد و از تهران به                           ﴿کرمانشاه  
سرمايه گذاران ايراني اين شرکت  حاجي ناصرالسلطنه، حاجي امين الضرب، حاجي                 . تشکيل شد ﴾ مازندران

يران و اشراف فئودالي چون عين الدوله، امير بهادرجنگ، سپهدار و مشيرالدوله            امين التجار معتبرترين بورژواهاي ا   
 .بودند، که اساسا نقش حمايت از طرح و تعيين اجراي آن را به عهده داشتند
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 سهام خود را به     ٪۲۵شرکاي ايراني حق داشتند براي تکميل سرمايه خود و استفاده از کمک فني خارجي ها تا                   
 به کار    آهن  قطار راه   ۱۰ سال حداقل    ۲اين شرکت ها مي بايست ظرف مدت       . ذار کنند شرکت هاي خارجي واگ  

اين امتيازنامه که از طرف مظفرالدين شاه يک ماه قبل           .  سال جاده هاي اتومبيل رو بسازند    ۷اندازند و ظرف مدت     
ان که بلژيکي   از صدور فرمان مشروطيت داده شده بود، هفتاد و پنج سال مدت داشت نوز رئيس گمرکات اير                    

» سروان کرخن »بود در نظر داشت از سرمايه بلژيکي در اين طرح استفاده کند، ولي اساسا شرکت پا نگرفت و                      
به هر حال اين کوشش ها     . بلژيکي با توجه به موقعيت روس و انگليس در ايران نيز همکاري خود را به هم زدند                  

به دين ترتيب مي بينيم که بورژوازي ايران که        . وطيت است نشانه تمايالت بورژوازي ايران در  آغاز انقالب مشر         
عمدتا خصلت تجاري دارد در اوايل قرن حاضر با فئوداليسم و استعمار تضادهايش رشد مي کنند و نقش رهبري                    

بورژوازي تجاري به سبب فقدان خصلت هاي        . را در انقالب بورژوا دمکراتيک مشروطيت به عهده مي گيرد            
به عبارت ديگر تضادهاي بورژوازي ايران در انقالب           . ادي در اين انقالب به وجود اورد         صنعتي نارسائي زي   

. مشروطيت عينا تضادهائي نبود که بورژوازي صنعتي اروپا در مبارزه با فئوداليسم از خود اشکار کرده بود                         
 :مهم ترين ويژگي هاي اين تضاد به شرح زير بود

با تاسيس   . فعاليت هاي مستقيم بازرگانان خارجي در ايران بود            بورژوازي ايران خواستار ممانعت از           ﴾ ۱
تجارت خانه هاي خارجي، سرمايه گذاري هاي خارجي و دادن امتياز به خارجي ها مخالف بود ولي با قطع مناسبات               
بازرگاني يک جانبه با کشورهاي استعماري و حتي محدود شدن اين مناسبات موافق نبود زيرا خود از راه اين                        

بايد توجه داشته باشيم که تفاوت قيمت خريد و فروش کاالهاي خارجي بسيار                 . اسبات سود هنگفتي مي برد    من
از طرف ديگر    . حال انکه در مورد کاالهاي ايراني اين امتياز وجود نداشت             . بود﴾ و گاهي چند برابر     ﴿زياد  

 .داشتبورژوازي ايران خود قادر به اشغال بازار نبود زيرا نقش توليدي صنعتي ن

از مراکز  ﴾ مثل نوز بلژيکي  ﴿بورژوازي، خواستار کوتاه شدن دست امپرياليست ها و عوامل سرسپرده ي آن ها             ﴾ ۲ 
تسلط خارجيان بر گمرکات، بانک ها، راه ها و امور مالي به زيان رشد بورژوازي             . کنترل کننده ي اقتصاد ايران بود   

شاهي انگليس،   آهن ا در گرو روس و انگليس بود بانک ش           کليه ي گمرک خانه ها و عايدات ان ه     . تمام مي شد 
کليه ي امور بازرگاني و مالي را زير       ﴾ که با سرمايه ي الماني اداره مي شد     ﴿بانک استقراضي روس و بانک عثماني       

 .بورژوازي خواستار الغاي اين حاکميت خارجي بود. کنترل خود داشت

ارجي در تعيين مسير تکامل بورژوازي ايفا مي کرد، نقش            امتيازات صنعتي و مالي، نقشي که قرضه هاي خ          ﴾ ۳
تعيين کننده ي استعمارگران در تعرفه هاي گمرکي همه وهمه رشد بورژوازي را در گرو وابستگی به سرمايه هاي                 

ولي سرانجام با ناکام ماندن      ﴿ بورژوازي ايران کوشيد خود را از اين ورطه نجات دهد              . خارجي قرار داده بود    
از رسيدن به هدف هاي خود بورژوازي بزرگ به آغوش سرمايه هاي خارجي پناه برد و نقش کمپرادوري                انقالب  

 .﴾خود را پذيرفت
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دربار قاجار به مثابه نمآينده ي فئودال ها و خوانين، سلطه ي استعمار را پذيرفته وسيله ي اعمال حاکميت                         ﴾ ۴
ژوازي ناچار بود در راه رسيدن به حاکميت واقعي           بور. شده بود ﴾ به خصوص تزاريسم ﴿امپرياليست هاي خارجي   

 .ملي، که هدف سياسي و ضدامپرياليستي انقالب بود از سد دربار بگذرد

سلطنت قاجار، نظام خان خاني، قدرت مطلقه، اشراف و شاهزادگان براي ثروت و سرمايه ي بورژواها تهديد                  ﴾ ۵
ال درباري در يک چشم بر هم زدن از جانب شاه            در شرايطي که اموال و ثروت رج        . دائمي به حساب مي امد    

شاهزادگان و امراي قاجار، مقررات     . مصادره مي شد چگونه ممکن بود سرمايه ي بورژواها مصون از تجاوز بماند           
گاه در يک سال چند بار ماليات گرفته  . واحدي را در امر دريافت عوارض و ماليات از بازرگانان به کار نمي بستند            

کاالها و نقدينه ي تجارتي انها در حين حمل و نقل ضبط مي شد و اعتراضشان به شاه و صدراعظم نيز                    مي شد و يا    
جالب بود که اين تجاوزات گاهي گريبانگير بانک ها و يا شرکت هاي خارجي هم                  . اغلب به جايي نمي رسيد    

االهاي مصادره شدن و يا وجوه      مي شد و در اين قبيل موارد شاهزاده يا حاکم متقبل مي شد که به اقساط، بهاي ک                
مي بايست . بورژوازي خواستار برقراري مناسبات قانوني بين خود و حکومت بود                  . ضبط شده را بپردازد      

حکام در نرخ گذاري   . عدالتخانه اي تاسيس شود تا به دعواي حاکم فئودال و بازرگانان رعيت رسيدگي کند                 
ن سود و زيان مطرح نبود، فلک و تَرکه و غُل و زنجير مي بايست                براي انا . کاالها نيز مستبدانه دخالت مي کردند    

اگر مي بايست بورژوازي رشد کند     . مناسبات سرمايه داري را تحت الشعاع خود قرار دهد، اين امر قابل تحمل نبود           
دود ماليات ها، حقوق گمرکي، عوارض راه داري و ح      . بايد به اين حاکميت مطلقه ي استبدادي خاتمه داده مي شد        

بورژوازي که طبقه ي فعال، مترقي و      . قدرت و اختيارات حکام بايد از جانب يک مرجع منتخب مردم تعيين شود             
 .را به سود خود تعيين کند» مردم»شناخته مي شد به راحتي مي توانست حدود و شمول » شريف و زحمتکش»

نه را براي اجراي برنامه هاي عمراني و        ايجاد يک حکومت متمرکز و پايان دادن به خان خاني مي توانست زمي            ﴾ ۶
گسترش آموزش عمومي، تاسيس مدارس و دانشگاه ها و مدارس حرفه اي           . تجديد سازمان حکومت فراهم اورد    

همه ي اين تغييرات فقط با حاکميت بورژوازي جامه ي عمل مي پوشيد مشروطيت             . الزمه ي رشد بورژوازي بود   
ار فئودالي و مناسبات اقتصادي فئوداليسم خاتمه دهد، حاکميت بورژوازي          مي توانست بي آن که به موجوديت درب     

به اين ترتيب   . در اين صورت بورژوازي مي توانست از منابع ملي در راه رشد خود بهره گيرد                   . را تامين کند  
 بورژوازي بي ان که خواستار الغاي نظام فئودالي باشد، خواستار محدوديت حاکميت فئودال ها و استقرار                         

 .حاکميت خود بود

براي تاسيس  ﴿، اراضي وسيعي    ﴾دهقانان﴿بورژوازي غالبا به اين دليل که خصلت صنعتي نداشت بر سر نيروي کار               
با فئوداليسم  ﴾ براي استفاده از منابع زيرزميني و منابع کشاورزي صنعتي         ﴿، الغاي مالکيت بزرگ بر اراضي        ﴾صنايع

اکميت استعماري خود در جهت مالکيت بزرگ اراضي سوق داده      بورژوازي ايران تحت شرايط ح    . تضاد نداشت 
 .شده بود و اين نيز خود عاملي براي کاهش تضادهاي عمقي بورژوازي با فئوداليسم بود

ها در   نآبه اين ترتيب بورژوازي ايران از يک سو خواستار قطع نفوذ داخلي استعمارگران و محدود شدن قدرت                  
گر خواستار ادامه ي مناسبات بازرگاني با سرمايه داري خارجي بود که به طور               امور اقتصادي بود و از سوي دي        
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از يک سو خواستار محدوديت قدرت فئودال ها      . ها قرار مي داد   نآغيرمستقيم بازار داخلي را در معرض استعمار         
اينهاست علل  . و خوانين به صورت دربار و حکام بود و از سوي ديگر مانع ادامه ي روابط توليدي فئودالي نبود                    

اين انقالب در مرحله ي نخست خود      . اساسي نارسايي انقالب مشروطيت به مثابه يک انقالب بورژوا دمکراتيک          
و ايجاد حکومت قانوني به صورت        ﴾ زيرا ايران ظاهرا مستقل بود     ﴿ن کسب حاکميت ملي واقعي        آبود، هدف   

 ضدامپرياليستي و دمکراتيک داشت و از انجا که          به اين ترتيب اين انقالب هدف     . پارلمان و دستگاه قضايي بود    
به همين  . رهبري ان به دست بورژوازي بود در چهارچوب عمومي انقالب هاي بورژوا دموکراتيک قرار مي گيرد              

                                 ﴾۴﴿.ين چهارچوب طبقه بندي مي کندسبب لنين انقالب ايران را در ا

قالبی و ضعف هاي عمده ي بورژوازي، همراه با دخالت مستقيم استعمارگران، اين انقالب            نارسائي هاي نيروهاي ان  
پيروزي اوليه انقالب که بعدها با جنگ هاي خونين تثبيت شد ظاهرا رژيم را دگرگون کرد و                  . را ناکام گذاشت  

زش بورژوازي بزرگ   مشروطيت را در ايران مستقر گردانيد ولي اين پيروزي ها با دخالت نيروهاي خارجي و سا                
﴾ ۱۹۲۱﴿ش  . ه ۱۲۹۹تا کودتاي   ﴾ ۱۹۰۹﴿در فاصله ي استقرار رژيم مشروطيت       . با فئوداليسم و استعمار پايمال شد      

خصلت کمپرادوري که قبال در کنار خصايل ملي در بورژوازي ايران يافت مي شد اين طبقه را به دو قشر تقسيم                      
صادي بود و تحت الشعاع تمايالت ملي و ارزوهاي بورژوازي            تمايالت کمپرادوري که قبال يک نياز اقت        . کرد

براي رسيدن به دوران شکوفائي و عصر طالئي بود از اين پس بر قشري از بورژازي مستولي گشته و حيات                            
به اين ترتيب بورژوازي    . اقتصادي و ادامه ي فعاليت ان را در گرو وابستگی به منافع سرمايه داري خارجي قرار داد              

 .ور تجاري به رشد خود ادامه دادکمپراد

ينده ي فروش کاالهاي خارجي شرکت هاي خارجي، به صورت            ابورژوازي کمپرادور تجاري به صورت نم        
نان و عمدتا به صورت واردکننده ي کاالهاي صنعتي خارجي         آمشارکت با بازرگانان خارجي و کارگزاري براي        

بورژوازي ملي  . جاري و صنعتي به حيات خود ادامه مي داد        ن بورژوازي ملي ت   آدر حالي که در کنار     . رشد کرد 
. طي دوره ي بيست ساله هر دو قشر بورژوازي رشد کرد         . تجاري بازار داخلي و توليد کارگاهي را کنترل مي کرد        

. ورود متفقين و مسايل ناشي از جنگ فرصت مناسبي براي رشد بي سابقه ي هر دو قشر بورژوازي به وجود اورد                     
هاي ارتش هاي بيگانه، تورم، احتکار و ورود کاالهاي خارجي، زمينه هاي رشد سريع بورژوازي را فراهم                رفع نياز 

 آثار ان در ايران ظاهر شد، موقعيت تازه اي براي بورژوازي ايران به              ۱۳۰۸بحران بزرگ جهاني که از سال       . کرد
به ناچار بساط   ﴾ اليت مي کردند از جمله شرکت هايي که در صنعت فرش فع         ﴿شرکت هاي خارجي   . وردآوجود  

دولت ناگزير شد تجارت خارجي را زير کنترل خود بگيرد و براي جبران ضايعات ناشي از                 . خود را جمع کردند   
با توجه به تمرکز بازرگاني شوروي، دولت         ﴿. بحران، روابط بازرگاني خود را با اتحاد شوروي گسترش دهد             

 پاياپاي، بازرگاني خارجي را تحت ضوآبطي درآورده و در انحصار خود            ايران نيز ناچار شد براي انجام معامالت      
 به وجود   ۱۳۳۰ تا   ۱۳۲۰ضرورت تثبيت اقتصادي موجب شد که يک رشته صنعت ملي طي سال هاي              . ﴾قرار دهد 

ايد و اشتغال صنايع اروپا و امريکا در امور جنگي و تسليحاتي در دوره ي اشغال ايران باعث شد که فرصت رشد                       
بورژوازي ملي که از اين عوامل براي رشد خود استفاده کرده بود با پايان جنگ                 .  صنايع داخلي سلب نگردد    از
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ن يعني  آ جهاني با رقابت سرمايه ها و کاالهاي خارجي روبرو شد و بار ديگر براي مبارزه با استعمار و پايگاه                       
ورژوازي ملي موقعيت مناسبي براي رشد داد       حکومت مصدق به ب   . فئوداليسم و بورژوازي کمپرادور به ميدان امد      

 مرداد نقطه ي عطفي بود که رشد بورژازي ملي را متوقف ساخته و زمينه ي رشد سريع بورژوازي  ۲۸ولي کودتاي   
کمپرادور را که خصلت تجاري داشت فراهم ساخت صرف نظر از بورژوازي کمپرادور بوروکرات، بورژوازي                 

 کرد  ۴۰ تا    ۳۳لت تجاري داشت ولي با رشد سريعي که طي سال هاي                  کمپرادور در اين دوره اساسا خص        
در اين ميان بورژوازي ملي     . ، رشد کردند  آمدهبورژازي کمپرادور مالي و صنعتي نيز به وجود       ) ۳۸به خصوص تا   (

 .نيز ناگزير به راه کمپرادوري کاناليزه شد

ده بود و تکامل بورژوازي ديگر بيش از اين           بورژوازي کمپرادور تجاري به حد نهائي رشد خود رسي          ۳۸تا سال   
منافع امپرياليست ها نيز با چهارچوب نظام فئودالي برخورد کرده و حل تضادها                      . در اين جنبه ميسر نبود       

 بود  آمدهبورژوازي صنعتي و مالي که عمدتا از بطن بورژوازي کمپرادور تجاري بيرون               . ب ناپذير شده بود  ااجتن
به اين ترتيب   . راي رشد خود بود و رفرم هاي آغاز دهه ي اخير اين فرصت را به انها داد                خواستار شرايط مساعد ب   

واردکنندگان کاالهاي خارجي، نمايندگان انحصاري شرکت هاي خارجي، سرمايه هاي ايراني و يا سرمايه هاي                
از بورژوازي  ولي بخش مهمي     . مشترک ايراني و خارجي شروع به ايجاد صنايع مونتاژ همان کاالها کردند                 

تجاري کمپرادور به همان روال قبلي به فعاليت خود ادامه داد و به صورت يک قشر از بورژوازي وابسته،                              
بورژوازي ). اگرچه اين تضاد بسيار فرعي و هنوز مبهم بود          . (تضادهايي با قشر صنعتي اين بورژوازي پيدا کرد         

ي خارجي و فروش عمده اين کاالها در بازار             کمپرادور تجاري در حال حاضر از طريق وارد کردن کاالها             
تاسيس فروشگاه هاي بزرگ و حذف واسطه هاي         . داخلي و صدور مواد اوليه به حيات خود ادامه مي دهد               

کوچک فروش، رشته ي تازه اي است از فعاليت اين بخش بورژوازي که به سرعت در حال گسترش است، به اين             
از بين بردن    . ياي بورژوازي ملي تجاري را تهديد به نابودي مي کند            ترتيب بورژوازي تجاري کمپرادور، بقا      

استفاده از تبليغات تجاري و اصول مدرن بازاريآبي،            ) رقابت با بازار قديمي    (سيستم قديمي فروش و توزيع         
تاسيس فروشگاه هاي بزرگ و شعبه هاي متعدد انها يعني به دست گرفتن رشته ي جزيي فروش، بقاياي بورژوازي                 

يکي از مهم ترين ريشه هاي تضاد قشرهاي        . لي و خرده بورژوازي کاسب کار را از ميدان به در خواهد کرد               م
کاسب کار خرده بورژوازي شهري و بقاياي بورژوازي تجاري ملي با بورژوازي کمپرادوري تجاري در اينجا                    

 .نهفته است
 

 بورژوازي صنعتي يا توليدي کمپرادور
 

ه به طور عمده محصول تحوالت دو دهه ي اخير است و اساسا از بطن بورژوازي تجاري                اين قشر بورژوازي وابست   
در مواردي نيز بورژوازي صنعتي ملي که از رقابت ها و فشارهاي بورژوازي کمپرادور                 . آمدهکمپرادور بيرون   

يت مهمي که   خصوص. جان بدر برده بود تبديل به کمپرادور شده و در نحوه ي توليد خود دگرگوني ايجاد کرد                 
موجب مي شود اين بخش از بورژوازي را کمپرادور بشناسيم در وابستگی فعاليت اين بورژوازي با انحصارات                     
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بورژوازي صنعتي کمپرادور در حالي که با وسايل توليد صنعتي مثل              . امپرياليستي و وحدت منافع ان دو است        
 را زير کنترل خود انجام مي دهد در عين حال              کارخانه ها و معادن سروکار دارد و بخشي از پروسه ي توليد              

فعاليتش در گرو همکاري، مشارکت و در يک کالم وابستگی با انحصارات خارجي است و در ازاي هر سودي                     
قبل از اينکه نحوه ي عمل و ويژگي هاي اين قشر         . که مي برد سود بيشتري به جيب انحصارات امپرياليستي مي ريزد        

 .ن نظري مي اندازيمآکنيم به چگونگي ظهوراز بورژوازي را بررسي 

به موازات اين جريان هزاران شرکت .  واردات کاالهاي ساخته شده ي خارجي به سرعت افزايش يافت         ۳۳از سال   
صنايع غرب ظهور   " نمآينده ي انحصاري "مد و پس از مدتي ده ها شرکت غول پيکر زير نام              آوارداتي به وجود    

سيستم اعتبارات بانکي موجب شد  که         .  بازارهاي کشور را در اختيار داشتند        کرد که هر يک بخش مهمي از        
در حقيقت هزاران نفر که داراي       . واردات کاالهاي خارجي، تناسبي با سرمايه ي بازرگانان داخلي نداشته باشد            

 تجارتي خارجي   سرمايه اي براي وارد کردن و توزيع کاال نبودند صرفا با اعتبارات بانک ها و از جمله بانک هاي                 
نمآينده ي فروش انحصاري    ...) مثل بانک ايران و انگليس، ايران و ژاپن، ايران و هلند، اعتبارات ايران و                       (

اين جريان موجب شد که بازرگانان قديمي که متکي به سرمايه ي خود بودند با                    . محصوالت خارجي شدند   
را از افزايش حجم فروش به دست می آوردند و            نمايندگان انحصاري سود خود      . رقابتي بي سابقه روبرو شوند   

از سوي ديگر اين    . مي توانستند به سود اندک در هر قلم کاال اکتفا کنند زيرا سرمايه اي در اين کاال نخوآبيده بود                
بازرگانان جديد از مديريت و مشاورت خارجي در امر بازاريآبي، تبليغات و مديريت پيشرفته استفاده مي کردند و                 

اين رقابت، بازرگانان قديمي را که نحوه ي فعاليت         . ت و نفوذ انحصارات خارجي از انها حمايت مي کرد          امکانا
اين نمودي بود از رقابت بورژوازي تجاري       . انها پاره اي از خصلت هاي ملي را حفظ کرده بود از ميدان بدر کرد             

غلب در هر دو رشته ي واردات و صادرات         عالوه بر اين بازرگانان قديمي ا      . ملي با بورژوازي تجاري کمپرادور    
در اين  . اين دو خصيصه ي ديگر از بورژوازي تجاري ملي بود          . فعاليت کرده، بازار داخلي را در دست داشتند         

رقابت عده اي از تجار قديمي ورشکست شدند ولي عده ي بيشتري راه کمپرادوري را برگزيدند و نه تنها                            
 .ن افزودندآ ده ها بار بر سرمايه ي خود را حفظ کردند، بلکه

حجم کاالهاي وارده تناسبي با بازار فروش نداشت و سرمايه ي          .  کشور دچار بحران تورم اعتباري شد      ۳۸در سال   
اي ارزي به سرعت براي پرداخت بهاي         آمدهدر. نقدي تجار و حجم پول نمي توانست واردات را کنترل کند            

د نفت ميليون ها دالر وام خارجي در اين راه به هدر رفته بود و                  عالوه بر درآم  . کاالهاي وارداتي ذوب مي شد    
دولت از نظر ارز خارجي دست به دهان زندگي مي کرد و مجبور بود مقادير زيادي مساعده از شرکت هاي نفتي                    

ي پرداخت وام هاي خارجي و بهره ي انها در اين شرايط ممکن نبود و موقتا جلوي افزايش اعتبارات واردات                . بگيرد
اين بار کمپرادورها با چهارچوب اقتصادي          . ده ها بازرگان کمپرادور ورشکسته شدند       . بانک ها گرفته شد   

اگر مي بايست بورژوازي    . نيمه فئودال نيمه کمپرادوري روبرو شده و در معرض خفگي قرار گرفته بودند                    
ا حجم عظيم تري باشد، بايد مرزهاي      کمپرادور رشد کند، اگر بنا بود بازار ايران قادر به جذب کاالهاي خارجي ب             
 به بعد به تدريج      ۳۶طي سال هاي   . وسيع تري بر روي سرمايه هاي خارجي و کاالهاي خارجي گشوده مي شد             



٣٤        طرح جامعه شناسی و مبانی استراتژيک جنبش انقالبی ايران 
      سازمان اتحادفداييان خلق ايران 

 ، شروع به ساختن کارخانه هاي مونتاژ همان کاالها که نمايندگي انحصاري فروش            عده اي از بازرگانان واردکننده   
 ، ماشين االت اندکي داشت و تعداد کمي کارگر، فقط عمل مونتاژ را انجام              خانه هااين کار . ان را داشتند، نمودند   

در واقع فقط آخرين مرحله ي توليد، يعني مونتاژ در اين کارخانه ها انجام مي گرفت، يعني به جاي اينکه                 . مي دادند
در . ر اينجا روي هم سوار مي شد      کاال مثال اتومبيل مونتاژ شده به ايران بيايد اجزاء آماده ي ان وارد مي شد و د                  

اتومبيل فيات اولين کاالي سنگيني بود که به اين           . عوض گمرک و سود بازرگاني چند برابر کاهش مي يافت          
با آغاز توسعه ي اين قبيل کارخانه ها ورود کاالهاي آماده ي صنعتي که طي چند سال               . ترتيب در ايران مونتاژ شد    

