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   شرق مسئله آبياری در   دولت، مالکيت و-3
های جامعه  يک سلسه نتايج مهم درباره ويژگیبه همين ايام است که مارکس وانگلس  در

ها،  آن آثار ررا د" شيوه توليد آسيائی"همين نتايج است که بعدا انديشه  رسند و شرقی می
  .کند متبلورمی آورد و مارکس بوجود می آثار بويژه در

فوق ياد کرديم، برای  آن در  خود خطاب به انگلس، که از1853نامه دوم ژوئن  مارکس در
فقدان مالکيت  های مهم جوامع کهن شرقی را که عبارت از ويژگی نخستين بار، يکی از

مانند هميشه قضاوت . شود آور میدت يازمين اس  برمعنای اروپائی آنبه خصوصی، 
 بررسی بهره برداری منطقی از من درآوردی نيست بلکه بر اين زمينه تجريدی و مارکس در

برنيه آشنا . هنگام با کتاب مورخ فرانسوی ف آن مارکس در. مبتنی است معتبر های علمی و
سالی  مارکس در د وداده بو  نشر1830سال  پاريس در جلد کتاب خود را در برنيه دو. شد

  :نويسد مارکس می. که نامه طی آن نوشته شده اين کتاب را خواند
کتاب  از و عيان تر تر تر، واضح  مشرق زمين، چيزی درخشانیمسئله تشکيل شهرها در"

نام کتاب برنيه . )بود" اورنگ زيب" وی مدت نه سال پزشک دربار(فرانسوا برنيه نيست 
نويسد که   برنيه کامال بدرستی می.1" بزرگمغوالن کشورتوصيف  سفری در: "چنين است

  فقدان مالکيت )دارد نظر هند را در ايران و  و او ترکيه و(پايه کليه پديده های شرق در
 2".شرق اينست کليد واقعی حتی برای درک آسمان در. دارد زمين قرار خصوصی بر

برای  کند و  مطالب را دنبال میانگلس ضمن پاسخ خود، درنامه ای که بدان اشاره شد، اين
اين مسئله را حل  عينی بيابد و شکل مادی وبه زمين را  که علت مالکيت خصوصی بر آن

 بعدی خود منعکس می آثار در ها را می پذيرد و رسد که مارکس آن کند، به نتايج مهمی می
  .کند

  :نويسد انگلس می
اينجا پايه همه  در. 3ستمشرق ازمين واقعا کليد درک همه  فقدان مالکيت خصوصی بر"

 زمين به مالکيت خصوصی بر های خاور اما چرا خلق. مذهبی آن است تاريخ سياسی و
بطورعمده مربوط به وضع  مالکيت فئودالی نرسيدند؟ بنظرمن توضيح اين امربه زمين حتی 
ميان  زصحرا ا هائی است که از عظيم بيابان بويژه مربوط به نوار شرايط زمين و اقليمی و

نخستين شرط . شود ترين بخش فالت آسيا کشيده می تاتار تا مرتفع عربستان، ايران، هند و
 هاست يا وظيفه واليات و يا وظيفه کمون اين کار اينجا آبياری مصنوعی است، و زراعت در

  برای غارت کشور(ديوان ماليه: شرق پيوسته ديوان داشته است دولت در. يا دولت مرکزی
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 کند استفاده می



  برای مواظبت از(عامه  ديوان امور و ) برای غارت کشورهای ديگر(وان جنگ ، دي)خود
  :دهد   انگلس ادامه می4").تجديد توليد

 آن ظاهری فيليستر به دو را سازمان داد و های شماره يک و هند ديوان دولت بريتانيا در" 
هند نابود   درنتيجه آن زراعت  را بکلی متروک گذاشت که در3مآبانه عطا کرد ولی شماره 

وسائل با شرق حاصلخيزی زمين  در. آنجا بکلی مفتضح شده است در "رقابت آزاد. "شود می
گرديد اين حاصلخيزی  تباهی می وقتی سيستم آبياری دچار. گرديد مين میمصنوعی تا

صورت نافهميده، که مناطق  آن غير اينست توضيح آن واقعيت در. شد بالفاصله نابود می
مانند پالمير، پترا (بيابان  شده، اکنون متروک و گذشته بخوبی زراعت می  که درکمال تمام و

