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 حزب عدالت

 از فرقه اجتماعيون ـ عاميون تا حزب عدالت

اى اعـالم انحـالل    يون دو ماه پس از افتتاح مجلس سوم طى بيانيهفرقه اجتماعيون ـ عام 
هاى حزب را منـو  بـه    ادامه فعاليت نمود و ضمن تعيين كردن يك نماينده در هر شهر

 شمسى( 3026ـ3632« ).غرض دانست پرست و بى انتخاب اشخاص نوع»
ويـت  شمسى( كه فرقه بار ديگـر بـا ه   3062) 3633تنها يك سال بعد است، درسال 

 فرقه اجتماعيون ـ عاميون دردست نيست. كند. و ديگر نشانى از مشخص اعالم موضع مى
توانست در شرايط جديد بـا آن   آنچه مسلم است شرايط تغيير كرده بود، و فرقه نمى
مجتهـد و كـارگر و فقـراى شـهرى(      تركيب نامتجانس طبقاتى )از بازرگانـان گرفتـه تـا   

 فعاليت خود ادامه دهد. به
هاى مختلـ    يروزى انقالب مشروطه و تشكيل مجلس دوم، نيروهايى كه از اليهبا پ

جديدالتأسيس جذب شدند )حزب دمكرات  حزب پيوسته بودند يا در احزاب طبقاتى به
 و حزب اعتداليون( يا در مدارهاى قدرت قرار گرفتند.

نـوان  ع پس فرقه نيازمند بازسازى در برنامه و تشـكيالت بـود. چيـزى كـه از آن بـه     
 كند. ياد مى« غرض پرست و بى اشخاص اليق نوع»

 3636) 3065ايــن بازســازى در برنامــه و تشــكيالت بــاالخره خــود  را در ســال 
 ميالدى( در تشكيل حزب عدالت نشان داد.
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 نخستين جلسات حزب عدالت

اولـين جلسـات ايـن    »كنـد    ورى از نخستين جلسات حزب عدالت چنين يـاد مـى   پيشه
هـاى   مرطـوب و در روى نيمكـت   هاى معادن نفت آلوده سـياه  ر كازانحزب كارگرى د

هـا و تشـكيالت مختلـ  آن از ميـان      خشن و كثي  كارگرى تشـكيل گرديـد و كميتـه   
 «3انتخاب شدند. هزاران كارگر فداكار
هـاى كـارگرى    رهبرى اسداهلل غفارزاده در ناحيه صابونچى از كـانون  حزب عدالت به
 يل شد.ايرانيان مقيم باكو تشك

اسداهلل غفارزاده نخستين رهبر حزب عدالت از جمله گروهى بود كه بـراى تحيـيل   
 تهران آمد. و با افكار سوسيال دمكراتيك آشنا شد. به

توان نـام بـرد. كـه     زاده را مى زاده و عظيم عظيم از اين گروه ميرزا جعفر ناطق حسين
 دند.شهادت رسي به زاده در زنجان زاده در خوى و عظيم حسين

هاى سوسيال دمكراتيك تحت فشار حكومت قـرار گرفـت.    علت فعاليت غفارزاده به
 ادامه داد. هاى انقالبى خود فعاليت باكو رفت، و در باكو به به

 

 يك توضيح

ايرانيـان در   حزب كمونيست عدالت از آن روست كه در قفقاز بـه  پسوند واژه مسلمان به
جـا  كردند. و مـراد از مسـلمان در ايـن    مى خطابتقابل با اهالى مسيحى قفقاز، مسلمان 

ها بوده است. حزب كمونيست مسلمانان، منظور همان حزب كمونيسـت   ايرانى بودن آن
 اين پسوند در آن روزگار جنبه ايدئولوژيك نداشت. ايران است
 

 مؤسسين و مسئولين حزب عدالت

ايوف، ـرام آقـ. به2زب، ـحى ـوام، منشـرزا قـ. مي0زب، ـر حـداهلل غفارزاده، رهبـ. اس3
ودزاده، ـ. محمـ 2زاده،  مـريـك مـ. رحي5ا، ـابـالبـ. م6زاده،  ىـ. مم5ايوف، ـامران آقـ. ك2
اوردى، ـهدى آقـ ـ. مش33ر، ـپيغم هـروف بـم معـاسـ. ق32دزاده ـين صمـدحسـ. محم6

                                                           
 چه تشکیلوری: حزب عدالت ـ تاریخ . سیدجعفر پیشه1
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زاده،  طالـب  خـان . حسين32اهلل اوغلى،  . محمد فتح32زاده،  ابراهيم اهلل . قاردا  سي 30
. سـليمان تـارى   32داشـى،   قـره  . رسـتم 35خانوت،  . محمدقلى قلى36زاده،  . آقابابا يوس 35

 . ميرزا مقيود لطفى02. محرم آقايوس ، 36ي  )برادر حيدرخان عمواوغلى(،  وردى
ميرزا مقيود لطفى آموزگار مدرسه تمدن در باكو بـود. هنگـام برگشـت از حـاجى     

هاى سفيد و طرفدار تزار بـود كـه    ژنرال ريا اسير ژنرال دنيكين، )ازبادكوبه در د طرفان به
پتروفسـكى فرسـتادند و    را بـه  جنگيـد( شـد. ميـرزا مقيـود     ها مـى  با حكومت بلشويك

 جا تيرباران شد.آندر
 

 در باكو يانهاى سياسى ايران هاى ذهنى و عينى فعاليت زمينه

گريختنـد.   پاسپورت، از كشور خود مى تومان بابت گرفتن 35ايرانيان گرسنه با پرداخت 
ها تنها  رساندند. علت اين مهاجرت مى بادكوبه تركمنستان و ديگر بالد قفقاز و خود را به

أمورين دولتـى، مزيـد   هـا، مـ   گرسنگى نبود، ظلم و اجحاف شاهزادگان قاجارى، فئـودال 
 بودند. علتبر

بـاكو زنـدگى    نـى در ايرا 322،222مـيالدى( بـيش از    3635) 3066سـال   تا قبـل از 
 آن آذربايجانى بودند. 60كردند كه % مى

كار مشغول بودنـد.   اكثر مهاجرين ايرانى درمعادن نفت باكو و كارخانجات صنعتى به
جـزِ  بودنـد. و عـده كمتـرى      ۀكسـب  خريد و فرو  مشغول بودنـد و  تعداد كمى به
 بازرگان بودند.

ارخانجـات صـنعتى، كـارگران    دوشادو  كارگران ايرانى در معادن نفت و مس و ك
همگى در مبارزات كارگرى و اعتيابات  كار بودند. كه روس، گرجى و ارمنى مشغول به

 شدند. هاى سوسيال دمكراتيك آشنا مى كردند. و با انديشه شركت مى
شركت در مبـارزات كـارگرى نزديكـى بـا كـارگران و فعـالين سوسـيال دمكـرات،         

 انقالبى در بين ايرانيان بود. ى صنفى، سياسى وها گيرى تشكل هاى ذهنى شكل زمينه
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 نظامنامه تشكيالت

هر حزب و يا سازمان سياسى براى پيشبرد اهداف خـود نيازمنـد آنسـت كـه اعضـاِ  و      
سـاخت يـك تشـكيالت نيازمنـد      دهـى و دهـى كنـد. سـازمان   هواداران خود را سازمان

گيـرى هـرم    ضوابطى است كه طى آن ضوابط چگـونگى عضـوگيرى، چگـونگى شـكل    
 شود. گرفته تا كميته مركزى مشخص مى ها سازمانى، از حوزه

توانـد   دهـد كـه مـى    نام نظامنامه تشكيالت را تشـكيل مـى   اى به اين ضوابط مجموعه
 علنى بودن، تغيير كند. مخفى بودن، و براساس شرايط، مخفى بودن، نيمه

 دايره نشريات
 كميته ايالتى گيالن

 «دالتع»فرقه اشتراكيون ايران 
 نظامنامه تشكيالت

 وظايف اعضاءِ و نامزدها )كانديداها(
( نظـام و  0( مـرام فرقـه را قبـول كنـد.     3شود كسى كـه   . عضو فرقه محسوب مى3

يكى از  ( در2وقتش ادا نموده،  ( حق عضويت مقررى را در2ديسيپلين را رعايت كرده، 
 اشتراك نمايد. تشكيالت رسماً

 زه با پيشنهاد كتبى دو نفر عضو و قرارداد كميته محلى است.. قيد و قبول نامزدهاى تا0
مـاه بعـد از    6مـاه، از اصـناف ديگـر     2. نامزد اگر از صن  عمله و دهاتى اسـت  2

كه از مرام سياسـت فرقـه    شر  اين به شود عضويت مى پيشنهاد در اجتماع حوزه قبول به
 هم رسانيده باشد. اطالع به

شر  را  2كنند. بايد  از اعضاِ  كسى را كه معرفى مىنفر  0براى عضو شدن  خالصه:
شـر  آگـاهى از    بعد از اين مـدت بـه   ماه كانديد عضويت است. 2ـ6داشته باشد مدت 

 شود. مرام و سياست حزب عضو مى
 

 قيد

مـاه عضـو تـازه قبـول      2و  6تواند در مدت كمتـر از   . در موقع لزوم كميته مركزى مى2
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مسـائل دارنـد امـا حـل رطى قطعـى       مـذاكره  حق اشتراك بهكند. كه در جلسات نامزدها 
 مخيوص اعضاِ  رسمى است.

 صندوق كميته برسانند. . اعضاِ  و نامزدها در سر هر ماه بايد حق عضويت خود را به5
 

 تشكيالت راجع به

 دهد. . اساس تشكيالت فرقه را مركزيت تشكيل مى6
محـل، مركـز   تشـكيالت هر كـومتى و مملكتـى بـوده،    . بناى مركزيت با اسـاس ح 5

 تشكيالت آن محل است.
محل را مطابق نظـام و اسـاس فرقـه اجـرا و      . تشكيالت محل، مسائل راجع به2

 نمايد. قبول مى
 االجراِ است. هاى تشكيالت هرنقطه براى آن تشكيالت حتمى . قراردادهاى كنفرانس6
نس محـل  . هيئت اداره حوزه در جلسه عمـومى حـوزه، كميتـه محلـى در كنفـرا     32

 شود. منتخب مى
 . شكل و اساس مركزيت33

 و كميته مركزىال ( كنگره عمومى 
 ب( كنفرانس ايالتى، كميته ايالتى
 ج( كنفرانس واليتى، كميته واليتى

 د( كميته محال، كميته محال )محالت(
 ( جلسه ناحيه، كميته ناحيهه

 هاى دهات، شهر و حوزه و( جلسه دهات، شهر و غيره، كميته
حل مسائل سياسى و مالى و يـا رفـع اختالفـات مـابين تشـكيالت، مخيـوص       . 30

 كميته مركزى است.
مخيـوص   ۀ. براى فعاليت در ميان جوانان و ملل غيرايرانى، كميته مركـزى شـعب  32

 دهد. تشكيل مى
 . كميته ايالتى و واليتى بايد از طرف كميته مركزى تيديق شود.32
يق و اجـازه كميتـه مركـزى حـق دارنـد بـراى       . تمام تشكيالت فرقه بعد از تيد35

 فعاليت رسمى مُهر مخيوص درست كنند.
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اسم محل موسوم خواهد شد، مثالً كميته مركـزى فرقـه كمونيسـت     . تشكيالت به36
ايـران يـا كميتـه محـل تبريـز و فرقـه        ايران، يا كميته محلى آذربايجان فرقه كمونيسـت 

 كمونيست ايران.
 

 تشكيالت مركزى راجع به

شـود،   . مؤسسه عالى فرقه، كنگره عمومى است كه در هر سال يك دفعه دعـوت مـى  35
اعالم شود. اگر ممكن نباشد در سال  مذاكرات كنگره بايد يك ماه قبل از كنگره ۀروزنام

قـرارداد كميتـه    شود. تعيين عدد منتخب و منتخبين بسته به يك دفعه كنفرانس دعوت مى
 هيئت امنا است. مركزى و

 وه از كنگره عـادى، كميتـه مركـزى بـا     . عال32
3
0
اعضـاى كنگـره در وقـت لـزوم       

شود كـه   وقت رسمى حساب مى آن العاده دعوت نمايند. ولى كنگره تواند كنگره فوق مى

 بيشتر از 
3
0
 وكالى كنگره اخير حاضر باشند.  
دام دعـوت كنگـره اقـ    هفتـه بـه   0. اگر كميته مركزى بعد از اعالم دعوت كنگره، 36

كار نماينـد   انتخاب كرده شروع به كنندگان كنگره حق دارند كميسيون حضار نكنند طلب
 و كميسيون حقوق و صالحيت كميته مركزى را دارا خواهد بود.

 . كنگره عمومى 02

ال ( سياست و ماليه كميته سابق را تدقيق و تفتـيش و لـوايح كميسـيون تفتـيش را     
 كند. مالحظه مى

 دهد. پروگرام مرام فرقه را تبديل و تغيير مىب( در موقع لزوم 
 كند. ج( براى اجراى مقاصد خط حركت تعيين مى

 كند. د( كميته مركزى و كميسيون تفتيش را انتخاب مى
رفاقت را كنگره عمـومى   ۀ. عدد اعضاى كميته مركزى، كميسيون تفتيش و محكم03
دى كه بيشتر از ديگـران رطى  مركزى نامز كنند. در غياب يكى از اعضاى كميته تعيين مى

 شود. عوض او داخل كميته مى گرفته است به
 ( شعبه ماليه،3دهد.  . كميته مركزى براى اجراى كارهاى مختل  شعبات تشكيل مى00
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 ۀواسـط  كارهاى سياسى يا حكومتى را بـه  . غيره.2( شعبه نشريات، 2( شعبه تحقيقات، 0
 هاى محلى. اكسيون پارلمان يا انجمننمايند. مثالً فر فراكسيون حل و تسويه مى

د در هـر مـاه يـك دفعـه اجـالس نمايـد. در وقـت لـزوم         . كميته مركزى اقالً باي02
 تواند دعوت كند. العاده هم هيئت رياست كميته مى اجالس فوق

 ماه بايد از وكالى ايالت و واليت كنفرانس دعوت كند. 6. كميته مركزى در هر 02
كنگـره عمـومى    ست و صندوق كميته را تفتـيش كـرده بـه   . كميسيون تفتيش، سيا05

 كند. اليحه تقديم مى
 

 تشكيالت ايالت و واليت راجع به

 شود. . كميته ايالتى در كنفرانس ايالتى، كميته واليتى در كنفرانس واليتى منتخب مى06
 كند. . كنفرانس ايالت و واليت هم كميسيون تفتيش انتخاب مى05
 نمايد. العاده هم دعوت مى ذكر كنفرانس فوقال هاى فوق . كميته02
 كند. ماه يك دفعه اجتماع مى 6هاى ايالت و واليت در هر  . كنفرانس06
 كند. . كنفرانس فعاليت كميته را تدقيق و كميته تازه انتخاب مى22
 نفر عضو است. 2، واليتى از 5. كميته ايالتى عبارت از 23
 خود دارند. خيوص به. كميته ايالت و واليت هم شعبات م20
 . كميته ايالتى و واليتى بايد در هر هفته يك دفعه اجالس نمايند.22
 ماه يك دفعه كنفرانس دعوت نمايند. 2. تشكيالت واليت و ايالت در هر 22
 دهند. هاى مذاكره تشكيالت مادون خود را دستورالعمل مى . كميته25
كنفـرانس ايـالتى وكيـل     واليتـى بـه   عمومى كه كنفرانس ۀكنگر . كنفرانس ايالتى به26

 كنند. انتخاب مى
 

 تشكيالت محلى راجع به

 هاى محال و محل، اجتماع عمومى تشكيالت محال و محل است. . مقام عالى كميته25
كنفرانس نباشد، جلسـات عمـومى وظيفـه     . اگر تشكيالت محال يا محل مقتدر به22

 كند. كنفرانس را ايفاِ مى
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 حال و محل و ناحيه در هر ماه يك دفعه است.. كنفرانس عمومى م26
كارهـاى كميتـه محـال و غيـره را تـدقيق و       . كنفرانس محل، محل و ناحيه به22

 كند. تفتيش مى
 نفر است. 2هاى فوق  . اعضاِ  كميته23
 نفر نباشد. 02. اعضاِ  حوزه بايد زياده از 20

 نتشار دهد.. در ميان مردم اعالنات و شعائر فرقه را ا3وظاي  حوزه  
 تيديق كميته محل برساند. . اعضاِ  تازه جلب و به0
عمل آورد. در مسائل سياسـى و اقتيـادى مملكـت     محل را به ۀ. دستورالعمل كميت2

 براى اجراى مقاصد و مرام فرقه كوشش نمايد.
 كند. نفر هيئت اداره انتخاب مى 2. حوزه براى اجراى وظاي  22
 

 ديسيپلين و نظام راجع به

 . در ميان اعضاى فرقه مسئله ديسيپلين بايد از تمام مسائل بيشتر مراعات شود.22
 . اجراى قرارداد تشكيالت عالى براى تمام تشكيالت اجبارى است.25
مسـامحه نماينـد دفعـه يـك تـوبي        . تشكيالتى كه در اجراى قرارداد مراكز عالى26
 شوند. دفعه ثانى منحل مىدر

دفعه اول توبي  و در دفعه ثـانى بعـد از اثبـات جـرم از     كار در  . اعضاى مسامحه25
 شود. اجتماع عمومى اعالم مى روزنامه يا در ۀواسط عضويت خارج شده اخراجش به

 . رفع اختالفات، تعيين جزا، از وظاي  مخيوص محكمه رفاقت است.22
 

 مداخل و مخارج

ـ . مداخل و مخارج عبارتست از حق عضويت و قي26 قيديـه اعضـاِ    اعضـاِ  اسـت.    ۀدي
 اعضاِ  است. ۀيك فائض از موجب معين هر ماهدينار، حق عضويت در 322دروقت دخول 

از عضـويت اخـراج    ماه بدن عذر قبول حق عضـويت ندهـد موقتـاً    2. كسى كه 52
 قرارداد اجتماع عمومى است. شود. قبول ورود عذر بسته به مى
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صندوق كميتـه   فائض هم به 32صندوق كميته مركزى،  . از محل فرقه ده فائض به53
 كنند. احتياجات تشكيالت ميرف مى محل به تشكيالت محل، و كميته ايالت داده مابقى را به

 

 مواد منفرده

 . تغيير و تبديل اين نظامنامه مخيوص كنگره عمومى و كميته مركزى است.3
. تمام تشكيالت فرقه سرى است )مخفى( در وقـت فرصـت از تشـكيالت علنـى     0
 فرق سياسى و غيره. ر( هم استفاده بايد كرد. مثل اتفاق همكاران،)آشكا
 

 مؤسسات و مجامع فرقه

هـاى نـواحى از    هـا، از كنفـرانس   . مؤسسات و مجامع رسمى فرقه عبارتست از حـوزه 3
هـاى واليتـى،    محلى، از كنفرانس هاى هاى محلى و از كميته هاى ناحيه از كنفرانس كميته
هـاى ايـالتى، از كنگـره عمـومى، از      هاى ايالتى از كميته كنفرانس هاى واليتى از از كميته

 نمايد. مفتشه و شعباتى كه مراكز مزبور تأمين مى كميته مركزى، از هيئت
 

 شرايط عضويت

شوند كه از حاصل دسترنج و زحمـت   عضويت اين فرقه پذيرفته مى . فقط اشخاصى به3
معلـم، مسـتخدمين جـزِ  ادارات،     ،كنند، مانند كـارگر، برزگـر، طبيـب    خود معيشت مى

 ها. شاگرد، نوكر و امثال اين
 شوند  عضويت فرقه قبول نمى . اشخاص ذيل به0

كنند، مانند روحـانيون، مـالك، تجـار،     كه از زحمات ديگران زندگى مى ال ( كسانى
 داران و ساير مفتخوران. بگيرها، مستمرى دالل، صراف، تنزيل
 و مشخيات هستند مثل صاحبان القابكه داراى امتيازات  ب( كسانى
 كه در ساير فرق عضويت دارند. ج( كسانى

كـه از طبقـات مـذكوره     صـورتى تبيره  اعضاى احزاب ديگر و صـاحبان القـاب، در  
 شوند. عضويت پذيرفته مى باشند پس از استعفا به 0ماده در
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 نامزدها

 ا كامالً قبول نمايد.سال داشته و مرام و نظام فرقه ر 32. شخص نامزد اقالً بايد 2
واسـطه معـرف خـود     . نامزد بايد قبالً تقاضانامه عضويت و تعرفـه خـود را بـه   5
 حوزه بفرستند. به

 گذرند. اكثريت آراى اعضاِ  از حوزه مى نفر و به 0معرفى و ضمانت  . نامزدها به6
يه محـل  كميته ناح ها به پرت گذشتن نامزدها را با تقاضانامه و تعرفه آنها را . حوزه5

 پذيرند. كانديدى مى فرستاده و پس از تيويب كميته به
نامزدى از طـرف اعضـاِ  حـوزه بشـود در راپـرت حـوزه        ۀ. هر اعتراضى كه دربار2
الزمـه كانديـدى وى را رد يـا     شود و كميته پـس از تحقيقـات   قيد مى كميته، مشروحاً به

 كند. قبول مى
 

 كانديدها

 مانند. ها كانديد مى ماه در حوزه 6نورالفكر ماه و اشخاص م 2. افراد كارگر 6
نمايند. ولى حـق رطى دادن در قطعيـات    . كانديدها در مذاكرات جاريه شركت مى32

 حوزه را ندارند.
تواند تقليل مدت كانديدى نامزدى را از روى امتحاناتى كه داده اسـت   . حوزه مى33

 از طرف كميته درخواست نمايد.
 شود. از اعضاى فرقه از ابتداى كانديد او محسوب مى. تاري  عضويت هر يك 30
 

 ها حوزه

اقتضـاى موقـع و محـل و بـا دسـتور مراكـز        . عده اعضاى حوزه حد معينى ندارد. به32
 تواند كم و زياد شود. مافوق مى
هـا   شـود كـه يكـى از آن    نفر هيئت عامله انتخابى اداره مـى  2واسطه  . هر حوزه به32

 باشد. معاون مىمنشى، دو نفر مشاور و 
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هر ماه صد يك عايدات خـود   ايست درسر . هر عضو و كانديدى كه داخل حوزه35
 كند. ارسال داشته و قبض كميته را دريافت مى كميته عنوان ماهيانه توسط منشى حوزه به را به
مـاه اگـر    2شد و در ظـرف همـان    ماه انتخاب مى 2. هيئت عامله هر حوزه براى 36

 گردد. ا كند انتخاب آن تجديد مىاكثريت حوزه تقاض
اى و  خود را تشكيل داده از مرام و نظام فرقـه  ۀ. حوزه الاقل هفته يك مرتبه جلس35

 نمايد. از مسائل سياسى و اجتماعى بحث مى
ها نظام ثابتى نخواهد داشت. و هر جلسـه را يكـى از اعضـاى     يك از حوزه . هيچ32
 كنند. اداره مى حوزه به
 ه با اكثريت تامه خواهد بود.. قطعيات حوز36
كس در موقع انتخاب شـدن خـود در جلسـه     شود هيچ . در انتخاباتى كه علنى مى02

 نبايد حضور داشته باشد.
 كميته بفرستند. به ها بايد صورت جلسات خود را مرتباً . حوزه03
 

 ترتيب تنبيه اعضاى مقصر

 شوند  . اشخاص ذيل از عضويت فرقه اخراج مى00
 نمايند. كه با اوامر و قطعيات مؤسسات، فوق مخالفت مى نىال ( كسا
 كنند. كه بر عليه فرقه كار مى ب( كسانى
 پذيرند. ديگرى را مى ۀكه عضويت فرق ج( كسانى
 كنند. كه اسرار فرقه را در خارج انشاِ مى د( كسانى

ع كه مسبب غيبت خود را اطال آن جلسه متوالى بدون عذر موجه و بى 5كه  ( كسانىه
هـا   آن اول بـه  ۀترتيـب كـه در دفعـ    بدين شوند، ولى دهند در جلسات رسمى حاضر نمى

دوم تأكيد، در دفعه سوم تـوبي ، در دفعـه چهـارم از عضـويت      ۀشود، در دفع اخطار مى
 شوند. شوند، در دفعه پنجم از فرقه اخراج مى مى كانديد تنزل داده به

تمـام   شـوند بـه   كانديـدى تنـزل داده مـى    كه از فرقه اخراج و يا بـه  . اسامى كسانى02
موجـب صـورت    كميتـه بـه   ماه يـك دفعـه از طـرف    2هاى محلى اعالم و در هر  حوزه

 شوند. مخيوص مابين همه رفقاِ انتشار داده مى
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 ها كنفرانس

ها در مواقعى كه ممكن است از افراد در صورت عدم امكان از نماينـدگان   . كنفرانس02
 يابد. افراد تشكيل مى

گردند. كانديداهايى كـه   تساوى و از روى تناسب انتخاب مى به ها عموماً . نماينده05
 شوند. محسوب مى باشند در اين دور جزو افراد ها مى در حوزه
علنى است ولى در مواردى كه وضـعيات اجـازه ندهـد مخفـى      . انتخابات اساسا06ً

 خواهد بود.
 كنند. مؤسسات مادون اعالم مى ها به ميتهرا ك . لزوم تشكيل كنفرانس و تعيين موقع آن05
تقاضاى اكثريت هر دايـره بـزرو و كوچـك )مثـل ايالـت يـا        . در مواقع الزمه به02

 يابد. بدان دايره تشكيل مى ترتيب كنفرانس مخيوص العاده به ناحيه( مجلس فوق
هر ايالت و واليت و محـل و ناحيـه در كنفـرانس خـود       . مسائل مخيوصه به06

 گردد. رطى اكثريت نمايندگان حل مى به ه بر وفق شرايط و مقتضيات همانجا ومطرح شد
شـر  عـدم تنـاقض بـا      . هر كنفرانس حق دارد كه در دايره صالحيت خود و بـه 22

مـا رو  را در مسـائل مختيـه     مشى افراد و مؤسسات دستورها و مقررات مافوق، خط
 مات الزمه بدهد.حيطه اختيارات خود تعيين نموده دستورها و تعلي به

گذشـته را اسـتماع نمـوده وظـاي  مخيوصـه       ۀ. كنفرانس راپرت عمليات كميت23
 كند. صالحيت خود معين مى ۀكميته آينده را در داير

ـ   20 سـابق و حـل مسـائل الزمـه و اتخـاذ       ۀ. كنفرانس پس از اسـتماع راپـرت كميت
 نمايد. بعد را انتخاب مى ۀقرارهاى ضرورى، كميت

مقـام او خواهـد بـود. يعنـى      اى را كـه قـائم   كنـد كميتـه   انتخاب مى . هر كنفرانس22
واليتى را، كنفرانس محلى كميتـه   كنفرانس ايالتى كميته ايالتى را، كنفرانس واليتى، كميته

 ۀمحلى را، كنفرانس ناحيه كميته ناحيـه را و انتخـاب كميتـه مركـزى از وظـاي  كنگـر      
 عمومى است.

ظاي  خـود راپـرت مفيـل و مشـروح جلسـات و      . هر كنفرانس پس از اتمام و22
ـ  را بـه  اى از آن نسـخه  عمليات خويش را از تيويب اعضاى خود گذرانيده، فـوق   ۀكميت

 سپارد. كند مى اى كه خود  انتخاب مى كميته اى به فرستد و نسخه خود مى
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 ها كميته

يره انتخاب بزرو و كوچك )از ايالت تا ناحيه( در كنفرانس همان دا ۀ. كميته هر داير25
 همان اسم خواهد بود. و اسم آن ناميده شده و داراى مُهر به

نفـر،   6نفـر، ايـالتى    5نفر، واليتى  5نفر، محلى  2هاى ناحيه  . عده اعضاى كميته26
 نفر خواهد بود. 35مركزى 
ماه باشد حق انتخاب شدن براى عضويت هـيچ   6كه عضويتشان كمتر از  . كسانى25

 رند.ها ندا يك از كميته
 رطى اكثريت انتخاب خواهد شد. . هركميته داراى منشى مسئولى خواهد بود كه به22
 استثناى كميته ناحيه داراى يك هيئت عامله انتخابى خواهند بود كه منشـى  ها به . كميته26

 شود. واسطه منشى مسئولش اداره مى به ها است. كميته ناحيه فقط مسئول نيز جزِ آن
ها ناظم ثابتى نخواهد داشـت و هـر جلسـه را يكـى از اعضـا       ه. هيچ يك از كميت22
 نوبه اداره خواهد كرد. به

نفر و هيئت عاملـه   2هاى محلى و واليتى و ايالتى  . هيئت عامله هر يك از كميته23
 نفر خواهد بود. 5كميته مركزى 

 ماه، مابقى يك سال است. 6هاى ناحيه و محل  . مدت مأموريت كميته20
ته انقضاى مدت مأموريت خود را اعالم نموده كنفرانسـى را كـه مـافوق    . هر كمي22

انتخاب كميته بعد خاتمه يافته وظاي   كه كند و تا وقتى تشكيل مى خود اوست دعوت به
 دهد. خود را ادامه مى

كنفـرانس   . هر كميته مكل  است كه راپرت مدت مأموريـت خـود را مفيـالً بـه    22
ـ  كليه اثاثيـه خـود را بـه    نتخاب دفاتر و مُهر وتقديم داشته و پس از تجديد ا بعـد   ۀكميت

 تسليم نمايد.
موجب دستورالعمل كنفرانس و مراكز فوق، مؤسسات مـادون خـود    . هر كميته به25

بينى نشـده باشـد    طرف مراكز مافوق پيش اى كه از كند و در مواقع مخيوصه را اداره مى
 نمايد. موافق نظريات خود رفتار مى

ـ   اى به يته. هر كم26 ناحيـه حـق دارد كـه در دايـره صـالحيت خـود        ۀاسـتثناى كميت
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دايـره   ۀمسـائل مختيـ   بـه  مؤسسـات مـادون خـود بدهـد و نسـبت      دستورهاى الزم بـه 
ها، جرايـد موقـت و بـومى     ها، رساله نامه ها، انتباه ها صادر كرده مقاله اختياراتش، قطعنامه

 نشر كنند.
 نمايند. ها داير مى ها و كتابخانه ت موقع ومحل، كلوپشر  رعايت مقتضيا ها به . كميته25
هـا، تياترهـا،    پـارتى  ها در مواقع ممكنـه بـراى تنـوير افكـار عامـه گـاردن       . كميته22
 دهند. ها و امثال آن ترتيب مى ها، متينگ مسامره
دهند كـه   هاى ذيل را تشكيل مى ها در مواقع لزوم براى تقسيم اعمال شعبه . كميته26

 مخيوصى معين است  موجب نظامنامه ها به ر يك از آنوظاي  ه
. شـعبه  5. شعبه نشريات، 2. شعبه انتخابات، 2. شعبه تبليغات، 0. شعبه تشكيالت، 3

 . شعبه ماليه6نشر معارف و 
ـ    52 آن دايـره   ۀ. در صورت تقاضاى اكثريت افراد هر دايـره بـزرو و كوچـك كميت

 تشكيل نمايد. العاده دعوت به فوق موظ  است كه پيش از رسيدن موقع، كنفرانس
 ۀها و سـاير مؤسسـات دايـر    ها و حوزه ها و كميته . هركميته حق تفتيش كنفرانس53

 بدون عذر تفتيش را بپذيرند. ست و مؤسسات مزبوره بايدا اختيارات خود را دارا
. هر كميته مجبور است سواد راپرتى را كه در آخر مـدت مأموريـت خـود بـراى     50
عالوه بر اين ماهى يك مرتبـه راپـرت    مافوق بفرستند و ۀكميت كند به حاضر مىكنفرانس 