در حالي که واردات خارجي طي دهه ي اخير افزايش            . خود را از دست داد     به سرعت افزايش يافته بود رشد         
براي نمونه  . نسبت کاالي آماده  به کاالي واسطه يا اجزا و مواد مونتاژ نشده تقليل مي يآبد             . زيادي را نشان مي دهد   

ليون دالر بوده    مي ۱۲۴ ميليون دالر و کاالهاي آماده ي مصرفي        ۲۸۵ مجموع کاالهاي واسطه وارداتي      ۴۲در سال   
 ميليون دالر شده يعني کاالي        ۱۵۰ ميليون دالر و کاالهاي مصرفي،          ۷۱۱ کاالهاي واسطه     ۴۶در سال    . است

 ميليون دالر اضافه شده و از        ۲۶ن که کاالي مصرفي     آ ميليون دالر در اين مدت افزايش يافته، حال           ۴۲۶واسطه  
 ي رشد سريع صنايع مونتاژ و وابسته در اين فاصله ي کوتاه         اين نشانه .  کاهش يافته  ۱۲/۶٪ از کل واردات به      ٪۲۳/۸
 .ب بيشتري به حرکت خود ادامه داده استا با شت۵۱ تا ۴۶اين رشد از سال . است

به اين ترتيب در حالي که طي دهه ي اخير بورژوازي کمپرادور تجاري رشد اندکي داشته، بورژوازي کمپرادور                   
 .ستصنعتي رشد سريع و بي سابقه کرده ا

 ۳۲طي سال هاي   . همانطور که گفتيم منشاء ديگر ايجاد بورژوازي کمپرادور صنعتي، بورژوازي صنعتي ملي است            
مثال (ورود بي حد و حصر کاالهاي خارجي       .  اکثر کارخانه هاي قديمي در معرض ورشکستگي قرار گرفتند        ۴۰تا  

نه ي پشم باف اصفهان، وطن، کازروني و       براي نمونه کارخا  . کارخانه هاي قديمي را ورشکسته کرد     ) منسوجات
چرم سازي اصفهان که در معرض ورشکستگي و تعطيل بودند تحت اداره دولت و سازمان حمايت صنعتي قرار                    

دگرگون شدن سيستم مصرف و رواج کاالهاي صنعتي خارجي، بسياري از اصناف پيشه وري را به حال                  . گرفتند
در اين ميان صنايعي     . ب مقاومت نيآورده، ميدان را خالي کردند         اتکارخانه هاي کوچک نيز     . انحالل دراورد 

بودند که خود را منطبق بر شرايط کرده، سازمان خود را با پديده  کمپرادوري و وابستگی انطباق دادند و                              
 .خصلت هاي توليدي ملي خود را از دست دادند

 چنين استن آويژگي هاي بورژوازي صنعتي کمپرادور و نحوه ي فعاليت و عمل 

نحوه ي کار در اين    . ايجاد واحدهاي توليدي و صنعتي مصرفي با سرمايه ي مستقل يا مشترک خارجي و ايراني             ) ۱
صنايع چنين است که اجزاي نيمه ساخته و يا ساخته شده ي يک کاالي مصرفي از خارج وارد مي شود و در داخل                    

اين صنايع به تدريج بايد سهم      :  وجود دارد که مي گويد   يين نامه اي  آدر اين مورد    . سوار شده و تکميل مي گردد    
گرچه اين مقررات هيچگاه به طور رسمي نيز عمل نمي شود، معذالک براي             . بيشتري از توليد را به عهده بگيرند       

پنهان کردن درصد وابستگی، اين صنايع اغلب از کاالها و موادي که خود در داخل، پروسه مونتاژ و وابستگی را                     
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مثال در صنايع اتومبيل از الستيک بي ـ اف ـ گودريچ يا جنرال که خود يک                    . گذرانده استفاده مي شود  از سر   
 .کاالي مونتاژ شده در ايران است استفاده مي شود

 
 :عوامل وابستگی در صنايع اي که با سرمايه ي ايراني ايجاد شده و فعاليت مي کند به شرح زير است

مثال در اتومبيل، اجزاي موتور و يا موتور به طور کامل، شاسي، لوازم الکتريکي و               اجزاي وارداتي از خارج     ) الف
 .مانند انها

مواد ساخته شده مثال در اتومبيل، ورقه، ميله، مفتول و ديگر مواد فلزي که در ساختن اطاق و ديگر قسمت ها                     ) ب
 .هاها، رنگ و مانند ان  نآاستفاده مي شود مواد پالستيکي، کائوچو و مانند 

کاالها و مواد مونتاژ شده در داخل مثل الستيک اتومبيل، پاره اي مواد شيميايي، کاالها و موادي که با                           ) ج
 .سرمايه ي خارجي يا سرمايه ي مشترک در داخل تهيه مي شود مثل الومينيوم و مانند ان ها

 بانک هاي ايراني که واسطه ي      استفاده از وام هاي خارجي خواه از بانک هاي خارجي مقيم ايران و خواه از                ) د
از بانک توسعه ي    ) پيکان(مثال دريافت وام از جانب کارخانه ايران ناسيونال             . توزيع وام هاي خارجي هستند    

پرداخت . توسعه و ترميم است   ) در واقع امريکايي  (صنعتي به منزله ي دريافت غيرمستقيم وام از بانک بين المللي           
 .راي ريختن سود به جيب سرمايه داران خارجيبهره اين وام ها کانالي است ب

الت خارجي و ابزار کار که تماما از خارج وارد شده و رقم مهمي از واردات کشور را در                     آاستفاده از ماشين   ) ه
 ۳۲۹ ميليون دالر به      ۱۰۴ از   ۴۶ تا   ۴۲براي نمونه اين قبيل واردات، طي سال هاي          . دهه ي اخير تشکيل مي دهد    

ها نيز سود گزافي را متوجه صنايع انحصاري            نآترميم ماشين االت و لوازم يدکي        . ده است ميليون دالر رسي   
 . خارجي مي کند

يعني . استفاده از مهندسان و متخصصان فني خارجي نيز منبع درآمد ديگري براي سرمايه هاي خارجي است                  ) و
ز از خارج شده ارز خارجي را به         همان طور که کاالهاي واسطه و مصرفي از خارج وارد مي شود خدمات فني ني              

 . منابع خارجي انحصارات باز مي گرداند

اگر در اصل سرمايه گذاري اين صنايع سرمايه هاي خارجي شرکت داشته باشد از سود خالص اين شرکت ها و                     
از اين  به اين ترتيب    . صنايع به نسبت سهام به خارج منتقل شده و يا در داخل ايران سرمايه گذاري تازه مي  شود                  

 .راه ها کاالهاي خارجي در بازار داخلي فروش رفته و به انحصارات امپرياليستي سود مي رساند

اشتباه است اگر خيال کنيم اين وابستگی فقط در کاالهاي صنعتي و يا کاالهاي مصرفي بادوام مثل اتومبيل،                         
در انواع کاالهاي مصرفي صنعتي رعايت      اصل مونتاژ   . يخچال، تلويزيون، الستيک اتومبيل و مانند  ان وجود دارد        

 :براي نمونه مي توان رشته هاي زير را نام برد. مي شود

ويت، شکالت سازي، در مواد غذايي، دارويي و لوازم            کدر صنايع غذايي مثل روغن نباتي، کنسروسازي، بيس         
مبيل سواري، کاميون،  ارايش، لوازم خانگي مثل پنکه، راديو، بخاري، کولر، يخچال، در اتومبيل سازي، اتو                    
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اتوبوس، در ماشين االت کشاورزي، در وسايل الکتريکي، در موتور پمپ، در کاغذ، رنگ سازي، فوالدنوردشده،   
 .بل و در منسوجات پشمي و نخياک

در بسياري از اين موارد وابستگی محرز است و نياز به توضيح ندارد ولي ما در دو مورد که نسبتا غريب مي نمايد                       
 .اين دو مورد يکي روغن نباتي و ديگري منسوجات پشمي است. کوتاهي مي دهيمتوضيح 

بگردان، ا روغن خام خارجي مثل روغن افت       :در روغن نباتي از عوامل ياد شده عوامل زير به کار گرفته مي شوند             
خارجي در  ن؛ فلز و رنگ براي قوطي سازي، موادشيميايي براي آماده کردن روغن، وام هاي              آ و مانند    )۵ (۰سويا

ن، استفاده از ماشين االت خارجي، در اين رشته قسمتي از مواد اوليه و نيروي کار و سرمايه ي                    آصنايع مربوط به    
 .اوليه ي ايراني است

نخ تماما و يا     . در صنايع پشم بافي مثل پارچه و پتو، کارخانه و لوازم يدکي و نظارت فني عالي خارجي است                      
ساخت يا محصول   " آماده براي بافته شدن وارد مي شود و  محصول زير نام               قسمتي خارجي است که به صورت      

محاسبه ي درصد وابستگی اين صنايع امري پيچيده است زيرا بايد عوامل ياد                 . به بازار عرضه مي گردد    " ايران
رده  گزارشي از درصد وابستگی اين صنايع تهيه ک          ۱۹۶۹اورادويچ در سال    . شده ي وابستگی دقيقا محاسبه شود     

مثال وام هاي  . (ب نشده است  ااست که رسما منتشر شده، در اين محاسبه عوامل پيچيده ي وابستگی دقيقا حس                 
الت و يا خدمات غيرمستقيم، به کار گرفتن کاالهاي واسطه که خود                 آخارجي غيرمستقيم، استهالک ماشين     

معذالک اين محاسبه مي تواند    .) نشده است پروسه ي مونتاژ را از سر گذرانده اند نيز به طور کامل در نظر گرفته                 
 .گوشه اي از واقعيت را نشان دهد

، ۴۰٪، منسوجات پشمي     ۲۰٪کفش  : اورادويچ درصد وابستگی صنايع مونتاژ را به شرح زير تعيين کرده است               
وس و ، کاميون، اتوب۶۰٪، کولر و تلويزيون۴۰٪، بخاري و يخچال     ۵۰٪، راديو   ۶۰٪، مواد دارويي    ۵۰٪روغن نباتي  

  .۹۵٪ تا ۶۵٪، کآبل ۶۰٪، فوالد نورد شده۶۰٪، الياف مصنوعي۴۵٪، رنگ ۵۰٪الستيک 

اين وابستگی به نسبت قيمت فروش اين کاالهاست که مزد کارگر، سود سرمايه و هزينه هاي توزيع، ماليات ها و                    
 .ن محاسبه شده استآغيره نيز روي 

صنايع مونتاژ در مواردي که از فرمول ها،          .  خارجي است   عامل ديگر وابستگی پرداخت حق االمتياز به صنايع         
نام هاي تجاري کاالهاي خارجي استفاده مي کنند بايد مبلغي از قيمت فروش را به صورت حق االمتياز به صنايع                     

اين حق االمتياز معموال بين دوازده تا پانزده درصد فروش است که رقم بزرگي را               . اصلي در خارج پرداخت کند    
به اين ترتيب مي بينيم که مسئله ي وابستگی صنايع ربطي به سرمايه گذاري مشترک ايراني و                    . مي دهدتشکيل  

نيز مي بايستي رقم عمده ي فروش را      ) يعني مستقل از نظر سرمايه ي اوليه     (ن ها ندارد و صنايع ايراني      آخارجي در   
اينجا پيش مي ايد قيمت و هزينه ي توليد و        مساله اي که   . بآبت عوامل ذکر شده به انحصارات خارجي بازگردانند        

چنانچه مي دانيم بهاي فروش اين کاالها اغلب ارزانتر از مشابه خارجي انها نيست و در                   . فروش اين کاالهاست  
ن ها که وارد مي شود    آه در حقوق گمرکي اين کاالها با مشابه خارجي              نکآمواردي نيز گران تر است، حال       

 در حالي که حقوق گمرکي کاالهاي واسطه و يا اجزاي مونتاژ نشده معموال بين                   .اختالف بزرگي وجود دارد    
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 تا  ۶۰٪ قيمت خريد ان هاست، حقوق گمرکي و سود بازرگاني کاالهاي آماده ي خارجي مشابه بين                 ۲۵٪ تا   ٪۱۵
ته شده    قيمت وارداتي بوده و گاه به بيش از اين حدود نيز مي رسد يعني در مقابل ورود کاالهاي ساخ                         ٪۱۰۰

به همين دليل طي سال هاي اخير در حالي که واردات رشد           . خارجي مبلغ عظيمي نصيب صندوق دولت مي گردد      
به اين ترتيب صنايع مونتاژ از       . بي سابقه اي کرده، درآمد گمرکي دولت افزايش متناسبي با  ان پيدا نکرده است              

و ظاهرا به جاي ان ماليات بردرآمد            ) دولتالبته به زيان صندوق        (امتياز حقوق گمرکي استفاده مي کند          
 پس علت گراني اين کاالها چيست؟) ن را مي پردازندآکه بازرگانان واردکننده نيز (مي پردازند 

 
 :مهم ترين عوامل گراني اين کاالها به شرح زير است

 آماده يا مونتاژ      توليدکنندگان خارجي يعني انحصارات امپرياليستي در موقع فروش کاالهاي واسطه و نيمه               ) ۱
نمي دهند و اختالف قيمت     ) کاالي آماده مصرف  (نشده تخفيف عمده اي نسبت به بهاي تمام شده اين کاالها              

به اين ترتيب انحصارات خارجي تقريبا      . متناسب با هزينه تکميل توليد با نرخ دستمزد کارگر صنعتي غرب نيست           
 .سود قبلي را از اين کاالها دريافت مي کنند

هزينه ي ماشين االت و لوازم يدکي، حمل و نقل انها، نصب و نظارت فني بسيار گران تمام مي شود و تفاوت                      ) ۲
 .قيمت کاالي آماده و غيرآماده را به خوبي جبران مي کند

 قيمت فروش را بهره     ۱۵٪براي نمونه کارخانه پيکان رقم      . وام هاي خارجي رقم چشم گيري را تشکيل مي دهد      ) ۳
 .زينه هاي ناشي از ان اعالم کرده استبانکي و ه

 .دستمزد کارگران و کارمندان براي تکميل توليد و توزيع و اداره اضافه مي شود) ۴

که در کمال تعجب هميشه چند برابر ماليات بردرآمد کارخانه           (ماليات هاي دولتي، مثل حق بيمه ي کارگران        ) ۵
ن صنايع را به عنوان حق بيمه دريافت مي کند ولي کنترل بر             از دستمزد کارگران و کارمندا     ۱۸٪است زيرا دولت    

 .به قيمت افزوده مي شود) درآمد واقعي شرکت ها ندارد

سود سرمايه در اين صنايع قابل مقايسه با سود بازرگانان واردکننده نيست، در مواردي سود خالص به صد در                     ) ۶
 . کمتر نيست۲۵٪ واقعي از صد قيمت فروش مي رسد و در صنايع ديگر معموال سود خالص

و (ن به مراتب کمتر از مشابه خارجي است         آ اين عوامل باعث مي شود که کاالهاي نامرغوب مونتاژ شده که دوام          
با قيمتي گران تر از مشابه خارجي ان در بازار به فروش            ) وري براي انحصارات خارجي است    آاين نيز عامل سود   

 .برسد

د صنايع مونتاژ طي سال هاي اخير پيدا کنيم آماري از توليد چند قلم کاال را در                 که تصوير روشني از رش     براي اين
 .۴۶ و ۳۵اين آمار مقايسه اي است بين توليد سال . اينجا ذکر مي کنيم

 ۱۲۰ هزار تن، اتومبيل سواري از صفر به ده هزار دستگاه، يخچال از صفر به               ۱۰۲ هزار تن به     ۶/۷روغن نباتي از   ) ۱
 ۲۰۰۰بخاري از   .  رسيد ۴۲ ميليون متر در سال       ۳۳۸ به   ۳۶ ميليون متر در سال       ۶۶، صنايع نساجي از     هزار دستگاه 

، ۷۰ به ترتيب    ۴۷ و   ۴۶ و   ۴۵يخچال در سال هاي    .  رسيده است  ۴۲ دستگاه در سال     ۱۹۴۰۰۰ به   ۳۷دستگاه در سال    
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قند و شکر از صد و دو هزار        .  دهدارقام زير رشد عمومي صنايع را نشان مي       .  هزار دستگاه توليد شده    ۱۵۰ و   ۱۲۰
 ميليون  ۱۸۲۶ ميليون کيلووات به      ۱۶۳ و برق از      ۴۶ به پانصد و چهل و دو هزار تن در سال                 ۳۰تن در سال     

 . هزار تن افزايش يافته است۱۵۴۸ هزار تن به ۲۲۴کيلووات و سيمان از 

 کارگر به   ۱۸۰۰ کارخانه با    ۱۶. ( کارخانه ي بزرگ در کشور مشغول کار بوده است          ۶۰۰ حدود   ۱۳۴۶در سال   
که با توجه به صنايع دولتي مثل برق، نفت و           .)  کارگر در هر واحد    ۲۲۵ کارخانه به ميانگين     ۵۷۰طور متوسط و    

 .ن مشغول کار بوده اندآ هزار کارگر صنعتي در ۲۲۰ جمعا حدود  آهنراه 

.  هزار کارگر وجود داشته است      ۶۵با حدود   ) نه کارگاه دستي  ( کارگاه صنعتي    ۴۰۰۰در همين سال نزديک به       
 افزايش  ۱۳۵۱اين ارقام در حال حاضر در سال         . نفر در هر واحد کار کرده است      ) ۱۷ميانگين   (۵۰ تا   ۱۰که بين   

 . زيادي يافته و به سرعت نيز در حال رشد است

. کرده است ن رشد   آسرمايه گذاري در استخراج معادن، رشته ي ديگري که بورژوازي صنعتي کمپرادور در              ) ۲
استخراج معادن با مشارکت و کمک مالي و فني صنايع  و سرمايه هاي خارجي است؛ اين رشته طي سال هاي اخير            

شرکت هاي مشترک معدني به سرعت افزايش         . رشد کرده است و آينده درخشاني براي سرمايه داران دارد             
عمده ي اين  . نابع زيرزميني به وجود مي ايد     در  مواردي صنايعي نيز براي تصفيه و آماده سازي اين م              . مي يآبد

صنايع با سرمايه گذاري دولتي و انحصارات خارجي ايجاد مي شود و در جاي ديگر مورد بحث قرار خواهد                         
 .در اينجا فقط به فعاليت بخش خصوصي اشاره کرده نمونه هايي به دست مي دهيم. گرفت

ه کرمان در استخراج مس سرمايه گذاري کرده اند که          شرکت بزرگ ايراني و خارجي در ناحي        ۴در حال حاضر    
اين . ن  تراست انگليس ايجاد شده     کشلمايه گذاري علي رضائي با شرکت س      يکي از انها شرکتي است که با سر         

 ۶۰ تا   ۵۰اين شرکت براي فعاليت خود      .  است ۴۹ به   ۵۱ن  آ ميليون تومان سرمايه اوليه دارد و سهام          ۲۰۰شرکت  
اين يک نمونه از نقش بورژوازي      . م خارجي مي گيرد که چند برابر سرمايه اوليه محسوب مي شود          ميليون دالر وا  

امور صادرات و بازاريآبي مس توليد شده با شريک انگليسي است و             . صنعتي کمپرادور در صنايع و معادن است      
 مشابه سرمايه گذاري تازه اي    اقاي رضائي در مقابل سرمايه گذاري خود مبلغي از سود را مي گيرد تا در رشته هاي               

 .بکند

به اين ترتيب انحصارات خارجي به کمک بورژوازي صنعتي کمپرادور منابع و نيروي کار جامعه ي ما را                            
 .مي ربايد

سرمايه گذاري هاي خارجي در صنايع و معادن و بازرگاني دولت به مثابه بورژوازي بوروکرات کمپرادور                    ) ۳
انحصارات جهاني هر   . ابع و نيروي کار ايران از سوي انحصارات خارجي دارد            مهم ترين نقش را در غارت من      

شرکت هاي خارجي گاه مستقل و گاه کنسرسيوم بين المللي         . سال، مبلغ سنگيني در ايران سرمايه گذاري مي کنند       
 بررسي کنيم،   اهميت منابع نفت و گاز ما را بر ان مي دارد که اين مطلب مهم را در بحث ديگري                 . به شمار مي رود  

. زيرا در حال حاضر مسائل اقتصادي مربوط به ان پايه و اساس اقتصاد، صنايع و بازرگاني ايرا ن را تشکيل مي دهد      
دولت طرحي تهيه کرده است که با         . در اينجا به فعاليت هاي اين سرمايه ها در رشته هاي ديگر اشاره مي کنيم              
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) احتماال در بندرعباس  ( براي صادرات اين کاالها در جنوب         آهن ذوب  انحصارات ژاپني و امريکائي يک واحد       
در ناحيه ي کرمان در حال حاضر سه        .  ميليون تن پيش بيني مي شود    ۵توليد اين مجتمع در حدود      . وردآبه وجود   

 ۴۹٪شرکت سهامي و معدني سازمه که       . شرکت خارجي مشغول فعاليت است که سرمايه خارجي و دولتي دارد           
لماني آ  ان به شرکت ۵۱٪که دولتي است تعلق دارد و ) ساگنوص(ازمان گسترش و نوسازي صنايع     ن به س  آسهام  

 با ساگنوص در همين ناحيه مشارکت        ۴۰٪همين شرکت الماني در يک شرکت ديگر با نسبت            ". شال گزنمت "
ينده نزديک  در آ .  چهار شرکت ليدتيد انگلستان تشکيل شده      ۴۰٪ ساگنوص و    ۶۰٪شرکت سوم با سرمايه     . دارد

قرار است صادرات مس در دهه ي       . د شد  آهن شرکت هاي ديگري در معادن مس سرچشمه به کار مشغول خو            
 . ميليارد دالر ساالنه برسد۱ آينده به 

 با ساگنوص    ۴۵٪براي استخراج گوگرد در اطراف بندرعباس، لنگه و قشم شرکت نفتي امريکائي تنکو                         
 .سرمايه گذاري کرده است

) شرکت رينولدز (شريک امريکائي   .  سهام امريکائي هم اکنون مشغول فعاليت است       ۲۵٪يم ايران با    لومينآشرکت  
ولي مطالعه اي در سرمايه اين     )  سرمايه پاکستاني است   ۵٪( سرمايه گذاري کرده    ۷۰٪ظاهرا در اينجا ايران     . است

 ميليون دالر و براي تهيه ي       ۵۰ن  آ هزار تن است و سرمايه        ۴۵ظرفيت کارخانه   . شکار مي کند آواحد حقايق را    
 ميليون مارک وام گرفته شده است، يعني در حقيقت                  ۱۴۰ماشين االت و ديگر فعاليت ها از المان غربي              

 .ن مي برندآلماني نيز سهمي برابر ديگر شرکاء در اين رشته داشته و سود هنگفتي از آسرمايه هاي 

 ۷۰٪. گنوص مشغول مونتاژ ماشين هاي کشاورزي است      سا ۳۰٪ سهام خصوصي و     ۷۰٪با  " ايران جاندير "شرکت  
 .امريکا و چند سرمايه دار ايراني تعلق دارد" جانديز"سرمايه به 

لي و  ردلعالوه بر موارد ياد شده صدها شرکت مشترک ايراني و خارجي مثل بي ـ اف ـ گودريچ، جنرال تاير،                       
از صد ميليون دالر سرمايه خارجي در اين قبيل صنايع             بيش   ۴۸ تا   ۴۲طي سال هاي   . ن ها مشغول فعاليتند  آمانند  

.  اين سرمايه امريکائي بوده است     ۶۰٪سرمايه گذاري شده و در اين مدت مبلغ مهمي به صورت سود خارج شده،               
معذالک مهم ترين خطر اين سرمايه ها، اين نيست که به صورت سود از کشور خارج مي شوند و منابع و نيروي                       

شرکت هاي خارجي اغلب سودهاي هنگفت خود را در رشته هاي تازه سرمايه گذاري              . مي کنندکار را استثمار     
 شرکت  ۱۶۰۰در حال حاضر     . مي کنند و پنجه ي خود را روي تمام رشته هاي بازرگاني و صنعتي فرو مي برند                 

هنگامي .  کار است  بتداياامريکائي در رشته هاي صنعتي و بازرگاني در ايران مشغول فعاليت هستند و اين هنوز                 
 به ده ها ميليارد دالر در سال برسد ايران به پارک                آهن که طبق پيش بيني درآمد ايران از نفت، گاز، مس و               