اينست توضيح اين واقعيت که . )هندوستان مصر، ايران و نقاط در ديگر وخرابه های يمن و
تمدنش برای  که کشوری خالی السکنه شود و رخ دهد، برای آن کافی بود يک جنگ ويرانگر

 5."صد سال نابود گردد
 زوال آن پيدايش تمدن ها و نقش آن در شرق و لس درباره اهميت شبکه ظريف آبياری درانگ

 استعمار انتقاد از بويژه انگلس اين مسئله را در. تصريحاتی دارد بعدی خود نيز آثار ها در
  در- آنتی دورينگ- اثر معروف انگلس)اقتصاد(بخش دوم  در. کند می طلبان انگليس ذکر
  :می خوانيمهمين زمينه چنين 

 رسيدند و برونق می های دسپوتيکی بودند که هرچندی يکبار هند رژيم ايران و گرچه در"
دانستند که بويژه  خوب می ها بسيار آن يک از سپس راه زوال می پيمودند، ولی هر

. نوع زراعتی محال است بدون آن هر که هستند يیرفرمای جمعی برای آبياری جلگه هاکا
 ترعه ها و اين وضع آبياری در هندوستان بی اعتنا ماندند و به  منورالفکرتنها انگليسی ها

شده است  اکنون تنها در سايه قحطی هائی که منظما تکرار متروک گذاشتند و سدها را
هند معقول  باالخره شروع کردند درک کنند که به تنها فعاليتی که توانسته بود سلطه آنها را بر

 6."  بی اعتنا بوده اند) سلطه اسالف آنها معقول بودآن حدود که در ولو(سازد 
ها نکرد و بويژه به  رهای بعدی نيز دوران انگلس بررسی قانونمندی جوامع شرقی را در

جوامع شرقی که طبقه عده استثمارگر بودند توجه خاصی مبذول  در"  اشرافيت اداری"نقش 
  :نويسد های هشتاد می سال وی در. داشت

کشورهای دهقانی، دهقان برای آن  در تا مصر، همه جا آسيای صغير  روسيه، ازايرلند تا از"
ساتراپ يا . و ايران چنين است دوران سلطنت های آسور وضع از. شود زيد که استثمار می
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 قرار ها يک دبير راس آن د که برهای مختلفی بو های اداری جامعه سنتی ايرانست ديوان ترين سازمان  که شايد کاملنساسانيا
 دبيران زبرين ياد می دبيران مهست از ، عالوه بر)156 -155زمان ساسانيان صفحات   ايران در(نقل کريستنسن به بنا . داشت
، ) خزانه (، گنج اماردبير) عايدات دربار( ، کدک آماردبير ) عوايد دولت (دبير  داد دبير دادگستری و محاکم  شهرآمار: شود

،  ) رئيس تشريفات(،  استبد ) وزيرامورخيريه (، روانکان دبير ) ماموراتشکده ها (دبير  ، آتش آمار) اسطبل (اخور آماردبير 
شيوه سازمان اداری  اسالم از پس از. ، عالوه برآن سازمان مفصل ومنظم ارتش وجود داشته است) رئيس دريافت خراجات(کهبد 

موافق منابع متعد د دوران . هائی ايجاد کرديد امراء ديوان سالطين، شاهان و دربار دستگاه خالفت و رد دربار ساسانيان تقليد شد و
پس ازاسالم دردستگاه خلفاء وسالطين ايران وديگرکشورهای اسالمی ديوانهای زيرين وجود داشت  البته اگرنه همه با هم، الاقل 

 ( ديوان رسائل ) پست ( ديوان بريد) نظارت بر آذوقه وحقوق سپاه (  ديوان شرط ) لشکر(غالب آنها با هم   ديوان جند 
،  ديوان ) نظارت برنرخ بازارو نظم شهر(، ديوان محتسب ) ماليه (،  ديوان استيفاء ) رسيدگی بشکايات( ديوان مظالم )داراالنشاء

 نظارت برحکام (، ديوان توقيع )ک خليفه  امال(،  ديوان الضياع  ) امورموقوفات ( ، ديوان البر ) اجرای احکام شرع (قضا 
ها،  اين ديوان انگلس از. ، وغيره) برای دريافت خراج  (،   ديوان خراج) تفتيش وکارآگاهای وجاسوسی(، ديوان اشراف )وعمال