اى از  مافوق بدهد وهمچنين نسخه ۀكميت دهد به فعاليت فرقه دروقايع مهمه را كه رخ مى
 دارد. دفتر خود ضبط كرده و هم براى آرشيو كميته مافوق ارسال مىدرنشرياتش  تمام
ازعه و تيفيه مناقشات ممكنه مابين مؤسسـات  . تشكيل مجلس محاكمه و رفع من52

 ها است. مؤسسه اى است كه مافوق آن مادون از مختيات كميته
هاى ناحيه و محلى، واليتى و ايالتى بدون اجازه كميته مركزى  . هيچ يك از كميته52

ديگر و مراكز داخلى و خـارجى داخـل    هاى حق ندارند در هيچ مسئله از مسائل با فرقه
 ه شده قرارى بدهند.در مذاكر
 

 كنگره

 مرتبه از نمايندگان همه افراد فرقه تشكيل خواهد يافت. 3. كنگره در هر سال 55
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توسـط   را كميتـه مركـزى قبـل از دعـوت بـه      اعضـاى آن  ۀ. ترتيب تشكيل و عـد 56
 نمايد. عموم افراد فرقه اعالم مى دستورالعمل مخيوصى به

 ف كميته ايالتى يا واليتى خواهد بود.. هر نماينده داراى اعتبارنامه از طر55
هاى اياالت و واليات و پيشنهادهاى مهمـى كـه در عـرض سـال      . خالصه راپرت52
شود  و اقتيادى در كنگره مطرح مى ها پيشنهاد شده و مسائل سياسى و اجتماعى كميته به

دهـد   ىكند از فعاليت فرقه دستورالعمل مـ  ها بحث مى كند. در آن و كنگره اعمال نظر مى
كنـد   نمايد در نظام و تاكتيـك و پروگـرام فرقـه و صـادر مـى      تجديدنظر مى ها و كميته به

 هاى اساسى و عمومى را. قطعنامه
نمايد مناقشات غامضـه بـين    . كنگره محكمه عاليه فرقه است كه حل و تيفيه مى56

 مؤسسات فرقه را.
وانـد كنگـره را دعـوت    ت عالوه مواقع معينه در صورت لزوم مى . كميته مركزى به62
 العاده نمايد. تشكيل فوق به

. كنگره پس از انجام وظاي  مقرره خود كميته مركزى را براى مـدت يـك سـال    63
 كند. انتخاب مى
 

 هاى مفتشه هيئت

 كند. ها و كنگره در موقع انتخاب كميته يك هيئت مفتشه نيز انتخاب مى . كنفرانس60
 نفر خواهد بود. 2ا هاى مفتشه بدون استثن . عده هيئت62
هـايى كـه بـا او منتخـب شـده و       . هر هيئت مفتشه حق تفتيش و نظـارت كميتـه  62

 ها است را دارد. مؤسساتى كه مادون آن
تمام شكايات افراد و مؤسسات رسيدگى و محاكمـه نمـوده،    . هر هيئت مفتشه به65

 دهد. اى كه قرين اوست راپرت مى كميته نظرات خود را به
هاى فرقه تهيـه   مفتشه راپرت جامعى از فعاليت و عدم فعاليت مؤسسه . هر هيئت66
 دارد. كنفرانس كه مافوق است تقديم مى نموده به

شوند تبع و مسئول خود كنگره  تبيره  هيئت مفتشه كه در كنگره عمومى منتخب مى
 نمايد. هاى خود را براى كنگره تهيه مى بوده و راپرت
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 هاى ايرانى در قفقاز تشكل

(، 3625. فرقه اجتماعيون ـ عاميون )سـال   0(، 3622. كميته اجتماعيون ـ عاميون )سال  3
. جمعيـت دانشـجويان   5(، 3622)سـال   . تهران مكتبـى 2(، 3625. اتحاد مكتبى )سال 2

. صـندوق تعـاونى معلمـين    6مسلمان آذربايجان )آذربايجان مسلمان طلبه لر جمعيتى(، 
زاده و  رهبرى ميـرزا عبـداهلل عبـداهلل    دمكرات ايران، به . حزب5اتحاد ايرانيان،  درمدرسه
. حزب عدالت سـال  6مالحسن و  رهبرى حميدزاده و . حزب استقالل ايران، به2فريور، 
 ميالدى( 3636) 3065
 

 هاى فعاليت حزب عدالت دوره

 توان تقسيم كرد. دوره مى 5هاى حزب عدالت را به  فعاليت
 

 دوره اول

رهبرى اسداهلل غفارزاده است و ارگـان حـزب مجلـه عـدالت      در اين دوره حزب تحت
كـرد.   شد و از جمهورى دفاع مـى  مى زبان آذرى منتشر در باكو به 3066است كه از سال 

رسـد. حـزب تحـت فشـار قـرار       قـدرت مـى   در اين زمان حكومت مساوات در باكو به
ف از اعضـاِ  فعـال   ا شـوند و علـى ابـراهيم    بهرام آقايوف مخفى مى گيرد. غفارزاده و مى

 شود. حزب قطعه قطعه مى
 

 دوره دوم

شود. در اين زمـان رهبـر حـزب دادا  بنيـادزاده اسـت.       حزب در اين دوره مخفى مى
 ورى است. پيشه مديريت سيدجعفر ارگان حزب روزنامه حرّيت به

در اين دوران كنفرانسى از فعالين حزبى برگزار شد. رئيس كنفرانس گرمى و منشـى  
زاده  فعاليت حزب در ايران بود. داد   جاويد بود. هدف اين كنفرانس گستر اهلل سالم
اوف، هـرم آقـايوف، و    ورى، تقى تقى عنوان منشى، پيشه اهلل جاويد به عنوان صدر سالم به
 عضويت كميته مركزى در آمدند. اى ديگر به و عده دادا  قره
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 ايران اعزام كادرهاى فعال به

 عدالت در ايران افراد زير اعزام شدند  براى تأسيس شعبات حزب

 زاده زاده، حسين موسى اهلل زاده، حسينعلى سي  تقى تقى رشت: به

 زاده حمداهلل آقازاده، دادا  حسين :سراب به

 حسين فارسى و يك نفر ديگر اردبيل: به
باكو تبعيـد شـدند.    ( و به3062زاده و همراهانش در رشت بازداشت شدند ) تقى تقى
تحـت تعقيـب قـرار گرفتنـد و مجبـور       زاده در سـراب  آقازاده و دادا  حسين حمداهلل
 بازگشت شدند. حسين فارسى نيز در اردبيل بازداشت و زندانى شد. به

 

 يك نكته تاريخى

تيم اعزامى نشـان از شـرايط پليسـى وحشـتناك در      2دستگيرى و بازداشت و تبعيد هر 
پاى توسعه اقتيادى، توسعه سياسـى   پابه دهد. شرايطى كه اجازه نداشت كشور ايران مى

دهـى  هـاى خـود سـازمان    بيابد. حزب در ايران شكل بگيرد. اقشـار مختلـ  در حـزب   
 طريق احزاب در سرنوشت خود سهيم شدند. شدند. و از مى

شـوند و علـت شكسـت احـزاب را وارداتـى بـودن        كه در نقد احزاب وارد مى آنانى
 ه مهم تاريخى غافلند.دانند، از اين نكت مىتفكرات حزبى 

 

 دوره سوم

شـود در ايـن دوره    دوره سوم بعد از كنگره حزب و انتخـاب كميتـه مركـزى آغـاز مـى     
 رهبرى حزب با آقازاده است.

 

 چهارمين دوره

 رهبرى حيدرخان عمواوغلى است. اين دوره، دوره فعاليت كميته مركزى حزب به
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 پنجمين دوره

عهـده   شـود و رهبـرى حـزب بـه     هران تشكيل مىدر اين دوره كميته مركزى حزب در ت
 اوف است. كريم حسن

 

 ششمين دوره

حسـين   شود. و رهبرى حزب به در اين دوره اكثريت كميته مركزى بازداشت و تبعيد مى
 رسد كه از اعضاى جوان و فعال حزب است. شرقى مى

 

 هفتمين دوره

ورى و  تى با پيشـه شود و رهبرى حزب مد اين دوره پس از كنگره دوم حزب شروع مى
 اهلل جاويد است. بعد با سالم

 

 گرى ايران توسط حزب عدالت اشغال كنسول

روسـتاييانى   گرى ايران در بادكوبه از ديرباز محلى براى لخت كردن و اجحاف به كنسول
بادكوبـه پنـاه آورده بودنـد.     كـار بـه   بود كه از ظلم و ستم ارباب فرار كرده بودند بـراى 

 كردند. هاى مختل  مهاجرين را سركيسه مى بهانه رى بهگ مأمورين كنسول
گـرى   شمسى( حـزب عـدالت نايـب كنسـول را از كنسـول      3065) 3632در مارس 

 عهده گرفت. را به بيرون كرد و خود اداره آن
گـرى   حمايت كنسـول  از سوى ديگر تجار ايرانى كه براى تثبيت موقعيت خود نياز به

 گرى بودند. داشتند در صدد قبضه كردن كنسول
 

 نشست اسماعيليه

اى از احزاب سه گانه عـدالت، دمكـرات    اى، كنسول ايران در بادكوبه، جلسه ساعد مراغه
گرى  تجار برگزار كرد تا تكلي  كنسول و استقالل، سه حزب عمده ايرانى در بادكوبه و
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اوف يكـى از تجـار    مشخص شود. محل جلسه در بناى اسماعيليه بود. كـه موسـى تقـى   
 همين نام نيز معروف بود. پسر  اسماعيل ساخته بود و به نام رانى بهاي

با شروع نشست، ابتدا نريمان نريمانوف رهبر حزب همت )شـاخه حـزب سوسـيال    
طرفى و درك شرايط انقالبـى   بى را به دمكرات قفقاز در بادكوبه( سخنرانى كرد و كنسول

 دعوت كرد.
 

 ترور غفارزاده ليدر حزب عدالت

نريمان نريمانوف غفـارزاده صـدر حـزب عـدالت پشـت تريبـون قـرار گرفـت.         بعد از 
هـا، غـارت مـردم توسـط      فئـودال  غفارزاده ابتدا شرحى از وضعيت نابسامان ايران، ظلم

عالقگى شاه داد. و روشن كـرد كـه چـرا پديـده مهـاجرت       عرضگى وزرا، بى ايالت، بى
كننـد و سـپس    روس مهـاجرت مـى  بـالد   ايرانيان از كشور خود به وجود آمده است و به

يكـى از   مهاجرين كشـاند. در همـين اثنـا    گرى نسبت به ظلم و تعدى كنسول سخن را به
سوى غفارزاده شليك كرد. ميرزا قوام منشى حـزب عـدالت در    جوانان حزب استقالل به
سوى مهاجم شليك كـرد. در اثـر    پرداخت. و به دفاع از خود دم كشته شد. و غفارزاده به

دازى طرفين پسر مجيداوف از تجـار ايرانـى طرفـدار حـزب اسـتقالل كشـته شـد.        تيران
 مردم نيز زخمى شدند. اى از عده

آسايى نجات يافت و تال  پليس حكومـت مسـاوات بـراى     طور معجزه غفارزاده به
زاده از  مدتى در خانه ميـرزا داوود حسـين   جايى نرسيد. غفارزاده براى يافتن غفارزاده به
 همت مخفى شد. اعضاِ  حزب

 

 خانمالقات با ميرزا كوچك

چند روز بعد از حادثه اسماعيليه حكومت مساوات سـقو  كـرد. و حكومـت بادكوبـه     
هـا و نيروهـاى    حكومـت بلشـويك   دست حكومت شوراها افتاد. و بادكوبه مـرز بـين   به

هاى سفيد، تيميم داشـت از يـن    ضدانقالب و انگليس شد. ژنرال بيچراخوف، از ژنرال
هـا درگيـر شـود. دولـت شـوروى       مراجعت كند و با حكومت بلشـويك  روسيه نطقه بهم

حركـت ژنـرال    خـان تمـاس بگيـرد. و از او بخواهـد از    تيميم گرفت با ميرزا كوچـك 
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سمت روسيه جلوگيرى كند. كلنل بيچراخـوف از افسـران نيـروى زمينـى      بيچراخوف به
 ومت تزار بـا پشـتيبانى انگلـيس   ى حكو فروپاش اكتبر 3635روس بود كه در پى انقالب 

 ها آماده كرده بود. بلشويك سرباز براى حمله به 2222
 

 انتخابى غلط

خان غفارزاده ليدر حزب عدالت در نظـر گرفتـه شـد. ايـن     براى تماس با ميرزا كوچك
 انتخاب اشتباه بزرگى از سوى دولت شوروى بود.

عنوان يك سوسيال دمكـرات   هكه غفارزاده از ديرباز از سوى دولت ايران ب نخست آن
 شناخته شده و مورد تعقيب بود.

ــدود       دوم آن ــود. و ح ــدانقالب ب ــاى ض ــز نيروه ــت مرك ــان رش ــن زم ــه در اي ك
انقـالب   بـدى نسـبت بـه    تجار ايرانى كه از بادكوبه گريخته بودند و نظر 22222ـ52222

 سوسياليستى و حزب عدالت داشتند. رشت را مركز فعاليت خود كرده بودند.
علـت وخامـت    رين باشد. با اين همـه بـه  فتوانست خطرآ رشت مى ورود غفارزاده به
مأموريـت واقـ  بـود پـذيرفت و      خطرناك بودن ايـن  كه خود به اوضاع غفارزاده با اين

 زاده و چند نفر ديگر از اعضاِ  حزب عدالت راهى رشت شد. زاده و حسين همراه ملك
 

 شهادت غفارزاده

ن از چشم دو دسته پنهان نبود. نخست نظميه ايران و دوم مخـالفين  ايرا ورود غفارزاده به
 مجيداوف را نيز داشتند. حزب عدالت كه اكنون بهانه كشته شدن پسر

نويسـد از   وزارت داخلـه مـى   بـه  3226سرطان  32اى كه از  حكومت گيالن طى نامه
دارد كـه   الم مـى دهد و اع ديگر خبر مى نفر 5زاده و  زاده و حسين ورود غفارزاده و ملك

انـد و از مركـز    رشت آمده هاى حزب به اين گروه براى تماس با نهضت جنگل و فعاليت
 تهران بفرستد. ها را بازداشت و به اجازه دهد آن خواهد كه مى

گرفتن كنسولگرى ايران توسط حزب عـدالت و غفـارزاده اشـاره     هاى بعد به در نامه
 كند. اعالم مى خطرناكشود. و وجود غفارزاده را در منطقه  مى

دستور دستگيرى غفارزاده و هيئت همـراهش را   3226سرطان  05وزارت داخل در 
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 كند. صادر مى
 

 روايت اسناد نظميه غفارزاده به

 وزارت داخله حكومت گيالن به
 3226سرطان  32

 مقام منيع وزارت جليله داخله.
ـ     نفـر از بادكوبـه    32ه بـا  ميرزا اسداهلل غفارزاده اردبيلى رئـيس فرقـه عـدالت بادكوب

اسـداهلل بـا دو نفـر مسـلح      آستارا آمده و پس از يك هفتـه خـود ميـرزا    حركت كرده به
خواهد اقداماتى براى انتشار نظريه فرقه خود بنمايد. فـدوى ميـرزا    اند و مى رشت آمده به

 آرامـش و سـكوت مطلـق    گيالن محتاج بـه  مشاراليه گفتم كه عجالتاً به اسداهلل را احضار
تـوان   سياسى نمـى  است و با وضع فعلى و نظامى بودن شهر هيچ گونه عمليات حزبى و

طرف تهران حركت كنند. مشـاراليه   بادكوبه مراجعت نماييد. يا به فوريت به كرد و بايد به
خود مشورت و يكى از دو طريـق را انتخـاب كنـد. اداره     مهلت خواسته كه با همراهان

بادكوبـه   اسداهلل مدتى سبب زحمت مـأمورين دولـت در   گويد چون ميرزا كارگزارى مى
احترامى كرده بايد در توقي  باشد. تا دسـتور از   جا بىكنسولگرى آن هم به بوده و اخيراً

 مبارك است مقرر فرماييد كه اجرا شود. وزارت خارجه برسد. حاال هر طور امر

 ياور محمد افشار
 

 در حاشيه

وزارت خارجـه آمـده ايـن ميـرزا      به طالعاتى كه سابقاًدر حاشيه نامه آمده است موافق ا
كنسـولگرى   اسباب زحمت و توهين بـه  اسداهلل غفارزاده همان شخيى است كه احتماالً

و مأمورين ايران را در بادكوبه فراهم نموده و اخيرا هـم كنسـولگرى را جبـرا اشـغال و     
نيسـت. و اظهـار    هـا خبـرى   وجـه از آن  هـيچ  خارج كـرده و تـا كنـون بـه     اعضاى آن را

او و  قاعـده اسـت. البتـه بايـد     كارگزارى رشت از باب توقيـ  او خيلـى صـحيح و بـه    
الحفظ اگر ممكن است براى تحقيقات و استنطاقات الزمـه   همراهانش را توقي  و تحت
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 تهران بفرستند واال همانجا نگاه دارند. به
 خيلى فورى است. اداره شمال.
دامت شوكته فرمودند امروز تلگراف را بياورنـد تـا در   مقام منيع رياست الوزرا عظام 

طبق دسـتور هيئـت دولـت جـواب      هيئت محترم وزرا عظام قرائت و مذاكره شود و در
 حكومت گيالن داده شود. مقتضى به
 

 يك نكته

كليسا بگويى مسيح پسر خدا نيست. يـا بگـويى    گويد، اگر به ماركس بيان جالبى دارد مى
اما اگر اصل طاليى مالكيـت را زيـر    كند. است. كليسا تحمل مىمسيح پسر يوس  نجار 

كند. شـمال كشـور در اشـغال نيروهـاى ضـدانقالبى       سؤال ببرى كليسا ديگر تحمل نمى
خـان در حـال جنـگ بـا     تر ميرزا كوچـك  هاى سفيد است. در آن طرف روس انگليس و

نـه  « دامت شـوكته عظام  حكومت است. نه حكومت گيالن و نه مقام منيع رياست الوزرا
كنند تا تيميم مقتضى گرفته شـود. امـا    زنند و نه در هيئت دولت مطرح مى تلگرافى مى

افتنـد.   كـار مـى   هاى ايرانـى تمـامى نيروهـاى سـياه تـاري  بـه       كمونيست محض ورود به
غفـارزاده را   شود تا در هيئت دولت تيميم بگيرنـد چگونـه سـر    وزير بسيج مى نخست
 آب كنند.زير
 

 2اره سند شم

 وزارت داخله حكومت گيالن به
 3226سرطان  02

 مقام رفيع وزارت جليله داخله
اى از اعضاى فرقه عدالت بادكوبه كـه خـود را بلشـويك     موجب راپرت انزلى عده به

كنسـولگرى ايـران را اشـغال از راه آسـتارا      وسـايل بلشـويك بادكوبـه    دانند به ايرانى مى
بـراى اعـزام يـك عـده      0065طورى كه در نمـره   يند. بهآ انزلى مى رياست غفارزاده به به

آمـدها   فوريت براى جلوگيرى اين قبيل پـيش  عرض نموده استدعا دارم به سوار و سرباز
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 ها امر و مقرر شود كه هرچه زودتر حاضر شود. آن در موقع حركت
 يار محمد افشار

 

 3سند شماره 

 وزارت داخله حكومت گيالن به
 3226سرطان  02

 فيع وزارت جليله داخلهمقام ر
نفر از كاركنان فرقه بلشويك ايـران از   2امروز  0022در تعقيب راپرت رمز معروضه 

قبيـل حـوادت توجهـات حضـرت      آمـد ايـن   راه آستارا وارد انزلى و رشت شده با پيش
اشرف را در تسريع اعزام قوه خواهان اسـت و اال بـراى اوليـاِ دولـت و فـدوى توليـد       

 خواهد شد. العاده زحمت فوق
 يارمحمد افشار

 

 نكته ديگر

تـر   سرباز در شمال ايران و نيروهاى انگليسى با ارتشى وسيع 2222ژنرال بيچراخوف با 
هـيچ نگرانـى ندارنـد. امـا سـه نفـر        جـاى « اولياِ دولت و فدوى يارمحمد افشار»براى 

يل. امان از با  و تقاضاى سرباز و نيرو و درخواست تعج همه آماده بلشويك ايرانى، اين
 اند. كه هزار ماشاِاهلل از بدو اين تاري  تا انتهايش كرور كرور بوده اولياِ خائن امور.

 

 4سند شماره 

 وزارت داخله حكومت گيالن به
 3226سرطان  02

 مقام رفيع وزارت جليله داخله
نفر از  2نمايد كه  محض استحضار خاطر مبارك عرض مى 0255در تعقيب تلگراف 

زاده از آسـتارا وارد انزلـى و    حسـين  زاده، رقه بلشويك ايـران غفـارزاده، ملـك   كاركنان ف
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 اند فعالً در تحت نظر هستند. رشت شده
 يارمحمد افشار

 

 7سند شماره 

 وزارت داخله حكومت گيالن
 3226سرطان  05

 حكومت جليله گيالن و طوالش
خارجـه مراجعـه    ميرزا اسداهلل غفارزاده واصـل. وزارت  راجع به 3222تلگراف نمره 

دانند مشـاراليه و   كارگزارى موافق و الزم مى شد نظريات وزارت معزى اليها با اظهارات
 تهران بفرستيد. نتيجه را اطالع دهيد. الحفظ به همراهانش را توقي  و تحت

 وزارت داخله
 

 سوءقصد در رشت

. و بـاالخره  جز نظميه در تعقيب غفارزاده بودنـد  از سويى ديگر عناصر حزب استقالل به
 او سوِقيد كنند. موفق شدند در رشت به

شـهادت رسـيد. روايتـى     طرز مرمـوزى بـه   غفارزاده بازداشت شد. در زندان نظميه به
 كند. حزب استقالل بازگو مى ديگر ترور غفارزاده را حين بازداشت توسط اعضاِ 

 

 اثرات شهادت غفارزاده

سوى حزب عـدالت تمـاس بگيـرد. و    توانست با هيئت اعزامى از  اگر نهضت جنگل مى
نيروهاى انگليس و كلنل بيچراخوف نـاامن   توانست پشت جبهه را براى خان مىكوچك

 توانسـت  شد. نهضـت جنگـل هـم مـى     عام نمى آن شكل فجيع قتل كند. دولت بادكوبه به
 هاى بيشترى دست يابد. اما شهادت غفارزاده اين امكان تاريخى را از بين برد. موفقيت به
ه نز سويى ديگر با شهادت غفارزاده، يكى از رهبران قدرتمند حزب عدالت از صـح ا

همـين دليـل    حـزب عـدالت بـود. بـه     رهبـرى  ناپذيرى به خارج شد. و اين ضربه جبران
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عنوان نماينـده رسـمى شـوراى انقالبـى بادكوبـه و       توان گفت كه انتخاب غفارزاده به مى
 لت شوروى بود.يكى از خطاهاى عظيم دو رشت اعزام او به

ترى وجود نداشت. اما اين امر چيـزى از   شايد در آن زمان امكان انتخاب فرد مناسب
 كند. آن اشتباه و آن انتخاب كم نمى

 

 شاهد از غيب

خان افشار حاكم گـيالن، تمـامى   قول يارمحمد ند بلشويك ايرانى بهبراى مقابله، ورود چ
 شوند. ضدانقالب بسيج مى

اداره كارگزارى )كـه معلـوم نيسـت. محـل النـه كـردن چـه        . 0. حكومت گيالن، 3
 . وزارت خارجه2. وزارت داخله و  2جانورهايى بوده است(، 

خان افشـار  نشيند و يارمحمـد  ن فرو مىتا با شهادت غفارزاده عطش ضدانقالبى آقايا
گـر كلنـل    جماعت در برابر سپاه غـارت  دارد. اما ببينيم واكنش اين دست از توطئه بر مى

 يچراخوف چگونه بوده است.ب
 

 6سند شماره 

 رياست وزرا حكومت گيالن به
 3226سرطان  02

 ت شوكتهمادمقام رفيع رياست وزراِ 
حركـت بيچراخـوف كـه از     روزى بحمدالـه موفـق بـه    با زحمات و اقـدامات شـبانه  

 322سرطان از سرحد خارج فقـط   30شريرترين نفرات قشون روس بودند گرديد. روز 
گونه شرارت و چپـاول   كه در عرض راه منجيل از هيچ پست گذاشته شد. با ايننفر براى 
 با بودن اين قوه محض رسيدن خوددارى نكرده در رشت و در انزلى. بحمداهلل و غارت

اميـدوار اسـت بـا توجهـات      هـا شـده و   وسايل ممكنه جلوگيرى از اين قبيل رفتار آن به
 ت ساير نواقص گردد.اصالحا اولياى دولت و رسيدن عده موفق به

 يارمحمد افشار

روزى يارمحمدخان افشار، نيروهاى ژنرال بيچراخوف تمامى مسـير   با زحمات شبانه
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و  انـد.  در همـين مسـير بـاقى گذاشـته     عنـوان پسـت   نفر هم به 322اند و  را غارت كرده
 خان اصالح خواهد كرد. مقايسه شود اين تلگراف بـا آن زودى نواقص را نيز يارمحمد به

ترين كار خالفى مرتكب نشـده اسـت.    ضدانقالبى براى ورود غفارزاده كه كوچك بسيج
 موجب فتنه خواهد شد. ها عقايدى دارند كه داند كه اين اين يارمحمدخان مى

 

 حزب عدالت و نهضت جنگل

پيرامون فعاليت حزب عدالت در جريان اوج و فروپاشى نهضت جنگل مناقشاتى بسـيار  
پـردازيم   گيرى اين جنبش و سپس مـى  شكل كنيم بر چگونگى هست نخست مرورى مى

 ميزان سهم حزب عدالت در شكست و فروپاشى اين جنبش. به
 

 گيرى نهضت جنگل چگونگى شكل

ميالدى ـ يك سال قبل از تشكيل حزب عدالت( در تهـران    3635) 3062در اوايل سال 
ريخته شـود. ايـن برنامـه     اى سياسى ايران برنامه اى تشكيل شد تا براى اصالحات جلسه

 داد. سيستم عقب مانده حاكم بر ايران و نفوذ بيگانگان را مورد حمله قرار مى
 

 كميته انقالبى اتحاد اسالم

ميان خان بتوانند با كار دراهلل فرصتى بود كه ميرزا و احسان 3062ـ66هاى  در فاصله سال
 دهى كنند. مانانگلستان ساز دهقانان گروهى را بر عليه حكومت مركزى و
اى تـاجر و خـرده    رهبـرى ميـرزا و عـده    در همين سال كميته انقالبى اتحاد اسالم به

مسلح خويش چنـد افسـر تـرك و     دهى نيروهاى مالك شكل گرفت كميته براى سازمان
خـان. يـك كارشـناس    خدمت گرفت فُن بافن مشاور نظامى ميـرزا كوچـك   آلمانى را به
 آلمانى بود.
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 كميته انقالبىبندى درون  جناح

 شد. دو جناح تقسيم مى كميته انقالبى اتحاد اسالم به
خـان، مالكـان و تجـار كـه تمايــل     . جنـاح راسـت كـه متشـكل از ميـرزا كوچــك     3
 روى و اصالحات داشتند. ميانه به

هـا   خـان در رطس آن اهلل . جناح چپ كه شامل دهقانان بودند. و افرادى مثل احسـان 0
 ل داشت.بود. كه گرايشات راديكا

 

 خان آنارشيستى خرده بورژوااهلل احسان

عضـويت   خان كمونيست نبود در انقالب مشروطه شركت كرده بود. بعدها بـه اهلل احسان
زاده(  زاده و منشـى  سران كميته )ابـوالفتح  كميته مجازات در آمده بود. و بعد از دستگيرى

 ميرزا پيوسته بود. به
 

 خان كه بود ميرزا كوچك

رفرميست بود كه درپى تحقق شعارهاى شكست خورده انقالب مشـروطه   يك روحانى
ساز   بود. درانقالب مشروطه شركت كرده بود. و درفتح تهران نيز حضور داشت. اما به

 تواند اين نتيجه رسيده كه با برپا كردن يك كانون شورشى مى رسيدن انقالب مشروطه به
 د بر حول سه شعار قرار داد.اصالحات كمك كند. و در ابتدا اصل كار خو به

 . يگانگى عموم مسلمانان2. اصالحات و 0. استقالل،  3
 شعارهايى كلى و فاقد يك برنامه عملى براى يك جريان انقالبى

 

 انقالب اكتبر و وضعيت نيروهاى جنگل

حيـات خـود ادامـه داد در مقطـع پيـروزى       با افت و خيزهـايى بـه   3635جنگل تا اكتبر 
 وسيه، نيروهاى جنگل برآيند سه دسته بودند ها در ر بلشويك
 . دسته خالو قربان2خان و اهلل . دسته احسان0خان،  . دسته ميرزا كوچك3
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بورژواى آنارشيست بود. و خالو قربان نيز نماينده كردان  خان كه يك خرده اهلل احسان
م نـه  فيـلى بودنـد. ايـن دو هـيچ كـدا      مهاجرى بود كه در آن سامان رعيت يا كارگران

ها بـا حـزب عـدالت تنهـا      كمونيست بودند و نه تمايالت كمونيستى داشتند. و رابطه آن
 هايى نبود. روزگار چيزى جز شنيده جريان چپ آن

خان آمد. كه او نيز با توطئه ضدانقالبى نظميـه و  تنها غفارزاده براى تماس با كوچك
 د()كشته ش. حزب استقالل در نيمه راه از اين تماس باز ماند

 

 مالقاتى تاريخى

ارديبهشـت   02مرزهاى شمالى ايران رسيد. در  هاى سفيد به ارتش سرخ در تعقيب روس
 انزلى وارد شدند. ( به3602مه  32 ـ 3066

در كشتى كورسك ميرزا با فرمانده ناوگان ارتش سرخ در بندر انزلـى مالقـات كـرد.    
 اعضاى حزب عدالت آشنا شد. اى رسيد. در اين مالقات ميرزا با ماده 6به يك توافق 

 

 راديكاليزه شدن نهضت جنگل

منطقه و حضور حزب عدالت در جنگل، نهضت جنگـل را از يـك    ورود ارتش سرخ به
 راديكال تبديل كرد. يك جنبش برنامه به طلبانه بى نهضت اصالح
بند تنظيم شـد. كـه    22بخش و  6مرامنامه جنگل در  3066ما در سال سدر كنگره ك

عـدالت بـود. شـعار جمهـورى و      دى تحت تأثير سوسيال دمكراسـى حـزب  شكل ج به
برنامـه   هاى دمكراتيك در مرامنامه جنگل جاى گرفت. و جنگل از يك جنبش بـى  آزادى
 اى عملى تبديل شد. راديكال صاحب برنامه آن هم برنامه يك نهضت به

 خان تشكيل شد.رهبرى ميرزا كوچك دولت انقالبى به 3222رمضان  36در 
 

 وضعيت حزب عدالت

 هفتنفره انقالب، كامران آقايوف عضو حزب عدالت نيز عضويت داشت.  33در كميته 
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خان گـائوك آلمـانى، گـارتيلى    اهلل احسان خان، عضو ديگر عبارت بودند از ميرزا كوچك
 آلمانى، ميرصالح مظفرزاده، حسن آليانى و كاژان  از ارتش سرخ

 

 هاى حزب فعاليت

قرار كار خود را آغاز كرد. كار حزب چه بود. تبليغ و ترويج اهـداف  محض است حزب به
چگونگى كـار روشـن بـود، انتشـار روزنامـه،       حزب مابين دهقانان، و تهيدستان شهرى.

 هاى شهرى. برگزارى متينگ و كارهاى توضيحى در بين دهقانان و توده
 انقـالب،  شهرى بههاى  پياده كردن شعارهاى حزب و جذب دهقانان و توده بدون شك در

پيگردهاى سخت پلـيس همـراه بـوده اسـت. و      منطقه با براى كادرهايى كه ورودشان به
 محيطى ديگر و شرايطى ديگر درگير يـك  اند و در خود دور بوده ۀساليان بسيار از جامع

هـايى   پيروزى بزرو منجر شده است. افرا  و تفريط اند كه به حركت انقالبى بزرو بوده
 شود. روى با آن برخورد مى عنوان چپ به هاى ماركسيستى ارزيابى كه درخواهد بود. 