تجربه ي شرکت امريکن تلگراف اند     . تبديل خواهد شد  ) به خصوص امريکائي  (خصوصي سرمايه هاي خارجي     
 . تکرار خواهد شدبه مقياس وحشتناک تري از شيلي در اينجا  " I.T.T"تلفن 

آخرين مطلب در باره بورژوازي صنعتي کمپرادور اين است که بدانيم تمام امکانات مالي و صنعتي ملي از جانب                   
ماهيت صنايع بخش دولتي، نقش وام هاي دولتي که اغلب بدون بهره            . دولت در اختيار اين قشر گذاشته مي شود       

دي تماما نشان دهنده ي اين سوءاستفاده عظيم از منابع و نيروي           است، طرح هاي عمراني و ديگر فعاليت هاي اقتصا      
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تمرکز و وحدت اقتصادي و مالي بخش هاي مختلف بوروژازي به خصوص            . کار جامعه به سود بورژوازي است     
همبستگي بورژوازي مالي و صنعتي در سايه ي بورژوازي بوروکرات که منابع عظيم مالي و صنعتي کشور را در                    

اين اليگارشي عميقا با انحصارات جهاني      . به تدريج شبه اليگارشي سرمايه را در ايران پديد می آورد          . اختيار دارد 
 .بستگي داشته زائده اي از سيستم سرمايه داري امپرياليستي به شمار مي رود

 
 بورژوازي مالي کمپرادور

 
رباخواري از  . از مي گردد ن به عهد عتيق ب      آبورژوازي مالي، بخش قديمي از بورژوازي است که پيدايش                

رشد اين جنبه   . ن رشد کرده است    آمد، و پا به پاي        آپديده هايي است که در کنار بورژوازي کهن به وجود             
 .بورژوازي در اوايل قرن حاضر منجر به ظهور صراف ها و رباخواران بزرگي شده است

شته ها و قشرهاي مختلفي را در زمينه فعاليت        صراف ها، بهره کاران و نزول خوارها بسته به ميزان سرمايه خود در ر           
خود قرار مي دهند و از بازرگانان معتبر گرفه تا کسبه ي جزء محتاج سرمايه نقدي صراف ها و  نزول خواران                          

. از طريق دادن وام و دريافت بهره بورژوازي مالي در سود ديگر رشته هاي سرمايه داري مشارکت مي کند               . بوده اند
پيش از ان که بانک هاي خصوصي به وجود ايد، بورژوازي مالي با پرداخت وام به کمپرادورهاي                  به اين ترتيب    

ن وسيله  اي براي گسترش سودجويي سرمايه هاي خارجي            آبازرگان در اين راه گام برداشت و سرمايه ي                
رک ايراني و   معذالک تاسيس بانک  هاي خصوصي، به ويژه بانک هاي مشت       . شد) واردکنندگان کاالهاي خارجي  (

همان طور که در مورد شرکت هاي بازرگاني و        . خارجي را بايد مبدا پيدايش بورژوازي کمپرادور مالي شناخت         
ن ها آها به انحصارات خارجي نيست و فعاليت          نآصنعتي ديديم سرمايه ي اين شرکت ها بيان کننده ي وابستگی         

  ايجاد    ۳۳ ـ    ۳۸شاره کرديم که طي سال هاي         قبال ا . ن هاستآمالک اين وابستگی و يا نقش کمپرادوري            
بانک هاي خصوصي ايراني و مشترک چگونه بازار داخلي را در معرض تهاجم بي سابقه ي کاالهاي خارجي قرار                 

پس از  . ن غيرقابل انکار است   آنقش بانک ها در رشد بورژوازي کمپرادور تجاري و پيدايش بخش صنعتي             . داد
ورد يک  آارات تجاري بازار را با تورم اعتباري روبرو ساخت و بحران به وجود                  اين که افزايش نامناسب اعتب     

دوره ي رکود نسبي در فعاليت بانک ها ديده شد، ولي با تحوالت اقتصادي مقارن اصالحات ارضي راه براي                        
ارات اين بار اعتبارات صنعتي جاي اعتبارات تجارتي صرف را گرفت، اعتب          . گسترش فعاليت بانک ها گشوده شد    

به اين ترتيب به    . دولتي نيز از طريق بانک هاي دولتي و يا نيمه دولتي و خصوصي در اختيار صنايع قرار گرفت                   
يک سري بانک ها به فعاليت قديمي خود يعني دادن اعتبارات بازرگاني ادامه           . تدريج بازار بين بانک ها تقسيم شد     

چند بانک ديگر، تجار درجه      . ورژوازي کاسب کار بود  دادند طرف معامله ي ان ها بورژوازي تجاري و خرده ب          
 .دوم، کسبه، پيشه وران و بعدها خرده مالکان و دهقانان و حتي کارمندان دولت را طرف معامله ي خود قرار دادند

و از طريق گسترش شبکه ي بانکي به تمام شهرها و قصبات و محالت، همچنين با دادن وام هاي کوچک و پرسود                 
چند بانک دولتي يا     . فتي به دست آورده و در امور بازرگاني و گاه صنعتي سرمايه گذاري کردند                سرمايه هنگ 

. نيمه دولتي که سرمايه ي داخلي و خارجي داشتند، واسطه ي دريافت وام هاي خارجي و توزيع ان در بازار شدند                   
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 به صنايع بزرگ و پاره اي به         خود اين بانک ها بسته به ميزان قدرت مالي خود صنايع را تقسيم کرده و بعضي                   
در مواردي نيز که تعداد ان کم نيست، بانک ها به جاي دادن وام، در سرمايه گذاري                . صنايع کوچک وام داده اند   

از جمله مهم ترين   . مشارکت کرده و با صنايع و بازرگاني، تمرکز و يک پارچگي بي سابقه اي به وجود آورده اند               
مطالعه فعاليت اين بانک بازگوکننده ي خصلت عمومي           . عتي و معدني است     اين بانک ها، بانک توسعه صن       
 .بورژوازي مالي کمپرادور است

و " الزارفرو" با سرمايه ي چهل ميليون تومان با مشارکت بانک هاي امريکائي                        ۳۸اين بانک در سال          
اشت که عمده ان ها      بانک خارجي تعلق د     ۱۶در آغاز چهل درصد سهام ان به           . تشکيل شد " چيزرانترناشنال"

 ۲۴۰۰تعداد سهام داران ايراني    .  رسيد ۸۲٪بعدها سرمايه ي شرکاي ايراني را افزايش دادند تا به            . امريکائي بودند 
تحليل سرمايه ي بانک واقعيات را نشان مي دهد؛ منابع مالي بانک اعم           . تن است ولي اين امر نبايد ما را فريب دهد         

 :ه و تقسيم کرده به شرح زير بوده استاز سرمايه و وام هايي که گرفت

 . ميليون تومان۱۴۵سرمايه ي سهام داران، اندوخته ها و ديگر منابع خصوصي بانک ) ۱

 . ميليون تومان۶۰وام بدون بهره از بانک مرکزي دولتي ) ۲

 . ميليون تومان۲۵۰وام با بهره از دولت ) ۳

 . ميليون تومان۷۹۸عه برابر ترميم و توس) امريکائي(وام از بانک بين المللي ) ۴

 . ميليون تومان۲۶وام از هيئت عمران بين الملل امريکا، برابر ) ۵

 . ميليون تومان۱۲۷۰ جمع کل 

در اينجا مي بينيم که اوال بيش از سيصد ميليون تومان از سرمايه عمومي کشور بدون بهره يا با بهره ي بسيار کم در                      
گر کليه ي وام هاي خارجي اين بانک توسط دولت با تکيه بر درآمد ارزي             اختيار بانک گذاشته شده، از طرف دي      

 درصد سهام ان    ۸۲نفت تضمين شده واال سرمايه هاي خارجي به اساني پول خود را در اختيار اين بانک که ظاهرا                  
 اين بانک از    مهم تر از همه اينکه نزديک به دو برابر کليه ي سرمايه و وام هاي دولتي               . ايراني است نمي گذاشتند  

حال ببينيم  . بانک هاي خارجي وام گرفته و در واقع واسطه ي بهره کاري اين بانک هاي بزرگ خارجي بوده است               
به طور درازمدت   "  ميليون تومان  ۷/۵ميانگين  "اين سرمايه ها، ارقام بزرگ     . اين بانک با اين وجوه چه کرده است        

در وسائط نقليه   : فهرست توزيع وام ها به شرح زير است      . ار گرفته است  در اختيار صنايع مونتاژ يا وابسته ي ايران قر       
 ۶۷ وام،   ۲۶ ميليون تومان؛ در صنايع سبک فلزي          ۹۷ وام،   ۹ ميليون تومان؛ در صنايع فلزي اصلي          ۱۱۶ وام،   ۱۷

ميليون  ۱۲۴ وام،   ۲۹ميليون تومان؛ در ماشين االت و کاالهاي برقي          ۲۲۲ وام،   ۶۵ميليون تومان؛ در مواد غذائي       
 . ميليون تومان۱۷۰ وام، ۲۸ ميليون تومان؛ در نساجي ۲۱۹ وام، ۳۹تومان؛ در صنايع غيرفلزي 

بانک توسعه صنعتي در چند رشته مستقيما سرمايه گذاري کرده و از اين حيث يک مؤسسه ي صنعتي نيز به شمار                    
. ادن وام هاي صنعتي شرکت داشتند     عالوه بر اين بانک، بانک هاي اعتبارات صنعتي و عمران نيز در د               . مي رود

 .چيزي که هست اين دو بانک صنايع و سرمايه هاي کوچکتر را طرف معامله خود قرار داده اند
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ن ها مبالغ قابل   آاخيرا بانک هاي امريکائي تصميم گرفتند توسط چند بانک ايراني مثل بانک تهران، پارس و مانند                
زاد مثل پزشکان، مهندسان    آدامنه ي اين فعاليت ها تا مشاغل       . ندتر تقسيم کن   توجهي وام بين رشته هاي کوچک     

به اين ترتيب بانک هاي ايراني واسطه ي         . گسترده مي شوند ) براي تاسيس درمانگاه ها و بيمارستان ها و غيره         (
مه شرکت هاي بي . رشته ديگر بورژوازي مالي کمپرادور فعاليت هاي بيمه است       . فعاليت بانک هاي خارجي شده اند   

فعاليتي مشابه بانک ها دارند، سرمايه ي خود را از تراکم حق بيمه افزايش داده و در امور صنعتي و بازرگاني                           
در حال . اغلب خود بانک مستقلي را در اختيار دارند و يا در بانک ها صاحب سهم هستند            . سرمايه گذاري مي کنند 

عالوه بر يک شرکت    . در ايران فعاليت مي کنند   حاضر چندين شرکت بيمه خارجي به صورت نمايندگي و شعبه            
. و چند سازمان بيمه اجتماعي شرکت هاي خصوصي ايران نيز در اين رشته مضعول فعاليتند                 ) بيمه ايران (دولتي  

نکته مهم اين است که شرکت دولتي و شرکت هاي خصوصي اوال از طريق بيمه اتکائي با سرمايه هاي خارجي                      
واگذاري بخشي از حق بيمه ها به شرکت هاي بزرگ خارجي و در مقابل کسب                : تکائيبيمه ي ا . مربوط شده اند 

اين عمل براي از بين بردن خطر          . ن شرکت ها و به همان نسبت در تامين خسارات است               آتضمين و تعهد      
 ثانيا سرمايه گذاري اين  . ورشکستگي و زيان در مقابل خطرات بزرگ از جانب شرکت هاي بيمه به عمل مي ايد               

شرکت ها در همان رشته هائي است که با انحصارات جهاني وابستگی داشته و يا به نحوي نقشي در تکميل نظام                      
هتل داري، اداره ي مؤسسات جلب توريست و مالکيت مستغالت            . سرمايه داري وابسته ي موجود ايفا مي کنند      

 .اي بيمه تماس داردبزرگ شهري از رشته هاي بازرگاني است که با فعاليت بانک ها و شرکت ه

با گسترش روابط سرمايه داري وابسته در ايران، رشته هاي تازه اي در بخش بازرگاني به وجود امد، که ويژگي                      
اين رشته ها قلمرو بورژوازي تجاري است که با همکاري بورژوازي مالي                . ن هاستآن ها محتواي خدماتي     آ

حمل و نقل، هتل و کازينو و پالژداري، بيمارستان و                 در اين مورد مي توان از مؤسسات            . توسعه مي يآبد 
مشارکت و  . درمانگاه هاي خصوصي، مدارس و مؤسسات آموزشي و تربيتي از کودکستان تا عالي را نام برد                    

همکاري سرمايه هاي مالي با سرمايه هاي صنعتي و بازرگاني به تدريج سرمايه داري وابسته را به صورت متمرکز                   
يروي متحد از يک سو با دولت و بورژوازي بوروکرات پيوند يافته و از امکانات وسيع ملي ـ از                   اين ن . درمی آورد 

و از سوي ديگر با انحصارات          . نظر صنايع، نيروي کار، بازار فروش و حاکميت سياسي ـ بهره مي جويد                    
 چنين اتحادي براي     آينده. امپرياليستي وابستگی داشته از حمايت اقتصادي و سياسي ان ها برخوردار مي گردد              

تمرکز و قدرت رژيم سرمايه داري وابسته در آينده به صورت            . بورژوازي وابسته ايران بسيار درخشان مي نمايد      
 .، تمام حيات اقتصادي جامعه را تحت کنترل خود در خواهد اوردآمدهيک نظام اجتماعي اقتصادي جامع در

 
 بورژوازي کشاورزي کمپرادور

بودي فئوداليسم و حل مسئله ي ارضي و کشاورزي ديديم که استراتژي دستگاه حاکم                   در بررسي پروسه ي نا    
استقرار اين روابط با ايجاد مزارع مکانيزه از دو دهه ي قبل           . استقرار روابط سرمايه داري در توليد کشاورزي است      

روابط سرمايه داري به   هر جا زمين و آب مساعد بود مالکان مزارع و سازمان هاي کشاورزي، بر اساس               . شروع شد 
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در طول مراحل اصالحات ارضي نيز رژيم همه جا از استقرار اين روابط سرمايه داري به وجود                      . مدندآوجود  
در طول مراحل اصالحات ارضي نيز رژيم همه جا از استقرار اين روابط استقبال کرده و روستاهاي                         . مدندآ

 ۴۵تا اوآخر سال    . از شمول قانون اصالحات ارضي معاف کرد      ) يعني مزارع مکانيزه  (بسياري را تحت اين عناوين      
.  ِده ششدانگ تحت عنوان روستاها و مزارع مکانيزه از مقررات اصالحات ارضي استثناء شده اند                   ۱۰۲۷۷جمعا  

 هکتار تا پانصد هکتار و گاه حتي           ۱۰۰از حدود    (عالوه بر دهات ششدانگ در اکثر موارد مزارع کوچکتر              
 هاي مرغوب روستا از تقسيم اراضي معاف شده، مستقيما توسط بانک به صورت مکانيزه يا                   از زمين ) کوچکتر

اين پروسه يکي از منشاء هاي رشد بورژوازي کشاورزي          . نيمه مکانيزه بر اساس کار روزمزدي کشت مي شود         
 .است

باغ ها . کرده است باغ داري رشته ديگري است که به خصوص در دهه ي اخير بر اساس روابط سرمايه داري رشد                 
معذالک باغ داري مدرن با سرمايه گذاري        . در طي سه مرحله اصالحات ارضي مشمول اصالحات نشدند               

طي سال هاي اخير   . بورژوازي و يا مالکان بورژوا شده جدا از شيوه هاي قديمي ارباب و رعيتي به وجود امد                     
زده و ابعاد بي سابقه اي به اين رشته          مؤسسات بزرگ کشاورزي در اراضي وسيع و مساعد دست به فعاليت                  

چنين مؤسساتي پيدا شد ولي نمونه هاي عالي ان در جنوب               ) سواحل خزر (در شمال    . کشاورزي بخشيده اند 
به اين ترتيب باغ داري نيز رشته ديگري است که زمينه رشد بورژوازي کشاورزي را                    . ديده مي شود ) کرمان(

 .فراهم مي سازد

پرورش زنبورعسل، رشته هايي است که در جنب فعاليت هاي کشاورزي بر اساس روابط               دامپروري، مرغداري،   
معذالک تعداد اين رشته ها در      . سرمايه داري رشد کرده و حيطه فعاليت بورژوازي کشاورزي به شمار مي روند             

ي عظيم  شرکت هاي عظيم کشت و صنعت مجتمع ها      . مقايسه با انچه به تازگي آغاز شده است ناچيز مي نمايد            
گوشت و لبنيات مهم ترين عواملي است که دست سرمايه داري بزرگ خارجي و داخلي را در توليد کشاورزي                    

 .مي گشايد

شرکت هاي کشت و صنعت در اراضي بسيار مساعد وسيع که به خرج دولت از آب الزم برخودار شده اند ايجاد                    
 ميليون دالر   ۲۰اين شرکت با    .  زير سد دز است     نمونه اين شرکت ها شرکت هاشم نراقي و امريکا در          . مي شود

در اين منطقه   . سرمايه ايراني و امريکائي در ده ها هزار هکتار اراضي زير سد دز شروع به فعاليت کرده است                      
روستاهائي که خرده مالکي بوده و يا با اصالحات ارضي خرده مالکي شده بود، تحت شرايطي از جانب شرکت                    

جمعيت روستائي زائد بر    . شده و يک پارچگي اراضي در منطقه اي وسيع فراهم گشت          خريده  ) به دست دولت  (
بنآبر طرح نهايي در اين منطقه سه شهرک با ظرفيت دو هزار خانه ساخته                   . نيروي کار از اين منطقه رانده شد        

 .مي شود که نيروي کار کشاورزي و صنايع مربوط به ان را در خود جاي خواهد داد

يه گذاري خصوصي در اين شرکت، دولت از خزانه عمومي صدها ميليون تومان براي ايجاد سد و                 در مقابل سرما  
آب و برق ارزان در اختيار شرکت قرار مي گيرد و عايدي دولت از اين               . کانال هاي آب رساني خرج کرده است    

 .راه برابر بهره اين سرمايه گذاري سنگين نيز نمي گردد
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 مکانيزه اداره مي شود و ماشين هاي کشاورزي، کود شيميائي، کارشناسان               اين واحد بزرگ به صورت کامال       
محصوالت اين واحد اساسا    . کشاورزي و کارگر کشاورزي رد اين واحد به طور کامل به کار گرفته شده است                

مهم ترين محصول اين واحد مارچوبه بوده است که          ) ۵۰سال  (طي سال گذشته     . براي صادرات توليد مي شود    
 .ر از فرودگاه آبادان به اروپا صادر شده، و ده ها ميليون تومان براي شرکت درآمد داشته استيک س

اين شرکت در آينده نزديک متوجه بازار داخلي نيز خواهد شد و در رقابت با توليدکنندگان کوچک                               
کت واگذاري  نکته جالب در آغاز کار اين شر       . محصوالت کشاورزي بازار را به انحصار خود در خواهد اورد           

ن بود که    آاز جانب دولت به       ) دز کوچک (کليه ي تاسيسات، ماشين االت و تحقيقات و طرح هاي عمراني              
 .ميليون ها سرمايه گذاري دولتي را به رايگان در اختيار سرمايه داران داخلي و خارجي قرار داد

ي خارجي، دشت خوزستان، دشت شرکت ها. گونه شرکت ها در ده ها نقطه مساعد کشور در حال ايجاد است     اين
با ايجاد و توسعه شرکت هاي     . قزوين، دشت مغان و اراضي مشابه را زمينه مساعدي براي فعاليت تشخيص داده اند            
 .عمده نيازهاي بازار داخلي به محصوالت کشاورزي از اين طريق رفع خواهد شد

که در سيستم مصرف جامعه شهري در        در کنار اين واحدهاي کشاورزي مدرن، صنايع موادغذايي ايجاد شده              
معذالک بخش مهمي از محصوالت اين شرکت ها       . جهت نظام سرمايه داري وابسته دگرگوني ايجاد خواهد کرد        

 .به خارج صادر خواهد شد

بخش ديگري از اين سرمايه گذاري سنگين در طرح هاي مجتمع گوشت و لبنيات به کار خواهد رفت اين                           
 . و بازار داخلي را در درجه اول هدف قرار خواهد دادآمدهول اسا به وجود واحدها نيز با ابعادي غ

کليه . ايجاد خواهد شد  ) و کمک هاي بزرگ دولتي    (اين واحدها با سرمايه گذاري مشترک ايراني و خارجي            
نه فقط سرمايه گذاري   . واحدهاي کشت و صنعت و مجتمع هاي گوشت و شير از حمايت مالي دولت برخوردارند             

لتي در سدسازي، راه سازي و برق و سوخت توسط اين واحدها مورد بهره برداري قرار مي گيرند، بلکه حمايت                 دو
دولت به صورت وضع مقررات ارضي و گمرکي به اعطاي وام هاي سنگين با بهره کم اين بخش بورژوازي                         

 استثمار مي کند، تقويت     نوخاسته را که منابع ارضي و طبيعي و نيروي کار را دوشادوش سرمايه هاي خارجي                   
 .مي نمايد

 
دهقاناني که بر اثر    . در آينده شاهد نارضائي هاي دهقانان سلب مالکيت شده توسط اين شرکت ها خواهيم شود               

و به کارگران شهري و يا قشرهاي مادون پرولتاريا    . ن ها بايد به شهرها رو بياورند     آسيستم توليدي مکانيزه اکثريت     
برابر اين واحدهاي غول پيکر، خرده مالکان       اهم چنين در آينده بايد شاهد رقابت ن         . پيوندندب) مثل زاغه نشينان (

رقابتي که به دو قطبي شدن توليد          . کشاورز و سرمايه هاي کوچک که در اين بخش فعاليت مي کند باشيم                
. قق خواهد يافت  ولي اشتباه است اگر تصور کنيم که اين پروسه در مدتي کوتاه تح              . کشاورزي خواهد انجاميد  

به موجب طرح هاي اصالحات ارضي      . زماني طوالني مسئله دهقانان از جمله مسائل مهم جامعه ما خواهد بود               
تا سال (قريب دو ميليون خانوار روستايي صاحب زمين شده و يا بر اساس رابطه پولي اجاره دار اراضي خود شدند            



٤٥        طرح جامعه شناسی و مبانی استراتژيک جنبش انقالبی ايران 
      سازمان اتحادفداييان خلق ايران 

 مزرعه اجرا شده و از      ۷۹۸ و کمتر از ششدانگ و در          قريه ششدانگ  ۱۵۳۲۰ مرحله اول اصالحات ارضي در       ۴۱
 هزار خانوار زارع که جمعا سه ميليون و چهارصد و پنجاه و هفت هزار نفر را شامل مي شود صاحب                     ۶۴۵اين راه   

 هزار مورد به مرحله اجرا درآمد و يک          ۲۲۰ مرحله دوم اصالحات ارضي در        ۴۶تا شهريور   . زمين و آب شدند   
به اين ترتيب مهم ترين     ). ر و هفتاد و پنج خانوار پنج تا شش ميليون نفر را در بر گرفته است                    ميليون و نود هزا    

مسئله دهقاني ايران، سرنوشت اين دو ميليون خانوار که حدود ده ميليون جمعيت روستايي را در بر مي گيرد                         
 .دبقيه جمعيت بخشي خرده مالکان سابق، خوش نشين ها و عشاير کوچ نشينن. مي باشد

خوش نشين ها که فاقد زمين و آب بودند و محروم ترين قشر دهقاني ايران محسوب مي گردند پس از اصالحات                    
 .ارضي به سرعت در حال رشدند

شدن هستند، با صرفه ترين    " چاق"در بسياري از موارد واگذاري اراضي تقسيم شده به خرده مالکاني که در حال                 
ون موارد بسياري وجود دارد که عليرغم منع قانوني، اين واگذاري انجام             هم اکن. عمل اقتصادي محسوب مي شود   

 .اين دهقانان به خيل عظيم خوش نشينان مي پيوندند. يافته است

بيشتر در معرض امواج     ) خوش نشيني(خوش نشين ها در حالي که محروم ترين قشر دهقانانند و با توجه به امر                   
انان صاحب زمين شده و اجاره داران فوق الذکر فشار نظام سرمايه داري              به اندازه دهق  . کارگري قرار مي گيرند  