 Travaux publicعامه ناميده  انگلس عبارت فرانسه    ديوان امور آنچه که او. تنها به ديوان جند وديوان استيفاء توجه داشته
برو بويژه ديوان محتسب بخشی از اين  توقيع و قضا و ديوانهای مظالم و. توان برای آن معادلی يافت راذکرميکند   مشکل می
  .دوران ساسانی را هم نيمتوان با ديوان امورعامه مورد اشاره انگلس يکسان گرفت" روانگان"ديوان . وظايف را انجام ميدادند
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قوقدان ح شرقی است، چنانکه مثال بازرگان و پاشا چهره مرکزی استثمارگر به بيان ديگر
  7."چهره های جامعه معاصرند

  
  ايران زمين دربر  مسئله مالکيت خصوصی -4

ه جامعه ميهن ما جمل ن آاز نظريات انگلس درباره جامعه شرقی و اين نمونه هائی است از
ل مارکس در مقاله ای تحت عنوان  تولد کاردپنجاهمين سالگرومناسبت صدبه نگارنده . ايران

  يک )1، سال نهم، شماره "ادني"مجله (" جامعه ايران برخی مسائل تاريخ و کارل مارکس و"
بيان " اشکال توليد ماقبل سرمايه داری"جالب او  اثر سلسله نظريات مارکس را که بويژه در

  8.شده، نقل کرده است
های رشد  روی ويژگی تواند روشنی فراوانی بر انگلس می مجموع نظريات مارکس و

 کرده است که اجتماعات آسيا پيش ثابت پيش از دامنه اخير تحقيقت پر. جوامع شرق بياندازد
" بردگی"های  آن اشکال کالسيکی که فرماسيون  از)ما جمله جامعه کشور ن آاز  و(فريقا  آو

مال احت به جهات مهم نگذشته اند و لحاظ بسياری مختصات و نام دارد، الاقل از" فئوداليسم"و 
ئوداليسم  فبردگی و  ازموسساتی  همراه با خطوط و)دودمانی(قوی شکل جامعه طبقاتی اوليه 

که ما مجاز باشيم  آن از يتی است، صرفنظر اين . اين کشورها باقی بوده است ها در تا مدت
تحليل  ولی روشن است که بيانات و. اين شکل ويژه را يک فراماسيون مستقل بناميم يا نه

. انطباق دادشرايط ايران  نقادانه بر شکل خالق وبه انگلس را بايد  قيمت مارکس و های ذی
اين سخن  گويد و شرق سخن می در" فقدان مالکيت خصوصی بر زمين" مثال مارکس از

 های کشور زمين تنها مالک اراضی و سلطان يگانه و"کند که  فرانسوا برنيه را برجسته می
زمين واقعا کليد درک همه شرق  فقدان مالکيت خصوصی بر"گويد  انگلس می و" است
 ."است

شرق مطالب کامال درخورد بررسی مشخص  زمين در مالکيت خصوصی بردرباره فقدان 
 پس از اسالم انجام گرفته است نشان می هائی که درباره ايران پيش و پژوهش. تاريخی است

 زمين ذيحق بوده اند ولی اگر مورد وجود مالکيت وسيع دولتی بر دهد که مارکس وانگلس در
  اعم از(زمين  کرده اند مالکيت خصوصی بر میتصور کرده اند و را مطلق می  آناحيانا

اگرهم وجود داشته تنها تصرف خصوصی   ابدا وجود نداشته و)عمده مالکی يا خورده مالکی
 خريد وفروش، ارث (تمام خصايص آن  نه تملک خصوصی با طريق سيستم اقطاع بوده و از

  .يستصورت بايد گفت اين ديد با واقعيت منطبق ن آن ، در)وهبه ونميره
 دهد که ما دراين باره وارد بررسی تفضيلی شويم ولی ذکر اينجا اجازه نمی حجم مقاله در
تمدن "در  درباره جامعه اوستائی گايگر. دانيم نمی های تاريخی را بی ثمر برخی فاکت

  :نويسد می" دوران باستان ايرانيان شرقی در
های بکر بدست می آمد  زمين ودودمان اوستائی بتدريج که کشاورزی توسعه می يافت  در"

  9"مالکيت خود در می آوردندبه زمين ها را  ها مقاديرمعتنابهی از بعضی خاندان
  :نويسد دياکونف می. م.دوران هخامنشی م درباره وضع مالکيت زمين در