طور كه ابراهيم فخرايـى كميسـر    هر حال تبليغات حزب بر ميرزا گران آمد و همان به
هـا و رهـا    بندر انزلـى توسـط بلشـويك    كند. تحويل ندادن بندى مى تجارت جنگل جمع

 انشعاب كشاند. بهنساختن نفت نوبل، مزيد بر علت شد. و ميرزا را 
 

 ترك رشت

سوى فومن ترك كرد. بـا همـين داليـل كـه فخرايـى در       ميرزا رشت را به 3066تير  32
ريشه انشعاب اين نيست. چراكـه در   نويسد. اما تمامى اختالف و كتاب سردار جنگل مى
گيـرد. رطس ايـن    )يك مـاه بعـد( صـورت مـى     3222ذيقعده  05تحوالت بعدى كه در 

خـان هسـتند. پـس    خان و خالو قربان دو متحـد غيرعـدالتى كوچـك    اهلل تحوالت احسان
 گويد. فخرايى تمامى ماجرا را نمى

 

 ها كودتاى چپ

ا  بـا مـرو برابـر بـود. جنـاح       يك ماه بالتكليفى براى حكومت انقالبى، كه هر لحظـه 
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و ر مقاومـت هـواداران ميـرزا روبـه     دارد. كـه بـا   اقدام وا مى راديكال نه چپ جنگل را به
خان رئيس محكمه كشته و چنـد نفـرى   كشد و شي  عبداهلل درگيرى مى شود. و كار به مى

 شوند. ديگر بازداشت مى
 

 كميته جديد

دهـد. حـزب    شـود كـه تركيـب آن نشـان مـى      اى ديگر براى جمهورى تشكيل مى كميته
 كننده نيست. عدالت در آن تعيين

ر جنگ، ـان، كميسـقرب الوـ. خ0 ارجه،ـر خـركميسر و كميسـان، سـخاهلل انـ. احس3
. آقـازاده  5كميسر فوايد عامـه،   . بهرام آقايوف،2ورى، كميسر كشور،  . سيدجعفر پيشه2

 . سيدجعفر محسـنى، 5. حاجى محمدجعفر كنگاورى، كميسر فرهنگ و 6كميسر دادگسترى، 
 كميسر پست و تلگراف

ورى و  نهـا پيشـه  خان و خـالو قربـان اسـت. ت   اهلل هاى حساس در دست احسان پست
پـس در ايـن تحـوالت كـه بعضـى از       آقايوف و آقازاده از حزب عدالت حضور دارند.

حـزب عـدالت نـدارد. و يـا      اند. هيچ ربطى بـه  ها نسبت داده آن كودتاى سرخ منتقدين به
 كننده نيستند. تعيين ها الاقل حزبى

 

 نقدى بر يك انشعاب و يك كودتا

زاده ملـك در كتـاب    يمبندى درسـتى كـه رحـ    ن )تقسيمانشعاب ميرزا و كودتاى انقالبيو
هـا   دهد كـه انقالبيـون كمونيسـت    مى كند. و نشان ها مى اوغلى از جنگلىحيدرخان عمو
حق، اشتباهى غيرقابل جبران بود. و اين اشتباه  حق تا نابه اى به هر دليل و بهانه نبودند(. به
هبرى دولت و انقالب بايـد در پـى   عنوان ر خان بهمتوجه ميرزا بود. كوچك بيش از همه

عنـوان رهبـر    حيـدرخان بـه   يافتن راهى براى حل اختالف بود. مگر از انشعاب تا آمدن
جديد حزب كمونيست ايران و پذيرفتن تمامى شرايط ميرزا براى دولـت ائتالفـى چنـد    

 ماه فاصله بود.
دن بنـدر  شمارد )تبليغات حزب عدالت و پـس نـدا   مگر اختالفاتى كه ميرفخرايى مى
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كليدى و حياتى بود كه اين انشـعاب غلـط    ها( چقدر انزلى و نفت نوبل توسط بلشويك
 شود. هجيتو

در كودتاى انقالبيون يا بهتر بگوييم، بيرون آوردن حكومت از بالتكليفى كـه حـزب   
در اين عمل دخيل و سهيم بـود. آيـا    كننده نبود. اما عدالت هر چند جزِ نيروهاى تعيين

 ترى براى بيرون آمدن از بحران نبود؟ سبراه حل منا
 

 تزهاى حيدرخان

در باكو كنگره شرق برگزار شد. و در حاشيه اين كنگره حزب عـدالت   3602در سپتامبر 
تيـحيح مواضـع خـود زد. و     دست به ناميد. كه اكنون خود را حزب كمونيست ايران مى

كار خـود حـذف كـرد و    تزهاى حيدرخان را پذيرفت. شعار انقالب ارضى را از دستور 
 ميرزا را امرى اساسى اعالم كرد. وحدت بعدى با

 

 تشكيل كميته انقالبى سوم

خـان سركميسـر و حيـدرخان )از    كميته سوم تشكيل شـد. كوچـك   3222مرداد  02در 
خـان نيـز   اهلل جنـگ شـد. احسـان    حزب عدالت( كميسر خارجه و خالو قربـان كميسـر  

دهد  خوبى نشان مى ركيب حذف شد. همين حذف بهخاطر داشتن مواضع تند از اين ت به
در جاى ديگرى بوده است. و تنها حزب عدالت و تبليغات ارضـى او   كه ريشه اختالف

 سبب دلگيرى ميرزا نبوده است.
 

 خاناهلل خاطرات احسان

هاى كمى از آن در دسترس ماست، حـاوى نكـات    خان، گرچه بخشاهلل خاطرات احسان
هـاى درگيـر    كـه يكـى از طـرف    كنـد تـا دريـابيم    مـا كمـك مـى    اى است و بـه  آموزنده
 خان( چه تحليلى از روند حوادت داشته است.اهلل )احسان
آميز گروه او، خالو قربان و ميرزا در جنـگ بـا    هاى موفقيت خان از درگيرىاهلل احسان
  رسد انتقاد خود از ميرزا مى بعد به گويد. )سه جناح عمده جنگل(. ها سخن مى قزاق
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ى را كه پـس از اردوكشـى مـا در    عخان تمام وقايها امكان داشتيم با كوچك ما شب»
بايد قبل از هر چيز روشن سـازم كـه    مازندران اتفاق افتاده بود از نظر بگذرانيم. من البته

اى كـه   كرديم لو داد. و نقشه سوى ماكو رهبرى مى اى را كه من به خان دستهچرا كوچك
جرئتـى مالمـت    خـاطر كـم   مورد اجراِ نگذاشت. مـن او را بـه   يم بهبود با هم تهيه كرده

شـديم   جنگ مى ها وارد ها بنابر نقشه بلشويك كردم. چون معتقد بودم كه اگر با قزاق مى
نمود كـه   خان خود را چنين تبرئه مىداديم. كوچك آنان را در ظرف يك ماه شكست مى
سبب ناممكن بودن  تنظيم شده را به ۀشاو بودند. آنان نق اشخاصى كه آن زمان در اطراف

وى را  انگاشتند. او اعتراف داشت كه اكنون فهميده كه قيد جدا سـاختن  ناپذير مى انجام
اند. تا بدين ترتيب رهبرى كارهاى جنگل را در دست گيرند. البته اشتباهات  از من داشته
قيـ  كنـد، قبـول    نكرد كه حاجى احمد را تو كه او موافقت خان نيز زمانىديگر كوچك

 نكرد ثروت و اراضى كه از اربابان گرفته شده بود بين دهقانان تقسيم كند و ائتالف او با
 اسالميون و بسيار ديگر مسائل يادآورى شدند.

نظـر كـردن از   ها، صرف آورم تا بستن قرارداد با انگليس ياد مى تا اين مطالب را من به
در دست ما افتاده بود در نظر گيرد.  دون ترديدتهران را كه در غير اين صورت ب حمله به
بعـد از   اعتراف داشت كه اشتباهات زيـادى شـد  موافقـت نمـود كـه از آن بـه       او اجباراً
 مشى معينى پيروى كند. خط تر و ها قاطع تاكتيك
 

 اى بندى مرحله جمع

 كشد  نقد مى خان ميرزا را در موارد زير به اهلل احسان
. موافقت نكردن بـا دسـتگيرى   2رد اجرا نگذاشتن نقشه تنظيم شده، مو . به0جرئتى،  . كم3

. موافقت نكردن بـا  2تجار بزرو رشت(،  حاجى احمد )احتماالً حاج احمد كسمايى از
. بسـتن  6. ائـتالف بـا اسـالميون،    5هاى گرفته شده بـين دهقانـان،    تقسيم اموال و زمين

 تهران ه بهنظر كردن از حمل. صرف5ها و  انگليسى قرارداد با
 

 يك نكته مهم

گويد آنانى كه قيد داشتند ميـرزا را از   كند و مى يك نكته مهم اشاره مى خان بهاهلل احسان
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ى فخرايى اخـتالف  عاپس برخالف اد دست گرفتن رهبرى بود او جدا كنند، هدفشان به
 قبل از آمدن حزب عدالت رهبرى است. نه تبليغات كمونيستى.

 

 خاناهلل ادامه نظريات احسان

طور قاطع از سياست طبقاتى پيروى كنيم. و وسيله اقـدامات   من اصرار داشتم كه بايد به»
جانبـدارى آشكارشـان را از مـا هويـدا      الزم ميان دهقانان كه با كمك مـادى و معنـوى،  

اند. پايگاه جستجو كنيم. زيـرا قشـرهاى ديگـر مـردم كـه اعضـاى اتحـاد اسـالم          ساخته
كردنـد. و در   مـا كمـك نمـى    ا قبل جنگل را ترك گفته و ديگر بهه مدت معرفشان بودند

 ها مربو  سازيم. مان را با بلشويك هاى كردم كه فعاليت عين حال من پيشنهاد مى
 شمرد... معتقدات و عمليات افراطى مى ۀخان مرا نمايند... كوچك

آذرى در اين زمان تيمورتا  از مقام حاكميت در گيالن بركنـار شـد. و احمـدخان    
زيـر را پيشـنهاد نمـود. اعضـاى      جانشين وى شد. دولت شاه براى عهد متاركـه شـرايط  

كميته پيشنهاد دولت را كامالً قابل قبول دانسته تمايل داشتند متاركه را امضاِ  كنند. ايـن  
 پيشنهاد دو علت داشت 

ى . پيشـرو 0آيـد.   ها بر نمى . دولت پى برده بود كه با نيروى جنگى از پس جنگلى3
 طرف جنوب و قفقاز بود. ارتش سرخ به
خواسـت از   زد و دولت مى ها لطمه مى ها در بين توده لح، بر اعتبار جنگلىپيشنهاد ص

 ها استفاده كند. صلح براى متالشى ساختن جنگلى
تمام اين مطلب را من در جلسه بيان داشتم. پيشنهاد من دايـر بـر رد صـلح و ادامـه     

سـابق و برخـى از اعضـاِ  اتحـاد      قرارداد صلح، مجاهدين مبارزه قبول نشد پس از عقد
جنگل روى آوردند. اينـان انقالبيـون واقعـى و فعـالين سياسـى نبودنـد نتيجـه         اسالم به
بزرو شدن اختالفات خيوصى كه از اخـتالف عقايـد سياسـى     ناپذير اين صلح اجتناب

كوشيدند بـين   لههاى فردى بود از جم ها و خيومت گرفتند. پيدايش گروه سرچشمه مى
خان بارها تحت تـأثير آنـان قـرار    خان اختالف اندازند. و متأسفانه كوچكمن و كوچك

 شد. آنان مى گرفت و قربانى و يا شريك دسايس
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 بندى ديگر يك جمع

هـا   . با بلشويك0نفع دهقانان انجام داد.  خان معتقد است كه بايد اقداماتى بهاهلل . احسان3
 نپذيرفت و مبارزه را ادامه داد. هاد صلح دولت را. پيشن2تماس گرفت. 

پذيرد و بـا اقـدامات    داند. صلح را مى خان را فردى افراطى مىاهلل اما ميرزا كه احسان
 دهد. نفع دهقانان روى خو  نشان نمى به

زننـد. و   آورد كه اختالفـات را دامـن مـى    جنگل مى عقد قرارداد صلح نيروهايى را به
 گيرد. تحت تأثير قرار مىميرزا نيز بارها 
هـا   كه بين دو جناح راست و راديكال جنگل از همان ابتدا در مورد تاكتيـك  نتيجه آن

حزب عدالت نداشت. چرا كه حزب  به و استراتژى اختالفاتى وجود داشت. و اين ربطى
 عدالت هنوز وارد بازى نشده بود.

 

 خاناهلل تأثيرات قرارداد صلح ـ ادامه خاطرات احسان

عضويت كميته در آوردنـد.   جنگل آمده بودند. به اشخاصى را كه بعد از قرارداد صلح به»
جنگـل   متالشى ساختن جنبش از داخل به ما خبر داشتيم كه خيلى از آنان با هدف معين
را كميتـه جنگـل ناميدنـد.     جاى انقالبـى آن  آمده بودند. نام كميته نيز تغيير داده شد. و به

 «اى با وضع حقيقى اوضاع مطابقت داشت. ض نام تا اندازهتعوي متأسفانه اين
هيچ عمليات جنگى نشد امـا موفقيـت ارتـش     3602نويسد تا بهار  خان مىاهلل احسان

ــرون آورد. و   ــود بي ــل را از رك ــبش جنگ ــرخ جن ــه  س ــر ب ــاالخره منج ــرزا و  ب ورود مي
 رشت شد. خان بهاهلل احسان

خـان   اهلل شـود. وگرنـه احسـان    رهـا مـى   نيمـه  جـا در هـا درهمـين   متأسفانه يادداشت
بعد كه  هاى آن از اين مرحله به ريشه توانست اطالعات ذيقيمتى در مورد اختالفات و مى

 دست بدهند. اند به حزب عدالت و ارتش سرخ وارد قضايا شده
دهد كه بـين دو جنـاح    خوبى نشان مى خان به اهلل با اين همه مختير يادداشت احسان

ها و اهداف اختالف بـوده اسـت.    تاكتيك ل جنگل از همان آغاز درموردراست و راديكا
 خان و اطرافيان او موضوعى مهم بوده است.و مسئله اعمال هژمونى از سوى ميرزا كوچك
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 هاى انشعاب جديد زمينه

خان از تركيب جديد كميته كنار گذاشته شده بود. پس او تيميم گرفت. ميرزا اهلل احسان
آن  بدهد. و در معادالت بعدى، خود را به در مقابل عملى انجام شده قرارو حيدرخان را 

غال نگذشته بود كـه از  ذفتح تهران گرفت. اما هنوز از پل  دو تحميل كند پس تيميم به
نيروهاى قزاق و واحدهاى جنگى سـاالرالدوله مـورد هجـوم قـرار گرفـت و       دو سوى،

 شكست سختى خورد.
شـد. و بيشـتر يـك عمـل      نـوعى انشـعاب تلقـى مـى     خـان كـه  اهلل اين عمل احسان

 اختالفات جنگل بار ديگر دامن زد. به آنارشيستى بود تا يك عمل حساب شده نظامى،
 

 توطئه و كودتا

تـأثير و سياسـت   گويد، ميرزا را تحت خان در خاطراتش مىاهلل همان نيروهايى كه احسان
اى ميرزا را متقاعد كردند كـه   ر جلسهد كار شدند. و دادند بار ديگر دست به خود قرار مى

اى از سوى جناح چپ )حيدرخان و خالو قربان و سـرخو ( در جريـان اسـت.     توطئه
 عضو مهم كميته سوم دستگير و محاكمه شوند. بهتر است سه

شـود.   كودتايى از پيش طراحى شده منجـر مـى   به 3222آبان  5پس جلسه مالسرا در 
شود. و خـالو قربـان بعـد از     كشته مى دستگير و سوزد. حيدرخان سرخو  در آتش مى
 كند. رساند. و خود را تسليم مى رشت مى سه روز خود را به

 

 نقدى بر يك كودتا

خان، جنگـل ديگـر تـوان    اهلل خان نفهميد بعد از انشعاب و شكست احسانميرزا كوچك
نبـود. نـوعى   كودتا بر عليه مخال  خـود   اى خونين را ندارد. در واقع عمل ميرزا تيفيه

خودزنى سياسى بود. خودزنى كه ميرزا را در تاري  ايران بـدنام و جنـبش انقالبـى را از    
 نام حيدرخان محروم كرد. بزرو به دهىسازمان

دهـى  توانست در هر زمان و هر مكان سازماندهى بزرو باشد. سازمان حيدرخان مى
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نداشـت. حيـدرخان   مثـل و ماننـدى    كه از شروع انقالب مشروطه تـا لحظـه شـهادتش   
 بديل بود. تئوريسينى بزرو نبود. اما او ارگانيزاتورى بى

 عمر كودتا نيز ديرى نپاييد. و دراين جدال نافرجام برنده نهايى انگليس و رضاخان بود.
 

 بندى جنبش جنگل جمع

 رفتهكند، رفته خان در خاطراتش بازگو مىاهلل گونه كه احسان آن 3602جنبش جنگل تا بهار 
انزلـى، جنگـل    بود. اما با آمدن ارتش سرخ بـه  درون درحال ركود، سكون و فروپاشى از

يك جريـان انقالبـى راديكـال     زوال به اى يافت و از يك جنبش رفرميست روبه جان تازه
تمامى اهداف انقالب مشروطه جامعه عمـل   شد. جنبشى كه درصورت پيروزى به تبديل
راديكال شدن  شك به انقالبى رشت بى كميتهپوشاند حضور حزب عدالت در تركيب  مى

يـك جريـان راديكـال     طلـب بـه   جنبش كمك كرد جنبش جنگل از يك جريـان اصـالح  
هـاى پيشـين    ما با خواسـته سكنگره ك 3066بدل شد، كافى است مرامنامه  خواه جمهورى

 ميرزا مقايسه شود.
زمـين و   مدر جامعه نيز حضور حزب عدالت در بين تهيدستان شهرى و دهقانـان كـ  

گير بود. تجمع مسجد جامع رشت برعليه تبليغات حزب عـدالت و فريـاد    زمين چشم بى
دهد كه حزب توانسته بـود نيروهـاى جديـدى را     ها و تجار نشان مى وا اسالماى فئودال

 ميدان بكشاند. به
حيـات خـود ادامـه     هايى توطم بود كه اگر جنبش بـه  اما اين حضور با افرا  و تفريط

بيايد. و امـا آنچـه كـه ميـرزا تبليغـات       هايش فائق روى توانست بر چپ حزب مىداد  مى
آورد طرح مسئله ارضى توسط حزب عدالت بود. تحليل حـزب   حساب مى كمونيستى به
يـك انقـالب    ميـدان كشـاندن دهقانـان بـه     استوار بود كه بـراى ورود و بـه   براين اساس

هرچنـد ايـن    ت كـه بايـد داده شـود.   ترين شعارى اسـ  اى اجتماعى حل مسئله زمين پايه
بخـش   حيدرخان تيحيح شد. و حيـدرخان بـا رهـايى    در تزهاى معروف به ديدگاه بعداً

 مسئله ارضى را از دستور كار حزب خارج ساخت. دانستن اين مرحله از انقالب، طرح
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 مسئله اساسى جنگل

خـان، نـه   اهلل روى حزب عدالت بود، نه آنارشيسـم احسـان   مشكل اساسى جنگل نه چپ
خان. جنگل فاقد يك رهبرى همـه جانبـه   هاى ميرزا كوچك ها و ترس ترديدها و دودلى

ها را درخود حل كند. نقا  وحـدت سـه جريـان عمـده      بود تا بتواند تمامى اين ضع 
 پيش برد. بخش و دمكراتيك به بجويد و همه را درزير پرچم يك انقالب رهايى جنگل را

 ا  كم بود. هايش فائق بيايد شانس پيروزى توانست بربدفهمى با اين همه اگر جنگل مى
 

 هم خوردن توازن قوا به

 ضرر انقالب گيالن بود. توازن قوا به
در چند قدمى اين جنبش محلى يك انقالب بزرو و جهانى صورت گرفتـه بـود. و   

 دورتـادور  بود كه كمربنـدى امنيتـى بـه    پى آنسركردگى انگليس در ليسم جهانى بهامپريا
عنوان همسـايه شـوروى و    روسيه بلشويك بكشد. در اين استراتژى امپرياليستى ايران به

 اى داشت. هاى گرم جايگاه ويژه آب كمونيسم به دروازه ورود
شدند. تنها قربانى جنبش جنگل نبود. قاجار هم  ها بايد قربانى مى در اين بازى خيلى

 شد. كه شد. بايد قربانى مى
در محاصره بـود. مجبـور بـود در ارتبـا  تجـارى خـود بـا        از سويى ديگر شوروى 

حمايت از انقالب گـيالن جـاى    هايى كه در آن عدم هاى سياسى بدهد. باج انگليس باج
داشت. و از سويى ديگر تز انقـالب جهـانى و برپـايى سوسياليسـم در اروپـا شكسـت       

اى هــ جــاى حمايــت از جنــبش هــا در پــى آن بودنــد كــه بــه بلشــويك خــورده بــود. و
كننـد. و ايـن    ظاهر ملى حمايـت  هاى به هاى ملى و يا حكومت بخش، از حكومت رهايى

 ضرر انقالب گيالن بود. استراتژى شوروى به
 

 ديگر نكات

. اشتباه ديگر جنگل در آن بود كه نتوانست انقـالب گـيالن را از يـك جنـبش محلـى      3
 ديگر نقا  گره بزند و حركتى سراسرى ايجاد كند. به
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ا  قادر نبـود بـا طـرح انقـالب      بنابر ماهيت طبقاتى و تعلقات خرده مالكى . ميرزا0
خود نيز با اين شعارها مخـال  بـود.    انقالب بكشاند. ها، وسيع دهقانان را به ارضى، توده

 دانست. روى مى را چپ و آن
. رهبران جنگل در كليت خود فاقد دانش الزم براى پيشـبرد يـك انقـالب بـزرو     2

خـان  اهلل روحانى متوسط بود. و احسان ا  چيزى در حد يك دانش سياسىبودند. ميرزا 
 و خالو قربان هم از قد و قواره يك پارتيزان محلى، چيزى بيشتر نداشتند.

زاده در تحليل مرحله انقالب دچار اشتباهى  هاى حزب عدالت مثل سلطان تئوريسين
اى حزبـى   زم براى اعمال اتوريتـه پايگاه ال ورى فاقد روانه بودند. و افرادى مثل پيشه چپ

 آميـز  جاى حل مسالمت دست هم داد تا رهبران جنگل به بودند. همه اين عوامل دست به
 هاى خودزنى سياسى متوسل شوند. تاكتيك اى به اختالفات درون جبهه

خـان و  اهلل عاب احسانـ. انش2اى انقالبيون، ـ. كودت0ان، ـخكردن كوچك رـقه. 3
 خان. كودتاى كوچك2

 هاى انقالب جدا شد. و در هر حركت اندامى از اندام
شهادت برسـد. سـرخو  در آتـش مالسـرا      تا حيدرخان در اسارت حسن آليانى به

بـوران   آلمانى باشـد. و خـود را بـه    بسوزد. و ميرزا در لحظات آخر رفيق راهش گائوك
غنيمـت   او بـه شـده و سـر    بسپارد تا باورهاى تحقق نايافته در مغزهاى ي  زده منجمـد 

 خان شود.پيشكش رضا
 

 هاى ايران حزب عدالت جلسه نخستين كنگره كمونيست صورت

رياسـت رفيـق آقـازاده     امسال تابستان نخستين كنگره حزب كمونيست ايران )عدالت( به
 در شهر انزلى گشايش يافت.

كنگره  رفيق ويكتور نماينده كميته آذربايجان حزب كمونيست روسيه ضمن تهنيت به
قدرت كارگران در كشور اهميت بزرگـى   فت  كنگره امروز براى ايران جوان و استقرارگ

اين هدف شـما بايـد بـدون وقفـه كـار كنيـد و بـيش از آنچـه در          دارد. براى رسيدن به
ويژه در ايـران تاكتيـك    كار بنديد. به شود نيرو و انرژى به دارى كار مى سرمايه كشورهاى

واقعيـت ايـران مطابقـت     رمش باشد و با اوضاع و احـوال و شما بايستى محتاطانه و با ن
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كند. تاكتيك كمونيستى با نرمش است و منطق با اوضاع و احوال مبارزه و زندگى است. 
كنـد   فرستد. سخنگو اعالم مى كنگره درود مى ارتش سرخ ايران به رفيق ابوك  از جانب

طـوالنى از   رانـى كـه گذشـته   جز از راه قهـر ميسـر نيسـت. اي    كه رهايى كارگر ايرانى به
يابـد. ايـران    عظمت و آزادى دارد، امروز خود را در چنگـال امپرياليسـم انگلسـتان مـى    

توان موفق شـد مگـر    بيفكند. در اين امر نمى مجدانه در صدد است. اين يوغ را از گردن
 اسلحه. سراسر ايران را آتش انقالب فرا گرفته است. اكنون كـه امـواج   ق توسل بهاز طري
سرزمين ايران رسيده است شـما كوشـندگان مبـارزه وظيفـه داريـد تمـام        حتى به مبارزه

 نيروهاى انقالبى پراكنده را در يك واحد مبارزاتى مجتمع سازيد.
هـاى شـهيد    خـاطر، كمونيسـت   كند كه براى احترام به سپس رفيق آقازاده پيشنهاد مى

خيـوص نـام    زادى زحمتكشـان بـه  آ قيام شود. او با يادآورى نقش اين مبـارزان در راه 
 خيزند( كند. )نمايندگان برپا مى رفيق غفارزاده مؤسس حزب عدالت را قيد مى

 

 تركستان

كـار تشـكيالتى حـزب عـدالت      زاده )نماينده ايرانيان مقيم تركستان(، اخيراً رفيق سلطان
ده و زا كه ما بـا رفقـا علـى خـان     اين ( آغاز گشت پس از3602تركستان را در فوريه )در
سـوى مسـئله    عمل آورديم در صدد بر آمديم كل كـار خـود را بـه    زاده مالقات به اهلل فتح

شود كه در سراسر تركسـتان عـده    از برآورد ما اين چنين نتيجه مى ايران متمركز سازيم.
كارگرى كه بايـد در   322222ها حدود  كثيرى ايرانى گرسنه پراكنده هستند و در ميان آن

 مع گردند.حزب كمونيست مجت
هاى كمكى ايجاد كرده اسـت.   محله ارگان 50بدين منظور سازمان ما در تركستان در 

 تأسيس شده است. هاى حزبى در شهرها و روستاها، همه جا كميته
( در تاشكند نخستين كنفرانس حزبى برگزار گرديد كه در آن 3602در اوايل امسال )

داشـتند. حتـى قبـل از برگـزارى ايـن       كمونيست سازمان داده شده نماينده 5222حدود 
دهى يك ارتش سرخ در تمام مناطق آغاز گشت. قابـل مالحظـه اسـت     كنفرانس سازمان

همين ارتش سرخ ايران بود كه ما توانستيم بر مشهد اين مركز ضـدانقالب   شكرانه كه به
 مسلط گرديم.
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 نشست دوم

 عهده دارد. زاده رياست جلسه را به رفيق على خان
هـاى ارائـه شـده     گـردد. و از اعتبارنامـه   هـا قرائـت مـى    ميسيون اعتبارنامـه گزار  ك

سـپس گـزار  در مـورد ايـاالت      شـود.  رسميت شناخته مى اعتبارنامه به 22كميسيون  به
 شود. قرائت مى

نفـر   522حـزب كمونيسـت ايـران وجـود دارد كـه در آن       در داغستان يـك شـعب  
 رود. ىعضواند و كار تهييجى آن با موفقيت پيش م

 

 زنجان

دهـد. در   دسـت مـى   هاى حزب در زنجان به رفيق سيدقلى حدادزاده تيويرى از فعاليت
هـا را تحـت پيگـرد قـرار      كمونيسـت  هاسـت كـه   جا تمام قدرت در دست دمكراتاين
كوشـد رابطـه    كند و تا سرحد امكان مى دهند. همچنين حزب عدالت مخفيانه كار مى مى

 حفظ كند. خود را با روستا
 اند. دهات اعزام شده دهى به اى از رفقا براى كارهاى تبليغاتى و سازمان دهع
 

 رشت

رفيق جبار كنگره را در جريان فعاليت حزب عدالت در رشت گذاشت. تا پيش از ورود 
داشـت. پـس از ورود ارتـش سـرخ      نفرى وجود 30و  05گروه  0رشت  ارتش سرخ به

هاى كـارگرى   از هوادارى ارتش و توده شعبه رشت ميدان عمل خود را گستر  داد. ما
 عضو و هوادار داريم. 0222سازمان با  32 اكنون، مجموعاً برخورداريم.

 

 اردبيل

دليـل   گويد. اين فعاليت به هاى حزب در اردبيل سخن مى رفيق نعمان حسينى، از فعاليت
ط دشوار است. پس از اشغال اردبيـل توسـ   هاست بسيار كه قدرت در دست دمكرات اين
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زيادى از كارگران و دهقانانى كه در باكو اقامت داشـتند بـراى گـرفتن     ۀارتش سرخ، عد
نزد ما آمدند. بدين سان است كه رفقاى زندانى ما آزاد شوند. روحيـه دهقانـان    به اسلحه

 عضو دارد. 352انقالبى است. شعبه اردبيل 
 

 آستارا

ا داد. در آغـاز ايـن فعاليـت    رفيق آخوندزاده اطالعاتى درباره فعاليـت حـزب در آسـتار   
)علنى( انجام  فعاليت حزب قانوناً شد. لكن از هنگام ورود ارتش سرخ مخفيانه انجام مى

مـا   ايـم. دهقانـان نسـبت بـه     گيرد. ما يك كارزار مهيجى در ميان دهقانان آغـاز كـرده   مى
. تعـداد  ايـم  اند. و با آنان رابطه بسـيار نزديـك برقـرار سـاخته     داده ظن بسيار نشان حسن

 نفر است. 65اعضاى ما 
 

 انزلى

رفيق چلنگريان از فعاليت سازمان جوانان، كارگران ـ دهقانان در انزلى صحبت داشـت.    
نفـرى وجـود داشـت.     2شعبه كوچك  پيش از اشغال اين شهر توسط ارتش سرخ، يك

ها بدل گشته اسـت. كمبـود تعـداد كـادر      مركز فعاليت پس از ورود ارتش سرخ انزلى به
امور ايـران   هايى هستند كه به نقا  مختل  است. و رفقاى تازه وارد روس انع كار ما ازم

ما با كميته منطقـه رابطـه    گردد. رو مى هاى بسيارى روبه ها با دشوارى ناواردند. و فعاليت
افـراد   ايم. براى كـار در ميـان دهقانـان بـه     ايم. و يك شعبه تئاتر برقرار كرده برقرار نموده
بـاكو جهـت شـركت در     نفر براى اعزام بـه  32ندارند.  از هست كه هنوز وجودمحلى ني

 نفر عضو دارد. 322اند. سازمان جوانان  دروس تعليماتى )كادر( آماده شده
 

 زاده گزارش سلطان

افزايـد اگـر بودجـه     كنـد و مـى   وضع مالى كشور اشاره مى زاده( به دهنده )سلطان گزار 
)ديده خواهد شد( اين كـل درآمـد    خ قديم( در نظر بگيريمميليون روبل )نر 26ايران را 

 شود. دست شاه هدر داده مى آيد چگونه به دست مى حكومتى كه از دهقانان فقير به
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سـود خـويش    داران خـارجى كـه بـه    هاى( ايران توسط سرمايه از سوى ديگر )ثروت
ضـعى در ميـان   رود، يك چنـين و  مى غارت سازند به هرگونه ابتكار را در كشور خفه مى
سازد. سپس سخنرانى  كند. و وظيفه رهبر)ان( را تعيين مى اهالى روحيه انقالبى ايجاد مى

ميليـون تخمـين    35گويد  اگر اهالى ايران  حاكم در ميان مردم پرداخته مى هاى روحيه به
 2ميليـون ايـالت،    2 دهند. تقريبـاً  را سيد و روحانيون تشكيل مى ميليون آن 3زده شود. 