 .دولت را مستقيما روي دوش خود حس مي کنند

پرداخت بهاي اراضي يا اجاره نقدي، پرداخت آب بها به دولت، بهره ي بانک ها که در پهنه روستاها گسترده                        
دارها، صاحبان وسايل حمل و نقل، افات و                استثمار سلف خرها، نزول خواران غيررسمي، ميدان         . شده اند

خشک سالي، اجحاف فروشندگان کاالهاي صنعتي و مصرفي و ده ها نوع عوارض، ماليات و مشکالت اين قشر                   
نيازهاي اقتصادي و اجتماعي اين     . وسيع را با سيستم اقتصادي جامعه مربوط کرده و با ان برخورد ايجاد مي کند               

زايش يافته و همراه اميدها و انتظارهائي که در دل ان ها رشد کرده بود امروز با                  طبقه پس از اصالحات ارضي اف      
سرانجام پس از اين همه هياهو، اصالحات ارضي از ديدگاه اين دهقانان              . واقعيت هاي دردناکي برخورد مي کند   

ر اين ميان فقط     د. فئوداليزم ملغي شده، اما فقر و محروميت به جاي خود مانده است              . سرآبي بيش نبوده است    
تبديل ) و اين امکان رشد به زيان دهقانان صاحب زمين انجام مي گيرد          (خرده مالکين که امکان رشد پيدا مي کنند       

به قشري مياني و مرفه شده، نقش خرده بورژوازي مرفه شهري را نسبت به دستگاه حاکمه و در مجموع نظام                          
 .د کرد آهنسرمايه داري وابسته ايفا خو

ولي اکثر اين عشاير    . بع تشکيالت و روابط ايلي هستند جمعيت چشم گيري را تشکيل مي دهند           اان که ت  عشاير اير 
اين جمعيت قشري از دهقانان را به وجود می آورد که ويژگي              . تخته قاپو شده و کوچ نشين محسوب نمي شوند       

ها با زمين، جزو قشرهاي مختلف       بر موقعيت خود و رابطه ان      ا  عشاير تخته قاپو بن    . ان ها داشتن روابط ايلي است     
در اغلب موارد اين قشر مشمول اصالحات ارضي شده ولي هنوز در برخي نواحي                 . دهقانان طبقه بندي مي شوند  

 .به علل سياسي، اصالحات ارضي به مورد اجرا گذاشته نشد) به خصوص کردستان(مرزي 
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گذرانند اقليتي از جمعيت عشايري را تشکيل         عشايري که زندگي شباني يا نيمه شباني و نيمه کشاورزي را مي              
اين قشر از محروم ترين قشرهاي روستائي بوده و عوامل اقتصادي و اجتماعي پيچيده اي انان را در موضع                 . مي دهد

در مبحثي که طبقات و نيروهاي جامعه را مورد بحث قرار مي دهيم به طور                      . مخالفت با رژيم قرار مي دهد      
 .اير و نقش انان خواهيم پرداختجامع تري به مساله عش

در .  هزار نفر تخمين زده مي شود      ۷۰۰ جمعيت يعني حدود      ۲/۵٪عشاير کوچ نشين ايران در حال حاضر قريب          
بديهي .  ميليون نفر تخمين زده مي شود     ۳حالي که مجموع جمعيتي که زير روابط ايلي قرار مي گيرند در حدود               

نسل زندگي تخته قاپويي، همبستگي هاي ايالتي خود را به ميزان           است بخش مهمي از اين جمعيت طي يک دو           
 .زيادي از دست داده است

در اين بحث در باره ي خصوصيات بورژوازي کمپرادور ايران  که به مثابه ي طبقه حاکمه و پايگاه اساسي                            
 .امپرياليزم عمل مي کند خاتمه مي دهيم

 بقاياي بورژوازي ملي در چه حالي است؟
اي که بورژوازي ايران به دو قشر کمپرادور و ملي تقسيم شده بود، خصلت هاي ملي در پروسه هاي زير                    در دوره  

 :تحقق مي يافت

در اين دوره سرمايه گذاري هاي خارجي به      . بورژوازي توليدي در بخش خصوصي اساسا خصلت ملي داشت         ) ۱
غيردولتي يا خصوصي در تضاد چشم گيري با       بنابراين صنايع بخش    . جز در رشته ي نفت بسيار محدود و نادر بود        

 .انحصارات خارجي که با کاالهاي ساخت خارج، بازار داخل را مورد تهاجم قرار مي دادند، به سر مي برد

که در اين مورد کارخانه و      (ويژگي عمده ي اين صنايع اتکاء ان ها به منابع و بازار داخلي بود، به جز وسايل توليد                 
بقيه عوامل توليد، يعني مواد اوليه، مديريت، سرمايه، نيروي کار از داخل تامين              ) ب مي شود ماشين هاي ان محسو  

به اين ترتيب به جز ماشين االت و لوازم         . و محصوالت نيز صددرصد در بازار داخلي به فروش مي رسيد          . مي شد
وسط سرمايه دار ايراني انجام     يدکي  ان ها و احيانا نظارت فني محدود بر اين ماشين ها بقيه امور در دست و ت                      

منافع اين سرمايه داران ايجآب مي کرد که بازار داخلي در مقابل ورود کاالها و                . مي گرفت و به او تعلق داشت      
 .سرمايه  خارجي مسدود شده و رشد اين بخش سرمايه داري با رقابت خارجي روبرو نشود

 کمپرادور به زحمت تشخيص داده مي شد ولي تحليل         بورژوازي تجاري ملي در نظر اول از بورژوازي تجاري        ) ۲
 .فعاليت هاي بورژوازي کمپرادوري تجاري اين دو قشر را از هم تفکيک مي کرد

 :ويژگي هاي عمده بورژوازي تجاري ملي در پروسه هاي زير ديده مي  شود) ۳

يعني وابسته  . عاليت مي کرد اوال بورژوازي تجاري ملي با سرمايه ي مستقل خود در رشته ي صادرات و واردات ف               
استقالل سرمايه اي موجب مي شد که از منابع مختلف جهاني کاال وارد           . به بخش معيني از انحصارات جهاني نبود      

درست برخالف قشر کمپرادور که متکي به اعتبارات وارداتي بود و اغلب به صورت نمآينده انحصاري                     . کند
 .فعاليت مي کرد
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موضوع فعاليت ان به طور عمده کاالهاي صنعتي              . عاليت ان در بازار داخلي بود          ثانيا عمده ترين رشته ف      
 .بود) کارگاه  هاي سنتي و قديمي(داخلي، کا الهاي دستي ) کارخانه اي(

بازار با خصوصيات قديمي ان مرکز تاريخي بورژوازي تجاري ملي بود و کارگاه هاي دستي قديمي پيرامون اين                  
 . اين بورژوازي رابطه مستقيم داشتمرکز جمع شده با فعاليت

اين فعاليت با توليد کشاورزي صنعتي و صنايع ملي         . ثالثا بورژوازي تجاري ملي در صادرات فعاليت مهمي داشت        
به خصوص غالت و    (در جنب خريد و فروش محصوالت کشاورزي             . ارتباط داست ) مثل قالي بافي (سنتي  

و محصوالت  ) مثل پنبه (زار داخلي، محصوالت کشاورزي صنعتي      و محصوالت دامي براي عرضه به با       ) حبوبات
 .وري شده و به خارج صادر مي شدآو خشکبار براي صادرات جمع ) مثل پوست، روده(دامي 

 .اين خصلت موجب رونق فعاليت هاي توليدي مي شد و موازنه بازرگاني خارجي را تا حدود زيادي تامين مي کرد

با بورژوازي تجاري و صنعتي و        ) به صورت صراف ها و رباخواران     (قب مانده  بورژوازي مالي در حالت ع      ) ۳
 .ن ها تبعيت مي کردآپيشه وران سروکار داشت و از خصلت هاي عمومي 

 که درآمد ارزي نفت قطع شده بود بورژوازي ملي به سرعت              ۳۳ تا   ۳۰همان طور که قبال گفته شد در سال هاي         
مام ظرفيت خود فعاليت مي کردند و ممنوعيت  هاي ارزي فقط براي ورود               کارخانه هاي داخلي با ت    . رشد کرد 

صنايع نساجي داخلي تقريبا تمام بازار      . الت توليدي و لوازم يدکي و نيازهاي صنعتي ان  ها برقرار نشده بود           آماشين 
اين مدت توسعه   شيشه گري ـ صآبون پزي، چرم سازي و ده ها رشته ي ديگر در          . داخلي را دربست در اختيار داشت     

 مرداد مسير رشد تغيير کرد و همان گونه که از پروسه رشد بورژوازي کمپرادور ديديم،               ۲۸ولي با کودتاي    . يافت
معذالک بقاياي  . بورژوازي ملي در بخش هاي صنعتي، تجاري و مالي ان به راه کمپرادوري کاناليزه شد                        

 اين قشر در حالي که اعتبار اقتصادي و اجتماعي خود           .بورژوازي ملي در حال حاضر به حيات خود ادامه مي دهد         
. را تا حدود زيادي از دست داده است در مقابل سرمايه هاي عظيم وابسته آخرين مقاومت هاي خود را مي کند                      

قشرهاي باالئي خرده بورژوازي مثل کسبه، پيشه وران هنوز در کنار اين قشر ملي حلقه زده و در تضاد  ان با                            
در حال حاضر بقاياي بورژوازي ملي در پروسه هاي زير          . پرادور، با ان همدردي و مشارکت دارند       بورژوازي کم 

 :به چشم مي خورد

ويژگي اين صنايع،   . در کارخانه هاي کوچک قديمي که بازمانده بورژوازي توليدي ملي اند        : از جنبه ي صنعتي  ) ۱
ملي گفته شد کارگاه هاي نسبتا بزرگ قديمي را        کم و بيش همان است که در مورد بورژوازي صنعتي يا توليدي             

مجموعه اين بخش در زير فشار روزافزون بورژوازي وابسته تالش           . نيز مي توان زير همين عنوان طبقه بندي کرد       
. مي کند خود را از نابودي نجات دهد؛ ولي پروسه رشد بورژوازي وابسته به زيان جدي اين بخش ادامه مي يآبد                     

اي فعاليت اين بخش مي توان از کارخانه هاي کبريت سازي، صآبون پزي قديمي، شيشه گرخانه           در تشخيص رشته ه  
. و مانند ان ها نام برد      ) گري آهن مثل در و پنجره سازي و        (و کارگاه  هاي خياطي، کفاشي، نجاري، فلزکاري          

سهم کار در   : ثانيا. يه مي شود مقداري از مواد اوليه ان ها در داخل ته        : ويژگي اين کارگاه ها در اين است که اوال        
 .توليد بر نقش مواد اوليه و ابزار کار و سرمايه مديريت مي چربد
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ن ها در بازار داخلي و توزيع      آکه عمده فعاليت    )  به پايين  ۲از درجه   (از جنبه ي بازرگاني سرمايه هاي کوچکتر      )  ۲
دود قابل توجهي خصلت هاي بورژوازي تجاري      و پيشه وران و کسبه قديمي توانسته اند تا ح       ) بازار(و فروش است    

 .ملي را حفظ کنند

اين بقاياي بورژوازي ملي از يک سو در رقابت با واردکنندگان عمده ي کاالهاي خارجي قرار دارند، و از سوي                    
ديگر با سرمايه هاي بزرگي که در امر توزيع کاالهاي خارجي و يا محصوالت صنايع وابسته فعاليت دارند رقابت                   

در مقابل اين فروشگاه ها در      ) بازار(رقابت  . فروشگاه هاي بزرگ مظهر اين سرمايه هاي رشديآبنده اند       . ي کنندم
به خود جلب مي کند با     ) به خصوص در قشرهاي کسبه و پيشه وران      (حالي که همدردي خرده  بورژوازي شهري را       

 .رشد و تکامل نظام سرمايه داري وابسته محکوم به شکست است

بستگان بورژوازي تجاري ملي اند که عينا در        ا ، بنکدارها، صرافان، مسافرخانه داران، و    ستغالت داران کوچک م) ۳
 .معرض رقابت و فشار خردکننده ي بورژوازي وابسته بزرگ قرار دارند

 صاحبان مزارع کوچک مکانيزه يا نيمه مکانيزه که در مقياس هاي کوچک توليد کرده و با رشد سازمان هاي                  ) ۴
کشاورزي بزرگ و شرکت هاي کشت و صنعت و مجتمع هاي گوشت و لبنيات زير فشار شديد سرمايه هاي                       

 .بزرگ وابسته قرار مي گيرند، سرنوشتي بهتر از ديگر بقاياي بورژوازي ملي ندارند

ثانيا اين  نظري کلي به بقاياي بورژوازي ملي نشان مي دهد که اين بقايا اوال از نظر سرمايه اهميت کمتري دارد                       
بخش از بورژوازي موقعيت خود را در توليد و روابط اقتصادي به ميزان زياد از دست داده و به عنوان قشري رو                        

عمدتا در  (همان طور که گفته شد بقاياي بورژوازي ملي با قشرهائي از خرده بورژوازي             . ب مي ايد ابه زوال به حس   
و کسبه شهرهاي کوچک مشخص ترين اين قشرها را تشکيل             پيشه وران  . پيوند دارد ) شهر و ندرتا در روستا      

تضاد بقاياي  . بخشي از بازار تهران و شهرهاي بزرگ نيز جلوه ئي از اين پيوند را نمودار مي سازد                      . مي دهند
بورژوازي ملي و قشرهاي وابسته به ان با بورژوازي وابسته و امپرياليسم حامي ان، از جمله تضادهائي است که در                     

مثل (اين نيروها در کنار نيروهاي خرده بورژوازي شهري         . ضر نيروهائي را براي جنبش فراهم می آورد        حال حا 
در باره ايدئولوژي  اين جريان       . يک جريان ملي ضدامپرياليستي را به وجود می آورد         ) کارمندان و روشنفکران  

ذشته تحليل رفته و کاناليزه شده       در حالي که بورژوازي ملي طي دو دهه گ         . ملي بايد به نکات زير توجه داشت       
است و بقاياي ان از موقعيت اقتصادي و اجتماعي مهمي برخوردار نيست، ايدئولوژي بورژوازي ملي طي قريب                    
يک صدسال در جامعه ريشه دوانيده و به صورت تمايالت و افکار ناسيوناليستي مذهبي با محتواي ضدامپرياليستي                

کم بها دادن به اين امر       . ياسي را در ادوار مختلف به وجود آورده است          و ضداستبدادي جريان هاي مختلف س     
انحالل و ضعف بورژوازي ملي به معني خاتمه          . تاريخي در قشرهاي خرده بورژوازي خطاي جبران ناپذير است        

قشرهاي خرده بورژوازي با احساسي آگاه يا ناآگاه پايان رسالت             . يافتن نقش ايدئولوژي ان در جامعه نيست         
ن را به عهده گرفته با بهره گيري از ايدئولوژي طبقه کارگر ان            آاريخي بورژوازي ملي، عمال ميزباني ايدئولوژي       ت

نيروهاي پيشرو بقاياي بورژوازي ملي و           . را به صورت يک ايدئولوژي تلفيقي جان دار به کار مي گيرد                  
جلب حمايت و به دست گرفتن طبقات        خرده بورژوازي درحالي که اساسا متکي به اين نيروها هستند در صدد               
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تفاوت عمده و تاريخي نيروهاي طبقه کارگر و ديگر زحمتکشان با نيروهاي ياد شده                    . يندآزحمتکش بر مي   
بورژوازي ملي و خرده بورژوازي در حال حاضر چنين است که اين نيروها با رشد نظام سرمايه داري وابسته رشد                    

ن در حال زوال اند جنبش انقالبی در حالي که نبايد             آازي ملي و متحدان      ن که نيروهاي بورژو  آمي کنند، حال   
 ، بايد استراتژي خود را      ن غافل بماند  آن را در حال حاضر کم بها دهد و از             آنيروهاي بورژوازي ملي و متحد       

مشي اشتباه در اين زمينه موجب در پيش گرفتن يک               . بنده قرار دهد   امبتني بر بسيج نيروهاي انقالبی رشدي        
تاکتيک  هاي جنبش انقالبی نمي تواند فقط بازگوکننده       . غيرانقالبی و اعمال تاکتيک هاي بازدارنده خواهد شد        

اين . نفرت و خشم طبقه يا فشرهائي باشد که بر اثر رشد نظام سرمايه داري وابسته به حال زوال قرار گرفته اند                         
بنده بوده، نيروهاي     ابسيج نيروهاي انقالبی رشدي      تاکتيک ها بايد بر اساس استراتژي انقالبی، معطوف به                 

اعمال رهبري انقالبی طبقه کارگر در      . خرده بورژوازي و بقاياي بورژوازي ملي را در چنين مسيري کاناليزه کند           
 .شرايط حاضر جز اين مفهومي ندارد

مثال اصناف،  . استن ها ناشي از نظام حاکم اقتصادي اجتماعي        آبخش مهمي از خرده بورژواي شهري که وجود         
روشنفکران، کارمندان بخش دولتي و بخش خصوصي صنايع و بازرگاني و خدمات که به موازات رشد نظام                      
موجود رشد مي يآبند، نيروهائي هستند که همراه با قشرهاي ياد شده در کنار زحمتکشان شهر و ده مبارزه کرده                     

صل هاي آينده به   موقع خود به طور مشروح به بررسي          در ف . در انقالب زير رهبري طبقه کارگر شرکت مي جويند       
 .نيروهاي انقالب و کميت و کيفيت ان ها خواهيم پرداخت

 
 

 فصل سوم
 

 ن در نظام سرمايه داري وابسته ايرانت و صنايع وابسته به آنقش اقتصادي دولت و نقش نف
 

و به خصوص طي    (در بررسي هاي گذشته ديديم که بورژوازي کمپرادور ايران در حالي که طي بيست سال اخير                
اين ضعف در وابستگی ان به انحصارات        . رشد چشم گيري کرده از ضعف جدي نيز برخوردار است         ) دهه اخير 

ضعف بورژوازي کمپرادور که    . ست زيرا که اين ويژگي عمده و به اصطالح خصلت ذاتي ان است            امپرياليستي ني 
) آمدهکه اساسا بر اثر سلطه ي استعمار و ادامه استعمار نو به وجود                (ناشي از عقب ماندگي نظام توليدي جامعه         
يست هاي خارجي از منابع     ينده بورژوازي کمپرادور و متحد امپريال       ااست موجب مي شود که دولت به مثابه نم          

اقتصادي و کليه امکانات سياسي و اقتصادي خود براي تقويت بورژوازي کمپرادور و به طور صحيح تر گفته                       
 .شود، براي تکميل نظام سرمايه داري وابسته ايران بي دريغ استفاده کند

ش نقش دولت در ايجاد      موجب افزاي ) مانند همه ي کشورهاي استعمارزده    (ضعف تاريخي بورژوازي در ايران       
خصلت وابستگی که نظام اجتماعي ـ اقتصادي و رژيم سياسي را در            . اداره طرح هاي اقتصادي و عمراني مي گردد     

بر مي گيرد موجب مي شود که اين نقش دولت نيز در چارچوب عمومي اين وابستگی عمل کرده در مجموع از                     
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ن به عمل   آن مي دارد بررسي مختصري از        آکه ما را بر      معذالک اين نقش ويژگي هائي دارد        . ن فراتر نرود  آ
 .وريمآ

در صفحات گذشته ديديم که دولت چگونه با سرمايه گذاري در برنامه هاي عمراني مثل سدسازي، راه  سازي و                   
ن ها توسط  آدر مورد اين فعاليت ها که بهره برداري از         . ان زمينه رشد بورژوازي وابسته را فراهم مي سازد        آمانند  

انجام مي گيرد قاعدتا بايد بخش خصوصي سرمايه گذاري کند ولي ضعف                  ) بخش خصوصي  (بورژوازي   
بورژوازي وابسته چنين امکاني را به او نمي دهد در نتيجه برخالف کشورهاي پيشرفته سرمايه داري دولت بار                      

 .بداسنگين سرمايه گذاري در اين طرح ها را به عهده مي گيرد و به کمک بورژوازي مي شت

به ) ارضي و تحت االرضي  (در مورد پرداخت وام هاي سنگين دولتي به بخش خصوصي و واگذاري منابع طبيعي               
در اين فصل طرح هاي صنعتي و بازرگاني دولت         . بورژوازي کمپرادور در بحث هاي گذشته نمونه هائي بيان شد        

 .مورد بررسي قرار مي گيرد
 
  موجودن در نظامآماهيت صنايع دولتي و نقش ) ۱

در رشته هاي صنعتي و     )  انحصارات خارجي : در مقابل سرمايه گذاري مشترک    (سرمايه گذاري مستقل دولت     
اين صنايع کاالهاي سرمايه اي و کاالهاي        . معدني عموما اين ويژگي را دارد که ماهيت مصرفي نداشته باشد              

نند ماشين االت، کارخانه ها و مانند ان، و         کاالهاي سرمايه اي عمدتا وسايل توليد است ما        . واسطه توليد مي کند  
کاالهاي واسطه کاالهائي است که در توليد کاالهاي مصرفي به کار مي رود مثل مواد اوليه، مواد سوخت و                         

اين ويژگي موجب مي شود که بخش خصوصي کنترل نهايي توليد را در              . نو مانند آ  ) نفت، گاز و برق   (انرژي  
به عبارت ديگر بورژوازي است که از اين کاالهاي سرمايه اي و واسطه استفاده             . باشدمرحله توزيع به عهده داشته      

رابطه ي بخش دولتي صنايع و بخش خصوصي به سود بخش خصوصي تنظيم شده             . کرده و منافع عمده اي مي برد    
در . ز مي دهد به طوري که از اين سرمايه گذاري عظيم دولت سود قابل توجهي نمي برد و در اغلب موارد زيان ني                  

همان طور که گفته شد ضعف بورژوازي او را          (ن که سرمايه گذاري عظيمي کرده باشد         آ عوض بورژوازي بي  
 .از اين سرمايه عمومي يا ملي حداکثر بهره برداري را مي کند) قادر به اين سرمايه گذاري نکرده است

که کاالي مصرفي توليد مي کند، و ساليانه مبلغ        مثل کارخانه دخانيات    . در اين اصل موارد استثنائي يافت مي شود      
 .ماليات غيرمستقيم است" سود"ن که ماهيت واقعي اين آحال . گزافي به عنوان سود به خزانه دولت مي ريزد

همچنين ضعف تاريخي بورژوازي باعث شده که دولت پاره اي خدمات و يا توليد کاالئي که نقش خدمات                        
 دولتي است و يا مقدار قابل توجهي از برق توليدي مستقيما توسط              آهن مثال راه  . رداجتماعي را دارد به عهده بگي     

ن نيز اساسا توسط    ؛ نفت و مشتقات آ    )راي مصارف خانگي  مثال ب . (بنگاه دولتي به دست مصرف کننده مي رسد       
 معذالک طي سال  هاي اخير دولت کوشش کرده پاره اي از خدمات را به بخش                    . دولت به فروش مي رسد     

خصوصي واگذار کند مثل بيمارستان ها و امور بهداشتي و مدارس و امور آموزش و پرورش را طرح هائي نيز                        
صرف نظر از اين موارد مشي عمومي      .  و حتي راه سازي با سرمايه خصوصي در ميان است          آهن براي واگذاري راه   
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از اين راه سرمايه گذاري عمومي مورد . دولت در مورد صنايع و برنامه هاي سنگين عمراني همان ست که گفته شد          
که اساسا خصلت کمپرادوري     (بهره برداري سرمايه هاي خصوصي شده و به رشد سريع بورژوازي فعلي ايران                

 .کمک مي کند) دارد

ن ها واگذاري کارخانه هاي دولتي صنايع مصرفي به       اثبات مي کند زياد است از جمله  آ      نمونه هائي که اين مشي را      
 .مثل کارخانه روغن کشي ورامين و رودبار و کارخانه هاي قند از جمله کارخانه قند کرج. ي استبخش خصوص

 
 :صنايع دولتي اساسا به سه دسته تقسيم مي شود

، صنايع نظامي و صنايعي که با کمک              آهن صنايعي که در چند دهه قبل وجود داشته مثل دخانيات، راه                  
  آهن ذوب   مالکيت کامل دولت است، مثل       دولت ايجاد شده که در    کشورهاي سوسياليستي با سرمايه صددرصد      