 سپس خود هخامنشيان بخش مهمی از نتيجه فتوحات آسوريان، بابليان و پادشاهان ماد و در"
شايد ساتراپ ها  راضی متعلق به شهرهای ممتاز، معابد، قبايل نيمه مستقل وا  بجز(زمين 

                                      
 طبيعی است که تلخص اشرافيت بغرنج اداری درايران وديگر کشورهای شرقی به ساتراپ -291، صفحه 35کليات، جلد ـ  7

 که بهره کشی ولی اصل قضيه توجه بسياربجای انگلس به نقش مهم اين اشرافيت اداريست. وپاشا مطلب را خيلی ساده ميکند
 .اقتصادی را تقريبا بخود مخصوص کرده بود

 انتشاريافت 1940وسی آن درسال ر برای اولين باردرشوروی چاپ شد وسپس ترجمه 1939اين اثرنخست بزبان آلمانی درـ  8
راين مقاله ازچاپ وشايان ذکراست که نگارنده درمقاله مربوط بمارکس ازکلمات آثار بزبان روسی  چاپ اول استقاده کرده است ود

 .مجلدات چاپ آلمانی عضا با مجلدات روسی تطبيق ميکنند. اخير  چاپ دوم  استفاده شده است
 50ترجمه منوچهراميری ، صفحه " ايران زارع در مالک و: " لمبتونـ  9



مستقيما با  ها اکنون ديگر که کمون ویحلکيت شاه درآمد، بنامبه  )ومنصبداران بزرگ
  10."داشتند اراضی شاهی سروکار

  :دنويس باستان شناس فرانسوی می درباره همين دوران گيرشمن مورخ و
آن توسط رعايای  هخامنشی بوده است و عصر حتی درالل فملک بزرگ مبنای محصو"

همچنين بوسليه غالمانی که    و)شده اند فروش می زمين خريد و  که با خود(زمين به وابسته 
ملک کوچک وجود داشت اما محتمال نسبت . شد فتوحات همراه می آوردند، کاشت می اثر بر

  11."نمود دند، کم اهميت میبه امالک بزرگ که دارای سياست اقتصادی سختی بو
 دولت نبود اشاره می تصرف شاه و گيرشمن همگی بوجود امالکی که در گايگر، دياکونف و

  :نويسد مورد دوران سلوکی می گيرشمن در. ر. کنند
عده . هخامنشی وجود داشت تضعيف کردند ايران عهد سلوکيان تشکيالت فالحتی را که در"

را  آن  يا امالک متعلق به معابد را تقسيم نمودند وخصوصی امالک بزرگ شاهی و ای از
ها مستعمره نشينان  آن يا در شهرها توزيع کردند و ها را بين مداين و زمين. هديه دادند

جا که  می آمدند، اما هر بشمار جرامالک ديگر رعايا نوعی مستا در... ساختند نظامی مستقر
ها را  ظاماتی بود که تا حدی سرنوشت آنملک بزرگ تقسيم نشده بود وضع رعايا تابع انت

   12."های مدينه ها بنوبت خويش آزاد گرديدند روستائيان وابسته به زمين. کرد بهتر می
  :نويسد مورد ساسانيان همين مولف می در
مالکان بزرگ . ها بودند آتشگاه بزرگان و امالک دولت و زارعان وابسته به اراضی و"

مالکان کوچک مجبور بودند برای رفع بحران  يدند وگرد پيش مقتدر اراضی بيش از
امالک بزرگ . تعديات دولت خود را تحت حمايت مالکان بزرگ قراردهند اقتصادی و

اين  در. شدند می ها به اجاره واگذار قسمت اعظم آن بصورت موسسات محدودی درآمدند و
بزرگان  رف اعيان وچه را که مص هر پرداختند و کار میبه روستائيان  امالک گروهی از

 امالک خود، در کردند، بلکه در شهرها سکونت نمی در مالکان ديگر... بود بعمل می آوردند
آنجا زراعت امالک خود را بنحوی معقول و منظم  از گزيدند و مواضع مستحکم مسکن می

 بود دارا بود و آن عهد ميسر های آنان همه گونه تجمالتی که در کاخ. کردند اداره می
  13."کردند آن قصرها دفاع می ربازان خاص ايشان ازس

تشبيه غليظ فئوداليسم ايران به فئوداليسم غربی مطلب را شبهه  توصيف گيرشمن کلی است و
 وی در. تراست اين باره دقيق کريستنسن مورخ بزرگ دانمارکی در. سازد می ناک جلوگر