ميليـون مانـده را دهقانـان و     2يون تجار و كسبه، كه در امر توليـد سـهمى ندارنـد و    ميل
 كنند. اهالى ايران را تهيه مى صنعتگران كه عمالً خوراك كلى
ميليون نفر است. كـه از )كـار( آنـان ارز  اضـافه      2جمعيت فعال كشور در حدود 

 شود و ما بايد خود را بر آنان متكى سازيم. استخراج مى
ع سخت و ناخوشايند دهقانان در يك سو و رابطه مستمر با پرولتاريـاى بـاكو از   وض

 آورد. فراهم مى سوى ديگر زمينه كامالً مساعدى براى كار انقالبى
طـور كلـى    هـا بـه   ارد. زيرا تـوده ايران )وضعيت( انقالبى وجود ند درحال حاضر در

سـود انقـالب عنـوان     بـه  اكنـون بايـد   كنند. شعارهايى كـه  جنبش انقالبى شركت نمىدر
 ساخت عبارتند از 

هـا و   . مبـارزه عليـه خـان   2. مبارزه عليـه دولـت شـاه و    0. مبارزه عليه انگلستان، 3
گذاشـته شـود انقـالب در ايـران      داران بزرو، حتى اگر يكى از اين شـعارها كنـار   زمين
 پيروزى نخواهد رسيد. به

 

 نشست سوم

 شود. ه افتتاح مىزاد رياست رفيق ميرباغى كاظم نشست به
كند. سـخنگو از سياسـت اسـتعمارى انگلسـتان و      رفيق نايناشويلى سخن را آغاز مى
هـاى   افزايد كـه بردگـى خلـق    راند و مى مى دارى سخن فرانسه و ساير كشورهاى سرمايه

خود نگرفته بود. لكن امروز انگلسـتان و فرانسـه بـا     شرق هرگز ابعادى چنين گسترده به
رو هستند كه روسيه شوروى است. بدين دليـل اسـت كـه ليـدرهاى      جدى روبه دشمنى

سـپس ضـمن پـرداختن     آينـد. وى  دور روسيه شوروى گرد مـى  انقالبى سراسر جهان به
هـا تكيـه    دارد كه دهقانان كه ما بايـد بـر آن   ارقام اظهار مى اقدام ما در ايران، با تكيه به به
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كـه همـين رقـم بـراى      دهند در حالى كشور را تشكيل مى كنيم كمتر از نيمى از جمعيت
 درصـد اسـت. پرولتاريـاى بـاكو نيـروى عظيمـى بـراى خـاور اسـت. لكـن           62روسيه 

تر  روستانشينان بايد فعاليت عظيمى در مبارزه انقالبى از خود نشان دهند. بورژوازى آگاه
بنابراين ما مبارزه عليه انگلستان بكشاند.  به اى عظيم از مردم را تواند توده تر مى كلشو مت

 هـاى  بايد از اين نيرو براى مبارزه عليه تسلط انگليس استفاده كنيم. ما هرگـز بـا جنـبش   
كنيم. مـا تنهـا زمـانى بـا      ايم. بلكه برعكس از آنها حمايت مى بخش مخال  نبوده رهايى
ها را داشته باشند. همـه نيروهـاى    خلق بند كشيدن ديگر كنيم كه قيد به ها مبارزه مى آن
توانيم تاكتيـك ديگـرى داشـته     بى بايد در مبارزه عليه انگلستان بسيج شوند. ما نمىانقال

لنـين نـه از    3625ايران هنوز زمان انقالب كمونيستى نرسيده اسـت. در سـال    باشيم. در
گويـد، در آغـاز شـما     مـى  انقالب اجتماعى )سوسيال( بل از جمهورى دمكراتيك سخن

كند استفاده كند و پس از آن است كـه   قاتى را باز مىبايد از جنبش ملى كه راه تمايز طب
مطرح سازيد. در حال حاضر شـما وظيفـه داريـد خـود را      بايد مطالبات انقالبى خود را

 متشكل كنيد. و خود را آماده رهبرى انقالب ايران سازيد.
 

 ابوكف

 رود انگلسـتان بـورژوا و امپرياليسـت، اينسـت دشـمن      پشت تريبون مـى  رفيق ابوك  به
بورژوازى انگلسـتان در   ساختن به هاى با ضربه وارد بزرو جنبش كمونيستى. كمونيست
امپرياليسـم انگلـيس    كنند. بايد با تمـام وسـايل بـه    خاور براى امر انقالب جهانى كار مى

ها اسـتفاده كـرده از آنـان حمايـت خـواهيم كـرد.        اگر بتوان از خان ضربه وارد ساخت.
 وسايل نيك )مشروع(اند. )مبارزه عليه انگلستان همه

حال بورژوازى ايران، چـه در شـمال و چـه در جنـوب، در ايـن ذينفـع اسـت كـه         
انگلستان از ايران بيرون رانده شود. اين امر همچنان درمـورد صـنعتگران، خـرده كسـبه     

ضرب صنايع سنگين خـود صـنعتگران كوچـك را ورشكسـت      صادق است. انگلستان به
رسد كه دهقانان از حضـور انگلسـتان آگـاهى     نظر مى كند. به ىبدل م پرولتر سازد و به مى

حركـت( هـم    بـى  هاى محلى را نشناسند. تـوده دهقانـان )نـادان و    نداشته باشند. و خان
ايـن دارد   كار گرفته شوند و هم عليه روسيه. اين امر بستگى به تواند عليه انگلستان به مى
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دقـت انجـام    طريق يك كار تهيجى كه بـه شود. لكن از  روى آنان كار كه در چه جهتى به
كرد.  گيرد در آن واحد هم زمينداران بزرو شمال، بورژوازى و هم دهقانان قيام خواهند

خـان و  خود جلب كنـد. پيـدايش مـرد انقالبـى، كوچـك      آنچه بايد توجه جدى ما را به
قيـام   بورژوازى امروز عليـه انگلسـتان   انستيتو سيون قدرت سوويتى در ايران است. اگر

كند علت آن در اشتباهى اسـت كـه مـا مرتكـب      خان پشتيبانى نمىكند و از كوچك نمى
ايم )مقيـودم كميتـه انقالبـى آسـتارا      ايران حكومت سوويتى تشكيل داده ايم. و در شده

اهـالى بفهمـانيم كـه     همـه  اين برخورد قابل تأس  ما بايـد بـه   است( براى پايان دادن به
كنـد و نـه بـورژوازى را.     ر واقع نه زمينداران را تهديد مـى حكومت شوروى در ايران د

خواهند پيوست. و نيـز نبايـد هـيچ گونـه تظـاهراتى       بخش ملى جنبش آزادى ها نيز به آن
 تواند سـخن گفـت   عليه زمينداران و بورژوازى را اجازه داد. امروز جز از يك شعار نمى

 مرو بر انگلستان نابود باد حكومت شاه.
 تيويب رساند  اى را به ماده 2ك قطعنامه سپس كنگره ي

 

 قطعنامه

 يك بليه جهانى انجاميد. م ساخت و بهدهندارى را م . جنگ جهانى نيروهاى مولده سرمايه3
 دارى جهانى را از نو مستقر سازد. طرق گذشته سرمايه . جهان بورژوازى قادر نيست به0
جريـان اسـت    ر و بـورژوازى در المللى بين طبقـه كـارگ   اى كه در پهنه بين . مبارزه2

 دارى ندارد. حاصلى جز در هم پاشيدن صنعت سرمايه
انـدازه افـزايش    ويژه بـورژوازى انگلسـتان بـى    . اشتهاى آزمندانه بورژوازى اروپا به2

 يافته است.
. اين امر بندگى كشورهايى چون تركيه، ايـران، افغانسـتان و هندوسـتان را توسـط     5

 سازد. سرمايه اروپايى روشن مى
دارى جهانى، در كنار  . وظيفه حزب كمونيست ايران عبارتست از نبرد عليه سرمايه6

كنند. و  عليه انگلستان و دولت شاه قيام مى روسيه شوروى، حمايت از همه عناصرى كه
آن و  هاى دهقان و كارگرى بـه  اين مبارزه و جلب توده تر به بخشيدن ماهيتى هرچه جدى

هراسـند و در عـين حـال     كردن( عناصرى كه از مبارزه انقالبى مـى كردن )خنثى  پاراليزه
 ها هستند. خواهان اخراج انگليس
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عين حال نبايد هدف خود را از نظـر دور داشـت كـه عبارتسـت از انكشـاف       . در5
ها تا هنگام نبرد طبقـاتى بـراى    توده هاى خودمان، ايجاد نفوذ در ميان سازمان بخشيدن به
 هاى كارگرى و دهقانى قرار داشته باشيم. در رطس توده يمانو بتوزمين كسب قدرت 

ن زمان جز مبارزه بيرحمانه عليه امپرياليسم انگلستان و عليه دولـت  . شعار ما در اي2
 كنند نيست. شاه و همه كسانى كه از آن دو حمايت مى

 

 نكاتى پيرامون نخستين كنگره حزب عدالت

 5دهـد كـه حـزب عـدالت در عمـر       نشان مـى  3066. برگزارى اين كنگره در تابستان 3
ايـن توانـايى    دست يافته است. و بـه  هايى نسبى موفقيت ( به3065ا  )سال تأسيس  ساله

 رسيده است تا نخستين كنگره خود را برپا دارد.
 كادر فعال حزبى برگزار شد. 22. اين كنگره در حضور 0
شهرها تشكيالت خـود   دهد كه حزب توانسته است در اغلب ها نشان مى . گزار 2

 را مستقر كند.
ها همچنين بازگوكننده اين حقيقـت بـود كـه فعاليـت حـزب در تمـامى        . گزار 2

پليس سياسى اجازه هـيچ گونـه    گيرد. و فشار وحشتناك شكل مخفى انجام مى شهرها به
شود. طُرفـه   ترين تحركى با شديدترين وجهى سركوب مى دهد. و كوچك فعاليت را نمى

 گيرد )حزب دمكرات( ها صورت مى ها توسط دمكرات سركوب نكه اي آن
گويـد توافـق كامـل     زاده در گزار  خـود مـى   كه سلطان . در اين كنگره عليرغم آن5

 برقرار بود اختالفاتى اساسى جريان داشت.
احتيا  و نرمش فرا خوانـد.   . رفيق ويكتور از كميته آذربايجان شوروى حزب را به6

 روى بود. قاد از چپكه آن روى حرفش انت
. ابوك  مسئول سياسى ارتش سرخ در ايران، اعالم كرد آتش انقالب سراسر ايران 5

 اسلحه ميسر نيست. توسل به جز از راه قهر و را فرا گرفته است و رهايى به
كنـد وضـعيت انقالبـى وجـود نـدارد. و       زاده تئوريسن حـزب اعـالم مـى    . سلطان2

 ها باشد. ليس، شاه و فئودالشعارهاى حزب بايد بر عليه انگ
. رفيق شويلى از حزب كمونيست شوروى اعالم كرد. كه در ايـران زمـان انقـالب    6

 كنند. بخش حمايت مى رهايى هاى ها از جنبش كمونيستى فراهم نشده و آن
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. رفيق ابوك  سمت اصلى مبارزه را بر عليه انگلستان دانست. از كميتـه انقالبـى   32
خـان حمايـت كـرد. از هـر گونـه      كوچك و اعالم داشت بايد از ميرزاآستارا انتقاد كرد. 

ها خوددارى كرد و تنها شـعار مـرو بـر انگلـيس و      تظاهرات بر عليه بورژوازى و خان
 مرو بر شاه را داد.

گويند زمـان انقـالب    خوانند. و مى نرمش فرا مى . سه مسئول شوروى حزب را به33
هـا حمايـت    خان، بـورژوازى و فئـودال  د از كوچككمونيستى در ايران فراهم نشده. باي

كه شرايط را  زاده ضمن آن كرد. و سمت و سوى مبارزه بر عليه انگليس باشد. اما سلطان
دهـد. قطعنامـه    ها را نيز در دستور كـار قـرار مـى    داند. مبارزه بر عليه فئودال نمى انقالبى

 دهد. رطى مى 2نفع نظر آن  پايانى نيز به
زاده نيز مشهود است نظر غالب حزب در  م است. و در گزار  سلطان. آنچه مسل30

ارضــى دهقانـان اســت. امـا نظــر    هـاى  زاده و حمايـت از خواســته  كنگـره نظـر ســلطان  
نظريات ابوك  نزديك است. و اين نظـر در كنفـرانس    ترى هم وجود دارد كه به ضعي 

شـود و حيـدرخان    نظـرى غالـب تبـديل مـى     شـود بـه   برگزار مى كه بعد از كنگره شرق
 رسد. رهبرى حزب مى به

 

 زاده از نخستين كنگره حزب عدالت گزارش سلطان

نخستين كنگره حزب كمونيست ايران در شهر انزلى گشايش يافت.  3602فوريه  02در 
همچنين بـراى تمـام خـاور زمـين نقطـه       تنها براى جنبش انقالبى ايران بلكه اين روز نه

اينده عليرغم همه دسايس جاسوسـان انگلـيس از نقـا     نفر نم 22عطفى تاريخى است. 
هـاى ايرانـى    در انزلى گرد آمده بودند كه در بين آنان نمايندگان كمونيست مختل  ايران

مسائل مـورد بحـث، اتفـاق     مقيم تركستان و قفقاز حضور داشتند. برخورد جدى با تمام
كه سرنوشت رهايى ايـران   گيرى آگاهانه در زمينه انتخابات نشان داد نظر كامل و موضع

طـور عمـده از بـين كـارگران و      قابل قـرار دارد، نماينـدگان بـه    هاى مطمئن و در دست
نماينـدگان بـين    دهقانان بودند. نقش روشنفكران در كنگره برجسته نبود. اگرچه اكثريت

 اند. سال در جنبش انقالبى ايران شركت جسته 32ـ35
با شركت در تظـاهرات جوشـان ضـد     3632ل كارگران ايرانى مقيم باكو حتى در سا
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كـارگران انقالبـى ايـران از     3636سال  ميدان گذاشته بودند. در جنگ امپرياليستى گام به
حزب سوسيال دمكرات جدا شده و مدتى طوالنى در بين توده پرولترى شـهر بـاكو كـه    

 كار پرداختند. ايرانى بودند مستقالً به اكثر كارگران
( اين گروه رشد يافته و نفوذ آن در ميان توده كـارگران  3635) پس از انقالب فوريه

گرفـت. و اغلـب    ايـران انجـام مـى    افزايش پيدا كرد. در عين حال كار بزرگـى در خـود  
شـدند بسـيارى از آنـان     دهى بـدانجا فرسـتاده مـى   بهترين كارگران براى تبليغ و سازمان

انـد. بسـيارى را    اى ديگـر زنـدانى  تهران، تبريز، قزوين و شـهره  هاى اكنون در زندان هم
گذشته در رشت  اند. سال راحتى تيرباران كرده هندوستان تبعيد كرده يا به ها يا به انگليسى

دهنـده بـزرو حـزب كمونيسـت      دهنده و سازمان يكى از بهتران ما، رفيق غفارزاده، الهام
يـل از طـرف گـروه    ماه نيز هنگـام اشـغال شـهر اردب    ايران را خائنانه تيرباران كردند. دو

نفر از رفقاى فعال ما از زندان آزاد شـدند. چنـدين نفـر از ايـن رفقـا       35انقالبى ايران، 
 سر برده بودند. درحدود يك سال در زندان به

هيچ نمايش بزرو كارگرى در باكو نبوده كه حزب ما فعاالنه در آن شـركت نجسـته   
عضـو   6222ان بـيش از  مونيسـت ايـر  ك ترين روزهاى ارتجـاع، حـزب   باشد. در سخت

نويسى در ارتش سرخ ايـران   هاى مخفى خود داشته است. دو ماه پيش ما نام هدسازماندر
نويسـى   قدر عظيم بود كه ما ناچار نام جنگل( را آغاز كرديم. تعداد داوطلبين آن )نهضت

ازه انـد  همه داوطلبـين را بـه   را متوق  ساختيم. زيرا از نظر فنى اين امكان را نداشتيم كه
 كافى آماده سازيم.

نام حزب كمونيست ايران تبديل گردد.  عدالت، به»كنگره تيويب كرد كه نام قديمى 
كميته مركـزى تيـميم گرفـت كـه هـر       بالفاصله پس از برگزارى كنگره، تركيب جديد

هـاى   هايى كه هنوز در اشـغال امپرياليسـت   ماه در استان 0ـ2مدت  عضو كميته مركزى به
نفر از اعضـاى   6كار مخفى بپردازد. يك هفته پس از تيويب اين قرار  هب انگليسى است

 كميته مركزى براى انجام وظيفه عزيمت كردند.
دهـى و سـاختمان حـزب صـورت     در حال حاضر فعاليت شديدى در جهت سازمان

تـدريج احيـاِ     انـد بـه   مختـل گشـته   هاى حزبى كه توسط عوامل انگليسى گيرد. كميته مى
ويـژه از   يوند بين مركز و محالت نيز برقـرار خواهـد شـد. حـزب مـا بـه      خواهند شد. پ

)يعنى افراد ژاندارم و قزاق( برخوردار اسـت ايـن نبايـد موجـب      همدردى افراد ارتشى
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نمـود. ريشـه    ها نبايد با معادل روسى آنـان مقايسـه   ها و ژاندارم اشتباه گردد و اين قزاق
دهقانى است. و بيشتر از دهقانـان فقيـر و    ى غالباًهاى ژاندارم ايران طبقاتى قزاقان و گروه

حسـاب تقريبـى مـا     ريع دارند. بهقابليت جذب س اند. لذا اين افراد براى سازمان زمين بى
 اند. عضو داريم كه در سراسر كشور پخش 32222ايران تا در

ما عالوه بر كار در ايران، فعاليت وسيعى در بـين كـارگران ايرانـى مقـيم آذربايجـان      
سازمان دادن كارگران ايرانـى در ايـن    دهيم. ما با شوروى، داغستان و تركستان انجام مى

هـاى حزبـى    كنـيم. از يكسـو از طريـق كـالس     ها يك هدف دوگانه را دنبال مى سرزمين
كنـيم و   سوى خود جلب مـى  كنيم و از سوى ديگر داوطلبين را به مى همكار فعال تربيت

هـاى مـا از    سـازمان  كنيم. در اين سرزمين مى بسيج مىاعضاى حزبى را براى مقاصد نظا
 هاى كمونيست روسيه همكارى دارند. نزديك با سازمان

 3كننده را در جنبش انقالبى ايران ايفاِ  خواهد نمود. حزب كمونيست ايران نقش تعيين
 

 0هاى حزب دستورالعمل حزب عدالت براى كميته

حيدرخان صـادر شـد. و از اعضـاِ  حـزب     امضاى  )ژوئن( به 3602اين فراخوان درسال 
سـرنگونى دولـت در تـدارك قيـام      هاى محلـى بـراى   خواهد كه با تشكيل كميته مى

 مسلحانه باشند.
 

 متن بيانيه

هـاى كمونيسـتى محلـى     تشـكيل كميتـه   كه پيشرفت انقالب در ايـران بـه   اين با توجه به»
منظـور تشـديد    را بـه  هـا  كميتـه  )عدالت( بستگى دارد. ضرورى است هرچه زودتر ايـن 

 فعاليت حزب كمونيست ايران در واليات و شهرها سازمان داد.
 قرار زير است  هاى محلى حزب كمونيست به . اهداف كميته3

انقالب سياسى، جنگ عليه امپرياليسم استعمارى انگلستان. سرنگون  ال ( پيوستن به
 ساختن دولت كنونى و ايجاد دولتى جديد.

                                                           
 1خسرو شاکری جلد  .1
 1خسرو شاکری جلد  .2
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 منظور تحقق انقالب هاى حزبى به ها و گروه حانه سازمانب( تدارك قيام مسل
 هاى محلى  . وظاي  فورى كميته0

ال ( ايجاد يك كميته مركزى از ميان اعضاِ  فعال، مـنظم و مـورد احتـرام و عالقـه     
 ها منظور )رهبرى( اقدامات كميته همگان به

 هاى ديگر براى عضوگيرى. ب( تدارك ديدن بخش
 هاى انقالبى تحت هدايت كميته مركزى ها و سازمانج( بيدار ساختن نيرو
منظور مبارزه انقالبى و قايم فورى تحـت فرمـان    هاى محلى به د( آماده ساختن گروه

 كميته مركزى
 الذكر منظور تحقق اهداف فوق . تاكتيك كميته محلى به2

 يسـم ها، جلسات و محافل تبليغ براى نجات شرق از چنگـال امپريال  ال ( درجرايد، بحث
 موانع اساسى در راه سعادت ايران است. انگلستان و عليه دولت كنونى كه يكى از

 3622ــ 6هاى صنفى كه در سال  منظور تجديد سازمان اتحاديه ب( تبليغات فورى به
براى تشكل كارگران، بيدار ساختن آگـاهى   توسط كارگران حرف مختل  ايجاد شدند و

 است.ا اى دار درسراسر كشور اهميت قابل مالحظه طبقاتى ايشان و تبليغات درميان آنان
ج( تدارك )تشكيل( سازمان جوانان كه از نيروهاى كمكى پر اهميت براى هر عمـل  

 .انقالبى است
هـاى حزبـى    ى منظم بـا سـاير گـروه   د( سازمان دادن سرويس اطالعاتى و ارتباط

 منطقه عملياتدر
اوضـاع اقتيـادى و    خـود بـه   هاى محلى موظفند هر ماه گـزار  اقـدامات   ( كميتهه

 ارسال دارند. سياسى محل عمليات خود را از طريق كميته ايالتى
كننده كه جلسـات حـزب را    بايد از يك منشى و دو عضو رهبرى و( كميته محلى مى

اعضـاى هوشـمند وظيفـه خواهنـد يافـت       اى از خوانند تشكيل خواهد شد. عـده  فرا مى
 دهند. هاى ديگرى را در منطقه سازمان گروه

 هاى شهرى خواهد بود. ها در منطقه، مانند گروه ز( سازمان دادن اين گروه

 0221حيدرخان عمواوغلى ژوئن 
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 3جنبش جنگل دو ديدگاه حزب نسبت به

خـان دايـر   دربـاره مقاصـد كوچـك   »نويسـد    زاده در مورد دو ديدگاه چنـين مـى   سلطان
هاى مختل ، زمينـدارن بـزرو    انخ اجراى انقالب بورژوا ـ دمكراتيك از طريق جلب  به

هـا بايـد همـه ملـت را      ها، تحت اين عنوان كه در مبارزه عليه شاه و انگليسـى  و فئودال
گفـتن نـدارد كـه حـزب كمونيسـت ايـران        شـد. نيـاز بـه    نگرانى مى متحد ساخت. ابراز

 انقالبـى در هـر   توانست بر اين تاكتيك صحه بگذارد زيرا كامالً اعتقاد داشت كه هر نمى
هـا دهقـان را    ها را پايان نبخشيده و ميليون كشور عقب افتاد و كشاورزى كه ستم فئودال

نخواهـد داشـت و البتـه آزادى دهقانـان بـا كمـك        آزاد نسازد سرنوشتى جـز شكسـت  
 ها تيور باطلى است و حزب اجبار داشت با آن مخالفت ورزد. فئودال
هاى كميته مركـزى حـزب    تاكتيك هاى ايران درباره جا كه بسيارى از كمونيست از آن

مركـزى حـزب كمونيسـت ايـران      كمونيست ايران در ترديد بودند من از جانب كميتـه 
ايـن تمـاس    3602تمـاس برقـرار كـنم( در تابسـتان      همأموريت يافتم با لنين )دراين بار

هايى درباره كار آينده ما صادر كند من  درخواست شد دستورالعمل برقرار شد. و از لنين
مسكو وارد شده بودم.  به المللى آن هنگام براى شركت در دومين كنگره كمونيسم بين در

الوص  اين قول را داد كه ايـن مسـئله    رفيق لنين با امور آن كنگره بسيار مشغول بود مع
ــه ــان كميســيون   را در اجالســيه اجرائي ــرن مطــرح ســازد. درســت در همــين زم كمينت

ــا  هــاى ملــى و ضداســتعمارى  ره جنــبشمخيوصــى مشــغول بررســى تزهــاى او درب
ايران توجـه خاصـى مبـذول     دركشورهاى مستعمره و نيم مستعمره بود... لذا او نسبت به

نتايج كنگـره را بـراى كميتـه مركـزى      مان و داشت. من بالفاصله نظرات رفقاى با تجربه
حزب كمونيست ايران فرستادم. اما متأسفانه پـس از آن حـوادت بـا چنـان سـرعتى رخ      

ايران قـادر نبـود زيـر فشـارهاى بريتانيـا و شـاه دوام بيـاورد و دچـار          دند كه انقالبدا
 شكست گرديد.

 

                                                           
 1جلد ـ  ـ جنبش کارگری و کمونیستی ایرانخسرو شاکری  .1



 55         حزب عدالت

 

 3يك سند درباره ارتش سرخ ايران

 022در تاشكند در مسجد ايرانيان، متينگ رنجبران ايرانـى برپـا گرديـد.     3602فوريه  3
ركـزى اشـتراكيون   نماينـده كميتـه م   نفر از كـارگران ايرانـى حضـور داشـتند. متينـگ را     

زاده گشود. سـپس رفيـق ميـطفى صـبحى از سياسـت اسـتيالگرانه        )عدالت( على خان
زاده و  تمام شرق بيانات و توضيحات داد. همچنين رفيقان سـلطان  متفقين در ايران و در

مجلس قرار نامه صادر  هايى كردند. در آخر از طرف زاده درباره اقتياد ايران نطق اهلل فتح
ايـران يـك    پيشنهاد يك نفر از رفيقان قرار گذاشته شد براى فرستادن به بنا بهو قبول شد 

نفـر يعنـى همـه حاضـرين      022تشكيل يابد. در همان مجلـس   اردوى سرخ از ايرانيان
 نويسى كردند. اردوى سرخ نام به

 ع ـ محمدزاده عضو كميته مركزى عدالت

سـال دوم   05فارسى شماره  زبان انقالب چاپ سمرقند به ۀنقل از مجله هفتگى شعل
 3602مارس  03مورخ 

 

 هاى حزب عدالت بندى فعاليت جمع

هاى سوسيال دمكراتيـك و جنـبش كـارگرى بـود. از سـال       حزب عدالت مؤلفه فعاليت
هـاى   سوسـيال دمكراسـى بـا جنـبش     كـه  ( بـراى آن 3065ــ 3066) 3602تا سال  3636

اسـت. و يـك حـزب نوپـا بايـد در       اى پيوند بيابد، زمانِ كمـى  كارگرى، دهقانى و توده
هـاى مبـارزاتى در    اجتماعى خود را بيازمايد. بيابد. و با آزمودن تاكتيـك  كوران مبارزات

جنبش انقالبى پيدا كند.  شرايط مختل  راه نفوذ هرچه بيشتر را در طبقه نوپاى كارگر و
 ميزان كمى در اختيار حزب عدالت بود. اين فرصت به

گونه كه درگزار  مسئولين حـزب دركنگـره انزلـى     مانسركوب وحشتناك پليس ه
اى از آن را در تعقيـب و شـهادت    كـه گوشـه   2شود اسـناد نظميـه   كرات بازگو مى به

هاى  ساخت اقتيادى، اجتماعى، فرهنگى، فرصت ماندگى ديديم، عقب اسداهلل غفارزاده

                                                           
 1جلد ـ  ـ جنبش کارگری و کمونیستی ایرانخسرو شاکری  .1
   کوشش کاوه بیات روایت اسناد نظمیه ـ به ها به کمونیست فعالیت .2
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وپـاى  ن دهى يك حزب سراسرى از حزب عدالت گرفت. حزببسيارى را براى سازمان
رو شد. نهضتى كه يك سوى آن ميـرزا   هايش با نهضت جنگل روبه عدالت در اولين گام

محـدود و رفرميسـم، در سـوى ديگـر آن يـك       خان بود يك روحانى با ديـدى كوچك
 خان.اهلل نام احسان آنارشيست به

هايش را در داخل محكم كنـد. و   هاى قبل توانسته بود پايه اگر حزب عدالت در سال
تـرى بـا جنـبش     مطمئنـا برخـورد اصـولى    اى از وضعيت ايران داشت، همه جانبه تحليل

هاى مكرر پليس، نداشـتن كادرهـاى الزم و زنـدگى در بـالد      جنگل داشت. اما سركوب
حزب، كادرهايى آماده كرده بود كه براى كـار در ايـران فاقـد تجربـه و      قفقاز، از فعالين

 شناخت كافى بودند.
كردن يا نكردن شعار انقالب ارضى دچـار تشـتت بـود. ديـد      حزب از ابتدا در طرح
درگيـرى بـا    انقالب بود. اين ديـد بـه   به ميدان كشيدن دهقانان غالب طرح اين شعار و به

ايم اين  گونه كه قبل توضيح داده خان منجر شد. هرچند تمامى اين اختالف همانكوچك
 مسئله نبود.

و مشورت با او كشيده شد. امـا فرصـت بـراى    لنين  مراجعه به در فرجام نهايى كار به
 اين تيحيح و توضيح مواضع كم بود.

جنگل و تشكيل كميته سـوم   از پياده شدن ارتش سرخ در انزلى تا آمدن حيدرخان به
گيـرد. امـا    مدت يك سال صورت مـى  انقالب فرصت اندكى است. همه اين اتفاقات در

 گيرد. سه فاكتور فرصت موفقيت را از حزب مى
. تغييـر سياسـت شـوروى در حمايـت از     0هم خوردن توازن نيروها در منطقه،  . به3

عليـه  كودتـا بر  منطقـه و تـن دادن بـه    . وحشت ميرزا از حضور حيدرخان در2جنبش و 
ا   ائتالف جديد. با تمامى اين افت و خيزها حزب عـدالت در فرصـت كوتـاه فعاليـت    

 32222توانسـت روى   نگره حـزب مـى  بسيارى دست يافت. در آستانه ك هاى موفقيت به
آن  كـرده بـود. و بـه    نيرو حساب باز كند. و در اغلب شهرها تشكيالت خـود را برقـرار  

درجه رشد كمى و كيفى )سازمانى و ايدئولوژى( رسيده بود كه مدعى آن باشد از امروز 
 بردارد. عدالت را از خوداست و نام  او حزب كمونيست ايران
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 ايران حزب كمونيست

 مدخل

كنگره انزلى معروف اسـت   حزب كمونيست ايران درنخستين كنگره حزب عدالت كه به
 وجود آمد. ( به3632) 3062واقعى آن در سال  هف( متولد شد، اما نط3602) 3066در سال 

 3625) 3022حزب سوسيال دمكرات ايران )فرقـه اجتمـاعيون ـ عـاميون( در سـال      
هـاى   ميادف بـود بـا نفـوذ اوليـه انديشـه      يرى اين حزبگ وجود آمد. شكل ميالدى( به

هاى سوسياليستى باعث شد كـه   ايران. و همين آشنايى نخستين با انديشه ماركسيستى در
هاى مختل  از طبقات مختل  خود را سوسيال دمكرات بدانند و درايـن   اليه ها و طي 

شـنفكر، كـارگر   كنـار رو  ور در حزب جمع بشوند، بازرگان در كنار روحـانى، پيشـه  
 دركنار دهقان.
ميدان آمـدن هرچـه بيشـتر كـارگران، دهقانـان، و تهيدسـتان        هاى بعد و با به در سال

چپ سوسـيال دمكراسـى رفتـه     شهرى و تغيير مطالبات مردم از انقالب مشروطه، جناح
رفته از جناح راست و ميانه جدا شد. و با نفوذ هرچه بيشتر در ميان طبقـات فرودسـت   

هـاى حـزب عـدالت ريختـه شـد. فرقـه        كارگرى و روسـتاها، پايـه   هاى بخش جامعه و
چـپ آن   منحـل شـد. و جنـاح    3632در سـال  « اى نامـه  انتباه»اجتماعيون ـ عاميون طى  

هاى دمكراتيك خود را پى گرفت. و تـال  كـرد    ها و تشكيالت علنى فعاليت درانجمن
 وجود آورد. هاوليه خود را ب هاى هاى كارگرى سازمان در ميان توده
نخسـتين جلسـات خـود را در روى    »ميالدى( حزب عـدالت   3636) 3065در سال 
سراسر ايران گسـيل   مسئولين حزبى را به و« هاى نفت باكو تشكيل داد هاى كازان نيمكت

 كرد تا شعبات حزب را در اياالت و واليات برپا كنند.
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گره انزلى، حزب تـا زمـان   هاى حزب عدالت در كن زاده از تئوريسين روايت سلطان به
دهى كند. و هاى مخفى خود سازمان سازمان نفر را در 6222برگزارى كنگره توانسته بود 

 ريزى كند. هاى اوليه ارتش سرخ ايران را در انقالب گيالنى پى پايه
حـزب كمونيسـت ايـران     در اين كنگره تيميم گرفته شد كه نام حزب از عدالت بـه 

 تبديل گردد.
 