اصفهان يا ماشين سازي اراک و تبريز و صنايعي که با سرمايه گذاري و مشارکت شرکت هاي خارجي به وجود                     
 .لومينيم، معادن مس سرچشمه مثل پتروشيمي، کارخانه اآمده

 
 . استدر باره دسته اول، يعني صنايع دولتي قبال اشاره شده) ۱

اين صنايع در زماني به وجود امد که بورژوازي کمپرادور صنعتي در ايران وجود نداشت و صنايع بخش                             
دولت نيز در اين دوره کارخانه هائي به وجود اورد که در ان شرايط به ثبات               . خصوصي اساسا خصلت ملي داشت    

ان جدا مي کرد صنايع دوره رضاشاه اين       اقتصادي کمک کرده و اقتصاد ايران را تا حدودي از اقتصاد بحراني جه            
 نيز دولت به نحو ضعيف تري اين سياست را دنبال کرد و چند                    ۳۲ تا    ۲۰طي سال هاي    . خصوصيت را دارد   
ولي ) مثل روغن کشي ورامين و چيت سازي تهران     (ورد،  ي مصرفي توليد مي کردند به وجود آ      کارخانه که کاالها  

 . اين سياست کامال کنار گذاشته شده است۵۰  ـ۴۱در دهه اخير و به ويژه در دهه 
 
 .صنايع دولتي که با کمک کشوهاي سوسياليستي ايجاد مي شود) ۲

اين روابط . روابط اقتصادي ايران با شوروي و ديگر کشورهاي سوسياليستي در خور توجه و تجزيه و تحليل است
رگاني ايران با اين کشورها بر اساس پاياپاي         از انجا که رابطه ي باز    . طي دهه اخير به سرعت گسترش يافته است        

بنابراين بين فعاليت هاي صنعتي و روابط بازرگاني ارتباط و بستگي زيادي وجود دارد، و در اينجا                . است) تهاتري(
 .و جنبه بازرگاني در مبحث بعد بررسي خواهد شد. بيشتر جنبه صنعتي اين فعاليت ها و روابط مورد بحث است

 :ف اين فعاليت ها به شرح زير استجنبه هاي مختل

الت و خدمات فني الزم براي      ليستي به صورت وام دولتي، ماشين آ     اتحاد شوروي و ديگر کشورهاي سوسيا     ) الف
 ۲/۵٪معموال بهره اين وام ها اندک و در حدود         . ايجاد صنايع سنگين و طرح هاي صنعتي عمراني را تامين مي کند         

و از اين   ) ئي دارد روي براي طرح لوله گاز در اختيار ايران قرارداد حالتي استثنا            در اين ميان وامي که شو       (است  
الت و کاالي صنعتي مصرف شده در اين طرح از غرب تهيه شده است بهره اين وام به نرخ هاي                     نظر که ماشين آ  

 .بين المللي نزديک است
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 اصفهان، ماشين سازي اراک و         آهن ذوب  . ايجاد صنايع سرمايه اي است     برنامه عمومي اين سرمايه گذاري        
ه در اين طرح ها اين کشورها اقالم بزرگ کاالي صنعتي سنگيني ب             . ماشين سازي تبريز چنين خصوصيتي دارند     

ن مواد اوليه، انرژي محصوالت کشاورزي و دامي صنعتي و خوراکي دريافت              ايران صادر مي کنند و در ازاي آ       
 .مي کنند

گذاري ها  ضعف صنايع مونتاژ را که وابسته به انحصارات غرب و مهم ترين رشته                دولت ايران با اين سرمايه     ) ب
ر توليدات اين صنايع با توجه به رشد صنايع قبل در حال حاض               . صنعتي حاضر است تا حدودي جبران مي کند        

راي  ان ها  يد و با سياست اقتصادي انحصارات جهاني در ايران مغايرت نداشته ب             رقيبي براي ان ها به حسآب نمي آ      
 .قابل تحمل است

، ماشين سازي، سدسازي، سيلوسازي، و در        آهن ذوب   :اين سرمايه گذاري ها در رشته هاي زير انجام مي گيرد          
، کشت و صنعت و مجتمع گوشت و شير، استخراج معادن و             )کارخانه خانه سازي (آينده کاغذسازي، خانه سازي    

 اصفهان است مختصرا     آهن ذوب   پروژه اين فعاليت ها را که       ر مهم ترين ما در زي  . گاز طبيعي، شيالت و مانند ان ها     
 .مورد بررسي قرار مي دهيم

 
  اصفهان آهنذوب 

 ذوب ولي اولين بار در زمان رضاخان، طرح ايجاد          .  شد  آهن ذوب  از اوائل قرن، بورژوازي ايران متوجه اهميت        
در اين زمينه آغاز شد و سرانجام اين طرح در کرج           مذاکراتي  ) کروپ(مد و با کارخانه هاي المان       به ميان آ   آهن

لماني ها که با انگلستان در رقابت بودند ظاهرا خود را آماده           آ. ت ساختماني براي ان آغاز گرديد     پياده شد و عمليا   
با دميدن  .  کرده بودند، ولي واقعا در اين مورد تحقيقات اساسي و بررسي کافي نشده بود                     آهن ذوب  ايجاد  

در بين مردم شايع شده بود که انگلستان مانع رسيدن             . (گ جهاني دوم اجراي اين طرح معوق ماند         طليعه ي جن 
صنعتي . مد به ميان آ    آهن ذوب  در سال چهل مجددا گفتگوي      ). لمان به ايران شده است     از آ   آهن ذوب  کارخانه  

اينک با فاصله   . اشته باشد که در اوائل قرن در پروسه رشد بورژوازي ايران مي توانست نقش واقعي استراتژيک د              
ولي . ن اهميت تاريخي بود     بود فاقد آ    آمدهعظيمي که بين صنايع پيشرفته غرب و شرق استعمارزده به وجود                

.  هم چنان يک ارزوي ملي محسوب مي شد          آهن ذوب  توده ها به اين دگرگوني موقعيت آگاهي نداشتند و             
 ذوب اين صنايع در حالي که در هند         . ت گذراني کنند معذالک صنايع غرب هنوز ترجيح مي دادند که بيشتر وق          

 . بود ترجيح مي دادند که ايران را بيشتر منتظر بگذراندآمده هاي متعددي به وجود آهن

 و   آهن  ديگر توليد کاالي واسطه اي چون          طي نيم قرن از اين قرار بود که           آهن ذوب  تفاوت اصلي موقعيت     
منابع اوليه اين کاال در غرب         . اليت سودمندي محسوب نمي شد     فوالد براي صدور ان به بازارهاي شرق فع            

از کشورهاي استعمارزده و     )  و زغال سنگ   آهن سنگ (ورود اين مواد اوليه      .  شود مي بايست براي آينده حفظ    
 و فوالد به اين کشورها سود قابل توجهي نداشت                 آهن بازگرداندن کاالهاي سنگين و ارزان قيمتي چون            

ي امپرياليستي پس از جنگ جهاني دوم استراتژي خود را سرمايه گذاري در کشورهاي                  انحصارچيان کشورها 
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اين . استعمارزده براي اين قبيل صنايع و صدور کاالهاي صنعتي پيچيده سبک و گران قيمت قرار داده بودند                      
) ختلفبه انواع م   ( آهن در حالي که غرب از صدور        . سياست طي دهه اخير در بسياري از کشورها اعمال شد           

در حال حاضر با صدور     .  ميليون دالر دريافت کند    ۶۰ هزار تن مي توانست مبلغي در حدود        ۵۰۰حداکثر به ميزان    
کاالهاي صنعتي پيچيده ئي مثل ماشين االت هواپيماي مسافري و جنگي، موتور و مانند ان مي تواند مبلغ هنگفتي                   

 قصد خريد چندتاي ان را دارد به تنهائي حدود شصت           مثال بهاي يک هواپيماي سوپرنيک که ايران      . دريافت کند 
در ) به صورت کاالي واسطه   ( و فوالد را      آهن غرب امپرياليست مي تواند بهاي پانصد هزار تن        . ميليون دالر است  

به اين ترتيب منابع نيروي کار و کارگران کشورهاي متروپل به           . يک قلم هواپيماي مسافري از ايران دريافت کند       
به اين ترتيب به صرفه است که اين قبيل کاالهاي واسطه در               .ن قيمت ممکن در شرق فروخته مي شود       گران تري

و اگر  (در اينجا منابع فراوان است       . خود کشورهاي استعمارزده با سرمايه مشترک يا خالص خارجي توليد شود            
و ) ئوليتي براي انان ايجاد نمي کند     هم فراوان نباشد زياني به امپرياليست ها نمي رسد، زيرا آينده اين ملت ها مس               

کارگر ارزان، بهتر از اين نمي شود که اين منابع و نيروي کار مورد استفاده قرار گيرد ونه فقط بازار داخلي را                           
اين نحوه  ي عمل   . اشباع کند بلکه توسط انحصارات به ديگر بازارها از جمله خود کشورهاي متروپل صادر شود               

ن نتايج درخشاني به بار آورده است، ونزوئال و کلمبيا هر دو توليدکنندگان بزرگ فوالد                   قبال در امريکاي التي   
و البته پس از جنگ با       (در سال هاي جنگ جهاني دوم ونزوئال تا حدود ده ميليون تن فوالد توليد کرد                   . بودند

 .اين پروسه را در رابطه انحصارات غربي بررسي خواهيم کرد) بحران عظيمي روبرو شد

 مذاکرات را به نتيجه رساند و در حالي   ۴۴در چنين شرايطي در پرتو حسن  رابطه با شوروي، دولت ايران در سال               
ن ها بود، قرار   ي غربي و يا همکاري فني و صنعتي آ          با مشارکت شرکت ها    آهن ذوب  که، قبال صحبت از ايجاد      

ه ظرفيت ان را حدود ششصد هزار تن تعيين         طرح اوليه ي کارخان  . شد شوروي ايجاد اين صنعت را به عهده بگيرد        
سرمايه گذاري شوروي به صورت وام حدود سيصد ميليون دالر مي شد که پس از شروع بهره برداري                 . کرده بود 

 . سال به صورت کاالهاي موردنياز شوروي به خصوص گاز طبيعي بازپرداخت مي گرديد۱۵طي 

در مذاکرات  .  در اين واحد شروع شد       آهن  توليد   ۱۳۵۰  آغاز شد و در سال      ۱۳۴۶ساختمان کارخانه از سال      
 و   آهن بنابراين طرح مي بايست کليه      .  ميليون تن برسد    ۱/۹ن به   طي ساختن کارخانه قرار شد ظرفيت آ        بعدي  

 مصرفي در صنايع     آهن  احتياجات ورق   ۱۳۵۶فوالد مورد مصرف ساختماني از اين واحد تامين مي شده و تا سال              
 .کل مصرف را تشکيل مي دهد مثل گذشته از خارج وارد شود درصد ۴۵٪که حدود 

خدمات فني اساسي   . ن توسط دولت ايران تامين شده است      ي، آب رساني و راه سازي و مانند آ      هزينه هاي ساختمان 
 .در ساختمان کارخانه و استخراج معادن توسط شوروي تامين گرديده است

بر ابن.  ميليون تن افزايش داده است       ۴رخانه اصفهان را به       آخرين مذاکرات ايران و شوروي ظرفيت نهائي کا          
 بعدها بايد    آهن ذوب  در جنب   .  از خارج کامال بي نياز گردد       آهن پيش بيني، با اين توسعه بايد ايران از ورود           

 ميليون دالر وام تازه در اختيار ايران         ۱۵صنايع سنگين ايجاد شود براي گسترش کارخانه، شوروي بايد پيش از              
 .ار دهدقر
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، قرارداد فروش گاز به شوروي نيز منعقد شد به موجب اين قرارداد گاز طبيعي                آهن ذوب  هنگام امضاي قرارداد    
 ۷۵۰ه ايجاد لوله     هزين. ستارا رسيده، تحويل شوروي مي گردد     ن از طريق شاه لوله ي سراسري به آ          جنوب ايرا 

تجهيزات و کاالهاي   . وروي دريافت مي گردد  ورد شده که قسمتي از ان به صورت وام از ش              ميليون دالر برآ  
ظرفيت گازرساني  . موردنياز براي اين طرح از اروپا وارد شده و زير نظر شرکت هاي فني خارجي اجرا شده است                

 ميليون فوت مکعب    ۱۶۵۰و در وهله ي اول، هزار ميليون فوت مکعب در روز است و در وهله ي دوم ظرفيت ان                    
 ميليون متر مکعب گاز به شوروي صادر شد به مبلغ            ۵۶۲۳جمعا  ) ۴۹ ـ   ۵۰ (۱۹۷۱ل  طي سا . در روز خواهد رسيد   

 . ميليون دالر۴۰حدود 

 ميليون دالر شد که در سال هاي آينده به سرعت افزايش                ۶۰ صادرات گاز به شوروي بالغ بر           ۱۹۷۲در سال   
 .خواهد يافت

 درصد در بازار    ۳۰ نوسان قيمت تا کمتر از         دالر براورد شده و    ۶/۶۰نرخ فروش گاز براي هر هزار متر مکعب           
اين قيمت از   .  بيشتر با مذاکره طرفين توافق خواهد شد         ۳۰٪از  . بين المللي روي اين قيمت اثر نخواهد گذاشت        

 نيز مبلغ قابل توجهي بر قيمت        آهن ذوب  در مقابل بهاي ماشين االت شوروي در       . قيمت فروش گاز ارزان تر است    
اخيرا شوروي و  کشورهاي سوسياليستي با کاهش قيمت ماشين االت با غرب رقابت                 . (ردمشابه غرب امتياز دا    

مي کنند و مهم تر از قيمت ماشين االت، دستمزد کارشناسان فني است که اين دو عامل طرح هاي صنعتي را به نحو                   
 ).مؤثري ارزان تر از صنايع غرب مي سازد

البته صدور گاز تا چند سال       . وام شوروي را مستهلک مي  سازد     به اين ترتيب دولت ايران از طريق صدور گاز             
. خواهد شد .  است  آهن ذوب  صرف بازگرداندن سرمايه دولت در خط لوله ي گاز که به تنهائي بيش از هزينه ي                

در . از اين شاه لوله براي گازرساني در داخل استفاده مي شود و شبکه گاز در شهرهاي سر راه ايجاد مي گردد                       
 حدود هزار ميليون متر مکعب گاز طبيعي در داخل، توسط اين خط توزيع شده و در همين مدت                         ۱۹۷۲سال  

 .حدود هشت هزار ميليون متر مکعب گاز به شوروي صادر شده است

 .حال بايد ديد که اين معامله چه مغايرتي با سياست کشورهاي امپرياليستي در ايران دارد

اضر و تا دهه آينده نقش اساسي در صنايع وابسته ايران بازي نخواهد                 در شرايط ح    آهن ذوب  اوال ـ توليدات     
اين توليدات ورود فوالد خارجي را محدود خواهد کرد و اين با توجه به توضيحاتي که قبال داده شد                           . کرد

 .مغايرتي با سياست امپرياليست ها در ايران ندارد

صدور گاز و   . يدب نمي آ اار کارتل هاي غربي به حس     ثانيا ـ صدور گاز ايران در بازاري مصرف مي شود که باز            
در حال حاضر شوروي به نوبت       . (نفت شوروي به اروپا در سال هاي آينده کاهش يافته و به صفر خواهد رسيد                

خود فروشنده ي گاز به اروپاي شرقي و حتي به اروپاي غربي است ولي در دهه ي آينده نيازهاي خود شوروي و                     
بنابراين ). ان امکان صدور گاز و نفت را به خارج از شوروي بسيار محدود خواهد کرد                    حفظ آينده ي منابع     

 .سيب نمي رساندآصدور گاز به شوروي به منافع غرب در بازارهاي جهاني 
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ن مورد مصرف بخش خصوصي بوده و توسط             و ديگر صنايع سنگين مشابه آ           آهن ذوب  ثالثا ـ توليدات      
و از اين حيث    ) چه در ساختمان و چه در صنايع      (مد،  ي مصرفي در خواهد آ    بورژوازي کمپرادور به صورت کاال    

به اين ترتيب اين    . سيبي نمي رساند  نظام سرمايه داري وابسته ايران آ     دولت جانشين بخش خصوصي نمي شود و به      
 موجب  ن مورد بهره برداري بورژوازي قرار مي گيرد و        از خزانه ملت مانند موارد مشابه آ        سرمايه گذاري عظيم   

 .ن مي گرددرشد و تقويت آ

در اينجا به طور مختصر به کارخانه ماشين سازي اراک و کارخانه ماشين سازي و تراکتورسازي تبريز اشاره                        
 .مي کنيم

 
 ماشين سازي اراک

 ميليارد ريال ايجاد شده و ساليانه سي هزار          ۵/۹ماشين سازي اراک با وام و کمک فني شوروي با سرمايه حدود              
 .شين االت مثل ديگ بخار، جراثقال تسمه نقاله و ماشين هاي کشاورزي توليد مي کندتن ما

 
 ماشين سازي تبريز

 ۵/۶( ميليون دالر    ۷۵با سرمايه اي حدود    ) کارخانه اشکودا (ماشين سازي تبريز با وام و کمک فني چکسلواکي           
کوچک، الکتروموتور، کمپرسور و مانند     ايجاد شده و ماشين مته و سنگ زني، ماشين تراش، ديزل           ) ميليارد ريال 

 .ان توليد خواهد کرد

الت از خارج وارد مي شود ولي به تدريج بايد در خود              قسمت هاي حساس و دقيق اين ماشين آ      در حال حاضر     
ي است که بتواند با مشابه خارجي        مشکل اصلي اين کارخانه باال بردن کيفيت توليد به سطح          . کارخانه تهيه شود  

 .کندن رقابت آ

برنامه گسترش اين   . کارخانه تراکتورسازي تبريز که با وام و کمک فني روماني ايجاد شده وضع متفاوتي دارد                 
مؤسسه صنعتي از مونتاژ ساليانه پنج هزار تراکتور ساخت روماني شروع مي شود و تا ساختن ساليانه ده هزار                          

مونتاژ اشتغال دارد و از اين نظر با صنايع ديگري که در حال حاضر اين کارخانه فقط به امر        . تراکتور پيش مي رود  
 ايران، اين کارخانه بايد       آهن ذوب  با تکامل   . با کمک کشورهاي سوسياليستي ايجاد شده تفاوت کيفي دارد           

 .مستقال به توليد تراکتور و ديگر ماشين هاي کشاورزي مبادرت کند

فني مربوط به ان ها مهم ترين اقالم واردات کشورهاي        و خدمات   ) ماشين االت(در حال حاضر کاالهاي سرمايه اي      
و در  آينده   (وام هائي که در پروژه هاي ديگر مثل سدسازي، سيلوسازي          . سوسياليستي به ايران را تشکيل مي دهد      

ن در اختيار دولت گذاشته مي شود که بايد با صادرات ايران به             و مانند آ  ). م تري که قبال ياد شد    در پروژه هاي مه  
يائي، قند و   ، سيمان، موادشيم   آهن عالوه بر اين مقاديري کاالي واسطه مصرفي مثل          . ين کشورها جبران گردد   ا

 ميليون دالري ماشين هاي    ۱۱۰تاکنون يک قلم بزرگ      . ن از اين کشورها وارد مي شود      شکر و کاغذ و مانند آ      
در مقابل همه   .  تحويل داده مي شود   نظامي و اسلحه و مهمات از شوروي خريداري شده که طي چند سال به ايران              

اين ها ايران بايد کاالهاي سنتي مثل پنبه، خشکبار، پوست، روده و مواد معدني مثل سنگ هاي فلزات، گاز و نفت                   
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و کاالهاي مصرفي صنعتي مثل کفش، کشباف و تريکو اتوبوس و يخچال و غيره به شوروي و ديگر کشورها                       
نگين طي سال هاي اخير و اختالف فاحش در موازنه  الزم است طي چند سال               بر اثر ورود کاالهاي س    . صادر کند 

.  ميليون دالر به اين کشور کاال صادر کند        ۷۲۰ ميليون دالر کاالي وارداتي از شوروي، ايران         ۲۸۰آينده در مقابل    
 .دتحليل روابط اقتصادي ايران با شوروي و ديگر کشورهاي سوسياليستي نتايج زير را به دست مي ده

سرمايه گذاري کشورهاي سوسياليستي چنانچه با کيفيت فعلي ادامه يآبد مي تواند در زيرسازي صنعتي ايران                 ) ۱
ايران در مقابل   ولي در   . زاد مي تواند مورد استقبال قرار گيرد     ين نوع سرمايه گذاري در يک کشور آ      ا. مؤثر باشد 

ه هر روز وابستگی ايران را افزايش مي دهد              ساي سرمايه گذاري هاي امپرياليستي ک     گسترش و رشد غول آ     
 .نمي تواند به استقالل اقتصادي ايران منجر گردد

اين سرمايه گذاري ها نمي تواند به رشد بخش خصوصي کمک مؤثر کرده و مسير تکامل صنعتي ايران را به                     ) ۲
 ديگر سرمايه گذاري هاي   به عبارت ديگر اين سرمايه گذاري ها مانند      . زيان بورژوازي کمپرادور دگرگون سازد     

 .دولتي توسط بخش خصوصي بهره برداري شده و به رشد بورژوازي کمپرادور کمک مي کند

با صدور مواد اوليه و انرژي از ايران نيازهاي روزافزون شوروي و ديگر کشورهاي سوسياليستي برطرف                       ) ۳
 رشد صنايع وابسته ايران کمک کرد در        صدور کاالهاي صنعتي مصرفي ايران به اين کشورها مستقيما به         . مي شود

در اين ميان بورژوازي     . حقيقت از اين راه صنايع غرب بازار تازه اي در کشورهاي سوسياليستي پيدا مي کنند                 
 نشان مي دهد که مناسبات زير در       بررسي اين روابط  . کمپرادور ايران سهم داللي و سرمايه گذاري خود را مي برد         

 .ن عمل مي کندآ

 .ران به غرب نفت و ديگر مواد اوليه و نيمه پرورده را مي دهداي) الف

 .غرب به شوروي و بلوک سوسياليستي کاالهاي مصرفي مي دهد) ب

 .الت مي دهدرهاي سوسياليستي به ايران ماشين آکشو) ج

طبيعي داخلي  در حقيقت اين سود از منابع       . بورژوازي ايران مبلغ مهمي سود مي برد و به سرمايه خود مي افزايد          ) د
 .ن به غرب حاصل مي گرددو صدور آ

از طريق صدور کاالهاي سنتي صادراتي به اين کشورها سرمايه داري کوچک و بخشي از خرده بورژوازي حق          ) ۴
فشاري که از جانب سرمايه گذاري خارج و رشد بورژوازي وابسته به بقاياي بورژوازي ملي               . بداادامه حيات مي ي  

يد، اين قشرها را با خطر ورشکستگي و نابودي روبرو مي سازد در            آده بورژوازي وارد مي   و سرمايه کوچک و خر    
ن که ورشکستگي قشرها براي دستگاه حاکمه مساله اقتصادي ايجاد کند مشکالت اجتماعي            آحال حاضر پيش از      

دامه حيات قشرهايي   کشورهاي سوسياليستي بهترين خريدار کاالهاي سنتي ايران هستند و در ا          . ايجاد خواهد کرد  
بازرگاني ايران با کشورهاي سرمايه داري غرب بازار         . که به توليد اين کاالها اشتغال دارند نقش مؤثري دارند            

مناسبي براي صادرات غيرنفتي ايران به وجود نمی آورد و براي جبران عدم توازن بازرگاني پاياپاي با شرق                          
 .ضروري است
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غرب خريدار خوبي   . يد کاالهاي صنعتي مصرفي از غرب بايد ارز بپردازند         کشورهاي سوسياليستي براي خر   ) ۵
براي شوروي و ديگر     . براي کاالهاي صنعتي شوروي نيست و به خصوص به ماشين االت ان ها نيازي ندارد                   

به سبب مونتاژ و عقب ماندگي      (کشورهاي سوسياليستي کامال صرف مي کند که نوع نامرغوب تر اين کاالها را               
در ازاي  ) ي و فني اين کاالها از نوع اصلي خود که در کشورهاي متروپل تهيه مي شوند، نامرغوب ترند                     صنعت