به امنشی دوران هخ زمين را ازجريان مالکيت " زمان ساسانيان ايران در"معروف خود  اثر
طراف شاه هخامنشی حلقه ای از  نويسد که در داده و می بعد اجماال مورد بررسی قرار

امالک  بعضی از کرد و شاه گاه گماردگان جديدی ايجاد می   بود و) تيولداران(" گماردگان"
  :دافزاي سپس می. داد صورت موروثی با امتيازاتی به تملک آنان میبه خود را 

  در)ويس(منحصربه دهکده های کوچک  اين عهد ديگر های بزرگ در قدرت دودمان"
نقاط  ساير آن برخاسته بودند، بستگی نداشت، بلکه به قطعات بزرگی که اينان در پارس که از

های بزرگ  کسانی هم که به دودمان. مربوط بود مملکت به تملک خويش گرفته بودند نيز
 اثر  ممکن بود در)وطن  مادی و حتی يونانيان تبعيد شده از پارسی و  از(منسوب نبودند 

  14".عطای شاهنشاه، صاحب اراضی امارت شوند
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  :گويد سپس رشته سخن را بدوران اشکانی کشيده می   
 )تيولداران( ثقل دولت قرارداشت که گماردگان  مرکز) يعنی نزدويسبدان(دراين طبقه "... 

گاهی  اتباع خود را برای جنگ با دشمنان شاه و می آمدند و شمارشاهنشاه ب معتبر بزرگ و
طبقه  بين اين طبقه بزرگان و در... ساختند برای درافتادن با خود وی مسلح می نيز

ها را اعيان درجه  اساوره موجود بود که آن اصيل زادگان و از کشاورزان يک صنف ديگر
همين طبقه " مانبذان"ظاهرا مقصود از بودند ومين مالک اين اعيان مقداری ز. دوم بايد خواند
  15."متوسط بود

  :نويسد دوران ساسانی می مورد آئين گذاری مربوط به مالکيت در در
توان مسائل بسياری را راجع به حقوق مالکيت استخراج  می" دادستان ماديگان هزار"از "

بخشيدن زمين  به هبه واقسام قراردادهای مربوط  اين کتاب راجع به عقود شفاهی و در. کرد
مبحث قسم خوردن ... وقف امالک قنوات وهبه های موقت و رهن امالک و حتی با استفاده از

تدابيری که  باال شتراک داده شده باشد، و چند نفربه ی قطع دعوای ملکی، قاعده قرض که برا
قواعد " نسکسکاذم "بعالوه ... ال اينها مطالبی هستمورد ضمان وکفالت بايد گرفت وامث در

 در... توقيف چارپايان و حيوانات اصلی ربح و دين و مبسوطی راجع به مالکيت و
  16."برداشت

  در دوران پس ازاسالم )بمعنای تملک نه بمعنای تصرف( وجود مالکيت خصوصی برزمين 
 مسئله )اعم ازفقه اهل تسنن يا تشيع(درفقه اسالمی . نهم گاه درمقياس وسيع امرمسلم استآ

بصورت عمری ورقبی "زمين  حق انتفاع از يت زمين درمباحثی مانند حق مالکيت ومالک
وهمچنين اسباب وعلل تملک  " حق ارتفاق نسبت بملک غيره" و )وسکنی ويا ادرارو مقاصه

 (ديگری ه  ومسئله انتقال مالکيت ب)" صيانت اشياء مباحه" و " احياء اراضی موات" مانند (
  وروابط مالک و) ازراه ارث ورهن وهبه واستفاده ازحق شفعهطريق عقود وتعهدات يا از

باحتمال قوی .  منعکس است)زارع  مانند مزارعه، مقاسمه، مقاطعه، ضمان، مساقاه وغيره
جامعه ايرانی معمول بوده   درفقيهانه رسومی است که" تشريع"حکم  اين قواعد در بسياری از

  17.است
  )انند زاخودر، ياکوبولسکی، پطروسوسکی و ديگران م(موافق تحقيقات پژوهندگان شوروی 

ها عبارتند  آن اسالم پنج الی شش نوع مالکيت پيوسته وجود داشته است و دوران پس از در
  :از
 اراضی متعلق بشاه يا ملک سلطانی يا ملک اينجويا -2 اراضی يا ملک دولتی يا ديوانی؛ -1 