 كمونيست تزهاى حزب

زاده دو جنـاح قدرتمنـد حـزب عـدالت و بعـد حـزب        حيدرخان عمواوغلى و سـلطان 
كنـد   در مقاطع مختل  تعيين مـى  كمونيست بودند. تزهاى اين دو كه خطمشى حزب را

زاده يـك   باشد. در تزهاى ارائه شده توسـط حيـدرخان و سـلطان    حائز اهميت بسيار مى
يـدرخان بـورژوازى ملـى را انقالبـى دانـد. امـا       برانگيز وجود دارد. ح بحث نكته مهم و
 زاده ديگر رسالتى براى بورژوازى ملى قائل نيست. سلطان
 

 تزهاى حيدرخان

 چاپ رسيد. به 322( در نشريه زندگى ملل شماره 3066) 3602. اين تزها در ژوئن 3
 .. زمان انتشار اين تزها يك هفته پيش از تشكيل كنگره حزب عدالت در انزلى است0
 كند. سه نكته مهم اشاره مى . حيدرخان در اين تحليل به2
هـا از   . بورژوازى ملى، بخشى از بورژوازى متوسط و بـزرو تـا اخـراج انگليسـى    3

 ايران در ص  انقالب خواهد بود.
 . خرده بورژوازى شهرى و فقرا در ص  اول انقالب ملى خواهند بود.0
 بى خواهند ماند.آخر در سمت نيروهاى انقال . دهقانان تا به2
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 1پايه اجتماعى انقالب ايران

 در ايران انقالب صورت گرفت.
دولت تهران شكست نخورد، و حتى احتماالً آنقدر نيرومند است كه قدرت را حفـظ  

كنـد، يعنـى خلـق را از طريـق امتيـازات       را تكرار 3625كند و كوشش كند كه حوادت 
هـاى انگليسـى، قـدرت خـود را      لمـدد سـرنيزه و مسلسـ    واهى فريب دهد، و سپس به

بر دو  كارگران و مردم فقير ايران مستقر سازد. اما آيا اين كوشـش   تر )از پيش( محكم
نظـر بگيـريم،    اين بار نيز موفق خواهد بود؟ اگر نيروهاى خارجى انقـالب ايـران را در  

ير ايـران و  رو است، زيرا رابطه ما بين مردم فق انداز روبه ترين چشم دولت ايران با تاريك
كـه نـاتوانى    تر شـده، در حـالى   تر و ملموس محكم كارگران روسيه و آذربايجان هر روز

داران و زمينـداران ايـران، هـر روز بيشـتر      هاى انگليسى، اين حاميان سـرمايه  امپرياليست
جز اوضاع و احوال ناشـى از نيروهـاى خـارجى     كه به 2گردد. اما دولت رشت مى هويدا

د، مسلما نخواهد توانست هنوز براىمدتى طوالنى قـدرت خـود را   وضع مساعدى ندار
 استحكام بخشد.

اين دليل اين امرى كاماًل طبيعـى اسـت كـه سـؤال كنـيم نيروهـاى اجتمـاعى كـه          به
استوار باشد، در چـه حـالتى قـرار     براساس آن انقالب ملى در ايران استوار است يا بايد

نحوى فعال يا منفعل، عليه حكومـت شـاه در    ه بهترى اين نيروها ك عبارت دقيق دارند. به
خواهند كرد، كدامند؟ تا آن حد كه بورژوازى ايران هنوز روابطى نزديـك   تهران حركت

داريـم انتظـار داشـته     داران انگليسى برقرار نساخته است، مـا حـق   در تجارت با سرمايه
ن نيروهـايى كـه   باشيم در مرحله اول، بخشى از بورژوازى متوسط و بزرو نيـز در ميـا  

، حكومت شاه امتيـاز تأسـيس   3226باشند. در سال  عليه دولت تهران قيام خواهند كرد،
 22مبلـغ   دارى بـه  يك كمپانى انگليسى بـا سـرمايه   امتياز نشر بليط التارى و فرو  آن به

هزار ليره را گرفت. پـس از آن يـك سلسـله امتيـازات و انحيـارات از جانـب دولـت        

                                                           
تـاری    ( بـه 57) 11ژیزنى ناسیونال ستى زندگى ملل شـماره  »منتشره در روزنامه . این مقاله از ترجمه فرانسه متن روسى 1

اسـت  کـه بـدون تردیـد حیـدر تـارف وردیـ          P.Tاسـت. اماـاکننده مقالـه     فارسى برگردانده شده به 1221ژوئن  17
 شـر شـد. حـر    حیدرخان عمواوغلى است. این مقاله یك هفته پیش از تشکیل کنگـره نخسـت حـزب کمونیسـت در انزلـى  منت     

 افکند. ها دایر برمخالفت او با سیستم انجمن در ایران پرتو مى مسئله انجمن )سوویت( توسط حیدرخان بربسیارف از افسانه
 خان. دولت انقالبى میرزا کوچك2
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چيز( انجـام گرفـت. شـاه از بـارون      خاطر هيچ به انگليسى اعطا )و ظاهراًداران  سرمايه به
هزار ليره بابت حق انحيارى فرو  تنباكو دريافت كرد. تمام اين امتيـازات   522رويتر 

داشت كه هر روز سرمايه بيشترى از حيطه تجـارت و توليـد ملـى خـارج      اين نتيجه را
كـامالً وفـادار بودنـد     او بـه  ايران كه سـابقاً دارى  گردد، و بدين ترتيب در محافل سرمايه

خـاطر اعطـاى امتيـازات     ويژه به وجود آورد. )ناصرالدين شاه كه به دشمنانى براى شاه به
دار بسـيار مرفـه ـ     نامحبوب بود، سرانجام توسط يـك سـرمايه   ها بسيار انگليسى بسيار به

بسـيار   تجـار نـه متحـد   قتل رسيد( بسيار روشن است كـه طبقـه    ميرزا رضا كرمانى ـ به 
بينـى   وفادارى بل و حداكثر هم سفرى كوتاه مدت خواهد بود. در عين حال قابـل پـيش  

منافع انجام نپذيرفتـه اسـت، و تـا اخـراج      تر در زمينه كه تمايزى ژرف است كه تا زمانى
ها، بورژوازى ايران در برابر مبارزه در حـال جريـان كـم و بـيش منفعـل بـاقى        انگليسى
 رهبران انقالب ملى كمك برساند. شايد هم به ند، وخواهد ما
نشان داد، در ص  اول انقالب ملى خرده بـورژوازى شـهرى    3625كه انقالب چنان

جانب انحيـارات و امتيـازات امپرياليسـم     كه بار اساسى تحميلى از و فقرا، يعنى كسانى
 دو  دارند قرار خواهند داشت. انگليسى را به

دهد كه منافع طبقات فقيـر كدامنـد، و نيـز     ار تنباكو، نشان مىانحي حوادت مربو  به
ايـن انحيـار در واقـع تـا پـس از       ست از شركت و درجه آگاهى ملى ايشان.ا اي نشانه

قيامى كه در شهرهاى بزرو پديد آمد، و پـس از تحـريم كامـل تمـام محيـوالت ايـن       
بينى ايـن امـر دشـوار     يل پيشاين دل اروپاييان، فس  نگرديد. به انحيار و با اعالن تهديد

كـه   نيست كه طبقات متوسط و فقير تا آخـر از دولـت انقالبـى حمايـت خواهنـد كـرد      
 شان در ايران بدان است. داران انگليسى و وابستگان ا  اخراج سرمايه وظيفه

داران خـارجى   حتى در حالتى كه بخشـى از اهـالى شـهرها پـس از اخـراج سـرمايه      
هـر حـال تـا آخـر در سـمت       بـه  سهم خـود،  وندند، دهقانان بهپي اردوى ضدانقالب به به

نيروهاى انقالبى باقى خواهند مانـد، زيـرا دشـمنان مسـتقيم طبقـاتى ايشـان، نـه آنقـدر         
 داران حريص ايرانى. زمينداران و سرمايه اند، بل داران خارجى سرمايه

جز حـافظ   كل مردم است و شاه، مخلوق الهى، مطابق قوانين شريعت، زمين متعلق به
 نظم و ملك عمومى جامعه اسالمى نيست.

اندازه ايران زير سـتمى چنـان دهشـتناك     اما در واقعيت در هيچ جاى دنيا دهقانان به
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درصد از حاصل خود را  22دهقان بايد  قرار ندارند بدون در نظر گرفتن اين واقعيت كه
وثى، تحويـل دهـد )اگـر    ملكدار، تاجر ـ زميندار )يا مجتهد( يا خان، استثمارگر مـور   به

درصد را  25وسايل خود كشت كند(؛ و اگر بذر و ابزار را از خان بگيرد بايد  زمين را با
غيرقابل تحمل گشته است، زيـرا   تحويل دهد؛ موقعيت اجتماعى او طى سده اخير كامالً

كل قدرت )حكومتى(، كل دستگاه ادارى حكومت بيش از پيش در دسـت زمينـداران و   
ها همه قدرت داشتند( يا نماينده ايشان، مباشـران متمركـز    بيش از اين ها )خانملكداران 
 شده است.

هاى اخير مباشران حق تحييل ماليات از دهقانـان، حـق تعـين ماليـات،      در اين سال
زندان براى مـدت نـامعلوم، يـا     ايشان به اخذ جرائم اجراى تنبيهات بدنى دهقانان، اعزام

اند. مباشر چشم اربابش اسـت. او مـدير    دست آورده و را بهمر حتى محكوم كردنشان به
 محلى، بازپرس، جاسوس، جالد، و در يك كالم همه كاره است. اصلى، پليس

حـق خـود را بـر مالكيـت ريـش )؟( )ملـك، باغسـتان، و         ست بـه ا ها دهقانان مدت
هسـت،  ريـش )؟(   ت بـه بنسـ  اند، اما آيا براى ايشان جاى نگرانى موستان( از دست داده

)اگر زيبا باشند( بـراى مـدت    1كه مجبوراند دختران خود را موافق حق سيفا )؟( درحالى
 حرم ملكدار بفرستند. سه ماه به
برابـرى. و از همـين نـوع اسـت      اخـالق و بـه   شرف انسانى، به ست توهين بها جااين

را كه و وليعهد برخوردارند، زي غارت روستاها توسط دزدان سرگردنه كه از حمايت شاه
كنند )قبايلى هستند چون على حسـن خوحـالو،    پول دريافت مى ايشان هدايايى عظيم به

كنند(. تمام اين واقعيـات   بسيارى ديگر كه تنها براساس غارت زندگى مى جهان بيگلو و
 اند. سوق داده سوى مبارزه براى رهايى خويش يا اميد وافر بدان دهقانان را به

ن ايران در وحدت نزديـك بـا فقـراى شهرنشـين سـعى      ، دهقانا3625در همان سال 
اى موارد رعايا موفق شـدند مباشـر    پاره دست آورند، و در كردند نظم اجتماعى نوينى به

آمـد،   ايشـان وارد مـى   را از ده بيرون كنند. از پرداخت ماليات و ديگر تحييالت كـه بـه  
 سرباز زنند.

انتخـاب كردنـد كـه وظيفـه     دهقان در روستاهاى خود سوويت )انجمن(هاى محلى 

                                                           
 م(اند. )مترج اند. در متن روسى خوانا نبوده  یا قابل ترجمه نبوده . کلماتى که در جلویشان عالمت ؟ قرار گرفته1
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هاى )مشابه( در شهر براى تـأمين   انجمن به آورى كرده، داشت يك دهم محيول را جمع
هاى ايرانى بتوانند از  مخارج حكومتى بفرستد. اميد داشته باشيم كه رفقاى ما، كمونيست

هـاى   اسـتفاده كننـد، و در مرحلـه نخسـت بتواننـد انجمـن       3625جنبش دهقانى  تجربه
و فقـراى شـهرى عـدالت     هاى كارگران سازمان دهند تا سرانجام با مدد انجمن روستايى

 تقسيم اقتيادى برقرار گردد. )حزب كمونيست ايران عدالت نام دارد!( انقالب ايران ديگـر 
 هاى زحمتكش از يوغ استعمار خارجى بسنده كند. كردن توده آزاد تواند تنها به نمى
هدام آخرين ملكدار، خان، مباشر، از هـر ملتـى يـا    عدالت بايد عمليات خود را تا ان»

 انقالب اجتماعى دگرسان گردد. به خواهد باشد، ادامه دهد. انقالب ملى بايد مذهبى مى

 )حيدر تارى ورديف(
 

 زاده تزهاى سلطان

 ( در روزنامه زندگى ملل چاپ شده است3602)دسامبر  3066اين تزها در سال 
 يور است.تدارى تنها در سطح جهانى م مايه. انقالب اجتماعى و پايان سر3
 مستعمره از مرحله انقالب ملى ـ دمكراتيـك  . الزم نيست كه كشورهاى مستعمره و نيمه0
 كنند. عبور
اردوگـاه   . در پروسه مبارزه بر عليه امپرياليسم بورژوازى از ترس تعميق انقالب بـه 2

 شود. ضدانقالب ملحق مى
 قتيادى مستعمرات است.. امپرياليسم در صدد كنترل ا2
سـوى   . تحكيم جنبش و تضعي  بورژوازى در كشورهاى پيشـرفته، سـرمايه را بـه   5

بـورژوازى محلـى و اتحـاد او بـا      العمـل  دهد. كه اين امـر باعـث عكـس    شرق كوچ مى
 شود. اشرافيت مالك مى

 ويرانـى  خبرى دهقانان بـه  نبود عناصر پرولترى سوسياليستى، جهل و بى . با توجه به6
هـاى   طبقه كارگر، خرده بورژوازى و توده هاى و پيشاهنگ كامل خرده بورژوازى، گردان

 سوى انقالب اجتماعى گام بردارند. همراه هم قادرند به دهقانى به
 تر است. بورژوازى از همه طبقات انقالبى . در كشورهاى فقير خرده5

 د.خرده بورژوازى برونبا سمت اتحاد  ـ احزاب كمونيست بايد به
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 ـ بورژوازى در انقالب ملى ـ دمكراتيك ديگر نقشى ندارد.
 

 1زاده تزهاى رفيق سلطان

 انكشاف جنبش كمونيستى و تاكتيك بورژوازى امپرياليستى در خاور زمين.
هـاى ارتبـاطى، رشـد كـالن مبادلـه كـاال بـين دور         . پيشرفت عظـيم تكنيـك و راه  3
يافتـه سـرمايه در دسـت     ازه تحكـيم ترين نقـا  كـره ارض، تمركـز بـيش از انـد      افتاده
المللـى كارفرمايـان، و ادغـام مـداوم      هاى بين هاى بانكى و اتحاديه ترين كنسرسيوم بزرو
هـا نشـان    جهان در جريان عمومى توليد كـااليى ـ تمـام ايـن     ترين كشورهاى مانده عقب
رشـد   ناپـذير  يك اقتياد واحـد جهـانىِ تفكيـك    دارى تا حد تبديل به دهد كه سرمايه مى

كه خروج اين يا آن واحد اقتيادى مهم از تركيب آن بايد سـير عـادى    يافته است، و اين
بسـت قـرار دهـد. بـدين دليـل انقـالب        بن را در را مختل سازد و آن زندگى اقتيادى آن

 دارى تنها در سطح جهانى متيور است. اجتماعى و پايان سرمايه
مستعمره بايـد  رهاى مستعمره و نيمه. اين عقيده حاكم كه انقالب اجتماعى دركشو0

كامالً درست نيست. مستعمره يا نيمـه   از مرحله يك انقالب ملى ـ دمكراتيك گذر كند، 
حـال  مانده آن است، اما در عين مستعمره در رابطه با اقتياد جهانى، يكى از مناطق عقب

لتاريـاى  نحو محكمى بدان متيل است. انقالب اجتمـاعى توسـط پرو   اقتيادى به از نظر
حوادت، مستقل از درجه انكشـاف   طى جريان دارى پيشرفته بايد ضرورتاً ممالك سرمايه

كليـه منـاطق    بـه  كه انقالب روسيه تـدريجاً ساير كشورها نيز گستر  يابد، چنان ها، به آن
 امپراتورى سابق روس گستر  يافت. افتاده عقب
بخـش دركشـورهاى    دي. انكشاف منطقى انقالب جهانى چنان است كه جنـبش آزا 2

مرحله مبارزه خود عليه امپرياليسـم جهـانى    مستعمره در جريان نخستينمستعمره و نيمه
 هاى سـتمديده عليـه   مثابه تنها مدافع خلق سوى روسيه شوروى، به به بايست ضرورتاً مى

داران اروپايى دست نزديكى دراز كند. لكن در آينده شـكاف   سياست چپاولگرانه سرمايه
يابد، هرچـه   كمونيستى بيشتر انكشاف مى دى بايد پديد آيد، زيرا هرچه كه جنبشنيرومن

                                                           
منتشر شد. ترجمه فارسـى اولـین بـار در پشوهشـنامه      1221. نخستین بار بروسى در روزنامه ژینى ناسیونال ستى دسامبر 1

 ( نشر یافت.1171   بهار1مسایل انقالب و سوسیالیسم )مانیفست 
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 تـر  همان نسبت بورژوازى جهـانى نيـز ارتجـاعى    گردند، به تضادهاى طبقاتى بيشتر تشديد مى
جا كه بورژوازى كه در كشـورهاى مسـتعمره پرچمـدار انقـالب ملـى      گردد. و از آن مى

هراس از نمونـه روسـيه، درتـال      ا  و با طبقاتىهدايت ضمير  است، اين اوست كه به
پيوندد يـا   اردوى ضدانقالب مى به حفظ دارايى و امتيازات خويش يا چون در ايران علناً

شركت در مبارزه انقالبى، از نخستين امكـان موجـود بـراى عقـد      اجبار به كه، در اثر اين
زيرا كه بهترين حـامى   تركيه كرد،كه كند، چنان دارى استفاده مى قرارداد با اروپاى سرمايه

 اند. هاى( آنتانت هر حال )قدرت براى حفظ شيوه زندگى بورژوازى به
. افزون براين، درعير شديدترين مبارزه طبقاتى حتى استقالل غيرواقعى )تينعى( 2
مسـتعمره را كـامالً راضـى كنـد. از      نيمـه  تواند بورژوازى ملى يك كشور مستعمره يا مى

تشديد تضـاد طبقـاتى در كشـورهاى متروپـل، بـورژوازى ايـن كشـورها        سوى ديگر با 
 دهند. خرج مى نرمش به دربرابر مستعمره

افزون بر اين، نظريه ايجاد يك حكومت امپرياليستىِ خودبسنده )طرح چمبرلن( طى 
گرديد و در عين حال آتش افروزان جهانى  رو جنگ )جهانى اول( با شكست كامل روبه

انـد كمتـر از    هـا كـرده   آن دارند كه خدمتى كه مستعمرات خودمختار به جامعه ملل ايقان
هـا   آن نيست كه ساير مسـتعمرات در داغـان سـاختن قـدرت نظـامى آلمـان بـه        خدمتى
سياسـت اسـتعمارى در تمـام     اند. بدين دليل آينده نزديك شاهد تجديد نظر جدى كرده

ى يـك ارتـش عظـيم بـراى     جـاى نگهـدار   كشورهاى امپرياليستى خواهد بود. ايشان بـه 
هاى سياسى را مجاز خواهند شـمرد،   برحسب نياز مقدارى آزادى ها، سركوب دائمى قيام

انقـالب جهـانى    در دست خود نگـه خواهنـد داشـت. شـبح     و نفوذ اقتيادى را عمدتاً
اى اختيـار   اندازد كه روحيه هرچه بيشتر مداراكننده هراس مى چنان بهها را آن امپرياليست

 چيز در چارچوب جامعه بورژوازى باقى بماند. اين شر  كه همه د، )ولى( بهكنن مى
ــورهاى     5 ــورژوازى در كش ــت ب ــعي  موقعي ــتى و تض ــبش كمونيس ــيم جن . تحك
وحشتى ايجـاد كنـد، كـه بـراى      در ميان طبقات دارا بايد اجباراً دارى پيشرفته، مى سرمايه

ها را با خدمت  آيد اين سرمايه ىهاى خود در مقابل انقالب پرولترى م حفاظت از سرمايه
خاور زمين صادر كننـد )نمونـه، ايتاليـا(، ايـن      تر از همه، به و، مهم مناطق دور از خطر به

مجبور خواهد  العمل بورژوازى محلى را افزايش خواهد داد و وى را وضع درجه عكس
تى ساخت با اشرافيت مالك متحد گردد، و بدين سان سياست ملى را بـا سياسـت طبقـا   
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 VANDEEپرولتاريــاى پيروزمنــد )متروپــل( بــا وانــده  مربــو  خواهــد كــرد، و شــايد
 )ضدانقالب( خويش ـ بورژوازى محلى و )آن بخـش از( بـورژوازى )متروپـل( كـه از     
 انقالب اجتماعى گريخته است ـ در بسيارى از كشورهاى خاور زمين مواجه گردد.

بينش جهانى جمعى )كولكتيـو(ا    ى باكامل عناصر پرولتر عدم تقريباً . با توجه به6
ها دهقانى، كـه بيرحمانـه از جانـب     توده كشورها و جهل غيرقابل باور و خوارىين درا

گردند و هنوز تحت شـرايط سـنگين خـدمتگرىِ )سـرواژِ(      زمينداران بزرو استعمار مى
دارنـد، جنـبش كمونيسـتى در حـال رشـد در مبـارزه خـود عليـه بلـوك           فئودالى قـرار 

بـورژوازى متكـى   روى اقشـار خـرده   به آيد در خاور زمين خود را عمدتاً عيون مىارتجا
بـورژوازى   اى در طول جنگ )جهانى اول( در اين كشورها تا حد خرده سازد. هيچ طبقه

هـاى پيشـاهنگ كـارگران و     همراهى گـردان  است كه، به ويرانى كشانده نشد. و تنها او به
 سـوى انقـالب   هـا وجـود دارنـد(، قـادر اسـت بـه       دهجا كه اين توهاى دهقانى )آن توده

مـورد اجـرا در آورد.    را به پيش گذارد. و بسيارى از شعارهاى آن اجتماعى گام قاطعانه به
همـين دليـل دركشـورهاى     است و به همواره از سرنوشت خود ناراضى اين طبقه تاريخاً

 تر از همه است. افتاده انقالبى عقب
بايد در آغاز دست اندر دست با اين عناصر تـا اتحـاد   احزاب كمونيست خاور زمين 

كمونيست در كشورهاى مستعمره و نيمه  كامل با آنان پيش روند. وجود با معنى احزاب
مستعمره تنها پس از پيروزى بر بلوك طبقات دارا متيـور اسـت. در هـر حـال، تيـور      

ـ      توانايى كه باطل اين ك ظـاهر شـوند   هاى بورژوازى در سـمت انقـالب ملـى ـ دمكراتي
 آيد يك بار براى هميشه ترك گفته شوند. مى

 زاده آوتيس سلطان

 

 تحليل حزب كمونيست

 . ساخت طبقاتى جامعه ايران0

 دارى. سوى سرمايه . ايران كشورى است درحال عبور از پدرشاهى و ايلى، فئودالى به3
 . يگانه طبقه توليدكننده دهقانان هستند.0
 همان نمايندگان قديمى اشرافيت فئودال هستند. اساساً. متيديان در امر دولتى 2
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. ايالت كوچنده زندگى ابتدايى دارند و بخشى از زندگى خود را از طريـق غـارت   2
 گذرانند. خواهى از روستاييان مى و باج
خاطر نقش  هاى اوليه نيز به . صنايع بزرو فابريكى در ايران وجود ندارد، و كوشش5

 ده است.روس و انگليس شكست خور
 . درايران پرولتارياى صنعتى وجود ندارد. و آن مقدارى هم كه بودند دراثر ورشكسـتگى 6

 اند. لومپن ـ پرولتاريا تبديل شده شهرها به اند، و يا در كارخانجات يا مهاجرت كرده
وران و صنعتگران سابق تشكيل شده و مـدام   . لومپن پرولتاريا كه از كارگران، پيشه5

شود. نسبت مهم اهالى شهرهاى ايـران را   مى ها اضافه آن زمين به سته و بىدهقانان ورشك
شرايط غيرقابل تحملى كـه بـراى ادامـه حيـات دارد.      دهد. اين جريان نظر به تشكيل مى
 است بسيار انقالبى ولى غيرمتشكل و فاقد آگاهى طبقاتى. جريانى
وضـعيت   رعلـت رقابـت بـا انحيـارات خـارجى د      . تجار كوچك و متوسـط بـه  2

 ورشكستگى هستند و از روحيه انقالبى برخوردارند.
 علت مالكيت زمين، مرتجع و طرفدار دولت است. . قشر فوقانى روحانيت، به6
. قشر پايين و ميانه روحانيت كه از زمين و امالك وقفى عوايد چنـدانى نـدارد. و   32

رفـدار اصـالحات   وابسـته اسـت، ط   خـرده بـورژوازى   از نظر منافع اقتيـادى كـامالً بـه   
 دمكراتيك است.

دهند. طرفدار دولت، و حفظ سـلطه   . مالكين بزرو كه طبقه حاكمه را تشكيل مى33
 و منافع خود هستند. هاى خارجى درجهت فقط موقعيت امپرياليست
كند كـه درمقابـل    . سير قهقرايى اقتياد كشور، زمينه را براى انقالب ايجاد مى30

كوچك و متوسط قرار دارنـد. كـه    لتاريا، دهقانان، كسبهطبقه ضدانقالبى، لومپن پرو
 اند. بالقوه انقالبى

بخش و ملى است. كه اهدافشان رهانـدن خلـق از اسـارت     . مرحله انقالب رهايى32
 خارجى و تثبيت استقالل كامل سياسى و اقتيادى است.

 . رهبرى انقالب در اين مرحله در دست خرده بورژوازى است.32
صنعتى كامالً غيرمتشكل، دهقانان در تاريكى و  يشرايطى كه پرولتاريا. در چنين 35

مبـارزه طبقـاتى و رهبـرى حـزب      جهالت و فاقـد خودآگـاهى طبقـاتى هسـتند تيـور     
 نادرست. كمونيست امرى است قطعاً
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خـود   . در مراحل بعدى است كه انقالب؛ عبور از ايـن مرحلـه رنـگ طبقـاتى بـه     36
 شود. ى آغاز مىگيرد و مبارزه سوسياليست مى
 

 . هدف آنى حزب2

 ها و سرنگونى شاه است. بخش كه هدف آن اخراج انگليسىاعتالِ  و گستر  نهضت آزادي
. دادن آگاهى طبقاتى و متشكل ساختن دهقانان و مستمندان شهرى است. تـا پـس   0

 طبقاتى تبديل كرد. مبارزه ها بتوان مبارزه ملى را به از اخراج انگليسى
 

 ن وظيفه حزبتري نزديك

. تبليغ 2. گردآورى همه نيروهاى انقالبى در اطراف حزب، 0. تربيت كادرهاى حزبى، 3
دار در ميان دهقانان و  . كار تبليغى دامنه2 و تهييج وسيع مردم بر عليه امپرياليسم جهانى،

ها سـنديكاها   . كار تشكيالتى بين طبقات زحمتكش و ايجاد اتحاديه5مستمندان شهرى، 
 . سرنگون ساختن دولت شاه5. تشكل نيروهاى مسلح انقالبى ملى و 6ها،  ونىتعا و

 

 تاكتيك حزب در اين مقطع

. ارتبا  نزديك بـا حـزب   2. اتحاد همه طبقات، 0. امتناع از تدابير خالص كمونيستى، 3
هاى چپ براى شـركت در انتخابـات،    دمكرات . اتحاد با2هاى چپ )خيابانى(،  دمكرات

 . شركت در انتخابـات مجلـس و اسـتفاده از تريبـون    6خان، ميرزا كوچك . همكارى با5
كـه محتـواى پرولتـرى     . شورايى كردن حكومت بدون آن5مجلس براى مقاصد انقالبى، 

 نفع دهقانان به . حل مسئله زمين در اين مرحله2داشته باشد. و 
 

 برنامه حزب كمونيست ايران )كنگره انزلى(

در شهر انزلى برگزار شد. و حـزب موفـق شـد     3066م خرداد اين كنگره از سوم تا پنج
 كنندگان بگذارند. برنامه خود را از تيويب شركت
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 تحليل وضعيت )نكات كليدى(

. در ايران دهقانان تنها طبقه مولدنـد.  0. عير انقالب جهانى پرولترى فرا رسيده است. 3
انـد   يادى هنوز نتوانسـته ماندگى سياسى ـ اقت  عقب علت . طبقات ستمديده در شرق به2

 . منـافع مالكـان بـزرو ارضـى، ادامـه     2يك حزب انقالبى اساسى مستحكم ايجاد كنند. 
. بورژوازى شهرى با تمام قوا برعليـه  5طلبد.  هاى بزرو را مى سياست استعمارى قدرت

اند.  معترض« كافر»ورهاى ـواردات از كش رعليهـانيون بـ. روح6ت. ـدخالت خارجى اس
بازارهـاى   ن طبقات حاكم احساس يگـانگى وجـود نـدارد. جنـاحى وابسـته بـه      . دربي5

علـت ضـع  بـورژوازى     . بـه  2انـد.   دنبال استقالل داخلى جناحى ديگر به اند و متروپل
. نزديكـى بـا روسـيه    6 يابـد.  مرحله اجتماعى تغيير مـى  انقالب المحاله از مرحله ملى به

بخـش ايـران اهميـت     اى جنـبش رهـايى  پرولترى اين منبـع عظـيم نيـروى انقالبـى بـر     
 كننده دارد. تعيين
 

 رئوس برنامه حزب

. سـلب حقـوق   0ترين شكل شـركت مـردم در حكومـت،     مثابه عالى . نظام شورايى به3
آزادى سياسـى و مطبوعـاتى بـراى     . فراهم كردن امكان عملى2داران،  سياسى از سرمايه

دسـت   . همه قدرت به5اد و مليت، . برابرى همه مستقل از جنس، مذهب، نژ2كارگران، 
. اتحاد فـدراتيو همـه   2. تأمين ارتش سرخ، 5بين كارگران و سربازان،  . اتحاد6شوراها، 
اجبـارى و رايگـان    . تعليم32. تأسيس شبكه وسيع مدارس در سراسر كشور، 6ها،  مليت

. ملغـى سـاختن مالكيـت عمـومى     30. ملى كـردن صـنايع،   33سالگى،  35و همگانى تا 
. سـاخت  35. كـاهش ماليـات بـر زحمتكشـان،     32 هـا،  . ملـى كـردن بانـك   32رزمين، ب