 .وردآصدور کاالهاي صنعتي خود به دست 

کشورهاي سوسياليستي در مقابل صدور کاالهاي صنعتي به ايران، مقدار زيادي مواد اوليه صنعتي و انرژي                     ) ۶
جه به نابرابری در قيمت گذاري اين کاالها در بازار جهاني به زيان کشورهاي              دريافت مي کند با تو   ) گاز و نفت  (

الت و وام هاي کشورهاي       سود مي برند امتياز قيمت ماشين آ          ، کشورهاي سوسياليستي از اين معامله         وابسته
 .سوسياليستي در حال حاضر نمي تواند اين نابرابری را تماما جبران کند

کشورهاي سوسياليستي عمال به تثبيت موقعيت رژيم کمک مي کند، نه فقط اين                 گسترش روابط ايران با       ) ۷
روابط به ثبات اقتصادي رژيم کمک مي کند بلکه به معناي تاييد ضمني رژيم و گاه تاييد سريع و مستقيما رژيم                       

ي رابطه و   رژيم ترجيح مي دهد به جاي برخوردهاي تبليغاتي و سياسي با شوروي از مزاياي سياس                . تلقي مي شود 
 .همکاري اقتصادي و فني بهره مند گردد

که اخيرا پس از ايجاد رابطه با چين توده اي با اين            (گسترش روابط اقتصادي ايران با کشورهاي سوسياليستي         ) ۸
در مقايسه با عواملي که وابستگی ايران با انحصارات جهاني                 ) بدادولت نيز مي تواند به سرعت افزايش ي           

بتي را خواهد داشت به اين معني که اين روابط نمي تواند از                  اتضمين مي کند همواره نسبت ث      امپرياليستي را    
ايران به کشورهاي امپرياليستي     ) و در نتيجه سياسي و نظامي      (مرزهاي مشخص بگذرد و به وابستگی اقتصادي          

 .غلبه کند
 
 صنايع دولتي با مشارکت انحصارات امپرياليستي) ۳

رشته هاي محدودي براي اين     .  صنايعي است که با مشارکت بخش خصوصي است           بخش ديگر صنايع دولتي،    
بال بخش مي ماند صرف نظر از نفت اين رشته عبارت از استخراج و تصفيه فلزات مثل صنايع مس کرمان که ق                        

فت و  لومينيم و چند طرح کم اهميت  تر مهم ترين رشته اي که در  آينده جدا از ن             مورد بحث قرار گرفت کارخانه آ     
مشتقات ان از طريق مشارکت دولت با شرکت هاي غربي گسترش خواهد يافت استخراج مس و توليد فوالد                       

با . است قبال گفتيم که بنا به طرح هاي موجود در دهه آينده صدور مس ساالنه به هزارميليون دالر خواهد رسيد                     
 ميليون تن   ۷/۵يه گذاري خواهد شد تا      ميليون دالر در ان سرما     ۴۰۰ گازي که حدود      آهن ذوب  ايجاد کارخانه   

در مرحله اول ظرفيت کارخانه حدود يک ميليون تن خواهد بود و طي              . (فوالد براي صادرات توليد خواهد کرد     
به اين ترتيب مي بينيم که انحصارات امپرياليستي براي ديگر منابع ايران              .)  ميليون تن بايد برسد     ۷/۵ده سال به     

اند و هدف به دست اوردن ده هزار ميليون دالر ارز خارجي در پايان دهه حاضر از چه                    کيسه هاي بزرگي دوخته   
ته باشد بايد انحصارات     راه هايي تحقق خواهد يافت؟ براي اين که اين توليدات عظيم از قبل بازار فروش داش                  
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 قبال ذکر شد     همان طور که . ن سرمايه گذاري کرده بر توليد و صدور کنترل کامل داشته باشند                جهاني در آ   
 شرکت مي کنند ) به صورت وام  (سرمايه گذاران خارجي و برنامه هاي عمراني نيز به صورت مستقيم و غيرمستقيم              

ن از طريق بانک هاي امريکائي تامين شد نمونه اي از همکاري دولت و                طرح عمران دشت قزوين که اعتبار آ        
ارت مستشاران اسرائيلي بر اجراي     ين طرح تاکيد بر نظ    نکته جالب در ا   . سرمايه داران خارجي در اين طرح هاست    

ن است که در واقع به شرط پرداخت وام بوده است، بنابراين توافق اسرائيل و امريکا کمک ها و وام هاي امريکا                     آ
در زمينه ي امور عمراني و به خصوص کشاورزي توسط دولت اسرائيل و يا زير نظارت اين دولت در افريقا و                         

پرداخت و خرج خواهد شد، وام هاي عمراني خارجي اساسا زير نظر شرکت هاي خارجي مصرف شده               خاورميانه  
و از اين نظر مبلغ مهمي از ان به صورت پرداخت بهاي خدمات بسيار گزاف کارشناسان خارجي و بدتر از ان از                        

به منبع اصلي باز      ) مانند شرکت جان مولم     (طريق حيف و ميل ها و سوء استفاده هاي هنگفت اين شرکت ها                
اغلب اين طرح ها مستقيما در جهت افزايش منافع و          . مي گردد و اصل و فرع وام از منابع کشور پرداخت مي شود           

از اين بحث    . گسترش نفوذ اقتصادي انحصارات خارجي و سرمايه هاي داخلي وابسته به  ان ها اجرا مي گردد                   
 نمآينده دولت در اين      صکه اغلب ساگنو  ( گذاران غربي   مختصر نتيجه مي گيريم که مشارکت دولت با سرمايه        

 :داراي خصوصيات زير است) طرح هاست

 .ن هاستارد مالک اين صنايع نيست و شريک آبرخالف طرح هاي صنعتي شرق، دولت در اين مو) ۱

 ن ها براي صدور است نه براي مصرف در         ج موادخام و يا نيمه آماده کردن آ        هدف عمده مشارکت استخرا    ) ۲
ع، نيروي  بازار داخلي، هدف فرعي اشغال بازار داخل است که با مشارکت شرکت هاي خارجي در حقيقت مناب                  

 .ن ها قرار مي گيردکار و بازار در اختيار آ

ايران براي صدور   . اين سرمايه گذاري ها براي هميشه وابستگی ايران را به انحصارات جهاني تضمين مي کند              ) ۳
خصوصيات بازار اين     . اج بازارهاي تحت کنترل انحصارات امپرياليستي است              توليدات اين صنايع محت       

 .ن ها مشخص مي شودراج نفت، گاز و پتروشيمي و صدور آسرمايه گذاري ها در صنايع استخ
 

اهميت نفت، گاز و صنايع مربوط به  ان در اقتصاد ايران و در تکوين و تکامل نظام                            
 سرمايه داري وابسته

 
 رانتاريخچه نفت اي

در . دورآق ـ براي اولين بار بارون ژوليوس رويتر امتياز استخراج و صدور نفت ايران را به دست                  . ه ۱۲۸۹در سال   
ن هفتاد سال بود تاکيد شده بود که صاحب امتياز حق دارد از همه معادن ايران به جز                     اين امتيازنامه که اعتبار آ    

. طور که مي دانيم اين امتيازنامه اجرا نشد و سپس ملغي گشت            همان . طال و نقره و سنگ هاي قيمتي استفاده کند        
امتياز بهره برداري ازمنابع نفت ايران به        )  ميالدي ۱۹۰۱برابر با سال     .  (ق. ه ۱۳۱۹سي سال بعد، يعني در سال         

 ۱۹۱۲و سرانجام در سال     . اکتشاف و تهيه مقدمات استخراج و صدور چند سال وقت گرفت           . دارسي واگذار شد  
با توجه به اين که تا اوآخر جنگ جهاني اول عراق بخشي از                    .  محموله هاي نفت از ايران صادر شد         اولين
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 ۱۹۰۷ کار اکتشاف و استخراج نفت پيشرفتي نکرده بود، در قرارداد             ۱۹۰۹امپراطوري محسوب مي شد و تا سال       
ستقرار حاکميت انگليس در    انگليس و روسيه منطقه نفت خيز جزء مناطق بي طرف شناخته شده بود ولي پس از ا                

عراق و ديگر سواحل عربي خليج فارس، خوزستان به يک قلمرو تحت سلطه انگليس و شبيه به ديگر                                 
 ادامه يافت و سرانجام با حذف خزعل و          ۱۲۹۹شيخ نشين هاي خليج شد و اين موقعيت تا مدتي پس از کودتاي              
وزستان از حالت يک شيخ نشين تحت حاکميت       خانواده اش از خوزستان به سود رضاخان و حکومت مرکزي، خ          

انگليس خارج شد و مانند ديگر مناطق تحت نفوذ انگليس قرارگرفت با اين تفاوت که شرکت نفت ايران و                          
 .نجا حاکميت علني داشتآقه زير اداره خود مي شناخت و در انگليس خوزستان را منط

 يعني  ۱۹۲۱از سال   .  ليره به ايران پرداخت شده بود      ۱/۳۲۵/۵۵۲ در ازاي صدور نفت جمعا       ۱۹۲۰ تا   ۱۹۱۲از سال   
 ليره به دولت ايران     ۸۰/۵۶۱/۰۵۲جمعا  ) يعني قبل از الغاي قرارداد دارسي      (۱۹۳۱آغاز حکومت رضاخان تا سال      

 ۱۹۳۱ ليره بود، ولي با بحران جهاني در سال           ۱/۲۸۸/۰۰۰ درآمد ايران از نفت برابر        ۱۹۳۰در سال   . پرداخت شد 
 هزار ليره تنزل کرد و برنامه هاي رضاشاه را بر هم زده موجب اختالف شاه و شرکت                   ۳۰۷ناگهان به   اين درآمد   

شاه مستبد که به مسائل کشور همچون مسائل امالک شخصي خود مي نگريست و عادت به قلدرنمايي                 . نفت شد 
فراموش کرده و با ژست     و زورگوئي کرده بود، ظاهرا موقعيت شخصي خود و موقعيت رژيم خود را با انگلستان                

مدير عامل شرکت وقت  ولي با يک مانور ساده لرد کدمن        . احمقانه و قلدرمآبانه اي قرارداد را لغو شده اعالم کرد        
چنان عقب نشيني کرد که بدترين شرايط را پذيرفت و در حالي که شرکت حاضر به قبول                        ندر ان زمان، آ    

 ۱۹۳۳ شيلينگ را در قرارداد جديد که معروف به قرارداد           ۴هر تن    درصد از منافع به ايران بود، نرخ         ۲۰پرداخت  
 .شد گنجاندند

پس از انعقاد قرارداد جديد که مقارن با پايان بحران بزرگ جهان سرمايه داري بود، استخراج و صدور نفت به                       
 ۲۴نفت   يعني هنگام سقوط رضاشاه جمع درآمد دولت از             ۴۱ تا   ۳۴در فاصله سال هاي     . سرعت افزايش يافت  

اين درآمد به طور    . ميليون ليره شد، که جمعا در دوره بيست ساله رضاشاه حدود سي و سه ميليون ليره مي گردد                  
خريد اسلحه و مهمات و تجديد سازمان ارتش و در درجه بعد صرف قسمتي از                  : عمده صرف مخارج زير شد     

نفت و درآمد ان در اقتصاد ملي نقش           به طور کلي     . هزينه راه سازي و ورود کارخانه هاي دولتي و خصوصي          
 .اساسي نداشت

دولت ايران هيچ امکاني براي کنترل ميزان صدور نفت           .  در مقايسه با قرارداد دارسي ظالمانه بود        ۱۹۳۳قرارداد  
سهام عمده اي شرکت از    . اعمال قدرت مي کرد  ) BP(نداشت و دولت انگليس به نام شرکت بريتيش پتروليوم            

از سوي ديگر    . اري انگليس خريداري شده بود و شرکت بيشتر دولتي بود تا خصوصي                جانب وزارت درياد   
 .ن را تمديد کرد مدت  آ۱۹۳۳يان يآبد ولي قرارداد  پا۱۹۶۱قرارداد دارسي مي بايست در سال 

طي جنگ و به    .  ميليون تن رسيد   ۱۷ ميليون تن در سال به        ۸در سال هاي جنگ جهاني دوم توليد نفت از حدود           
ن امپرياليسم امريکا با مطامع خود وارد خاورميانه شد و اولين تهاجم خود را به                     ص در سال هاي آخر آ     خصو

رداد با قرا. ورند امتياز نفت عربستان را به دست  آ     شرکت هاي امريکائي حتي توانستند   . سرزمين عربستان آغاز کرد   
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 اين فرمول بي سابقه براي انگلستان         امضاء شد و    ۵۰/۵۰رامکو بود بر مبناي       ن شرکت آ   عربستان که طرف آ    
 .مشکالت زيادي به وجود آورده بود

شرکت امريکائي استاندارد اويل کمپاني پيشنهادي براي کسب امتياز نفت ايران داد که در           ) ۱۳۲۳ (۱۹۴۴در سال   
هم ارد در مجلس چه   ۱۳۲۳در سال   . همان موقع با رقابت شوروي روبرو شد و تقاضاي امتياز نفت شمال را نمود              

 در مجلس،   ۱۹۳۳مد و پس از حمله مصدق به امتيازهاي خارجي و تشريح قرارداد             مسئله امتيازهاي نفت به ميان آ     
حق هرگونه مذاکره با افراد شرکت ها و دولت هاي خارجي در زمينه امتياز نفت از دولت و مقامات دولتي سلب                     

 .شد و به مجلس واگذار گرديد

وزير دارائي وقت براي تجديدنظر     " گلشاييان"و  " گس"ناح چپ، مذاکراتي بين      پس از سرکوبي ج    ۱۳۲۸در سال   
در اين  .  آغاز شد و ضميمه اي به اين قرارداد اضافه شد که از جانب مجلس پانزده پذيرفته نشد                  ۱۹۳۳در قرارداد   

انگلستان . دموقع امريکا خواستار مشارکت در نفت ايران بود و از مبارزه بر ضد شرکت انگليس حمايت مي کر                   
  شد ولي موقعيت به سرعت به زيان او در تغيير            ۵۰ ـ   ۵۰که متوجه وخامت اوضاع شده بود حاضر به قبول شرايط           

 کميسيون نفت مجلس پانزدهم، طرح ملي شدن نفت را تصويب کرده و در مقابل مجلس                 ۲۹در اسفند سال    . بود
تصويب مجلس رسيد و پس از روي کار امدن مصدق           قانون ملي شدن نفت به       ۱۳۲۹ اسفند سال    ۲۶در  . قرار داد 

 . از شرکت نفت انگليسي خلع يد شد۳۰ خرداد سال ۲۹در 

در . در تحريک احساسات ملي بر ضد انگلستان مؤثر بود         ) ۱۳۲۹ (۱۹۵۰ در سال    BPانتشار بيالن شرکت نفت     
 ميليون ليره به ايران ۱۶از اين مبلغ  ميليون ليره تعيين شده بود که ۱۵۱اين ترازنامه مجموع  درآمد شرکت بيش از         

.  ميليون ليره نيز براي پرداخت احتمالي در صورت تصويب قرارداد الحاقي در نظر گرفته شده بود                  ۱۶داده شد و    
  ماليات بر درآمد دريافت کرده بود به اين ترتيب مجموع درآمد             B.P ميليون ليره از     ۵۰حال انکه دولت انگليس    

 اعالم داشت که اين      BPنگليس چند برابر درآمد دولت ايران قلمداد شده بود و شرکت               دولت و سهام داران ا   
 رسيدگي.  درصد توليد شرکت از منابع ايران بوده است        ۸۲درآمد تنها از نفت ايران نبوده ولي بعدا معلوم شد که            

جمع نفت  .  ساخت ن ارقام عجيب تري استثمار وحشيانه ايران را اشکار          به ترازنامه کل شرکت طي فعاليت آ         
در اين مدت مجموع سودي که به صاحبان سهام            .  ميليون تن بود    ۲۳۳استخراجي شرکت در طول فعاليت ان         

 ميليون ليره،   ۱۷۵ ميليون ليره، مجموع مالياتي که به دولت انگليس پرداخت شده بود                  ۱۱۵پرداخت شده بود     
 ميليون شده و مجموع حق االمتيازي که       ۵۰۰مجموع وجوهي که صرف توسعه و سرمايه گذاري شرکت شده بود           

 ليره، عايدي خالص داشته و ايران يعني        ۲۵يعني شرکت براي هر تن      .  ميليون ليره بود   ۱۰۵به ايران داده شده بود      
 . چندين برابر ايران سود برده بودBP شيلينگ، شرکت ۶صاحب نفت نزديک به 

 طي حدود چهل سال، نفت در ايران مصرف شده بود و بقيه              ميليون تن  ۹ ميليون تن فقط     ۳۳۳از سهام توليد يعني     
ن دو، پااليشگاه آبادان    يکي از آ  . دو پااليشگاه ايجاد کرد   شرکت نفت در ايران     .  ميليون تن صادر شده بود     ۳۲۴

 ميليون تن ظرفيت داشت و بزرگترين پااليشگاه جهان نام گرفته بود، وضع کارگران                 ۲۵بود که هنگام خلع يد       
. شرکت عالوه بر کارگران ايراني، از کارگران يهودي و عرب نيز استفاده مي کرد             . ت نيز اسفناک بود   شرکت نف 
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ن ها را  ب کردند و سپاهيان انگليسي آ     ا براي اولين بار کارگران هندي براي افزايش دستمزد اعتص          ۱۹۲۰در سال   
رگران را با روپيه هندي        شرکت نفت پول ايران را قبول نداشت و دستمزد کا                ۱۹۲۵سال  . سرکوب کردند 

 ريال روزانه   ۵ب کردند و حداقل دستمزد را به          ي اولين بار کارگران ايراني اعتصا       برا ۱۳۰۸در سال   . پرداخت
 شاخص به ده برابر     ۱۳۲۳در سال   .  شاخص زندگي بيش از دو برابر افزايش يافت        ۱۳۲۰ تا   ۱۳۰۸رساندند، از سال    

 جيره نان و قند و      ۱۹۴۲ام جنگ موجب شد که شرکت در سال           رسيد قحطي و سختي معيشت در اي        ۱۳۲۰سال  
ب  اعتصا ۱۳۲۳در ارديبهشت سال    .  دهد  ريال روزانه افزايش   ۱۴شکر به کارگران داده و دستمزد را به حداقل            

شرکت دولت انگليس در دوره جنگ خطر تعطيل         . براي شرايط کار در گرفت و به پيروزي کارگران انجاميد           
دولت از اين واقعيت مهم حزب توده استفاده الزم را براي بر پا  .  صدور نفت را تحميل مي کرد     موقتي پااليشگاه و  

 اولين قانون کار در قلمرو        ۱۳۲۵در خرداد سال     . کردن مبارزه ضدامپرياليستي و رشد جنبش کارگري نکرد          
 و سياسي بر پا شد       ب با خواست هاي اقتصادي     اعتصا  ۱۳۲۵ تير   ۲۳ذاشته شد و در     شرکت نفت به مورد اجرا گ      

 جمع کارگران و کارمندان شرکت حدود       ۱۹۳۵در سال   .  نفر گرديد  ۱۷۳ نفر و زخمي شدن      ۲۷که منجر به قتل     
 نفر ۴۶۰۰۰بيش از   ) سال پس از جنگ    (۴۶ نفر و در سال      ۳۲۰۰۰ اين عده به حدود      ۱۹۳۹ نفر بود در سال      ۱۷۰۰۰

 نفر نيز در شرکت هاي       ۶۱۳۰۳ نفر    ۶۱۵۴۵ارگران   جمع عده ک    ۵۱رسيده بود، در هنگام خلع يد يعني سال             
 نفر کارگر و کارمند در صنعت نفت کار              ۷۵۰۰۰جمعا  . مقاطعه کار وابسته به شرکت نفت کار مي کردند          

 نفر کارگر و کارمند خارجي در صنعت نفت کار مي کردند که از اين                ۴۵۲۰در موقع خلع يد جمعا       . مي کردند
 نفر انگليسي بودند، بعد از       ۳۳۰۰و بقيه يعني    )  نفرشان کارمند بودند   ۳۰۰که   ( نفر هندي و پاکستاني     ۱۲۰۰عده  

دولت مصدق  . خلع يد دولت انگليس به محاصره اقتصادي و کارشکني و دخالت سياسي در ايران دست زد                     
شبيه فرستاده ترومن را رد کرد و حاضر به قبول پيشنهادي که کم و بيش                  " هريمن"عليرغم توقع امريکا پيشنهاد     
نفت ايران بدون مشتري ماند و کارتل جهاني نفت مانع فروش نفت                .  بود، نشد  ۳۳پيشنهاد کنسرسيوم در سال      

.  پيدا کرده بود   ۱۳۲۰با توجه به اهميتي که درآمد نفت و گسترش اين صنعت در ايران پس از سال                     . ايران شد 
فر حقوق بگير بي کار مانده بودند و خزانه       هزار ن  ۸۰. ورد بدون نفت مشکالت عظيمي به وجود آ       سياست اقتصادي 

 .دولت نيز خالي مانده بود
 

 قرارداد کنسرسيوم
.  مرداد، جنبش ملي و کارگري سرکوب شد و راه براي ادامه فعاليت شرکت هاي نفتي باز شد                ۲۸پس از کودتاي    

 اين  طرفينمی  اسا. يان يافت  مذاکرات نفت به انعقاد قرارداد تازه اي پا        ۱۹۵۴ برابر با اوت     ۱۹۳۳در شهريور سال    
 :قرارداد به شرح زير بود

جا که نفت ايران ملي شده بود صحبتي از امتياز به ميان نيامد و شرکت هاي خارجي به نام شرکت هاي                          ناز  آ 
. نسبت سهام اين شرکت ها که به کنسرسيوم معروف شدند به شرح زير بود              . عامل با ايران قرارداد منعقد کردند      

 ۱۴٪ شرکت شل    B.P ٪۴۰ شرکت نفت سابق يعني       ۴۰٪که اول هشت شرکت بودند،       (ي  شرکت هاي امريکائ 
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 متعلق به شرکت انگليسي است جمع سهام انگليسي          ۴۰٪، از انجا که از سهام شل هلندي          ۶٪شرکت نفت فرانسه    
قيقت ولي در ح  .  ميليون ليره به شرکت انگليس غرامت بپردازد         ۷۵قرار شد ايران     .  مي شود ۴۵/۶از کنسرسيوم   

شرکت انگليسي از کنسرسيوم در حدود يک هزار ميليون دالر          . غرامت پرداختي به مراتب بيش از اين مبلغ است        
از اين  .  ميليون دالر از شرکت هاي ديگر سرقفلي بگيرد         ۶۰۰ توانست   B.Pحتي سرقفلي گرفت و در حقيقت         

بريتيش " سنت به     ۱۰دراتي از ايران      ميليون دالر نقدا پرداخت شد و قرار شد از هر چليک نفت صا                   ۹۰مبلغ  
 بود به اين معني که شرکت ملي         ۵۰ ـ   ۵۰اساس قرارداد   .  ميليون دالر تصفيه شود    ۵۱۰پرداخت شود تا    " پتروليوم

ن بهره برداري کرده،   ن ها به عنوان عامل از آ       يار شرکت هاي خارجي مي گذارد و  آ       نفت منابع خود را در اخت       
 :تقسيم مي کنند، محاسبه درآمد ايران از کنسرسيوم به ترتيب زير است ۵۰ ـ ۵۰درآمد را بر اساس 

. نفت استخراجي بر مبناي قيمت اعالن شده محاسبه مي شود و قيمت اعالن شده يک قيمت قراردادي است                    ) ۱
 .يعني برابر قيمت بازار بين المللي است و برابر قيمتي که شرکت هاي نفتي محصول خود را به فروش مي رسانند                     

قيمت نفت خام که از جانب کارتل جهاني به شدت کنترل مي شود تاکنون پايين تر از قيمت اعالن شده بوده                         
 دالر است و قيمت فروش در بازار          ۲/۵در حال حاضر پس از همه ترميم ها قيمت اعالن شده در حدود                . است

 دالر به صورت    ۵ تا   ۴بلغ حدود   از اين م  .  دالر است  ۱۴ دالر، قيمت واقعي فروش نفت حدود         ۱/۷۰زاد حدود   آ
که شرکت هاي حمل و نقل نيز وابسته به        (مبلغي صرف حمل و نقل      . ماليات نصيب دولت هاي واردکننده مي شود    