" ملک اربابی"  ملک موروث يا  اراضی متعلق به مالکان خصوصی که-3ملک خاص؛ 
 اراضی -5 اراضی متعلق به موسسات مذهبی يا وقف؛ -4 نام داشته؛ )عينا مانند امروز(

آن   که زاخود از( اراضی مشترک فيه بين جماعات روستائی -6متعلق بروستائيان وسرانجام 
  .)کند ياد می

از " مکاتبات رشيدی در" که خود ازاشراف مالک بوده است خواجه رشيدالدين فضل اله
  :نويسد می در جای ديگر. 18کند صحبت می" مال خاص خود خريديمبه امالکی که "
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آن  درآمده است، بعضی از لکيت مااواقع است بقيد م واليت مذکور قرائی که در چون اکثر" 
 بحسن کفايت ما بود، احياء ممات کرده و باير بکلی خراب و بعضی ديگر امالک خريده و

  19."ده استش معمور
  :مينويسد" جامع التواريخ" مورد اصالحات زمان خود در وی در

مدت سی سال باز،  اربابی که از و اوقاف و تفحصی نموده تمامت امالک اينجو فرمود تا" 
دفاتر قانون  ودر تصرف ايشان بوده باشد، مشروح باسامی متصرفان بنويسد  بالمنازع در
  20."ثبت گردد

به اربابان خصوصی حمداله مستوفی در تاريخ گزيده " ديوانیامالک "درباره فروش 
  :نويسد جمله می تصريحاتی دارد، از

  21."امالک ديوان به ارباب مناصب فروختن گرفت تا بيشترروم، ملک شد" 
  :نويسد يا می

ديوان يا وقف تعلق دارد، آبادانی آنچه که به ارباب منسوب است، به موضع که  هر"
  22."ندارد

ه بهانبه جريان آن، امير چوپان   هجری قمری  که در723سال " مالک نازخاتونیا"حادثه 
استناد قباله های مجعول، امالک خصوصی ارباب ملک را به و " وراثت امالک نازخاتون"

   .تاريخ ضبط است نتيجه آن موجب سقوط قيمت زمين شد، در در کرد و ضبط می
جمله مالکيت  ن آاز زمين و شکل مالکيت براين واقعيات پراکنده ترديدی درباره انواع 

گذارد ولذا قول فرانسوا برنيه که شاه را تنها  زمين باقی نمی کوچک خصوصی بر بزرگ و
زمين را برای جامعه  انگلس که فقدان مالکيت خصوصی بر استنتاج مارکس و دانسته و
طبق باعين واقع دوران قرون وسطی شاخص دانسته اند، من جمله ايران، حتی در شرقی، از

توان  صحت آن نمی انگلس نکته مهمی است که در سخن مارکس و حال در با اين. نيست
طريق مالکيت خاص خود، خواه ازطريق مالکيت اراضی  آن اينکه شاه، خواه از ترديد کرد و

 و ادرار"، "تيول"، "سيورغال"، "اقطاع"، "نان پارک"دولت که گاه بعنوان به وسيع متعلق 
ستاند، پايه  اين بابت می خراجی که از داد و متوسط می اعيان بزرگ و به اشراف و" مقاصه

  . خويش بوجود می آورد)خداشاهی(نيرومندی برای استبداد تئوکراتيک  اقتصادی بسيار
شبان هميشه بخش  آن قبايل کوچنده و جمله ايران که در ن آاز شرايط جغرافيائی شرق و

 و" مفتوح العنوه"ها که پيوسته اراضی وسيع را  ورشها وي جوماهالی بوده اند، ه مهمی از
 ساخت، قدرت استبدادی شاه که عمال هرگونه تضمينی را برای مالکيت و بدون مالک می

 زمين را سست می جمله مالکيت بر نآاز  برد، پايه مالکيت بطوراعم و ميان می ثروت از
 اين شبکه ها پس از بياری مربوط بود وآهای ها به شبکه  که آبادانی اين زمين اين امر. کرد
امکان حاتم بخشی های  مخروب و ايجاد اراضی موات و ماند، بر هجوم متروک می هر

رهنمودهای  ما شاخص است و اينها نکاتی است که برای جامعه کشور. شاهانه می افزود
  .رساند را بدين نتايج می انگلس ما بهای مارکس و گران

  .کنم اين اندازه بسنده میبه اين مبحث  طول کالم در از برای احتراز
  

 ادامه دارد
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