 هـاى  . سـاخت كـوى  36شيرخوارگاه، كودكستان و پرورشگاه و بهبود تعليمات عمومى، 
. تأمين كمك پزشكى و دارويى با كيفيت رايگـان  32ساعت كار روزانه،  2. 35كارگرى، 

 هاى ارتباطى . گستر  راه36و 
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 مونيست ايران )بلشويك(برنامه حزب ك

 1كنگره انزلى بۀمصو

( و پايـان ظفرمنـد   3635نوامبر )تقـويم جديـد(    5اكتبر )تقويم قديم(  05انقالب اكتبر )
آلمان، اتريش، مجارستان، و اعتيـابات   جنگ داخلى در روسيه، مبارزه شديد طبقاتى در

دارى  كه جامعه سرمايه دهد عمومى ممتد در فرانسه، انگلستان، و امريكا و غيره نشان مى
 شكاف برداشته، عير انقالب جهانى پرولترى كمونيستى فرا رسيده است. عمدتاً

دارى بـود كـه اسـتثمار و سـتم      ناپـذير انكشـاف سـرمايه    اين انقالب نتيجه اجتنـاب 
 راند. مانده را تا سرحد ممكن مى هاى عقب خلق

دارى،  اسبات توليدى سرمايهويژگى جامعه بورژوا عبارت از توليد كااليى براساس من
توليـد، يعنـى كارخانجـات و مؤسسـات      ترين وسايل ترين و اساسى كه در نتيجه آن مهم

اى از مردمـان ثروتمنـد تعلـق دارد، و     العـده  طبقه قليل ها، اراضى و غيره به توليدى، بانك
ان، شـ  علت وضع اقتيادى اكثريت عظيم اهالى رنجبران هستند كه مجبورند به كه درحالى
داران و  مُـزدورر نـزد سـرمايه    نيروى كار خود را بفروشـند، يعنـى چـون    يا متناوباً مداوماً

 مالكان اراضى كار كنند و از طريق كار خود براى طبقات باالى جامعه ايجاد درآمد كنند.
انكشاف تكنيك )فنون( و وسايل حمل و نقل، بر اهميت اقتيادى مؤسسات بـزرو  

هــاى كوچــك و  صــاحبان كارگــاه ضــمحالل توليدكننــدگان وافزاينــد و موجبــات ا مــى
 آورد، و از اهميت اقتيادى آنان درجامعه توليدى تا حدقابل صنعتگران و غيره را فراهم مى

 دهد. سرمايه قرار مى ها را دريك وابستگى سنگين نسبت به كاهد و آن مى اى مالحظه
رولتـر بـدل شـده درخـدمت     پ وار به توليدكنندگان كوچك ورشكسته از اين نوع پاره

بـار   يك زنـدگى گرسـنه و محنـت    به وار گيرند، و پاره دار و مالك ارضى قرار مى سرمايه
 دهند. ادامه مى
كار گرفتن زنان و كودكان را درپروسـه توليـد    حال، همين پيشرفت تكنيك، بهدرعين

نسبى  سوى ديگر انكشاف فنون كاهش جا كه ازسازد. و از آن درسطحى وسيع ميسر مى

                                                           
ه و سـس   فرانسـ  اش نخسـت بـه   مـتن فارسـى  ن از روف مـتن روسـى     علت عـد  دسترسـى بـه    این سند که متأسفانه به. 1
زاده  عهـده رفیـس سـل ان    شده است  گفتن این نکته ضرورف است که نقش اصلى تنظیم این سند بـه  فارسى برگردانده به

 بوده است.
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گردد، تقاضا بـراى نيـروى    نيروى كار زنده كارگران موجب مى نياز صاحبان صنايع را به
يابد. نيروهـاى مولـده همـواره بالنـده جامعـه       عرضه او افزايش مى نسبت به كار المحاله
كاالهاى توليد شـده اسـت.    در جستجوى مناطق جديد براى فرو  دارى مداوماً سرمايه

)امر( ناكافى است، زيرا افزايش الينقطع توليد بدون رشـد متنـاظر    بازار داخلى براى اين
درون  دارى بـه  از كره ارض و كشاندن ممالك كهـن غيرسـرمايه   استثمار در مناطق جديد

وضـعى   چنـين »گرداب اقتياد جهانى، ادامه حيـات دهـد و خـود را انكشـاف بخشـد.      
در عرصه بازار جهـانى عرضـه   بالنده اين كشورها  دركشورهاى بورژوا، و رقابت مداوماً

سازد. اضافه توليـدى   هرچه بيشتر دشوارتر مى شود، نحوى فزاينده توليد مى كاال را كه به
 ناپذير آيد، بيان نتيجه اجتناب هاى ركود كم و بيش طوالنى صنعت پديد مى كه در دوران

صـنعتى   هاى ركود ها و دوران انكشاف نيروهاى مولده در جامعه بورژوازى است، بحران
آورنـد و   توليدكننـدگان كوچـك را فـراهم مـى     نوبه خود، همـواره موجبـات ويرانـى    به

سازد و وضعيت طبقه كـارگر را   وابستگى كار مُزدورر را در مقابل سرمايه هرچه بيشتر مى
 سازد. طور نسبى يا مطلق وخيم مى سرعت بيشترى به با

ى افـزايش بـازدهى كـار و    بدين ترتيب تكامل تكنيك در جامعه بورژوازى، كه بعض
اجتماعى با افزايش فاصـله طبقـاتى بـين     افزايش ثروت اجتماعى است، افزايش نابرابرى

هـاى   دارايان و نداران )اغنيا و فقـرا(، افـزايش نـاامنى معيشـت، بيكـارى، و محروميـت      
بخشد. اما همراه بـا رشـد    هاى زحمتكش را شدت مى تر توده هرچه وسيع مختل  اقشار
هـاى اسـتثمار شـده     تـوده  اين تضـادها ويـژه جامعـه بـورژوايى، نارضـايتى      و انكشاف

شان عليـه   تعداد پرولترها افزوده و همبستگى و مبارزه زحمتكش نيز رشد كرده، ضرورتاً
يابد. در عين حال، تكامل تكنيك با تمركز وسايل توليد و مبادلـه   مى استثمارگران شدت

پيش، اين امكان مـادى   دارى بيش از سرمايه و اجتماعى ساختن پروسه كار در مؤسسات
آورد كه مناسبات كمونيستى، يعنى انقالب سوسياليسـتى كـه هـدف نهـايى      را فراهم مى
مثابه سخنگوى آگاه جنبش طبقاتى است،  الملل، به كمونيست بين هاى حزب تمام فعاليت

 دارى شوند. جانشين مناسبات توليدى سرمايه
جـاى مالكيـت    پـس از نشـاندن مالكيـت اجتمـاعى بـه     انقالب اجتمـاعى پرولتاريـا   

دار براى پروسـه   سازمان برنامه خيوصى وسايل توليد و مبادله، و پس از مستقر ساختن
كننده بهروزى و انكشاف همه جانبه همه اعضاى جامعه باشـد، تقسـيم    توليد كه تضمين
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ديده را خواهـد  بين خواهد بود و از اين طريق همه بشـريت سـتم   طبقات را از جامعه به
ديگـر پايـان    تمام جوانب استثمار يـك بخـش از جامعـه از بخـش     رهانيد و همچنين به

ناپذير ايـن انقـالب اجتمـاعى ديكتـاتورى پرولتاريـا       خواهد داد. يكى از شرايط اجتناب
او اجازه  نحوى كه به دست پرولتاريا به سياسى به است، كه عبارت باشد از تسخير قدرت

الملـل   ومتى از جانب استثمارگران را در هم شكند. حزب كمونيست بيندهد هر نوع مقا
اين وظيفه خود كه بايد پرولتاريا را قادر سازد تا رسالت بزرو تاريخى خود را  علم به با
بورژوازى در يك حزب مسـتقل سياسـى    اتمام احزاب انجام برساند، او را در مقابله به به

كنـد، و از تمـام    زات طبقـاتى او را رهبـرى مـى   دهـد، تمـام تظـاهرات مبـار     سازمان مى
گيرد، و كـل   ناپذير بين منافع استثمارگران و استثمارشوندگان پرده بر مى آشتى تضادهاى

سـازد.   آينده را بر او روشن مـى  ناپذير انقالب اجتماعى معناى تاريخى و شرايط اجتناب
هـاى   همـه ديگـر تـوده   الملل( از وضـع العـالج    همراه با اين، او )حزب كمونيست بين

ناپـذير انقـالب    دارى و از ضرورت اجتناب شده، در جامعه سرمايه زحمتكش و استثمار
حزب طبقه كارگر،  دارد. اجتماعى كه براى رهايى ايشان از يوغ سرمايه است، پرده برمى

خوانـد تـا    حزب كمونيست، تمام اقشار جماعت زحمتكش و استثمارشونده را فـرا مـى  
 پرولتاريا را بپذيرند. د و نقطه نظراو بپيوندن به

پروسه تجمع و تمركز سرمايه، با از ميان برداشتن رقابت آزاد در آغـاز سـده بيسـتم    
منجر گشت  سنديكا، تراست كه در  دارى هاى انحيارى نيرومند سرمايه ايجاد اتحاديه به

بـا سـرمايه   اى كسب كردند، ادغام سرمايه بانكى  كننده كل حيات اقتيادى اهميت تعيين
هـاى تـامى از    ها كـه گـروه   خارج. تراست تجمع و صدور روزافزون سرمايه به صنعتى با
جهان دسـت يازيدنـد كـه     تقسيم اقتيادى گرفتند، به دارى را از بر مى هاى سرمايه قدرت

بيش از اين، از نظر ارضى بين كشورهاى غنى تقسيم شده بودند. اين عير سرمايه مالى 
بخشد عيـر امپرياليسـم اسـت. از     دارى را شدت مى دول سرمايه ه بينكه المحاله مبارز

بـازار فـرو     گردند جنگ براى ناپذير مى هاى امپرياليستى اجتناب ست كه جنگا جا اين
كاال، براى حيطه كاربست سرمايه، براى مواد اوليه و نيـروى كـار، يعنـى بـراى سـيادت      

. چنـين بـود علـت نخسـتين     كوچك و ضـعي   هاى برجهان و قدرت )ورزى( بر خلق
 .3632ـ3632هاى  جنگ بزرو امپرياليستى سال
دارى جهانى در كل، جانشينى رقابت آزاد توسـط   العاده سرمايه درجه انكشاف خارق
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دستگاه تنظيم اجتماعى پروسه توليد و توزيع  دارى انحيارى ـ حكومتى، تدارك  سرمايه
 رى و گرانى روزافزون هزينه زنـدگى دا هاى سرمايه ها و اتحاديه محيوالت توسط بانك

طبقـه كـارگر توسـط     ها و ستم بـه  دارى، افزايش قيمت رشد انحيارات سرمايه مربو  به
حكومـت امپرياليسـتى، دشـوارى عظـيم      زنجير بردگى توسـط  ، كشيدن او به1سنديكاها

مبــارزه اقتيــادى و سياســى پرولتاريــا، محنــت و فالكــت و ويرانــى ناشــى از جنــگ  
نوع برترى از اقتياد اجتمـاعى را   دارى و گذار به ها سقو  سرمايه اين ى، تمامامپرياليست
 «ناپذير ساخت. اجتناب

هاى زحمتكش كشورهاى )متمدن( پيشرفته  دارى توده اگر اين آخرين مرحله سرمايه
قبرستان سراسرى فقراى گرسنه  زمين را به را در وضعيت بسيار دشوارى قرار داد، خاور

ترين امكانـات   از اوليه هاى بزرو تقريباً در اثر سياست استعمارى قدرتبدل ساخت كه 
 معا  محروم ماندند. تأمين

دارى تجـارى را   بـود كـه ايـران دوران شـكوفايى سـرمايه      3252هـاى   تازه در سـال 
كرد. از آن تـا كنـون،    عمل مى وسيعاً دارى ربايى )هنوز( گذراند و در كنار آن سرمايه مى

سوس نيافته است. سياست اسـتعمارى انگلسـتان و روسـيه، بـا مـانع      وضعيت تغيير مح
بازارى براى فرو  محيوالت صنعتى  صنايع خود وى )ايران( او را به شدن از انكشاف

بـزرو صـنعتى اروپـا     خويش بدل ساخت و منابع جديد مواد خامى براى تأمين مراكـز 
كننـدگان دسـتى كوچـك    قيمت توليد پديد آورد. واردات عظيم محيوالت صنعتى ارزان

خيـل فقـراى    نابرابرِ رقابت براى هميشه ويران ساخت، و بهۀ صنعتگران را در نبرد  بازند
 شهرى سرازير نمود.

آور انباشت آغازين طولى نكشيد، اگـر در   اگر در كشورهاى اروپايى اين دوره عذاب
گرد هم آورد و  سرعت به )فقرا( را به جا رشد سريع كارخانجات و مراكز صنعتى آنانآن

بينـى   پرولترهاى واقعـى بـا جهـان    هاى جديد اقتيادى آنان را به بندى در گرداب صورت
مهـاجرت   البيان بدل ساخت، در كشورهاى خاور برعكس، ايـن وضـع بـه    صريح طبقاتى

و امريكـا منجـر گرديـد، و     مراكز صنعتى اروپـا  ميليون فقراى گرسنه به 32 دائمى تقريباً
رتى وجود ندارد كه قادر باشد اين حركت را حتى بـراى يـك دقيقـه    امروز ديگر آن قد
 هم متوق  سازد.

                                                           
 دارف است. مترجم هاف سرمایه هاف شرکت هاف کارگرف بل اتحادیه . مقصود نه اتحادیه1
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 هاى دهقـانى در اوضـاع و احـوال شـديداً     جا )شرق( توده همراه اين )وضع( در اين
در همه شـرق   بردگى فئودالى هنوز تقريباً كنند. صداى زنجيرهاى بارى زندگى مى محنت
 رسد. گو  مى به

درآمدهاى حكومت با تمام وزن خود بر دو  ايـن قربانيـان   قسمت اعظم ماليات و 
شان را تأمين سـازند، نـه فقـط مالكـان      خانواده بخت برگشته نه فقط بايد معا  خود و
حسـاب   شمار را، بلكـه همچنـين اشـتهايى بـى     ارضى سير نشدنى، بازرگانان و كسبه بى

هنگام درو، چون الشـخوران   )باند( غارتگران كارمندان دولتى را ارضا نمايند كه به گروه
علـت   اسـير بردگـى در شـرق بـه     آورند. طبقات سـتمديده و  گرسنه بر ايشان هجوم مى

حركـت   شان هنوز عليرغم وجود نيروى انقالبى بالقوه به ماندگى سياسى و اقتيادى عقب
اند يك حزب انقالبى با اساس مسـتحكم ايجـاد كننـد. در     جا نتوانسته در نيامده در هيچ

مالكـان بـزرو    اى در ميان طبقات حاكم هستيم و اگـر منـافع   ال ما شاهد جدايىعين ح
طلبـد، بـورژوازى شـهرى بـراى      هاى بزرو را مى ارضى ادامه سياست استعمارى قدرت
كند، اگر روحانيان عليـه   دخالت خارجى قد علم مى تأمين منافع خويش با تمام قوا عليه

 جـدل سرسـختى   كنند، بازرگانان و كسبه بـه  واردات كاال از كشورهاى كافر اعتراض مى
يازند. در بين طبقات حاكم، كه استثمارِ كـارگرانِ كشـور برخـى از     عليه ايشان دست مى

دنبال اسـتقالل   و برخى ديگر را به دهد بازارهاى متروپل قرار مى ايشان را در وابستگى به
 اشته باشد.تواند وجود د كشاند، احساس يگانگى نه وجود دارد، و نه مى مى

كند كه با  تمام اين اوضاع و احوال موقعيتى با امكانات بسيار وسيع انقالبى ايجاد مى
)مرحله( ملى به )مرحله( اجتماعى تغيير يابـد.   توجه به ضع  بورژوازى بايد المحاله از

 همسايگى و نزديكى روسيه پرولترى، اين منبـع عظـيم نيـروى انقالبـى، بـراى جنـبش      
 طبقات ستمديده و استثمار شده خـاور نزديـك و دور اهميتـى تقريبـاً     بخش تمام رهايى
 كننده در برخواهد داشت. تعيين

تـر از هرجـاى    وارترين كشورهاى شرق است كـه در آن روشـن   ايران يكى از نمونه
 خورد. چشم مى استعمارى به ديگر اين امتزاج و اين ستم امپرياليستى و بيدادگرى

مشـخص ديكتـاتورى پرولتاريـا را در ايـران كـه       حزب كمونيسـت ايـران وظـاي    
كـه در   اند، در حالى تركستان ساكن در مناطق مرزى قفقاز و هاى كارگرى آن عمدتاً توده

شرح  داخل كشور فقيرترين بخش دهقانان، و اقشار خرده بورژواى اهالى تفوق دارند، به
 دهد  زير انكشاف مى
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 در قلمرو سياست عمومى

ترين نظام پارلمانى يا جمهورى بورژوايى كه مبين شعار و اراده تمـام   . حتى دمكراتيك3
وجود مالكيـت خيوصـى بـر زمـين و      به خلق، تمام ملت و تمام طبقات باشد، با توجه

ديگر وسايل توليد، همچنان در عمل ديكتاتورى بـورژوازى بـاقى خواهـد مانـد، يعنـى      
دار بر اكثريت عظيمى بـاقى   ايهاستثمار و ستم مشتى مالك ارضى و سرم دستگاهى براى

)سـاويت( كـه در    خواهد ماند. در تقابل با اين )نظام(، دمكراسى پرولتـرى يـا شـورايى   
هـاى   روسيه و يك سلسله ديگر از كشورها تحقـق يافتـه، قـرار دارد و قـدرت سـازمان     

عظيم پرولترها ـ يعنى اكثريت   ها و نيم دارى ـ پرولترى  سرمايه اى، يعنى طبقات اسير توده
مركزى بدل  پايه يگانه و ثابت كل دستگاه حكومتى، از پايين تا باال، محلى تا اهالى، را به

توانـد از جملـه خـود ادارى     كند. بدين سان، اين تنها حكومت شورايى است كه مـى  مى
تـرى از هـر جـاى ديگـر و      غيرقابل مقايسه وسيع نحو اى را در شكلى به محلى و منطقه

 كـارگران و  ز باال، تأمين سازد. اين وظيفه حزب است كه الينقطع بهبدون اعمال قدرت ا
مثابه قـدرت   تواند به دهقانان ايرانى توضيح دهد كه اين تنها قدرت شورايى است كه مى

خودكامگى مالكين ارضى برهاند. تحقـق و   واقعى مردم زحمتكش، آنان را از استثمار و
ر زنـدگى )واقعـى( ارتقـا مـداوم سـطح      ترين گونه دمكراسـى د  اجراى صحيح اين عالى

 طلبد. ها را مى سازمانى، و فعاليت خودمختارانه توده فرهنگى
. نظام حكومتى، شورايى برخالف دمكراسى بورژوازى كه ماهيت طبقاتى خـويش  0

كلى و همره آن قدرت حكـومتى   جامعه به كه تقسيم طبقاتى دارد، مادامى را پنهان نگه مى
هـا اعتـراف    اجتناب ناپذيرى ماهيت طبقاتى تمام حكومت به ناًمضمحل نگشته است، عل

رحمانـه مقاومـت    هدف حكومـت شـورايى، بنـابر ماهيـت خـويش، داغـانى بـى        دارد.
كـار از يـوغ سـرمايه     ها اگر در تضاد بـا رهـايى   جا كه همه آزادىاستثمارگران، و از آن

قـوق سياسـى از   توانـد از سـلب ح   باشند، دروغى بيش نيسـتند، قـدرت شـورايى نمـى    
حزب پرولتاريا اين است كه بدون هر گونه گذشـتى   نظر كند. وظيفه داران صرف سرمايه

 هايى كه در زمينه ماهيـت مطلـق   داورى مقاومت استثمارگران را در هم شكند، عليه پيش
هاى بورژوازى ريشه عميق دارند مبارزه ايدئولوژيك كـرده، توضـيح دهـد     حقوق آزادى

و هر نـوع محـدوديت ديگـر آزادى     داران( از حقوق سياسى سرمايهكه محروم ساختن )
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هـاى اسـتثمارگران بـراى دفـاع و      چون اقدام موقتى براى مبارزه عليـه كوشـش   منحيراً
شان، امرى ضرورى است. اما با از بين رفتن امكان عينى اسـتثمار   امتيازات استقرار مجدد

 اًخواهد رفت. حـزب تـدريج   از ميانانسان از انسان، ضرورت چنين اقدامات موقتى نيز 
 اين اقدامات را محدود و سپس كالً از بين خواهد برد.

هـاى سياسـى چـون     اشاعه صورى حقوق و آزادى . دمكراسى بورژوايى، خود را به2
سـاخت،   همه شهروندان محدود مـى  براى هاى تجمع تشكل و مطبوعات متساوباً آزادى

بردگــى اقتيــادى كــارگران،  م، عمــدتاًلكــن در واقعيــت، هــم عمــل زمامــدارى و هــ
هـا   بورژوايى مانع از آن شد كـه ايشـان از ايـن حقـوق و آزادى     درچارچوب دمكراسى

 هرچه قدر هم كه وسيع باشد، استفاده كنند.
ها را بيش و  ها، آن جاى اعالم صورى حقوق و آزادى برعكس، دمكراسى پرولترى به

دارى  گذارد كه زير سـتم سـرمايه   جامعه مى پيش از همه، درست در اختيار آن طبقات از
ها،  قرار داشتند، يعنى پرولتاريا و دهقانان، بدين منظور قدرت شورايى از اماكن، چاپخانه

ها را كامالً در اختيار كـارگران و   كاغذ بورژوازى سلب مالكيت خواهد كرد و آن و انبار
 هاى آنان خواهد گذاشت. سازمان
بورژوازى برابرى افراد را مسـتقل از جـنس، مـذهب، و    هاست كه دمكراسى  . قرن2

داد ايـن برابـرى حقـوق در     اجازه نمى دارى شان اعالم داشته است، اما سرمايه نژاد مليت
سركوب ملى و نـژادى خـود تشـديد     واقعيت تحقق يابد، و در مرحله امپرياليستى نيز به

كـارگرى اسـت كـه    رو كه قـدرت شـورايى يـك قـدرت      است. تنها از اين هم بخشيده
بـردن كامـل    آخـر، يعنـى از بـين    ها و تا بـه  تواند اين تساوى حقوق را در همه زمينه مى

آخرين بقاياى نابرابرى زن در حقوق زناشويى و عمـومى خـانواده دنبـال كنـد. وظيفـه      
منظـور   عبارتست از كار ايدئولوژيك و آموزشـى بـه   حزب در درجه اول درحال حاضر

 مانـده  ويژه در ميان اقشار عقب ها، به داورى اياى نابرابر سنتى و پيشنابود ساختن تمام بق
 كارگرى و دهقانان.

نحوى غيرقابل مقايسه با دمكراسى بورژوازى و پارلمانتاريسـم،   . قدرت شورايى به5
تـرين   تـرين و سـهل   نماينـدگان از سـاده   تر انقالب و بـازخوان  با تضمين امكانات عظيم
ويژه تقسـيم   دهقانان. درعين حال جوانب منفى پارلمانتاريسم، به وسيله، براى كارگران و

 دارد. ها، را از ميان برمى هاى نماينده توده مقننه و قوه مجريه، جدايى بين سازمان بين قوه
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اى  اسـلحه  هـاى خـود، ارتـش را بـه     كه دمكراسى بورژوايى عليرغم اعالم . در حالى6
هاى زحمتكش جدا و عليه متوجه آنان  توده ا ازر دراختيار طبقات دارا بدل ساخت، و آن

 ها دشـوار  ا  را براى آن انداخت، و از سربازان حقوق سياسى را يا سلب نمود يا تحقق
ساخت، حكومت شورايى، كارگران و سـربازان را براسـاس برابـرى كامـل حقوقشـان،      

از دفـاع و  وظيفه حزب عبارتست  سازد. هاى خود متحد مى يگانگى منافعشان، در ارگان
گستر  اين اتحاد كارگران و سربازان در شوراها و تقويت اين پيونـد ناگسسـتنى بـين    

 پرولترى. هاى پرولترى و نيمه سازمان نيروهاى مسلح و
ماندگى اقتيادى ايران، و ضع  كارگران درخود ايران، نقش مهمـى   سبب عقب . به5

هـاى   عهـده آن تـوده   ى بـه محلـى و خـارج   دررهايى قطعى از استثمار توسط بورژوازى
تركستان و قفقاز هستند و هنوز رابـط خـود را بـا     گيرد كه در كارگرى )ايرانى( قرار مى

اند. درعين حال تمام اقدامات )الزم( را براى اتحاد نزديك كـارگران   نداده ميهن از دست
 حـال  انان ميانـه روستاها و نيز دهق كارگرى هاى كارگرى و نيمه ترين توده قراوال با پراكنده پيش
ها الينقطع توضيح خواهد داد كه اين اتحاد برادرانه كـارگران   آن كار خواهد بست و به به

 تواند آنان را از ستم ارتجاع و بردگى طبقات دارا نجات بخشد. مى و دهقانان است كه
 

 در قلمرو نظامى

 شوند  ن مىيدر قلمرو نظامى، وظاي  حزب مطابق اصول اساسى زير تعي
توان ارتـش   در عير اضمحالل امپرياليسم و جنگ داخلى در سراسر جهان نه مى. 3

ملـى   اصطالح مافوق طبقاتى يا تمامـاً  به سابق را حفظ كرد و نه ارتش جديدى براساسى
 سازمان داد.

منظـور حفـظ نتـايج حاصـله از ايـن ظفـر،        پس از پيروزى بر دشمنان كارگران و به
مثابـه ارتـش ديكتـاتورى     بـه  دهـى ارتـش سـرخ   انسـازم  ضرورى است كه بالفاصله بـه 

پرولتاريا، دست زده ارتش سرخ بايد ماهيت طبقاتى روشنى داشته باشد، يعنى بايد تنهـا  
آنان نزديك هستند تشكيل يابد. تنها در  پرولترى كه به دهقانى و نيمه از پرولتاريا و اقشار

ـ  رابطه با داغان ساختن طبقات است كه چنين ارتشى به ملـى سوسياليسـتى    ت تمامـاً ملي
 بدل خواهد گشت.
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هـاى   پرولترها و تعليم رشـته  ترين آموز  نظامى براى تمام پرولترها و نيمه . وسيع0
 متناظر در مدارس ضرورى است.

. كار آمـوز  نظـامى و تعلـيم ارتـش سـرخ براسـاس اتحـاد طبقـاتى و آمـوز           2
اى كـه از ميـان    سياسـى  كميسـرهاى  گيـرد. بـدين دليـل حضـور     سوسياليستى انجام مى

شـوند، در كنـار رهبـران رزمـى و نيـز       ها برگزيده مى ترين وفادارترين كمونيست مطمئن
منظـور تـأمين رابـط داخلـى و      كمونيسـتى در هـر يـك از افـواج بـه      هـاى  ايجاد سلول

 ايدئولوژيك و ديسيپلين گاه، الزم است.
ارتـش   درهاى فرماندهى بهكمك كا توان به اتحاد سازمانى ضرورى و ثبات را تنها مى

كـارگران و دهقانـان آگـاه بسـيج      انقالبى جوان منتقـل سـاخت كـه در آغـاز از محـيط     
ترين و وفادارترين سـربازان بـراى مقـام     سازى تواناترين، فعال شوند. بدين دليل آماده مى

سوسياليسم يكى از خطيرترين وظاي  در امر ايجاد ارتش است.  به فرماندهى در خدمت
در اين زمينه الزم  ت وسيع تجربه عملى و فنى جنگ جهانى اخير ضرورى است.كاريس

دهـى  وظيفـه سـازمان   اند بـه  اى كه از مدرسه ارتش سابق گذشته است متخييين نظامى
نوبه خود عبارت است از  گردند. و شر  جلب ايشان به ارتش و رهبرى عملى آن جلب

 در فرماندهى در دست طبقه كارگر.تمركز رهبرى سياسى ارتش و نظارت عمومى بر كا
 

 در قلمرو مناسبات ملى

گردد، همواره  هاى حياتشان متزلزل مى كه پايه . در تمام كشورها طبقات حاكم، هنگامى3
بخشى از اهالى را عليه بخش ديگـرى بـر    دامن زده، شوونيسم ملى و مذهبى را مينوعاً

 35بخشـند. در ايـران كـه     ام مـى انگيزد، و بدين وسيله تسلط سياسى خود را استحك مى
نحـوى حـاد    كنند، اين مسئله )ملى و مـذهبى( بـه   مذهبى در آن زندگى مى مليت و فرقه

دهقانـان كـه تنهـا دشـمن      كارگران و مطرح است. حزب بايد براى توضيح اين مطلب به
داران هسـتند، كـه متقـابالً در مقابـل انقـالب اجتمـاعى از        آنان مالكان ارضى و سـرمايه 

هـا   كه فقط از طريق كوشش مشترك كارگران تمام مليت اين كنند، و ديگر حمايت مىيك
 شديدترين تهييج )آژيتاسيون( دست زند. توان بر اين دشمن فائق آمد، به مى
 كند. هاى ساكن ايران جهد مى . حزب براى اتحاد فدراتيو همه مليت0
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 در قلمرو مناسبات مذهبى

هاى خلق، حزب كمونيست ايران بر همـه اعضـا    جهل تودهافتادگى و  عقب . با توجه به3
احساسات و عقايد مـذهبى پرهيـز كننـد،     به دقت از هر گونه توهين داند كه به واجب مى

 تشديد( تعيب مذهبى كمك خواهد كرد. زيرا چنين )عملى( تنها )به
 

 در قلمرو آموزش عمومى

فكـر آمـوز     و مالكان، هرگـز بـه  ها  . شاهنشاهان ايران، و همراه آنان تمام گروه خان3
همان نسـبت نيـز بـراى     باشند، به تر اند، زيرا هرچه مردم جاهل كارگران و دهقانان نبوده
داران آسان خواهد بود كه آنان را استثمار و سركوب كنند. لكـن   مالكان ارضى و سرمايه

بايـد  بايد بدانند كه براى رهـايى قطعـى از زنجيـر بردگـى و سـتم       هاى زحمتكش توده
ثروتمنـد بـوده    مطالعه آن علومى بپردازند كه تا كنون در خدمت منافع طبقات نخست به

است، و حزب كمونيست با تمام وسايل براى تأسيس يك شبكه وسيع مـدارس خلقـى   
 در سراسر كشور جهد خواهد كرد.

مـدارس و مـدارس عاليـه راه     داران بـه  . تا كنون فرزندان مالكان ارضـى و سـرمايه  0
كارگران و دهقانـان بـود،    بردگى به اى براى تحميل ند؛ مدارس در دست اغنيا وسيلهداشت

منظـور   وسيله رهايى بدل خواهند شد. بـه  لكن اكنون مدارسى كه وسيله بردگى بودند به
 گيرد. عهده مى حزب وظاي  زير را به تحقق اين هدف

 سـالگى. ب( ايجـاد   35ال ( تعليم اجبارى، رايگان و همگانى براى همه اطفال تا سن 
مدرسه نرسيده مانند شيرخوارگاه، كودكسـتان،   سن اى از مؤسسات براى كودكان به شبكه

كـه اعضـاى جامعـه بـراى      منظور اين پرورشگاه و غيره، و بهبود تعليمات عمومى. ج( به
نظرها آمـاده شـده و انكشـاف يابنـد، در مـدارس رابطـه        كمونيستى از همه نقطه جامعه

د( خوراك، پوشاك، كفش و  مولد ايجاد خواهد شد. آموز  و كار اجتماعاًنزديكى بين 
 رهاى جديـد د( تربيت كاهابزار مطالعاتى تمام محيلين از طرف دولت تأمين خواهد شد. 