بر آخرين تغييرات و چانه زدن ها، سهم        بنا  .  سود خالص شرکت هاي نفتي است      و بقيه به  ) کارتل جهاني هستند  
 درصد سود خالص بوده است که مي بايست در آينده نزديک             ۵۶/۵بت  ايران از درآمد شرکت  هاي عامل به نس       

 دالر نصيب ايران شده     ۱۹۵به اين ترتيب حدودا از هر شبکه نفت در حال حاضر حدود              .  مي رسيد ۶۱٪به حدود   
منافع ايران از هر بشکه نفت صادره        . نصيب دولت و شرکت هاي نفتي و حمل و نقل و غيره            )  دالر ۱۴۵(و بقيه   
 : است ازعبارت

 . قيمت ماليات اعالم شده۱/۸برابر ) که بعدها به قرارداد جديد اضافه شد(بهره مالکانه ) ۱

 .ماليات يا سهم از شرکت هاي عامل) ۲

نتيجه کلي همان است که نقل شد، در قرارداد               . ماليات از شرکت هاي بازرگاني در جنب کنسرسيوم           ) ۳
ن بانک هاي انگليس   ه صورت ليره انگليس است و ذخيره آ          ان ب کنسرسيوم گنجانده شده بود که دريافت اير        

بعد اين امر با مخالفت امريکا روبرو شد و قرار شد براي رفع نيازهاي ارزي مقداري از ليره تبديل به دالر                        . است
داخت شود، ولي محاسبه بر اساس ليره باشد يعني دالر مورد نياز اول به نرخ ليره محاسبه شده و بعد به ايران پر                         

 از کل درآمد به زيان ايران و به سود بانک هاي انگليس تمام                 ۴٪مي شود و نه مستقيم به نرخ ريال از اين راه              
 .مي شود

با انعقاد  .  دوره پنج ساله قابل تبديل است      ۳و پيش بيني شده به      ) ۱۹۷۹تا سال   ( سال   ۲۵مدت قرارداد کنسرسيوم    
 بسياري از هزينه هاي توليد و صدور نفت از عهده شرکت هاي                اين قرارداد، زير نام شرکت ملي نفت ايران           
براي نمونه ساختن اسکله هاي خارک و لوله کشي از زير دريا و              . خارجي برداشته و به عهده ايران گذاشته شد         



٦٣        طرح جامعه شناسی و مبانی استراتژيک جنبش انقالبی ايران 
      سازمان اتحادفداييان خلق ايران 

دود ششصد ميليون دالر براي ايران هزينه         ا ظرفيت فوق العاده است که جمعا ح        اخيرا اسکله هاي بسيار مدرن ب     
مسئله ديگر ميزان صدور نفت خام و        .  بود BPدر گذشته اين سرمايه گذاري ها به عهده شرکت          . ته است برداش

اين کاهش جدي و اتوماسيون پااليشگاه که به هزينه ايران انجام يافته به ميزان                  . کاهش نفت تصفيه شده است     
کارگران و کارمندان شرکت هاي    کاسته و در حال حاضر تعداد        ) نو در نتيجه دستمزد آ    (ز نيروي کار    زيادي ا 

از سوي ديگر نام شرکت ملي نفت ايران باعث شده که نفوذ و                 . نفتي نصف اين عده در موقع خلع يد است           
زاد که  را دولت ايران به عنوان يک دولت آ        ظاه.  ، ظاهر زننده خود را از دست بدهند        استثمار شرکت هاي نفتي  

اي نفتي معامله مي کند و چهره استعمار در پشت رابطه وابستگی             اختيار نفت خود را در دست دارد با شرکت ه          
سايي رشد  تخراج نفت و صدور ان به نحو غول آ        در پرتو حاکميت نظام سرمايه داري وابسته اس       . پنهان شده است  

 ميليون تن بود فقط در      ۳۳۳ مجموعه توليد نفت ايران      ۱۹۵۱ تا   ۱۹۱۲کرده است در حالي که طي چهل سال از           
 ۲۰٪ توليد کل نفت جهان و نزريک        ۱۰٪اين رقم خدود    .  ميليون تن نفت استخراج شده است      ۲۲۷ز ايران    ا ۱۹۷۱

 ۱۹۷۲درآمد ارزي ايران از نفت در سال        . است) سازمان کشورهاي صادرکننده نفت   (از کل نفت توليدي اوپک      
اينک اهميت مساله به    . ران است  ميليون دالر شده است که نشان دهنده نقش عظيم نفت در اقتصاد اي            ۲۴۰۰بالغ بر   

حدي رسيده است که رژيم نيز نمي تواند از محاسبه جدي روي اين درآمد ارزي خودداري کند و با نوسانات                       
طي . چانه زدن هايي براي افزايش درآمد به عمل می آورد           ) مثل ليره و به خصوص دالر        (ارزهاي بين المللي    

ش يافته و ناين امر نيز موجب يک رشته مذاکره و چانه زدن شده                 سال هاي اخير قيمت اعالم شده هر روز کاه        
کاهش قيمت دالر حدود    . رژيمي که اساسا متکي به درآمد نفت است نمي تواند به اين امر بي توجه باشد               . است

تورم و افزايش بهاي کاالهاي صنعتي غرب و          . سيصد ميليون دالر به دريافت هاي واقعي ايران زيان مي رساند           
شرکت هاي نفتي اين کمبود درآمد را با افزايش         . يش هزينه حمل و نقل اين کاالها از درآمد ايران مي کاهد           افزا

اينک کنترل شرکت هاي نفتي بر منابع توليد و به خصوص بر بازارهاي فروش به جائي                    . توليد جبران مي کنند  
بازار نفت شرق در کشورهاي     . عامله کند رسيده است  که دولت ايران نمي تواند جز با اين شرکت ها با ديگري م              

يکي از موارد کشمکش بين دولت ايران و کنسرسيوم بر سر                . سوسياليستي هنوز دور از دسترس ايران است         
 .دريافت مقدار بيشتري نفت براي صدور مستقيم به اروپاي شرقي است

ه و مناسبات   به نحوي پايان داد   آخرين مذاکرات ايران و کنسرسيوم متوجه اين است که به قرارداد کنسرسيوم                
 به  ۱۹۷۹اساس مذاکرات بر اين اصول گذارده شده است که مدت قرارداد که در سال               . وردتازه اي را به وجود آ    

ظاهرا مناسبات که همچنان نشان دهنده مناسبات         . سوده گردد  رسد تمديد شود تا خيال شرکت ها آ          اتمام مي 
هرا رابطه فروشنده و خريدار بين      رتگر معرفي مي کند عوض شده و ظا      استعماري است و کنسرسيوم را شرکتي غا      

به اين ترتيب دولت ايران نفت خود را به قيمت بازار جهاني يعني حدود                 . ها و دولت ايران برقرار مي گردد       نآ
 به شرکت هاي نفتي طرف قرارداد کنسرسيوم مي فروشد و ديگر محاسبه ماليات و بهره مالکانه در ميان                        ۱/۷۰

و حق تفدم به اين شرکت ها تخفيف تعهد خريد             " مشتري خوب "از اين قيمت مبلغي به عنوان          . نخواهد بود 
بد عالوه بر نفت مورد نياز         دولت ايران امکان مي يا    . بدد نفت به سرعت زيادي افزايش مي يا         مي دهد و تولي   
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نتيجه نهائي اين    . قيما بفروشد مست) اروپاي شرقي و چين توده اي      (کنسرسيوم، در بازارهاي خارج از کارتل          
تغييرات اين خواهد بود که ايران بر خالف ديگر کشورهاي نفت خيز منطقه در سهام شرکت هاي نفت                              

 در سهام   ۵۰٪به موجب قراردادهاي اخير کشورهاي صاحب نفت تا           . (سرمايه گذاري و مشارکت نخواهد کرد     
. د افزود  آهن  به درآمد نفتي خود خو      ۲۵٪ه جمعا   شرکت هاي طرف معامله خود شريک مي شوند و ماز اين را            

اصل مهمي که ماهيت اين مذاکرات و قرارداد تازه را برمال مي سازد، تاکيد ايران بر اين امر است که درآمد                           
معني اين تاکيد چنين است     . ايران از قرارداد جديد نبايد در هر بشکه از درآمد کشورهاي ديگر منطقه کمتر باشد              

صاحب نفت خود است و نفت خود را ازادانه به ديگران مي فروشد ممکن است که از                           که کشوري که      
ها در اصل عمليات و منافع شريک        ناي خارجي واگذار کرده اند و با  آ      کشورهايي که نفت خود را به شرکت ه      

دست دارد   توليد کل نفت ايران را در         ۹۵٪عالوه بر کنسرسيوم که      . شده اند سهام کمتري از سود نفت را ببرد         
 توليد اين شرکت ها به شرح زير بوده        ۷۰در سال   . چهار شرکت نفت ديگر در حال حاضر در ايران فعاليت دارند          

 :است

قرارداد با اين    .  يک ميليون تن     ميليون تن،             ۱/۵" سبريپ" ميليون تن،     ۵" ايباک" ميليون تن،     ۶" الپکسو"
 ۲۵ ـ   ۷۵که نسبت مود به      )  سهيم مي شود  ۵۰٪ايه نيز   يعني ايران در سرم    (ت ها بر اساس مشارکت است        کرش

 منعقد شد و     ۱۳۳۶اين قرارداد در سال       . ايتالياست" اني"که از شرکت نفت       " سريپ"مثل قرارداد    . مي رسد
 :مهم ترين اين امتيازها عبارت بود از. امتيازات مهمي بر قرارداد کنسرسيوم داشت

 .۷۵ ـ ۲۵اصل مشارکت يعني اصل ) ۱

 .اخت هر نوع ارزي که ايران بخواهدپرد) ۲

 .پس از ده سال حداقل نصف اراضي تحت اکتشاف به ايران واگذار مي گردد) ۳

" اني"اين قرارداد در سايه رقابت شديد شرکت        . اصل پذيره که براي شروع عمليات به ايران پرداخت مي شود         ) ۴
ين شرکت نداده بود و قصد       هاني سهم الزم را به ا      کارتل در تقسيم بندي ج   . ايتاليائي با کارتل جهاني منعقد شد      

نوع ديگر قرارداد پيمان کاري است که شرکت خارجي خدمات فني خود را در اختيار                   . ن را داشت  نابودي آ 
در پايان اين بحث    . منعقد شده است  " ارآب"اين قرارداد با شرکت     .  از درآمد را مي گيرد    ۱۰٪ايران مي گذارد و    
زاد نفت نمي تواند اساس استثمار وحشيانه را بر        ر نفت و پيشنهاد فروش به اصطالح آ       کرات اخي بايد بگوئيم که مذا   

پس از کسر کليه مخارج براي شرکت هاي        )  دالر ۱۴ دالر از    ۱/۵(در حال حاضر درآمد ايران از نفت         . هم بزند 
ن براي کسب و تضمين آ  د ادامه اين مناسبات      آهن انچه شرکت هاي خارجي مي خو   . نفتي بيش از يک هفتم نيست     

تحوالت دهه اخير زمينه حداکثر       . اين نتيجه را در قرارداد جديد مي توان مشاهده کرد            : مدت طوالني است   
اينک انحصارات جهاني و رژيم وابسته ايران دست اندرکار مناسبات          . استفاده از منابع نفتي را فراهم ساخته است        

اين فعاليت ها نحوه بهره برداري    .  صنايع پتروشيمي و گاز هستند      اقتصادي تازه اي در سرمايه گذاري مشترک در      
 .شکار ساخته استازه اي از منابع انرژي ايران را آت
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 پتروشيمي و گاز

منابع عظيم نفت و گاز ايران در دهه اخير توجه انحصارات خارجي را برانگيخت و تحوالت و حاکميت نظام                        
کنسرسيوم نفت در دهه گذشته مبادرت      . ن ها را به ايران فراهم ساخت     بقه آ سرمايه داري وابسته، زمينه تهاجم بي سا    

به صدور گاز مايع کرد، ظرفيت صدور در حال حاضر حدود پنجاه هزار بشکه در روز است و در آينده نزديک                       
يران ولي اين فعاليت ها محدود به شرکت هاي عامل نشده و شرکت هاي ديگري نيز به ا              . به دو برابر خواهد رسيد    

با توجه به روابط اين شرکت هاي ژاپني        . در اين ميان شرکت هاي ژاپني نقش چشم گيري دارند        . روي آورده اند 
اساس صنعت  . شکار مي شود موفقيت شرکت هاي ژاپني در ايران آ        با سرمايه هاي امريکائي داليل هجوم و           

اين شرکت ها  .  گذاشته شده است   پتروشيمي در ايران بر مشارکت دولت ايران با شرکت هاي خصوصي خارجي           
امور حمل و نقل و      . در ايران سرمايه گذاري کرده مواد اوليه را به قيمتي بسيار نازل مورد استفاده قرار مي دهند                 

فروش توليدات به عهده اين شرکت هاي خارجي است و در حقيقت ايران در اينجا نيز مانند صنعت نفت فقط                        
جا که توليدات اين صنايع کاالهاي واسطه است، از فروش اين            ناز آ .  مي کند مبلغ کوچکي از درآمد را دريافت     

ينده تراست هاي بزرگ    رکت هاي سرمايه گذار در ايران نما       ش. کاالها نمي توان سود واقعي را محاسبه کرد          
 امريکا  در واقع خريدار محصوالت پتروشيمي در ژاپن، مثال        . امپرياليست هستند که بازار عظيمي در اختيار دارند        

به همين ترتيب   . يندب مي آ اجزاء يک تراست بزرگ به حسا     از بين برادران واقعي خود اين شرکت ها بوده و همه           
شرکت طرف معامله دولت ايران، مي تواند کاال را به نرخ ارزان به صنايع مصرفي کشور برزيل يا کشور وابسته                      

رزش کار اضافه شود و اين نحوه کنترل بازار موجب            ديگري بفروشد و سود واقعي در پروسه بعدي توليد بر ا             
مي شود که مواد اوليه ايران و نيروي کارگر ان به قيمت بسيار نازلي فروخته شده و شرکت هاي خارجي از اين راه   

ما اکنون مهم ترين سرمايه گذاري ها    . شرکت هاي صادر کننده گاز نيز وضع مشابهي دارند        . سود عظيمي مي برند  
دولت براي مشارکت با سرمايه گذاران     . پتروشيمي و گاز اشاره مي کنيم تا تصور روشني به دست دهيم           در رشته   

از . را تاسيس کرد  " شرکت ملي گاز  "،  ۱۳۴۴و در سال    " شرکت ملي صنايع پتروشيمي    "۱۳۴۳خارجي در سال    
اين .  گذاري کرده اند  ميليون دالر شرکت هاي خارجي سرمايه     ۲۳۸ در سه شرکت پتروشيمي جمعا       ۴۶ تا   ۴۳سال  

 :شرکت ها عبارتند از

 بهره برداري  ۴۸رده و از سال     االريه کميکال امريکائي که در شرکت سهامي شيميائي شاهپور سرمايه گذاري ک          ) ۱
توليد .  ميليون دالر سرمايه دارد    ۱۷۰ تاسيس شده است و      ۵۰ ـ ۵۰اين شرکت به صورت     . ن آغاز شده است   از آ 

 تن اسيد    ۱۳۳۰ تن اوره،      ۵۰۰مونياک،   تن آ   ۱۰۰۰ تن گوگرد،      ۱۵۰۰ روزانه     از اين کارخانه عبارت ست   
 . تن امونيم فسفات۳۰۰۰ تن اسيد فسفريک، ۴۴۵سولفوريک و 

 ۷۴ن  سهام آ . ر سرمايه گذاري کرده است     ميليون دال  ۲۸شرکت بي ـ اف ـ گودريچ در پتروشيمي آبادان             ) ۲
(،  "پي وي سي  " تن   ۲۰۰۰۰توليدات کارخانه   .  متعلق است   درصد به بي ـ اف ـ گودريچ          ۳۶درصد ايراني و     

P.V.C(ور استن و بيست و چهار هزار تن سود سوزآ، ده هزار ت. 
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 ميليون دالر   ۴۰ حدود   ۵۰ ـ   ۵۰به منظور توليد گوگرد و گاز مايع در خارک بر اساس                 " اموکو"شرکت  ) ۳
منعقد " ميتسوئي"پتروشيمي و شرکت ژاپني      قراردادي بين شرکت ملي      ۱۳۵۰در سال   . سرمايه گذاري کرده است  

ظرفيت کارخانه يک ميليون و چهارصد       .  ميليون دالر سرمايه گذاري خواهد شد      ۳۵۰در اين واحد جمعا      . شده
عمده توليدات  . اين واحد در جوار مجتمع شاهپور ايجاد مي گردد        . هزار تن مواد مختلف پتروشيمي خواهد بود       

امور بازرگاني و حمل و نقل کامال در دست            . شورهاي ديگر صادر خواهد شد     اين مجتمع هاي غول پيکر به ک     
 .شرکاي خارجي مي باشد

 هزار تن نيترات امونيم واحد کوچک         ۳۷ هزار تن اوره و        ۵۲کارخانه کود شيميائي شيراز با محصول ساليانه           
 بالک با مشارکت    ليد کاربن کارخانه تو .  است آمدهپتروشيمي است که بيشتر براي اشباع بازار داخلي به وجود             

 هزار تن   ۳۰کارخانه تا   . برت و بانک توسعه صنعتي با سرمايه اوليه ده ميليون دالر ايجاد شده            شرکت امريکائي کا  
 . در سال قابل توسعه است

شرکت هاي خارجي در امور استخراج و صدور گاز طبيعي، درصدد سرمايه گذاري عظيمي که توسط انحصارات               
ز ايران ريخته شده نشان دهنده اطميناني است که امپرياليست ها به رژيم ايران و وابستگی اقتصادي               جهاني براي گا  

ط سرمايه داران ژاپني به عمل       مهم ترين سرمايه گذاري در گاز ايران توس        . ايران به سرمايه داري غرب دارند      
ولي برنامه  . ر ساليانه خواهد رسيد     ميليون دال   ۱۵۰حتي سال هاي  آينده صدور گاز ايران به ژاپن به               . يدمي آ

در شرکت ماکاميکار، که با سرمايه ژاپن ـ امريکا ايجاد شده            . طوالني تر نشان دهنده اهميت روزافزون گاز است      
صدور گاز توسط اين شرکت در مرحله اول ساليانه در              .  ميليون دالر سرمايه گذاري خواهد شد       ۱۷۵۰حدود  

 . شروع خواهد شد۷۵خواهد بود که از سال حدود سيصد و پنجاه ميليون دالر 

ن ساالنه چند ميليون    يران منعقد کرده است که به موجب آ       قراردادي براي خريد گاز با ا     " مل ايتو "شرکت ژاپني   
 ميليون تن در سال از ايران        ۱۰ ساله تا    ۲۰شرکت نفت فوجي طي يک قرارداد        . دالر گاز دريافت خواهد کرد     

وجي در ايجاد تاسيسات عظيم و تانکر، سرمايه گذاري مي کند و طي ده سال سرمايه              ف. گاز تحويل خواهد گرفت   
 .خود را از ايران وصول خواهد کرد

ن امضاء شده و جزء مشتريان       دوزد و مقاوله نامه فروش گاز با آ       شرکت فرانسوي مازوب از اين نمد کالهي مي         
 .گاز ايران خواهد بود

 ۵۰طي چند سال آينده مصرف گاز به بيش از          . رعت افزايش خواهد يافت   در صنايع داخلي نيز مصرف گاز به س       
 .ميليون بال مکعب در روز خواهد رسيد

ن ر سرمايه گذاري مي شود که اکثر آ     در صنعت گتاز حدود دو هزار ميليون دال       ) ۱۳۵۶(طي برنامه پنج ساله پنجم      
. ه حدود بيست ميليون تن خواهد رسيد       ب ۱۳۵۷صدور گاز ايران در سال      . توسط شرکت هاي خارجي خواهد بود    

 ميليارد متر مکعب در سال       ۹ ميليارد متر مکعب است که بايد به           ۳در حال حاضر مصرف گاز در ايران ساالنه           
 متر مکعب، در    ۲۵۰۰ حدود   ۱۳۴۰ در سال    :ي چند سال گذشته به قرار زير است        مصرف گاز در ط   .  برسد ۱۳۵۶
اين رشد سريع نشانه رشد نظام       .  هزار متر مکعب   ۱۴۳ حدود   ۵۰ سال    هزار  متر مکعب، در      ۳۴ حدود   ۴۵سال  
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مطالعه اين ارقام گرچه خسته کننده به نظر مي رسد، ليکن براي درک پروسه اي               . سرمايه داري وابسته ايران است   
 ميليون ها دالري که در اين رشته ها سرمايه گذاري مي شود،         . که در جامعه ما در حال رشد است ضروري است           

هنگامي که مي گوئيم   . رشته تازه اي به سيستم وابستگی اقتصادي ايران به انحصارات امپرياليست ها افزوده مي شود           
سرمايه گذاري دولتي به کمک کشورهاي سوسياليستي در مقابله با سرمايه گذاري انحصارات خارجي ناچيز است              

. تي نيست، به اين پروسه بزرگ توجه داريم           و قادر به دگرگوني کردن روابط ايران و انحصارات امپرياليس              
 ميليون دالر به ده هزار ميليون دالر         ۱۵۰۰هنگامي که رژيم مدعي مي شود طي ده سال توليد ايران را از حدود                 

 .خواهد رساند به اين سرمايه گذاري عظيم خارجي توجه دارد

در ) در نفت، پتروشيمي، گاز، مس و غيره      (يد  ن سرمايه گذاري عظيم به وجود مي آ     نه فقط صنايعي که در پرتو اي      
تکامل نظام سرمايه داري وابسته نقش دارد، بلکه مصرف اين درآمد ارزي در تحوالت اقتصادي و اجتماعي                       

ما در بحث آينده به اين دگرگوني اقتصادي و اجتماعي از جنبه ديگري خواهيم               . جامعه ما تاثير عمده مي گذارد    
مي پردازيم . بحث به بازرگاني خارجي ايران همان طوري که در قبل اشاره شد              اينک در پايان اين      . نگريست

با رشد بورژوازي کمپرادور و      . مدت ها ورود کاالهاي مصرفي غرب مهم ترين واردات ايران را تشکيل مي داد             
هاي الت و کاال   جاي خود را به ورود ماشين آ      آمدهپيدايش بورژوازي کمپرادور صنعتي، ورود کاالهاي صنعتي         

. قبال در تشريح پروسه رشد بورژوازي صنعتي آماري از ثبت کاالهاي وارداتي داده شد             . واسطه و مونتاژ شده داد    
سرمايه داري ـ  (اينک بايد بگويم که رابطه اصلي، يعني نسبت افزايش درآمد نفت، با ورود کاالهاي صنعتي                       

جمع .  ميليون دالر بود    ۶۱۲د نفتي ايران      جمع درآم  ۴۴در سال   . هم چنان حفظ شده است    ) واسطه و مصرفي  
، درآمد  ۴۹در سال   .  ميليون دالر بوده است    ۱۳۲ ميليون دالر، کاالهاي صادراتي غيرنفتي       ۷۱۹کاالهاي وارداتي   

 . ميليون دالر بوده است۱۴۵۶و واردات ايران حدود )  ميليون دالر۲۵۸غيرنفتي ( ميليون دالر ۱۲۶۸نفتي ايران 

اي نفت صادره از ايران کاالهاي صنعتي غرب وارد مي شود، در حقيقت وقتي شاه در دانشگاه                  مي بينيم که در از   
تاييد و  "مي گويد صدور نفت ايران را افزايش دهيد، قول مي دهيم تا آخرين سنت ان را کاال بخريم                     " هاروارد"

اد سوخت و انرژي و مواد      کشورهاي صنعتي غرب خواستار مواد نفتي و ديگر مو        ". تضمين اين رابطه ناسالم است    
 ۱۹۰۰در سال پنجاه در مقابل      . ايران حتي براي فروش کاالهاي سنتي خود در غرب بازاري پيدا نمي کند           . اوليه اند

 ميليون دالر رقم    ۳۶۰ ميليون دالر صادرات غيرنفتي داشته است از اين          ۳۶۰ميليون دالر صادرات نفتي ايران فقط       
ولي ماهيت بازرگاني    . مت عمده به کاالهاي سنتي اختصاص داشته است          کوچکي به کاالهاي صنعتي، و قس       