جانبه دولت بـراى خودآمـوزى   يافته با تفكر كمونيستى. و( كمك همه از كارگران تعليم
مدرسـه، كتابخانـه،    از مؤسسات آموزشى خارج اى كارگران، دهقانان و براى ايجاد شبكه
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اكابر، خانه خلق، دانشگاه، دروس، كنفرانس، و مطالعات سـينمايى. ز( تأسـيس مـدارس    
درجـه اول بـراى كـارگران و دهقانـان. ح( انكشـاف       منـدان و در  عالى براى همه عالقه
 ى بـراى ترين سطح براى افكار كمونيستى از دستگاه و قدرت حكـومت  تبليغات در وسيع

 اين منظور.
 

 در قلمرو اقتصادى

شـدت تضـعي  كـرده، و موجبـات كمبـود       كشتار چهارساله جهانى اقتياد جهانى را به
فراهم آورده است. چنـين وضـعى    آميزى را كاالهاى ميرفى، بل همچنين احتكار جنون

انجامد كه براى مدتى طوالنى كشورهاى مسـتعمره و نيمـه مسـتعمره از وفـور      اين مى به
رسـيد، محـروم خواهنـد     از مراكز صنعتى اروپا و امريكـا مـى   سابقاً كاالهاى ميرفى كه

منظـور انكشـاف    به ناپذير كاالهاى ميرفى و گشت. لذا براى تخفي  اين كمبود اجتناب
 داند. نيروهاى مولده كشور، حزب كمونيست ايران اجراى اقدامات زير را ضرورى مى

ط ساختن تمام مراكز فرهنگى و صنعتى كشـور از  . انكشاف شوارع ارتباطى و مرتب3
مؤسسات صنعتى، مـاهيگيرى و معـادن    . ملى كردن تمام كارخانجات و0آهن.  طريق راه

آهنگ ساختن توليدكنندگان دستى بـزرو و   . هم2آهن.  هاى آبى و راه و حمل و نقل راه
يـدى معاصـر و   هـاى تول  شـيوه  منظور تسهيل گذار بـه  هاى توليدى به در رشته صنعتگران
هاى كارگرى بـا تمـام    اتحاديه . مساعدت2ها.  آن هاى مالى و انواع ديگر به اعطاى كمك

شاگرد كـارگران و صـنعتگران فقيـر، برحسـب      كارگران، بل همچنين به وسايل نه تنها به
 رشته توليد.

 

 در قلمرو اقتصاد كشاورزى

را ميـان   سـازد و آن  . حزب كمونيست ايران مالكيت خيوصى بر زمـين را ملغـى مـى   3
دهـى  اقدامات در جهت تحقق سازمان يك سلسله دهقانان تقسيم كرده، خواهد كوشيد به

. حمايت از كـار دركشـت   0كشاورزى بزرو بر پايه سوسياليستى جامعه عمل بپوشاند. 
. ايجـاد  2دهقانـان زحمـتكش.    . انتقال تمام اراضى مالكان ارضى و اوقاف به2 اشتراكى.
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. ملـى  5اراضـى دهقانـان.    بـه  ايستگاه آزمايشى، مزارع نمونه، بهبود بخشيدناى از  شبكه
هاى( تعاونى كه محيوالت  . حمايت همه جانبه از )شركت6كردن امالك بزرو نمونه. 

 . دولت بايد امور زير را سازمان دهد.5آورند.  عمل مى اقتياد روستايى را
هقانان فقير و ميانه حال قرار گيرند كه در اختيار د ( تهيه آالت كشاورزى براى اين3)
( اصالح نژاد حيوانـات دهقانـان،   2دهقانان، ) ( تأمين بذر خوب و كود شيميايى براى0)
دهـى كشـت   ( سازمان6( تعمير آالت كشاورزى دهقانان )5( اشاعه دانش اگرونومى )2)

 كه زير كشت نيستند توسط دولت. اراضى
. حزب كمونيست 6ل دادن و توسعه قنوات. . ملى كردن كل سيستم آبيارى و تكام2
خود بايد، پس از ارضاى اقتيادى آنـان   سوى منظور جلب دهقانان زحمتكش به ايران به

تهيـيج الينقطـع دسـت زنـد و در روسـتاها كلـوب و        در زمينه ارضى، در ميان آنـان بـه  
سـهيل  . در مورد ايالت، حزب اقدامات الزم را بـراى ت 32تأسيس كند.  هاى حزبى سلول
رايگـان بـراى    بـه  زندگى روسـتايى فـراهم آورده، اراضـى الزم را    دغدغه آنان به گذار بى

 تأمين معا  آنان در اختيارشان خواهد گذاشت.
 

 در قلمرو امور بانكى

 شمرد  . در قلمرو مالى و بانكى، حزب اقدامات زير را الزم مى3
هــا  بـديل بانـك  هـاى دولتـى و ب( ت   هـا و تمــام صـندوق   الـ ( ملـى كـردن بانـك    

شورايى، با اين هدف كـه )بعـدها(    هاى حساب و حسابدارى عمومى جمهورى ارگان به
 حسابدارى مركزى جامعه كمونيستى بدل گردند. به

 

 در قلمرو امور مالى

. حزب بر طبقات دارا مالياتى بيرحمانه خواهد بست و ماليـاتى زحمتكشـان را سـبك    3
هـاى دولتـى را الزم شـمرده،     و هزينه درآمدها. حزب نظارت دقيق بر 0خواهد ساخت. 

 عمل خواهد آورد. اقدامات الزم را در جهت تنظيم يك بودجه واحد براى تمام كشور به
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 در قلمرو مسئله مسكن

هـا مـداخل    بركـت عـرق و خـون كـارگران ميليـون      داران و مالكان ارضى كه بـه  سرمايه
كه دهقانـان   برند، درحالى سر مى به مندها و شهرهاى ثروت اند، زندگى خود را دركاخ كرده

خـاطر حـل    دهند. به هاى نمناك و مساكن فقيرانه ادامه حيات مى و كارگران در زيرزمين
 شود  دار مى مسكن مردم زحمتكش، حزب اهداف زير را عهده مسئله وضع

هــا  . غيــب منــازل و قيــرهاى بــورژوازى بــزرو و مالكــان ارضــى و انتقــال آن3
هاى كـارگرى در تمـام شـهرها.     كوى . بناى0هاى كارگرى.  ى و سازمانمؤسسات دولت به
منازل مسكونى كارگران شـهرى   داران به . انتقال بخشى از منازل مالكان ارضى و سرمايه2

اى كه مايلند مطابق نقشه شوراى  كارگران و دهقانان . اعطاى كمك مالى به2 و روستايى،
طور كلـى هـدف    . به5بسازند.  براى خود خانه ين شده،يرايگان تع محلى روى اراضى به

هاى كهنه كارگرى را از بـين بـرده،    حزب اينست كه ازدحام وضعيت ضدبهداشتى محله
هـاى كـارگرى    خراب كرده، و منازل جديد متناظر با زندگى جديد توده منازل معيوب را

 بنا سازد.
 

 هاى اجتماعى در قلمرو بيمه

آورى پـيش رانـده،    ستثمار كارگران را تا حد سرسـام طبقات دارا در زراندوزى خويش ا
انـد، جنـين وضـعى انحطـا       داشـته  روز وا ساعت كار در شبانه 36تا  30كارگران را به 

حتى يك يا  شود كه ايشان بتوانند مطلقاً هاى زحمتكش را موجب شده، مانع آن مى توده
 يره بپردازند.هاى فرهنگى، كتابخانه، مدرسه و غ سرگرمى روز به دو ساعت در

 حزب كمونيست ايران براى مطالبات زير جهد خواهد كرد 
ساعت آزادى از كـار   02هاى كارگرى و  ال ( روز كار هشت ساعته براى همه رسته

اخراج. ج( مرخيـى يـك ماهـه بـا      با دريافت مزد، ب( شركت كارگران در استخدام و
ر كـرده باشـند. د( تنظـيم    مدت يـك سـال مـداوم كـا     دريافت مزد براى كارگرانى كه به

( بيمه كامل اجتمـاعى تمـام كـارگرانى كـه كـار      هتوسط حكومت.  دستمزد كارگران زن
بيكـارى، از   كنند، از براى تمام انـواع صـدمات بـر توانـايى كـار،      ديگران را استثمار نمى
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ــا اداره بالواســطه خــود زحمتكشــان و شــركت وســيع    بودجــه كارفرمــا و دولــت و ب
الگى. ـه تا چهارده سـ ـن مدرسـس به وعيت كار كودكانـرى. و( ممنـارگاى كـه هـاتحادي

 ز( اجراى سيستم دستمزد تشويقى از براى افزايش بازدهى كار.
هاى اجتماعى كمك وسيع دولت را نه فقـط   حزب خواهد كوشيد در چارچوب بيمه

ابسـامانى  بلكه همچنين از براى قربانيـان ن  هاى طبيعت، از براى قربانيان جنگ و مييبت
منشانه و كاهلى مبارزه كرده،  مناسبات اجتماعى تأمين ساخته، عليه هر گونه زندگى انگل

 عرصه كار باز گرداند. اند، به داند تمام كسانى را كه از كار بيرون شده خود مى وظيفه
 

 در قلمرو بهداشت عمومى

حمتكشـان  داند كه ميممانه اقـدام بهداشـتى زيـر را درخـدمت ز     حزب وظيفه خود مى
 انجام دهد 
دهـى و تنظـيم و   . سازمان0سازى مناطق مسكونى )حفظ خاك، آب و هوا(،  . سالم3

دهى اقـدامات مـانع از انكشـاف و    . سازمان2 تربيت عمومى براساس علمى و بهداشتى.
هاى مقاربتى  هاى اجتماعى، سل، بيمارى . مبارزه عليه بيمارى2هاى واگير.  شيوع بيمارى

 .3. تأمين كمك پزشكى و دارويى با كيفيت رايگان، همگانى5و غيره. الكليسم،  و
 

 مرامنامه حزب كمونيست ايران

شود. و مواد زير  در اين مرامنامه حزب خواستار اخراج قشون اجنبى و محو سلطنت مى
 دهد  را در دستور كار خود بعد از سقو  سلطنت قرار مى

. آزادى 2ورى مجلـس مؤسسـان،   . تشـكيل فـ  0. تشكيل حكومت موقت انقالبى، 3
. تشـكيل  6. آزادى دهقانان، 5خلق،  . اعالم جمهورى2زبان، قلم، اجتماعات و احزاب، 

. تشكيل بانـك كئوپراتيـو   6. تشكيل بانك كشاورزى، 2آهن سراسرى،  . راه5ارتش ملى، 
 حيـار . ان30صنايع ملى،  . كمك به33. اصالح نهرها و تهيه وسايل كشاورزى، 32 )اشتراكى(،

هـاى   . تشـكيل اتحاديـه  32غيـره،   . استخراج معادن مس و آهن و32دولتى معادن نفت، 

                                                           
 (.1174  تابستان 4نقل از پشوهشنامه مسائل انقالب و سوسیالیسم )مانیفست  به. 1
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. ضـبط امـالك مـالكين    35سراسرى )رنجبران، مستخدمين ادارات، عمله و شـاگردان(،  
. دادن 35. تقسـيم امـالك مالكـين متوسـط بـين روسـتاييان،       36 بزرو از طرف دولت،

ماليـات   . تخفيـ  36. تأسـيس بانـك ملـى،    32ايـالت و عشـاير،    هاى زارعـى بـه   زمين
. لغو ماليات بر حيوانـات  03. لغو امتيازات خارجى، 02)كارگران، برزگران، صنعتگران(، 

 . تطبيق اصول ماليات با عايدات00اهلى و 
 

 يك نكته مهم

دارد كه مفاد فوق برنامه حزب در مرحله انقـالب بـورژوا ـ دمكراتيـك      حزب اعالم مى
 اين برنامه خواهد بود. حزب براى سوسياليسم بعد از تحقق است. و مبارزه

 

 ايران« بلشويك»مرامنامه حاليه فرقه كمونيست 

 الملل كمونيست سوسياليسم ايران( بين»)شعبه 

درنتيجه جنگ عمومى كه براى غارتگرى ممالـك ديگـران شـروع شـده بـود معلـوم و       
توانـد   دارى نمـى  ت و سرمايهمنحوس ثرو آشكار شد كه ملل مظلوم شرق با بودن اصول

داران خسـيس انگلـيس، و فرانسـه توانسـتند      راحتى و آسايش زندگانى نمايند. سرمايه به
محارب مغلوبه آلمان، اتـريش، و عثمـانى را بلكـه متفقـين خودشـان را كـه        تنها ملل نه

 پرسـت جهالتـاً   ملـت  درجنگ همدست و همقدم بودنـد غـارت و يغمـا كننـد. اعـراب     
متفقين ملحق شدند كه گويا با كمك ايشان استقالل و آزادى خواهند  ى بهدرجنگ عموم

سـر نيـزه رفقـاى بـزرو      عـوض آزادى بـه   اسـارت و در  به يافت نهايت عوض استقالل
اعـراب   )انگليس و فرانسه( خودشان دچار شدند. اعراب مير مجاز و غيره را انگلـيس 

قيت و اسـارت آوردنـد. همچنـين    تحت ر ها به تونس الجزاير فلس و سايره را فرانسوى
را برضـد حكومـت شـوروى عملـه و      سه سال و نيم عناصـر مرتجعـه داخلـى روسـيه    

ها دادند لباس فرستادند كه بلكه استقالل و آزادى عملـه   پول رنجبران مسلح كردند. علناً
روز كرد خفه كند. آيا امـ  روسيه را كه قلعه پوالدين امپرياليزم دنيا را تهديد مى و رنجبران
 و آزاد هستند؟ آيـا جهـانگيران   مستقل ها ملل هند و چين و عرب و غيره حقوقاً صدها ميليون

 انگليسى، فرانسوى، ژاپنى، امريكايى، از افكار منحوس خود دست خواهند كشيد؟
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ها ازدياد ثروت و  باشد؟ آيا تمام مقيد آن داران عدالت و انياف مى آيا براى سرمايه
حـال نشـده    نخواهد بود زيرا كـه تـا بـه    وده است؟ البته خير. اينتأمين منافع شخيى نب

داران حماقت و جهالت است. هـيچ كـس در هـيچ     است اميد عدالت از ثروت و سرمايه
 عدالت دزد را اثبات نمايد. تواند موقع نمى

اما از ظلم و تعدى اين گروه اليفلحون هيچ ملت و مملكت مثـل مـا )ايـران( دچـار     
صاحب معـادن نفـت، زغـال سـنگ،      نبوده است. مملكت متمولى كه فالكت و بدبختى

 32آسانى مثل ممالك اروپ ترقى كرده  توانست به آهن، طال، نقره، فيروزه و غيره كه مى
واسطه سياست پيچـاپيچ   رفاه و خوشگذرانى اداره نمايد امروز به حاضره را به برابر اهالى
كياسـت و فراسـت    ملتى كـه بـه   انقراض نهادهدايره  وجدان قدم به داران بى همان سرمايه

حالت فقر و فالكت افتـاده افـراد  از گرسـنگى و برهنگـى      سرآمد تمام جهانيان بود به
 شود. همه نابود مى

هاى چند براى تياحب ثروت طبيعـى و معـادن    دول جهانگير انگليس و روس سال
نكشـاف و ترقـى اقتيـادى    ا مـداومت داده بـه   با همديگر مبارزه ديپلماتى را ايران قيداً

بـا معاهـده تامـه انگلـيس و روس      3625آن اكتفا نكرده در سند  ايران سدها كشيدند. به
خـوار قـرار دادنـد. بعـد از      مابين خودشان تقسيم نموده شاه ايران را آژان جيـره  ايران را

دند. بـا  تمام ايران را استيال كر ها استفاده كرده انقالب اكتبر و محو اصول تزارى انگليسى
كمك شاه و خوانين امالك اين مملكت تاريخى را مستملكه خودشان قرار دادند. عالوه 

فرو  معاهده انگليس و ايران را در سنه  نامبارك شاه وزراى مالك وطن بر اين با دست
 شدند. متيرف مى ها امضا نمودند كه با اين معاهده تمام ايران را انگليس 3636

و تضييق از طرف اجانب نشد كه شاه و مالكين ناراضـى و  در قرن آخر هيچ خيانت 
 خبر بوده باشند. بى

منيب روسى بدون اجـازه شـاه مجلـس ملـى را      لياخوف صاحب 3622آيا در سنه 
 بمباران نمود؟

روسيه و انگليس با معاونت مالكين بـا انقالبيـون    3622ـ3633آيا در مدت سه سال 
 ايران جنگ نكردند؟

معاونت حكام شاه )يعنى خوانين مالك( قشون تزارى در تبريز و  به 3633ـ3630آيا 
 خواهان ايران را تيرباران نكردند؟رشت آزادي
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كارهـاى   انگليس و روسيه ايران را بـا دخالـت بـه    3622جهت بود كه در سنه  آيا بى
اصالحات مملكت پرداخته شـاه   به خواهان گذاشتند آزادي كردند و نمى داخلى تهديد مى

 جزايش برسانند؟ و  را بهفر وطن
توانسـتند   هـا و غيـره نمـى    اگر دسيسه و انتريك مالكين و شـاه نبـود البتـه انگلـيس    

 كنند. كارهاى داخلى ما مداخله و استقالل مملكت ما را خفه به
واسـطه آنـان    هاى زيباى اروپاييان نبودند بلكه به معلوم است كه مالكين عاشق چشم

زحمت و مشقت دهاتى ايرانى اندوخته  به ه انبارهايى كهآقايى خودشان را محافظت كرد
وطنـان   هـم  شد مجبور بودنـد امتعـه را بـه    رساندند اگر سرمايه اروپا نمى فرو  مى بودند به
قطع نظر از قحطى و گرانـى   3635ها نبودند كه در سنه  قيمت ارزان بفروشند آن به خود

شـدن شـش كـرور ايرانـى      تلـ   ها فروخته باعث، انگليس مملكت تمام آذوقه را به
 بدبخت گرديدند؟

اخـراج   داند كه فقط به بنابراين فرقه كمونيست )بلشويك( ايران وظيفه حاليه خود مى
 سلطنت و خان خانى كوشش بنمايد. قشون اجانب از ايران بلكه در محو اصول
كننـد و فرقـه كمونيسـت     مقيد فوق خدمت مى تمام تشكيالت و فرق سياسى كه به

خوران و  بفهمند كه غير از محو مفت معاونت خواهد كرد تا عمله و رنجبران ايران ايران
ها عالجى نبوده و نيست. اين مبارزه قطعى  تشكيل حكومت شوروى )سوويت( براى آن

 توانيم فقط با يارى و كمك تمام عناصر انقالبى ايران انجام داده نتيجه صحيح بگيريم. مى را
 

 . راجع سياست0

 ونيست ايران بعد از محو اصول سلطنت براى اجراى مواد ذيل كوشش خواهد كرد.فرقه كم
. بالتأخير تشكيل حكومت موقتى انقالبى از اشخاصى كـه نماينـده فـرق انقالبـى     3

 هاى محلى هستند و همچنين انجمن
. دعوت فورى مجلـس مؤسسـان بـا اسـاس انتخابـات عمـومى مخفـى، مسـتقيم،         0

 متناسب، مساوى
آزادى لسان آزادى قلم، آزادى مطبوعات، آزادى اتفاقـات، آزادى تشـكيالت    . فورا2ً

 اعالم شود.
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 . ايران بايد جمهورى )خلق( مستقل و الينفك باشد.2
 ها فراهم آيد. . دهاتى از چنگ ملكداران خالص و رفاهيت حال اقتيادى آن5
ره . بــراى مبــارزه از دزدهــاى اجانــب و محافظــت جمهــورى ايــران در تحــت ادا6
 منيبان ايرانى اردوى ملى تشكيل شود. صاحب
 

 اقتصاديات . راجع به2

كه در ممالك متمدنـه دهـات بـراى     العاده است. مثل اين مملكت ما از لحاظ اقتياد فوق
دارى  مستملكات هم در انكشاف سـرمايه  منزله اجير و مزدوركننده مالك شرق و شهر به
 اند. درجه دهات ممالك متمدنه افتاده به

داران روسـيه و   از امتعه خام مملكت مـا مثـل پنبـه، ابريشـم، پشـم و غيـره سـرمايه       
فروشند كه در عـرض   ما مى به تر التجاره فابريكى درست كرده ده برابر گران انگليسى مال

 اند. چهل سال از مملكت ما بيست يا سى كرور تومان طال و نقره برده
داد مجبور بود كه صـد. صدوبيسـت    ه مىخارج هشتاد كرور تومانى امتع اگر ايران به

دو  عملـه و   تمـام ايـن تضـيقات بـه     التجاره بگيرد و نتيجه كرور تومان از خارجه مال
 شد. رنجبران ايران تحميل مى

كيـ  مايشـاِ    هـا بـه   كشد ليكن محيـول رنـج آن   ايشان هم شب و روز زحمت مى
 باشد. وجدان ميرف مى مالك بى

التجاره داخلـى كـه    التجاره خارجه تمام امتعه و مال ت مالعالوه بر اين نتيجه در رقاب
نمـود عمـان    صنايع داخلى ما را محو مى كردند از اهميت افتاده صنعتكاران ما درست مى

رقابت امتعه خارجى هزاران صنعتكار ايرانى را مجبور نمـود كـه دسـت از كـار كشـيده      
خارجه مثل قفقاز، تركسـتان و   هسرگردان بمانند يا از گرسنگى ترك وطن گفته ب بيكار و

 غيره پناهنده شوند.
خارجه  توانند به ها كه نمى داران اجانب ثروت و سرمايه ايجاد نمايند. آن براى سرمايه
خـوانين غـارتگر جمـع شـده باعـث       اطـراف  شوند يا سائل باشند يا به بورند مجبور مى

 اغتشا  شلوغى مملكت بشوند.
انيـاف هـم    خـواران بـى   ه ايران از طـرف تنزيـل  زد عالوه از مالكين دهاتى فلك

 شوند. تضييق مى
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دانـد كـه    براى خاتمه دادن اين فالكت فرقه كمونيست ايران وظيفه فورى خـود مـى  
 دراجراى مواد ذيل سعى و كوشش نمايد.

. در اول وهله با سرمايه دولت بايد نقا  بزرو ايـران مثـل تبريـز، تهـران، خلـيج      3
. بـراى رفاعيـت حـال رنجبـر و     0 همديگر مربو  شود. آهن به فارس و بحر خزر با راه

. براى انكشاف و ترقـى استحيـاالت داخلـى    2صنعتكاران بانك فالحت تشكيل شود. 
زودى نهرها و نقا  زراعتى درسـت و وسـيله فالحـت     . به2تأسيس شود. مربوطه بانك 

قـى و انكشـاف   كـرده اسـباب تر   كارخانجات ملـى كمـك   . بايد به5رنجبران تهيه شود. 
. معادن نفت و نمك بايد در انحيار دولت باشد. در ايـران  6صنايع ملى را فراهم آورد. 

كـار انداختـه و اسـتفاده     هـا بـه   در جنوب كـه انگلـيس   است مخيوصاً معادن نفت زياد
 كار انداخته شود. . با سرمايه دولت معادن مس و آهن و غيره به5كنند.  مى
بران اتفاق همكاران در جهت استحيال تشكيل شود مثل . براى مدافعه حقوق رنج2
فـاق فقـراى   تشاگردان در شهر. در دهات ا فاق عمله وتفاق مستخدمين ادارات دولتى اتا

هاى محلى، واليتى، ايالتى و مركـزى كـه موسـوم بـه      واسطه اتفاق دهاتى تأسيس شده به
 است با همديگر مربو  باشند.« هاى ايران اتفاق شوراى»

 

 مسئله ارضى. 3

جـا اراضـى   . در هيچ مملكت مثل مملكت ايران ناعدالتى و ناانيـافى نيسـت. در ايـن   3
ايـران را اربابـان و صـاحبان ملـك      خوب در دست مالكين است. زياده از ني  ارضى

اند. در ميان اربابان ملك كسانى هستند كه صاحب هزار قلعـه ده و زيـاده از    غضب كرده
 السلطان و غيره.  ضلدارند مثالً دو كرور رعيت

انگيز دهـاتى را در نظـر گرفتـه طلـب      فرقه كمونيست )بلشويك( ايران احوال اس 
 شمارد. حتمى مىۀ اجراى مواد ذيل را در مسئله اراضى وظيف

 . امالك مالكين بزرو از طرف دولت ضبط و مال مخيوص ملت باشد.0
كنـد و   دولـت ضـبط مـى   . امالك مالكين وسطى كه كمتر از مقدار معينى است كه 2

ميـان دهـاتى تقسـيم و مـال      شـود بايـد در   زارعـى داده مـى   زياده از مقدار معينى كه بـه 
 مخيوص دهاتى باشد.
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اختيـار   . اگر اراضى مالكين براى برزگران كافى نشد آنوقت از اراضى دولتى هم به2
 شود. برزگران داده مى

 نى خالص يابد كرد.. عشاير و ايالت را اراضى زراعت داده از چادرنشي5
 

 ماليه . راجع به4

 خواهد  در مسائل ماليه فرقه مى
. تأسيس بانك ملى دولتى كه در تمام شهرهاى محال، واليات و ايالت شعبه داشته 3
. لغو ماليات بر افراد و حيوانـات  2برزگران،  . تخفي  ماليات عمله، صنعتگران و0باشد. 
 . لغو تمام امتيازات خارجى.5ت و . تطبيق اصول ماليات از عايدا2اهلى، 
 

 قيد

الـذكر را در وقـت اصـول     فرقه كمونيست )بلشـويك( ايـران تمـام اجـراى مـواد فـوق      
مبارزه خواهد نمـود. بـا حيـول     داند و دراين خيوص دمكراتيزم بورژوازى ممكن مى

صنفى  كنيم  بعد از اين فرقه ما مبارزه اول مبارزه خودمان را تمام مى ۀاين مقاصد ما دور
كنـد كـه    مداومت داده براى سوسياليسم و حكومت شـوروى كوشـش مـى    )طبقاتى( را

داران خـالص   سـرمايه  وقـت از چنـگ پـوالدين جهـانگير و     بدون آن ملل مظلـوم هـيچ  
 توان شد. نمى

نوع بشر اسـت و ايـن    مقيود و مسلك ما مساوات و برابرى اقتيادى و سياسى بنى
لواى سرخ انقالب سوسياليسـم را بلنـد    يارى فقرا كه مرام و مقيود را هم با معاونت و

انـد. فرقـه    اعـالم كـرده  « رنجبران فقير جميع ممالـك متحـد شـويد!   »كرده، شعار بزرو 
غلبـه   الملل كمونيست بوده اعتمـاد تـام بـه    بلشويك ايران يكى از اعضاى بين كمونيست

اخيره خـود را طـى    ۀدور دارى غرب داند كه اصول سرمايه رنجبران فقير دنيا داشته و مى
كند، رسيده است آن روز كه از اين اسارت و ظلمت عمله و رنجبـران دنيـا خـالص     مى

 عمل آيد. ميان مردم به شده مساوات حقيقى در
 اين عيد مبارك حاضر و مهيا باشند. زحمتكشان ايران هم بايد به

ايلى و فئودالى  . ايران فعالً در مرحله بورژوازى است در حال عبور از پدرشاهى و3
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هسـتند كـه اكثريـت آن را دهقانـان      درصد اهـالى تختـه قـاپو    55دارى،  سوى سرمايه به
درصد هم عبارتند از ايالت كوچنـده. توليدكننـده اساسـى همـان      05دهند و  تشكيل مى

يعنى رعيت است كه اقتياد كوچك خـود را بـدون اسـتثمار ديگـرى      دهقان زحمتكش
پشتيبان آنان است  داران كه قواى دولتى ها، آقاها، ملك دال )خانكند. مالكين فئو اداره مى

تنهـا بـر زمـين و امـوال      دارنـد و نـه   زمين نگه مى دهقان را در واقع در حال وابستگى به
همـان   تسلط دارند. متيديان دواير دولتى ايران اساسـاً  متعلقه آنان بلكه بر جان آنان نيز

عـادات   بـه  است. چون وظاي  و مقامات دولتى بنانمايندگان قديمى اشرافيت و فئودال 
شود، لـذا خريـدار مقـام بـا وظيفـه       اند خريد يا فرو  مى متداوله تا حال هم باقى مانده

كنـد و تمـام همـش     بـاجگزار نگـاه مـى    مثابـه  مردمى كه تحت اداره او بايد باشند بـه  به
امى سـنگينى  تمـ  دسـت آرد. ضـمناً   ميروف اينست كه حد اعـالى عوايـد از مـردم بـه    

كنند  و وحشيانه بار دو  دهقان است كه در نتيجه ورشكستش مى ترتيب هاى بى ماليات
 رانند. و از زمين هم مى

زندگى ابتدايى دارندگان وسائل معيشت و ادامـه حيـات    . ايالت كوچنده كه تقريبا0ً
براى دهقـان   ها آورند. اين دست مى تخته قاپو به خود را از راه يغما و چپاول منظم اهالى

آنـان ماليـات بپردازنـد. بـا      بـه  نمايند كه نقدا يا جنساً كنند و مجبورشان مى باج تعيين مى
كنند  طلب وارد مى دهقانان آرامش هاى بزرگى كه ايالت از راه تاخت و تاز به زيان وجود

آورد. اوالً قـدرتى   عمـل نمـى   بـه  ترين اقدامى براى جلـوگيرى  دولت شاهنشاهى كوچك
كه در صورت بروز خطـرى داخلـى يـا     ها بفرستد، ثانيا براى آن كه براى مقابله اينندارد 

 پشتيبانى آنان است. خارجى متوقع
هـا بـراى    هيچ وجه وجود ندارد. آيا اين كوشش . صنايع بزرو فابريكى در ايران به2

 د.انگليس و روس به عدم موفقيت انجامي مخالفت ايجاد صنايع درآغاز قرن بيستم نظر به
داران انگليسـى و روسـى تـا     و همچنين صنايع معدنى نيز وجود ندارد، زيرا سـرمايه 

خـود   شاهنشاهى تحييل كرده و به توانستند امتيازات منابع طبيعى را از دول كه مى جايى
انـد فقـدان كامـل     ها را در حـال تعطيـل نگـاه داشـته     منحير نمودند و قسمت عمده آن

بـين انگلـيس و روس سـاختمان آن     3226داد پولهسـتان  موجب قرار به هاى آهن كه راه
رفعى ايجاد كرده و  د غيرقابلسقدغن شده است در مقابل تكامل و توسعه اقتياد ايران 

 دارى متوق  كرده است. نام سرمايه ايران را در سرحد ورود به
هـاى   نتيجه همين وضع در ايران پرولتارى صنعتى نيـز اصـالً وجـود نـداد. گـروه     در



 تاریخچه حزب عدالت و حزب کمونیست ایران          91

 

محلى آغاز پيدايش نهادند، پـس از   ران صنعتى كه هنگام كوشش براى ايجاد صنايعكارگ
طور عمده باكو( مهاجرت كردند و قسمتى هم در  خارجه )به ها قسمتى به تعطيل كارخانه

 قشر لمپن پرولتاريا بدل گرديدند. بزرو سكونت كردند و به شهرهاى
ورى را وقتـى   تمامى صنايع پيشه تقريباًايران  دارى اروپا از همان آغاز رخنه به سرمايه

ها بـاقى مانـده اسـت( و صـدها      درصد آن رونقى داشت كامالً محو كرد )حاال فقط پنج
را در جرگه لمپن پرولتاريا انداخت. طبقه لمپن پرولتاريا كه از كـارگران و   ور هزار پيشه
هـا   آن به زمين دائماً صنعتگران سابق تشكيل يافته و در مقابل ورشكسته و بى وران و پيشه

 آورند. وجود مى شوند قسمت مهم اهالى شهرهاى ايران را به عالوه مى
ست ا اي اين طبقه نظريه شرايط غيرقابل تحملى كه براى ادامه حيات خود دارد طبقه

 بسيار انقالبى ولى كامالً غيرمتشكل و فاقد آگاهى طبقاتى.
طور متمادى و پايدار مبارزه كرده  به دارى محلى كه براى ادامه حيات خود . سرمايه2