خارجي هنگامي به خوبي روشن مي شود که بدانيم، صادرات غيرنفتي ايران عمدتا به کشورهاي غيرسوسياليستي                
  ميليارد ريال به زيان ايران بوده که حدود        ۲/۵ کسري موازنه بازرگاني خارجي      ۴۲ ـ   ۴۶طي سال هاي   . بوده است 

 . ن به کشورهاي امريکا و انگليس مربوط بوده است  آ۳۳٪ به کشورهاي بازار مشترک و ن مربوط آ٪۳۹

 ميليون دالر   ۴۰کشورهاي بازار مشترک     :  صادرات و واردات ايران به شرح زير بوده           ۴۸براي نمونه در سال      
 ۲۱۲يون دالر صادرات در مقابل        ميل ۲۰ ميليون دالر واردات به اياالت متحده امريکا،           ۴۷۵صادرات، در مقابل    
 ميليون  ۳/۶۰ ميليون دالر واردات، ژاپن       ۱۳۹ ميليون دالر صادرات در مقابل        ۹/۷: انگليس. ميليون دالر واردات  
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 ميليون  ۱۰۱۷/۷ ميليون دالر صادرات، در مقابل        ۷۳/۳  ميليون دالر واردات جمع        ۹۱/۷دالر صادرات در مقابل     
تجارت پاياپاي با    . ت صادرات و واردات به اين کشورها يک به سيزده است               مي بينيم که نسب   . دالر واردات 

همان طور که شرح داده شد بازار       . کشورهاي سوسياليستي ميزان قابل توجهي به صادرات ايران کمک مي کند           
. فروش مطمئن براي کاالهاي سنتي و کاالهاي صنعتي جديد و گاز و نفت و سنگ هاي معدني فراهم می آورد                     

در حالي که اين    . حال حاضر بيش از چهل درصد صادرات غيرنفتي ايران به کشورهاي سوسياليستي مي رود              در  
بخش مهمي از واردات ايران از کشورهاي امپرياليستي        .  از واردات به ايران را در دست دارند        ۹٪کشورها حدود   

در )  خصوص امپرياليسم امريکا    به(نقشي که امپرياليست ها     . را سالح هاي جنگي و تسليحات تشکيل مي دهد         
منطقه به عهده ايران گذارده اند، گسترش نيروهاي نظامي ايران به خصوص نيروهاي نظامي و دريائي را الزام اور                    

بقت مي کند به گسترش غيرمنطقي       لبي هاي رژيم ديکتاتوري ايران مطا      اين گسترش که با جاه ط      . ساخته است 
ت تسليحاتي در منطقه منجر شده و از اين راه سود کالني متوجه صنايع                  نيروي نظامي ايران و به گسترش رقاب        

هزينه هاي هنگفت توسعه   . نظامي غرب مي گردد و شرق را نيز به ورود در اين رشته توليد و بازرگاني مي کشاند                 
ائي و  توسعه نيروي هو  ) که گويا در اقيانوس هند خالء نيروي دريايي انگليس را بايد پر کند                 (نيروي دريائي   

رژيم ايران خواستار آخرين      . تجديد سازمان نيروي زميني هزاران ميليون دالر براي ايران هزينه برمي دارد                  
همان طور که مي خواهد اولين خريدار هواپيماي کنکورد مسافري باشد، مي خواهد                . سالح هاي جنگي است   

ت، بازار سيري ناپذير براي صنايع سنگين        در اين تمايال  . مدرن ترين ارتش اين منطقه را در اختيار داشته باشد            
نظامي غرب نهفته است که بدون توجه به تحوالت اجتماعي و رشد مصرف کاالهاي توليدي صنعتي در جامعه                     

الزم نيست درآمد   . مي تواند پاسخگوي نيازهاي صنايع غرب باشد       ) که نيازمند مدت زمان طوالني تري است       (
اينجا مي تواند صدها    . ، تا تبديل به وسايل خانگي و اتومبيل شود              نفت به دست مصرف کننده عادي برسد        

ن که کارايي   اران موشک را انباشته کرد، بدون آ        هواپيماي مافوق مدرن امريکائي و ده ها ناو و ناوشکن و هز             
رد موازنه جهاني، مسئوليت واقعي برخو    . نظامي کادرهاي ارتش ايران متناسب با اين سالح هاي مدرن وارده باشد           

رژيم ايران قبل از جنگ واقعي به تهديد دائمي همسايگان            . نظامي را از عهده ي رژيم ايران خارج ساخته است          
. مارات متحده مي انديشد   نطقه مثل جنبش ظفار و بحران هاي ا         خود و ايفاي نقش ژاندارمي در جنبش هاي م           

کند که ديگر ارتباطي با سرکوبي جنبش         گسترش نيروهاي نظامي به اين حد به درجه اي قوا را ميليتاريزه مي                 
ايفاي اين نقش با      . نم است نه نقش سرکوب کننده داخلي آ           مسئله بر نقش منطقه اي رژي       . داخلي ندارد 

 سياسي را براي او     برخالف انتظار او مشکالت جدي نظامي و      . بقت مي کند طلبي هاي مجنونانه شاه و رژيم مطا     جاه 
بش رهائي بخش در منطقه و تضادهاي سياسي و نظامي شرق و غرب                   ورد، موجب رشد جن    به بار خواهد آ    

پاي ايران را به مثابه ژاندارم امپرياليزم امريکا به معرکه هائي مي کشاند که موقعيت کل رژيم را به خطر                   مي گردد،  
رشد جنبش انقالبی را در داخل بيش       مسايل اقتصادي و اجتماعي ناشي از اين سياست نظامي زمينه هاي           . مي اندازد

درگيري هاي سياسي و احتماال نظامي منطقه اي ضربات مهلکي بر پيکر رژيم فرود خواهد             . از پيش فراهم مي سازد   
دوقطبي شدن طبقات و قشرهاي     . جنبش انقالبی در مشي طوالني خود بر روي اين عامل نيز محاسبه مي کند            . اورد
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استعمار کهن در جامعه استعمارزده يک      . ن است ايه داري وابسته و رشد روزافزون آ     جامعه نتيجه منطقي نظام سرم    
اقليت نژادي و اقتصادي به وجود می آورد که در حقيقت بخشي از جامعه متروپل در جامعه زير استعمار                              

کيل جامعه اي جدا از جامعه بومي را تش        ) ونيمه مستعمره (اين اقليت در کشورهاي مستعمره        . محسوب مي شد 
برتري نژادي و اختالف هاي فرهنگي و وابستگی هاي به جامعه استثمارگر، خصيصه رسمي اين جامعه                 . مي دهند

نقش استعمارگرانه و بهره مند شدن از کليه امتيازات اقتصادي ماهيت واقعي و بنيادي اين جامعه را تشکيل                     . بود
اين پديده را در تمام       . استعمارزده را غارت کند    استعمارگر بدون ايجاد چنين جامعه اي نمي توانست          . مي داد

کشورهاي مستعمره افريقاي سياه ـ شمال افريقا و برخي کشورهاي اسيائي مثل هند، اندونزي و تا حدودي در                       
در خوزستان کم و    (چين مشاهده مي کنيم، در کشور ما هرگز در يک سطح وسيع چنين پديده اي به وجود نيامد                  

در ايران بورژوازي   . ماهيت نيمه مستعمره بودن ايران مانع رشد اين پديده گشت         ) شده بود بيش اين پديده ظاهر     
 .کمپرادور به عنوان اقليتي کوچک از جامعه نقش داللي اين پديده را به عهده داشت

تحت تاثير رابطه اقتصادي با انحصارات خارجي و رشد بورژوازي کمپرادور تجاري خرده بورژوازي شهري به                   
 . به مصرف کاالهاي صنعتي وارداتي عادت کرده و بازاري براي اين قبيل کاالها به وجود امدتدريج

 مرداد و رشد سريع بورژوازي کمپرادور، مصرف کاالهاي خارجي به سرعت رواج يافت به                 ۲۸پس از کودتاي    
ه دائمي اين کاالها    مصرف کنند. تدريج قسمت هائي از قشر خرده بورژوازي که از رفاه بيشتري برخوردار بودند            

. ولي طي دهه اخير تحوالت اقتصادي و اجتماعي، اين پروسه را از نظر کيفي و کمي تکامل بخشيد                         . شدند
افزايش درآمد ارزي، افزايش ورود کاالهاي خارجي و به خصوص ايجاد صنايع مونتاژ، نياز به يک بازار دائمي                    

مي بايست درآمد ملي . اقتصادي نظام موجود ضروري ساخترو به رشد را براي ادامه حيات و تکميل پروسه هاي      
ورد و با رشد درآمد ارزي      درت خريد اين کاالها را به وجود آ       و از جمله درآمد نفت به نحوي عظيم شود که ق           

در اينجا مسئله مهمي نهفته است که       . بدر ايران، اين قدرت خريد افزايش يا      يعني افزايش سريع منابع و نيروي کا      
 ن ها هميشه از رشد درآمد ملي و      آ.  مايل نيستند به وضوح مشخص شود      نحاکم و آمارگران وابسته به آ     دستگاه  

افزايش . ورند، ولي حاضر نيستند به نحوه تقسيم اين درآمد اشاره اي بشود             افزايش توليدات سخن به ميان مي آ      
ي و بورژوازي کمپرادور مي خورد و ن، فقط به کار انحصارات خارج  انه، بودن توجه به تقسيم واقعي، آ      درآمد سر 

بر آخرين آمارها    ملي به چه نحوه تقسيم مي شود بنا        براي جنبش انقالبی اين مسئله اساسي است که درآمد         . بس
 درآمد سرانه   دالر بوده است اين رقم در مقايسه با       ) چهارصد و پنجاه   (۴۵۰ حدود   ۵۰درآمد سرانه ايران، در سال      

گرچه بايد  (ده چشم گير است و مثال به مراتب بيشتر از درآمد سرانه در چين است                 زاد ش بسياري از کشورهاي آ   
 کار مي بندند به    نحوه هاي محاسبه درآمد سرانه را مورد بررسي قرار داد و روش هائي را که سرمايه  داران غرب به                

انه به کار مي بندد،    ن مردود شناخت عواملي را که غرب سرمايه داري براي تعيين درآمد سر             علت نقش اساسي آ   
ولي نحوه تقسيم اين    ) زاد شده مثل چين توده اي مغايرت دارد       قعي درآمد و ميزان رفاه کشورهاي آ       با عوامل وا  
 .سايش و مزاياي واقعي بيشتري برخوردار باشندث مي شود که مردم چين از رفاه و آدرآمد باع
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در اينجا يک اقليت کوچک در      . يم درآمد است  اساس پيدايش جامعه مصرف کننده در کشور ما همين نحوه تقس         
ارتباط با بورژوازي کمپرادوري، بخش خصوصي از درآمد چشم گيري برخوردار مي شود و قدرت خريد                       

بدون وجود اين اقليت کوچک مرفه، نه صنايع مصرف مي توانند به کار                . کاالهاي مورد بحث را پيدا مي کند       
و شهرسازي و غيره به خت خارج مصرف خواهد شد و نه طرح هاي عمراني          ادامه دهند و نه کاالهاي پيچيده و سا       

مي بينيم مصرف کنندگان يخچال، اتومبيل، تلويزيون و لباس شوئي برقي، لوازم ارايش زنانه و               . مدکار خواهد  آ  
مردانه گران قيمت، پارچه هاي لوکس، داروها و خدمات خصوصي بيمارستان هاي مجلل خصوصي، اتوبان ها،                 

رودگاه ها و هواپيماهاي بوئينگ و در آينده کنکورد و هتل ها و کازينوها، پالژهاي مدرن، مدارس عالي پولي،                   ف
تورهاي جهانگردي خارجي، خانه ها و ويالهاي گران قيمت و چه کساني اند؟ ببينيم اگر فردا قدرت خريد اين                     

ؤسسات بازرگاني و مالي چه     طرح ها و م  مصرف کنندگان در سطح جامعه اکثريت ذوب شود، بر سر تمام صنايع             
 دالر به طور متعادل تقسيم شود پس از کسري مخارج عمومي يعني              ۴۹چه اگر درآمد سرانه، يعني      . مدخواهد آ 

 که خرج تسليحات طرح ها و سرمايه داري عمومي در بخش دولتي و خصوصي مي گردد به هر                        ۴۰٪حدود  
 تومان درآمد خواهد    ۷۵۵ نفر حسآب اوريم ماهيانه هر خانواده         ۵ا  خانواده چقدر مي رسد اگر خانواده متوسط ر       

در اين  . ب آموزش و غيره را برطرف مي سازد      ب و ذها  تغذيه، پوشاک، مسکن، بهداشت و ايا     هزينه هاي  . داشت
صورت بديهي است اين درآمد با توجه به هزينه زندگي در شرايط حاضر براي مخارج ضروري نيز کفايت                         

ولي نحوه تقسيم درآمد در شرايط      . ه رسد به مصرف کاالها و خدماتي که در باال شرح داده شد             نخواهد کرد چ  
از . حاضر بر اساس نظام سرمايه داري وابسته هرگونه خطري را از مناسبات فعلي توليد و مصرف دور کرده است                   

.  هفتاد دالر در سال دارند       ميليوني، درآمد سرانه اي کمتر از      ۲۳ تا   ۲۰ ميليوني ايران، يک اکثريت       ۳۰جمعيت  
 کارگران  درآمد سرانه . درآمد سرانه خوش نشين ها يا عشاير کوچ نشين و دهقانان کم زمين زير شصت دالر است             

يک قشر ميانه خرده بورژوازي شهر و دهقانان مرفه و يا           . ن ها کمتر از صد دالر است     شهري و قشرهاي پيرامون آ    
 هزار کارمند نظامي که با       ۶۵۰حدود  ( ميليون نفر که شامل کارمندان دولت         ۶ تا   ۵نسبتا مرفه با جمعيتي حدود       

تا حدود چهارصد هزار نيروي      (کسبه و پيشه وران    )  ميليون جمعيت را تشکيل مي دهند      ۲/۵خانواده شان بيش از    
يار و کارمندان بنگاه هاي خصوصي مي شود، اقليت کوچکي از اين جمعيت بس           ) کار و حدود دو ميليون جمعيت     

به هر حال اين جمعيت مياني به تقريب از درآمد سرانه متوسط            . مرفه است و در طبقه بندي باالتري جاي مي گيرد       
با اين توضيح که در هر صنف درجات مختلف و اختالف هاي چشم گيري در تقسيم درآمد                 . برخوردار مي شود 

هر خانواده چهارنفري در ماه      (ر ساالنه   قسمت هاي باالي اين جمعيت درآمدي بيش از هفتصد دال          . وجود دارد 
اين قشر  . و مي تواند بخش مهمي از جامعه مصرف کننده را تشکيل دهد            . دارد) بيش از هزار و ششصد تومان       

مي تواند مصرف کننده اقالم معدودي از کاالها مثل منسوجات، مواد غذائي، سرويس هاي حمل و نقل داخلي و                   
 .ن باشدچال و منسوجات تلويزيون و مانند آيخلوازم خانگي ارزان مثل راديو، 

اين جامعه عالوه بر قشرهاي ذکر شده در فوق             . جامعه مصرف کننده داخلي قشر مرفه خرده بورژوازي است         
، کسبه و   )مثل افسران ارتش و امراء    (کارمندان باالئي مؤسسات دولتي، خصوصي، کادرهاي باالي ارتش          : شامل
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زاد مثل پزشکان، مهندسين،     صاحبان مشاغل آ  ) يک صد هزار تومان  وال بيش از     معم(پيشه وران صاحب سرمايه     
وکالي دادگستري، هنرمندان، دالالن، بازرگانان و صاحبان سرمايه کوچک مثل مستغالت داران،                               

مالکان کوچک صاحب سرمايه نيز جزء همين جامعه        . ن ها مي شود ها، ميداني ها، سلف خر  و مانند آ     مسافرخانه چي 
درآمد سرانه  . جمعيت اين جامعه را مي توان در حدود يک تا يک و نيم ميليون نفر تخمين زد               . يندب مي آ حسابه  

در باالي هرم طبقاتي بورژوازي قرار گرفته است با جمعيتي حدود            .  دالر ساليانه است   ۲۵۰۰در اين قشر بيش از      
زارع مکانيزه، فروشگاه هاي معتبر،        نفري کليه صاحبان م        ۴ هزار خانوار       ۳۵ هزار نفر يا حدود           ۱۵۰ ٪۵

تجارت خانه ها، فرماندهان عالي رتبه ارتش، مديران دستگاه هاي اداري و اجرائي دولت و مانند اين ها در اين                       
اين جمعيت کوچک نه فقط بيش از همه مصرف مي کند           . جامعه کوچک ثروتمند و کامال مرفه جاي مي گيرند        

 .ا به صورت سرمايه متراکم مي سازدبلکه بخش عمده اي از درآمد ملي ر

. در راس اين اقليت نيز کمتر از هزار خانوار قرار گرفته اند که سرمايه داري وابسته بزرگ ايران را تشکيل مي دهند                  
اين نحوه تقسيم درآمد اجازه مي دهد که يک جامعه کوچک اقليت، ظرفيت و قدرت خريد فوق العاده اي پيدا                     

اما اين امتياز اقتصادي موجب امتيازات مهم          . ي توليدي نظام وابسته موجود گردد        کرده و پاسخگوي نيازها    
 .اجتماعي مي شود و مسايل متعددي به وجود می آورد که در خور مطالعه است

به اين ترتيب مي بينيم که به قيمت فقر عمومي يا به قيمت محروميت اکثريت بزرگ مردم که توليدکنندگان                         
ول عنوان بزرگ و پرقدرت خلق ايران مي شوند، يک اقليت کوچک زندگي مرفهي را در          واقعي درآمدند و مشم   

اين اختالف طبقاتي و نابرابری عمده در استفاده از           . ناميده مي شود " زندگي مصرفي "پيش گرفته که اصطالحا      
ص که عاملي   اي جامعه، موجب اختالف منافع و مصالح شده به اختالف فرهنگي نيز مي انجامد، به خصو              آمدهدر

 .ن را کامل مي سازد زيربناي اقتصادي را شکل داده و آن روبناي اينچون نئوکُلُنياليسم و فرهنگ خاص آ

جامعه مصرف کننده به تدريج خصوصيت جامعه مصرف کننده          : خصوصيات جامعه اقليت مرفه مصرف کننده      
ماعي رژيم حاکم    تدريج پايگاه اجت   اقليت مصرف کننده به     . کلني نشين خارجي را در کشور ما پيدا مي کند           

ن اده و به صورت محافظه کاري شديد آ      ن عالقه به حفظ وضع موجود را در اين جامعه رشد د           مي شود و مزاياي آ   
بد که انقالب توده اي مزاياي مادي        اين جامعه مرفه به تدريج در مي يا         . را مقابل جنبش انقالبی قرار مي دهد       

از سوي ديگر اين نحوه زندگي فرهنگ         . ود زحمتکشان تعديل خواهد کرد     موقعيت اجتماعي جامعه را به س       
مينه بسيار مساعدي   نفوذ فرهنگي استعمارگر در اين جامعه ز      . بورژوازي کمپرادور را در اين جامعه رشد مي دهد        

 دست  به همان گونه که کاالهاي صنعتي در اينجا مونتاژ مي شود و اصالت خود تا حدودي از                . بدبراي رشد مي يا  
 .بدي در جامعه مصرف کننده رسوخ مي يامي دهند فرهنگ کشور متروپل نيز در اينجا به نحو مسخ شده ا

در حالي که بورژوازي ملي ارزش هاي اجتماعي خود را در خرده بورژوازي رواج مي داد و فرهنگ خود را که                     
 بر سراسر جامعه حاکم کند، بورژوازي       مبتني بر ناسيوناليسم ضدامپرياليستي و اسالم متجدد شده بود مي خواست          

 .کمپرادور واردکننده فرهنگ استعمارگر به جامعه است
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فرهنگ بورژوازي ملي از يک نوع اصالت بومي برخوردار بود، در مقابل ارزش ها و معيارهاي غربي مقاومت                      
گ جامعه متروپل را    ورد، بورژوازي کمپرادور فرهن   فرهنگ ملي و فرهنگ غربي به وجود آ       مي کرد و تلفيقي از     

کل مسخره اي با ظواهر فرهنگ ملي      تقريبا به همان صورت دست نخورده مي پذيرند و به اجبار اين فرهنگ به ش              
فرهنگ ملي نيز توسط    . ناسيوناليسم بورژوازي کمپرادور جز فريب و ظاهرسازي محتوايي ندارد         . غشته مي شود آ

گرفته نمي شود اما اصوال فرهنگ ملي ما چيست؟ فرهنگ          اين طبقه جز به صورت نمايش و ظاهرسازي به کار             
ملي ما در يک دوره طوالني فرهنگ فئودالي بوده و در يک قرن اخير ميراث اين فرهنگ با تجديدنظرهائي در                      

به اين ترتيب فرهنگ توده ها ضمن اينکه همواره در معرض تهاجم فرهنگ                . طبقه بورژوازي ظاهر شده است     
ريشه ها و زمينه هاي مستقل از فرهنگ طبقه يا طبقات حاکم است، در حال                 . شته و دارد  طبقات حاکمه قرار دا    

ن ريشه   را تصرف کرده است و به سرعت در آ              حاضر فرهنگ بورژوازي کمپرادور جامعه مصرف کننده اي       
وسايل اين فرهنگ طبقه حاکم مثل هميشه طبقات زحمتکش را مورد تهاجم قرار داده است و کليه       . دوانيده است 

ولي نفوذ اين فرهنگ وارداتي     . و عوامل ارتباط جمعي براي گسترش رسوخ اين فرهنگ به کار گرفته شده است             
ن کامال  فئودالي و بورژوازي ملي کشور با آ        زيرا برخالف فرهنگ     . در توده ها با اشکال جدي روبرو مي شود        

.  مصرفي و خدمات وارداتي غربي مي پذيرد      جامعه مصرف کننده فرهنگ وارداتي را همراه کاالهاي      . بيگانه است 
ن بپذيرد و   و جامعه را بدون زمينه هاي مادي آ       جامعه اکثريت ستم کش و استثمارشونده مي بايست اين فرهنگ د         

به خصوص که فرهنگ توده ي زحمتکش و فرهنگ بورژوازي ملي            . اين امر با مشکالت جدي روبرو مي شود       
نتيجه اين برخورد   . داري مي شود در مقابل اين بيگانه مقاومت مي کند          که توسط قشرهاي خرده بورژوازي پاس     

در حالي که هر دو جامعه به يک نژاد و قوم تعلق دارند و به يک                   . جدايي فرهنگ دو جامعه از يکديگر است       
را جامعه مصرف کننده به زودي مردم خود        . ن ها کامال متفاوت است   م مي کنند، ارزش ها و معيارهاي  آ     زبان تکل 

ديگر نمي شناسد به جامعه اکثريت از باال نگريسته دچار همان تحوالتي مي شود که جامعه نژادي استعمارگر در                    
 تغذيه، تفريحات ،    اگر نحوه زندگي، وسايل خانگي، نوع ساختمان، عادات،       . کشور استعمارشده بدان دچار است    

ه را مقايسه کنيم به    هاي اجتماعي اين دو جامع    راستن، روابط جنسي، مناسبات خانوادگي و ارزش      لباس پوشيدن، آ  
همان طور که گفتيم اين جدائي فرهنگي مبتني بر مناسبات اقتصادي اين دو              . ن دو پي مي بريم   تفاوت شگرف آ  

جامعه اي که در سازمان توليد نقش مديريت، مالکيت، داللي و انگل بودن را دارد و در عين حال                     . جامعه است 
را به خود اختصاص داده است، و جامعه اي که نيروي کارش ارزش  مادي مي افريند و ستم                 بخش مهمي از توليد     

 .استعمارگران داخلي و خارجي را بر دوش خود حس مي کند و از حداقل نيازهاي خود محروم است

 آگاهي   ، به بخشي از جامعه مصرف کننده جذب مي شوند بر اثر عامل          ن هااين ميان روشنفکران که قشر مرفه آ      در  
 .اين قشر مي تواند ستم استعمارگران را حس کند. موقعيتي ويژه دارند

                                                  زندان ـ زمستان پنجاه و يک                                                                           
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