هـاى خـارجى در آمـد،     انحيـار بانـك   بـه  كه اعتبارات مـالى  است، باالخره در نتيجه آن
سركوب گشته و اكنون طبقه تجار ايرانى در سرحد ورشكستگى كامل است. وضع طبقه 

ى بـراى  انقطاع دادوستد بـا روسـيه، دهقانـان جـاي     ال ايران كه نظر بهمدر ش ويژه تجار به
طرف جنس از جـايى   تر شده است، تجار از يك فرو  محيوالت خود ندارند، سخت

اند، لذا اموال تجـار   كنند، از طرف ديگر چون دهقانان دچار فقر و فالكت شده وارد نمى
سخت و سنگين تجار كوچك و متوسط بورژوازى ايـران تـا    خريدارى ندارد. اين وضع

 كند. د مىحدى روحيه انقالبى در آنان ايجا
داراى سه ميليون نفر اسـت(   العاده زيادند )اين قشر تقريباً . روحانيون در ايران فوق5

زيرا كه قدرت قضايى، فرهنگ مردم، و  كنند، و در زندگانى كشور نقش بزرگى بازى مى
دو طبقه  طور بارز به تأمين اجتماعى ـ همه در دست روحانيون است. روحانيون به و كار 

دست  هاى وسيعى به اصطالح مجتهدها زمين شوند. قشر فوقانى آن، به م مىتقسي مختل 
نماينـد. ايـن قسـمت     مضمحل مـى  اند كه دهقان را استثمار و مالكين مبدل شده آورده به

روحانيون تا حد اعال مرتجعند و كامالً طرفدار دولت شاهند. قسـمت ديگـر روحـانيون    
ك وقفى عوايدى ندارند و لذا از لحـاظ منـافع   هستند، از زمين و از امال كه بيشتر شهرى

طرفـدار اصـالحات    هـا  انـد. بعضـى از ايـن    اقتيادى خود كامالً خرده بورژوازى وابسته
 شركت كردند. 3622دمكراتيك هستند و عمالً در انقالب 
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حـدود سـه    دهند )و در ايران طبقه حاكمه را تشكيل مى . صاحبان امالك بزرو در6
وسـيله   هـا را بـه   زمـين دارنـد كـه آن    ها و صـدها ده و  ها ده ك از آنهزار نفرند( و هر ي
كنند. البته مطمئن نيستند كه اگر رژيم نوى روى كار آيد بتوانند موقعيت  دهقانان آباد مى
تواننـد از   ست كه تا مىا رو اقتيادى خود را كماكان حفظ كنند و از اين سياسى و وضع

 كنند. خارجى طرفدارى مى هاى طه امپرياليستوضع موجود ارتجاعى دولت شاه و ازسل
هـا تسـلط آنـان نيـز از بـين       فهمند كه با سقو  تسلط اشغالگرانه خارجى مالكين مى

كننـد   و با نهايت كوشش سعى مى انگليس متوسلند خواهد رفت و لذا با هر دو دست به
ليـه  ملـى ع  كه نفوذ خود را حفظ كنند. هر گونه نهضـت انقالبـى، ولـو نهضـت صـرفاً     

 شود. مالكين و مقاومت مسلحانه آنان ميادف مى انگلستان، با مخالفت
شود كه ايران كنونى از لحـاظ اقتيـادى نـه     . از آنچه كه در باال ذكر شد آشكار مى5

همين تنزل دائمى شـرايط اقتيـادى    كند و كند بلكه سير قهقرايى طى مى فقط رشد نمى
نمايـد. در مقابـل يگانـه طبقـه      قالب ايجاد مىزندگى اكثريت اهالى زمينه مساعد براى ان

 اند  مالكين بزرو طبقات زيرين قرار دارند كه بالقوه انقالبى ضدانقالبى
هـاى بسـته    ور ورشكسته، كارگران كارخانه ال ( قبل از همه هزاران صنعتگر و پيشه

 انـد كـه مجموعـاً    شـهرها روى آورده  بـه  زمين كه در جسـتجوى كـار   شده و دهقانان بى
 دهند؛ چيزان شهر ـ نوع لمپن پرولتاريا را تشكيل مى بى

ب( دهقان رعيت چندين ميليونى كه نه تنها از حق مالكيت بر زمين آباد كرده خود، 
نيز ندارند، بيرحمانه از طرف مالكين  بر باغ و احشام خود محرومند بلكه حق شخييت

ه مالكانه و ماليات دولت ميـان  شوند، زير بار سنگين بهر ها و مجتهدها استثمار مى و خان
گونه اميدى ندارند كه در صورت ادامه وضع حاضر حال فقر و فالكت خـود   هيچ آن دو

 را بهبود بخشند؛
ميليون نفر بـالغ   5/2شان به  ج( طبقه چندين ميليونى كسبه كوچك و متوسط كه عده

قـاى رژيـم   كننـد كـه در صـورت ب    مى شود و در سرحد فقر كامل قرار دارند و درك مى
زوال  فعلى و رقابت روزافزون سرمايه انگليسى طبقه تجار و كسبه ايـران را محكـوم بـه   

 نمايد. قطعى مى
سـال اسـت در حـال جـو  و خـرو        35. تمامى طبقات نامبرده در باال اينك  2

 هـا  موجـب افـزايش انـرژى انقالبـى آن     انقالبى هستند و بدتر شدن وضع اقتيادى آنان
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روشـن اسـت كـه مرحلـه اول نهضـت       سازد. ضمناً قالبى را ناگزير مىست و انفجار انا
 بخش ملى داشته باشد. رهايى انقالبى بايد رنگ

الً غيرمتشكل است و دهقانان در مدر چنين شرايطى كه در ايران پرولتارى صنعتى كا
سلطه خرافات مذهبى قرار دارنـد و فاقـد    برند و كامالً تحت سر مى تاريكى و جهالت به

ها كه در نظر خلـق ايـران منشـأ     خارجى دآگاهى طبقاتى هستند و مادامى كه نفرت بهخو
كـه   بالها هستند نظر مشترك همه است )جز طبقه مالكين بزرو( تيـور ايـن   تمامى اين

زيـر  و از همـان آغـاز    وجـود آيـد   تواند بر زمينه مبارزات طبقاتى به انقالب در ايران مى
 رست است.ناد پرچم كمونيستى برود قطعاً

از  قبخش ملـى كـه هـدفش رهانـدن خلـ     انقالب ايران فقط در شكل نهضت آزادي
وجـود   تواند به اقتيادى ايران باشد مى اسارت خارجى و تثبيت استقالل كامل سياسى و
بورژوازى تجـارى كـه يگانـه     وسيله خرده آيد و پيروزمندانه تكامل يابد. چنين انقالبى به

 در ايران است رهبرى خواهد شد. رهبرى سياسى به طبقه قادر
هـاى وسـيع دهقـان بـدان      فقط در جريان بعدى تكامل انقالب يعنى وقتى كـه تـوده  

حزب كمونيست قـرار گيرنـد و    ها متشكل گردند و زير رهبرى ملحق شوند و اين توده
تمـامى طبقـات تعـدى     بـه  زمانى كه دشمن مشترك يعنى امپرياليسم خارجى كـه تقريبـاً  

فقط در اين صورت در جريان تحكيم پيروزى، مبارزه عمـومى   لوب گردد ـ كند ـ مغ  مى
انقـالب   گيـرد و طبقـات زحمـتكش پـرچم     خـود مـى   ملى خيلت مبـارزه طبقـاتى بـه   

سوسياليستى را بر افروخته و با از سر راه برداشـتن سـاير طبقـات مخـال  تـا پيـروزى       
ع انقـالب اجتمـاعى جهـانى    ايران با مناف نهايى پيش خواهد رفت. جريان تكامل انقالب

رانـد، قـدرت    هماهنگى كامل خواهد داشت، زيرا در وهله اول انگلستان را از ايران مـى 
نظام هتدريج ب طور طبيعى و به سازد و سپس ايران را به انگلستان را متزلزل مى امپرياليسم

 دهد كمونيستى سوق مى
وجـود   يـران را بـه  شرايطى كه وضع سخت و سنگين اقتيادى تمامى طبقات خلـق ا 

رو طبيعـى   روسيه تزارى است. از ايـن  آوردند همه نتايج سياست امپرياليستى انگليس و
 روسيه نظر دشمنانه دارند... انگليس و همچنين نسبت به است كه مردم نسبت به

و گمان برند كه روسيه شوروى زير نقـاب كمونيسـم مقاصـد امپرياليسـتى نسـبت      »
 مردم ايران داشت باشد. به
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 )دسـت(  سبب ماجراى گيالن، كه درچشم مردم ايران از نو خطر اسـارت در  اين گمان به»
 جنبش ضدانگليسى را توقي  كرد. كرد، تشديد شد و بدينسان روسيه را زنده مى

انقـالب كمـك نخواهـد رسـاند،      تنها بـه  هرگونه دخالت مسلحانه روسيه شوروى نه»
زيرا جنبش موجـود در ايـران را كـه     رد،بلكه برعكس براى آن ايجاد مزاحمت خواهد ك

عليه ستم خارجى متوجه است منقسم خواهد ساخت و بخشـى از خشـم انباشـته شـده     
سمت روسـيه شـوروى متوجـه خواهـد سـاخت،       ـ انگلستان ـ را به  عليه ستمگر اصلى

موجـود   امرى كه با تضعي  گـرايش ضدانگليسـى در عـين حـال هـوادارى )سـمپاتى(      
ونيسم را تضعي  خواهد كرد و مانع از آن خواهد شد كـه كمونيسـم   درميان مردم از كم

راه گسـتر  نفـوذ حـزب كمونيسـت، كـه       در ميان مردم ريشه بدواند و مشـكالتى در 
 «كند، ايجاد خواهد كرد. هماهنگ با روسيه شوروى عمل مى

آيد كه حزب كمونيست ايران )عدالت( درمقابل خود  . از احكام نامبرده درباال برمى6
 دو هدف نزديك دارد 

هـاى   بخش ملى كه هدف راندن امپرياليست. تأمين اعتالِ و گستر  نهضت آزادي3
 ساختن حكومت شاه هدفش است... انگليس از ايران و در ارتبا  ناگزير با آن سرنگون

هاى انگليسى از  منظور اخراج امپرياليست بخش ملى بهقيام و گستر  جنبش آزادي»
كـه   جداناپـذيرى بـا آن مـرتبط اسـت، بـدون آن      طـرز  رژيم شاه كه بهايران و سرنگونى 

كمك مرئى نيروهاى مسـلح روسـيه شـوروى روى آورده شـود و بـا تكيـه منحيـر         به
 «انقالبى ملى ايرانى. نيروهاى به

هاى انگليس متحد و متشكل كـردن دهقانـان و    . در جريان مبارزه عليه امپرياليست0
آنــان تــا پــس از پيــروزى     آگــاهى طبقــاتى در مســتمندان شــهرى و ايجــاد خود  

بخـش  مبارزه طبقـاتى و نهضـت آزادي   هاى انگليس بتوان مبارزه ملى را به برامپرياليست
 تبديل كرد. نهضت كمونيستى ملى را به

تـرين وظـاي  خـود را     ها حزب كمونيست ايران )عدالت( نزديـك  موافق اين هدف
 نمايد  چنين مطرح مى

وسيله آنان رهبرى مستقيم  كادر محكم حزبى كه حزب بتواند به . ايجاد عده زيادى3
 هاى وسيع طبقات زحمتكش را در دست بگيرد؛ توده
. گرد آوردن همه نيروهاى انقالبى كشـور در اطـراف حـزب زيـر پـرچم نهضـت       0
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هـا   خارجى مبارزه با دولت شاه كه به هاى خارجى و بخش ملى بر عليه امپرياليست آزادي
 ست؛فروخته شده ا

نقش امپرياليسم جهانى در ظلـم   . تبليغ و تهييج وسيع كه چشم و گو  مردم را به2
سياسـت انگلـيس در ايـران     مردم را به هاى خلق و همچنين چشم توده و تعدى نسبت به

 باز كند و بدين ترتيب حتى نفرت آنان را عليه اشغالگران خارجى برانگيزد؛
منظور ايجـاد آگـاهى    هقانان و مستمندان شهرى بهدار در ميان د . كار تبليغاتى دامنه2

شمارد كه در اين كـار   )عدالت( الزم مى طبقاتى در ميان آنان ولى حزب كمونيست ايران
اندازه قـوى اسـت    هاى دهقانى بى اوهام و خرافات مذهبى و معيشتى را كه در ميان توده

 عات كرد؛حساب آورد و در مبارزه با آن حداكثر احتيا  را مرا به بايد
هـا و مسـاعدت    . كار تشـكيالتى وسـيع بـين طبقـات زحمـتكش، ايجـاد اتحاديـه       5
هـا و رهبـرى مشـى     آن انقالبى به گستر  نهضت سنديكايى و تعاونى و دادن محتوى به

 ها؛ سياسى آن
هـاى خـارجى و    . ايجاد نيروهاى مسلح انقالبى ملى براى مبارزه عليه امپرياليسـت 6

 دولت شاه؛
اختن دولت شاه و ايجاد نظام سياسـى نـوينى كـه از لحـاظ سـازمانى      . سرنگون س5

گذاشتن خرده بورژوازى. شركت حزب  ارنشكل حكومت شوروى داشته باشد، بدون ك
عمـل آيـد،    دست دولت انقالبى جديـد بايـد بـه   به در اصالحات دولتى و اجتماعى كه 

 دهد.دارى جهانى سوق  مبارزه با سرمايه جديد را بايد به حزب دولت
. براى حل وظاي  ذكر شده در باال حزب كمونيست ايران )عدالت( از اقـدامات  32

ورزد و تاكتيـك   ايـران امتنـاع مـى    فورى درباره اجـراى تـدابير خـالص كمونيسـتى در    
هـا از ايـران(    ترين دوره مبارزه خود را )تا سرنگونى دولت شاه و طـرد انگلـيس   نزديك

اريا گرفته تا بورژوازى متوسط براى مبارزه عليه قاجـار  طبقات از پرولت برپايه اتحاد همه
ان وهاى جـ  حزب دمكرات هاى خارجى و همچنين برپايه ارتبا  نزديك با و امپرياليست

)گروه شي  محمد خيابانى( كه بيانگر منافع خرده بورژوازى و روشنفكران اسـت مبتنـى   
رد در دوره مذكور بـا  شما كمونيست ايران )عدالت( ممكن و مطلوب مى سازد حزب مى

ها در بلوك ايـالتى وارد   آن هاى چپ در انتخابات توافق حاصل كند و با حزب دمكرات
شـمارد كـه بـا رهبـران      شود همچنين حزب كمونيست )عدالت( براى خود مطلوب مى
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خان و امثـال او همكـارى كنـد    بخش ملى از قبيل ميرزا كوچكيسرشناس نهضت آزاد
كـه از طـرف    داند در انتخابات مجلس الت( خود را مجاز مىحزب كمونيست ايران )عد

شود شركت نمايد و همچنين در طول مجلس نماينده داشـته باشـد،    دولت شاه اعالم مى
بـراى اسـتفاده از تريبـون مجلـس بـراى مقاصـد        ولى نه براى كار ارگانيك در آن بلكـه 

 انقالبى و حزبى.
ست فـورى كمونيسـم و اقـدامات    باركه ك . حزب كمونيست ايران )عدالت( با آن33

بورژوازى تجـارى را در ايـران غيـرممكن     كمونيستى و از جمله جلب سلب مالكيت از
هـاى خـارجى    داند و اين قبيل اقدامات را به بعد از پيـروزى نهـايى بـر امپرياليسـت     مى

شمارد كه در جريان مبـارزه بـا انگلسـتان و     نمايد، معهذا ممكن و مطلوب مى مى موكول
مسئله ارضى بـدون تـأخير و    ولت شاه براى جلب نيروهاى وسيع دهقانى بدين مبارزهد
نفع دهقانان ميادره شود. با  طور قاطع حل شود و امالك بزرو مالكين ـ زمينداران به  به

هـاى پشـتيبان    مبارزه با زمينداران عمده در شرايط مبارزه با انگليسـى  اين امر كه توجه به
بـورژوازى و   منـافع خـرده   ست ضرور و ميادره امالك بزرو بـه ا هر حال كاري آنان به

كند، بايد قبـول كـرد كـه     ها را از انقالب دور نمى زند و آن مىنبورژوازى متوسط لطمه 
كند زيرا  تر هم مى كند بلكه آن را قوى ضعي  نمى تنها نهضت انقالبى را چنين اقدامى نه

 آيد. وجود مى قالبى انگيزه عملى بههاى دهقانى در جهش ان براى شركت جديد توده
هـا از ايـران ضـمن     . حزب كمونيست ايران )عدالت( براى بيرون راندن انگليسى30

بخـش ملـى از    هاى نهضت نجـات  گروه همكارى نزديك با احزاب خرده بورژوازى و با
 هاى نهايى خود را از نظر دور نخواهد داشت. خان مدل قبيل كوچك

 ست ايرانكميته مركزى حزب كموني
 0221ژانويه ـ مارس 

 

 0011االجراى حزب كمونيست ـ  بيانيه حتمى

در اين بيانيه حزب، ضمن تحليل اوضاع و احوال جامعه )فقر و فالكـت و فاقـه مـردم(    
 شود  خواستار اقدامات زير مى

. كوشـش بـراى   2هاى كارگرى،  . تشكيل اتحاديه0هاى روستايى،  . تشكيل اتحاديه3
. ميادره زمـين  6. مسلح كردن زحمتكشان، 5 . سرنگونى حكومت،2ها،  اخراج انگليس
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 . ضـبط 2هاى سنگين از دو  رعايـا،   . حذف ماليات5ها و تقسيم آن بين رعايا،  فئودال
هـاى دمكراتيـك،    . آزادى6قيمت مناسب بـين اهـالى،    انبارهاى محتكران و فرو  آن به

ذاهب، ـ. آزادى م33ى، ـردمـم مـاكـرقرارى محـرعى و بـاى شـه حكمهـحالل مـ. ان32
 . از بين بردن اختالفات ملى32. تحييل عمومى و مجانى و 30
 

 االجرا و پيشنهادات حتمى 1نامه بيان

 ـ اكثريون ايران )كمونيست ـ بلشويك( )عدالت( اشتراكيونفرقه 

 (0220( ـ )ژوئيه 0332)اول ذيقعده 

 نستعين بالعداله

 ما ۀطلبات حاضر

هاى متمادى در منتها درجه گرسنگى و زير تازيانـه ظلـم لـه     يران كه قرنملت بدبخت ا
واسـطه ظلـم خـوانين و مالكـين و      به زنجيرهاى سنگين اسارت مغلول شده و شده و به
فقراى كاسبه اين ملـت قـديم آخـرين     داران انگليسى مضمحل شده عجالتاً سرمايه اخيراً

هـا   نوشند مات و متحير شده بيچاره مى رنج و عذاب را از كاسه صبرشان قطرات خونابه
 خالص شوند. دانند چه بكنند و از چنگال ظلم ظالمين عير حاضره چگونه نمى

هـا   واسطه جهالت و مادامى كه از عيـرهاى قبـل بـراى آن    رعايا و زارعين مظلوم به
مالكـين و اربابـان قـوه خالصـى از      ارت مانده و حمايت عادى شـاه و اطرافيـانش از   به

هـاى   ها سلب شده و باالخره از زور بيچارگى مأيوسانه چشـم  ل ظلم مالكين از آنچنگا
طرف آسمان انداخته و از خدا خالصى و آسايش مسـئلت   خود را به نور شده از ظلم بى
ــى ــه    م ــوار ب ــين خونخ ــا مالك ــد ام ــرده    نماين ــه ك ــانش تكي ــاه و اطرافي ــت ش  حماي
 دارنـد بلكـه بـدون هـيچ     نگـاه مـى   كه فقط زارعين بدبخت را غارت كرده گرسنه نه اين

 كنند. فرمانفرمايى و حكمرانى مى ها هم اراضى و ناموس حتى حيات آن مالحظه به

                                                           
گروه کمیته مرکـزف منتخـ     احتمال قوف متعلس به گرفته شده است  به 1سال سو   شماره « دنیا». این سند که از مجله 1

عنـوان   زاده است  زیرا این گروه پ  از پذیرش کمیته مرکزف دو  از حرف هیئت اجرایـى دو  بـه   کنگره انزلى سل ان
 چهار  اسناد  سرسخن. جلد به ف دو  وارد شدند. در مورد توضیحات بیشتر نگاه کنیدکمیته مرکز نمایندگان خراسان به
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هـا را كسـى    اند چون كه زحمت دسـت آن  كلى سائل شده جات به صنعتگران و عمله
ارزان انگليس مثـل سـيل وارد مملكـت     التجاره قلب و كه مال گذارد براى اين قيمت نمى

ايران گدا شده و بدون نتيجـه و ثمـر    ۀها صد هزاران فقراى كاسب همين واسطه هشود ب مى
 اند اميد كمك و ترحم دارند. ها گرفتار كرده اين بليه ها را به آن از ظالمينى كه

هـاى خانـه    واسطه دهـاتى  شان به روز عده مردم گرسنه و ذليل شده شهرى كه روز به
هالكت عمومى هستند ولى خـوانين   به نزديك زيادى است از گرسنگى ويران شده رو به
انـد بـا    خيز كه از خون اين فقـراى مظلـوم گردشـنان را كلفـت كـرده      و ثروتمندان مفت
تشـويق و كمـك    وجـدان ظـالم بـه    يعنى مجتهدين و مالنمايـان بـى   دوستان وفادارشان

مظلـوم گرسـنه    هاى پوسيده ايـن ملـت   حكومت شاهى در قيرهايى كه روى استخوان
 كنند. ه شده مشغول عيش و عشرت گشته شاد و خرم زندگى مىساخت

واسـطه اعتبـارات و    ها هم بـه  دو ثلث ملت ايران هم كه طبقه تجار و كسبه باشند آن
جات تجارتشان كساد شـده   و عمله پولى رعايا هاى انگليس و افالس و بى امتيازات بانك

 اند. درجه افالس و محو شدن رسيده و به
واسـطه   هاى مذكوره طرفدار انقالب هستند و لكن به واسطه ظلم كر بهالذ اصناف فوق

شده يك مرتبه علنى خروج كـرده آتـش    توانند با هم متحد تشكيالتى نمى علمى و بى بى
 انقالب را در مملكت روشن نموده و ريشه ظلم و ظالمين را از جا بكنند.

 

 هاى ايران شده كى سبب فالكت

چندين كابينه كه از همان آقايان و ثروتمنـدان مركـب    شاه عوض اصالح در مدت كمى
 اند. بودند تشكيل داده و حكومت رانده

ها فقط مشغول لخت كردن رعايا شده خزينه دولت كه از دسـت رنـج    اين حكومت
كننـد و   نظارت ملت حي  و ميـل مـى   فقرا جمع شده بدون مالحظه از حساب دادن يا

هاى ملت يا تنظيم قانون جديدى كه مبتنى  بدبختىفكر  چنين حكومتى البته هيچ وقت به
رعيت باشد نبوده و نيست بلكه فقط در فكر اسير كردن و بنده كردن رعيـت   بر آسايش

قـوه اسـلحه    ها نـه بـه   انگليس ها بود و هستند چنان كه انگليس و باالخره تحويل دادن به
 3636ه معاهـده سـنه   انـد و در سـاي   كمك همين وزراى ايران صاحب ايران شده بلكه به
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در دست خودشان گرفتـه و قشـون ايـران را تحـت نظـارت       ها ماليه مملكت را انگليس
ملـت و   منيبان خود  قرار داد و در خيال استحكام حق تيرف خود  برسر صاحب

 دولت ايران است.
 كـرد و حقيقتـاً   براى هر جا هر حكومتى كه طرفدار سياست خود  بود معـين مـى  

كشد  هاى طبيعى مملكت را مى ثروت توان گفت از هر طرف اى ايران مىكلى فرمانفرم به
خـود   و آذوقه كه ماحيل دسترنج خود ايرانى است براى گرسنه نگاه داشتن و محتاج به

 كند. كاسبه جمع و احتكار كرده حتى ضايع مى كردن فقراى
ـ  قيمت مى هاى خود  را آورده به التجاره قلب كارخانه مال ك طـرف  فروشد كه از ي
ـ    موجود در ايران را بكشد از طرف ديگر ۀطال و نقر ايـران كـه بـا     ۀصـنعتگران كـم ماي
افالس و ورشكستگى كـرده   گذارند مجبور به هاى دستى كار كرده و روزگار مى كارخانه

همين واسطه شـهرها مملـو    گدايى و فاقه انداخته به كارگران بيچاره را به آن ۀباالخره هم
باشـند يـا نـوكرى     ك  جات بيكار كه از گرسنگى مجبور با مسائل به از كارگران و عمله

 ها را بكنند. انگليس
كـارى خـوانين و مالكـين     عالوه بر اين وضع سياستمدارى حكومـت شـاهى طمـع   

انـد باعـث خرابـى     انگلـيس بنـده شـده    طـالى  طلبى وزراى خائن كه به وجدان و جاه بى
سنگى و بداتفاقى خود ملت مظلوم ايـران بيشـتر   ها نادانى و گر هستند. باالتر از همه اين

 هاى ايران شده است. ها و فالكت ذلت باعث اين
 

 هاى ايران منظره

كـه   واسـطه ايـن   هـا گرسـنه و مملكـت خـراب و ويـران بـه       جات و دهاتى عمله عموماً
زور طاليـى   مملكت ايـران را بـه   كه هاى امپراطورى روس و انگليس پس از آن حكومت

فكـر و   هـاى بـى   دند خراب نمودند و معاهدات و امتيازاتى كه از حكومتكه برشوت دا
 وجدان شاهى گرفتند.
هاى حمـل و   هاى طبيعى ايران را و راه ( تمام ثروت3226ـ يا ـ    3226مثل معاهده )
حالت خرابـى انداختنـد و    گذاشته و به فالحت دست گرفته مملكت را بى نقل ايران را به

احتياج براى خـود بنـده    ۀواسط ن و زارعين مظلوم ايران را بهبا همين سياست زحمتكشا
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فكـر اجتماعـات و    هـا بـراى خالصـى خـود بـه      ساختند و حتى نگذاشتند كه آن و برده
 تشكيالت بيفتد.

 

 سكوت غيرممكن است

 گويد كه من ننگ آمدم فرياد كش سينه مى           هرچه خواهم ناله را پنهان كنم

دان داشته باشد يا خوفى از دست انتقام داشته باشـد و ملـت   قدر ذره وج هر كسى به
ايـن وضـع    بلنـد فريـاد كنـد  بـه     صـداى  پشت و پناه ايران را ببيند بايستى بـه  گرسنه بى
 توان زندگانى كرد. نمى

 مردم مظلوم بگويد كه هنوز وقت هـالك نيسـت هنـوز موضـع     بايستى هميشه درهرجا به
شويد هنوز آخرين  نظر كنيد و ملتفت مى اطراف ى بهفنا و محو شدن نرسيده چرا كه وقت

 اشتراكيون ايران است. ۀو تنها كمكچى و پشت و پناه ملت مظلوم ايران يعنى فرق
حساب همين فرقه در راه آزادى ملت مظلوم ايران دسـت   بايد دانست كه اعضاى بى

به ملـت  كوشـد تـا فقـراى كاسـ     قلب مى از جان و مال و ناموس كشيده و با كمال قوت
هـا را از دنيـاى    ايران را از زنجير اسارت خارجه و چنگال ظالمين داخله نجـات داده آن 

 دنياى روشن آزادى و آسايش داخل كند. جهالت و ذلت بيرون كشيده و به گرسنگى و
 

 اشتراكيون ايران ۀمقصد فرق

ست كه يك حكومتى تشـكيل بشـود در ايـران از خـود     ا مقيد اين فرقه مقدس آن
 كه از دولتمندان و مفتخوران. و زحمتكشان ايران نه اين فقرا

بينـد حكومـت ظالمـه اسـتبدادى سـلطنتى در       گيرد مى اين وضع حاليه را در نظر مى
مسـلح اجنبـى موجـود اسـت و      ايران برپاست و در نقا  مختل  مملكت هنـوز قـواى  
 كند. حكومت مستبده شاه را محافظت و محارست مى

 

 قدم اول ما

يكديگر متفق كرده و  زارعين مظلوم ايران را كه مركب از چندين ميليون است بهرعايا و 
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كوشش نماييم كه رعايا حالى شـده بداننـد    ها بدهيم و هاى محكم دهاتى تشكيل انجمن
هاى سال ملـت مظلـوم را در آن    جهالت و خرابى كه شاه با اعوان با وفاى اطرافش سال

ها بفهمانيم كـه همچنـان كـه يـك دسـته       آن ايستى بهآخر رسيده و ب بودند به داشته نگاه
هـا را از هـم    كه آن آن توان در هم شكست مگر هم پيوسته باشد آن را مى چوب وقتى به

واسطه تنهايى  شود به ها مى آن هايى كه به جدا كرده و تك تك نمود همين طور تمام ظلم
ى متحده فقرا را كه بـراى  جات متفقه متشكله كارگران و رفقا دسته و يكه بودن است ما

 شود شكستن غيرممكن است. مبارزه با دشمنانشان تشكيل مى
عبارت آخـرى هـر    افراد فرقه يا هر كسانى كه طرفدار فرقه اشتراكيون ايران هستند به

همه جا و همه وقت در اين موضوع  كس خوشبختى وطن و ملت را بخواهد بايستى در
دشمن حملـه   و با تمام قوه بكوشد كه مثل عقاب به خلق را موعظه كند و تبليغات نمايد

 محو و نابود نمايد. كرده و او را
اولين بيل خـاكى   جات را با هم متحد و متفق كنند و اين اتفاق و اتحاد تقريباً و عمله

دارند يا اولين قدمى  سازند بر مى مى است كه فقراى كاسبه از قبرى كه جهت دشمنانشان
 دارند. و خوشبختى بر مى سمت سعادت است كه به

جات و كارگران و كمـك فرقـه    داند كه با اتحاد عمله فرقه اشتراكيون ايران خوب مى
حاضـره و مسـلط سـلطنت را مبـدل      تـوان حكومـت   دمكرات در ايران يك مرتبه نمـى 

حكومت شورايى )سوسياليستى( كرد و هم فقراى مظلوم را راضى نمود بنابراين آشـنا   به
تشكيالت دمكراسى در نظر گرفتـه فرقـه اشـتراكيون ايـران      يان ايران را بهچ انقالب بودن

فـراهم كـرد تـا بـا آن قـوه       كنند كه اول بايستى در ايران يك قوه انقالبى ملـى  خيال مى
 دشمنان خارجى و بسا  حكومت شاهى را محو و برطرف نمايد.

 

 مشى ما خط

جـات و كـارگران بـا     ر ايران عملههاى آهن د واسطه نبودن كارخانجات و معادن و راه به
ملـت مظلـوم ايـران را احاطـه دار و      عالوه موهومات ذيل كه عموم تشكيالت نيست به

ست و تعيبات جاهالنه صنفى كه ا واسطه آن عملى و جهالت كه عده خرابى ملت به بى
 گيريم. ايران بوده است در نظر مى اساس بدبختى

لم امروزه در هر نقطه و ميان هر دسـته پيـدا   از آن طرف اثرات انقالب كه از فشار ظ
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روز در تزايد اسـت   عمومى كه روز به و نمودار است و خرابى اوضاع اقتياد و معيشت
 البته يك اختالل و اغتشا  برپا خواهد شد.
شود كـه دوره اول انقـالب    خوبى معلوم مى وقتى كه اين مسائل را در نظر بگيريم به

 ( خواهد شد.ايران انقالب ملى )دمكراسى
فرقه اشتراكيون ايران اين انقالب دمكراسى را همه نوع كمك و همراهى خواهد كرد 

 دهاقين و زارعين زياد داخل بشوند. و كوشش خواهد كرد كه در ص  اين انقالب
چيـان   كه دشمن عمومى و خارجى رفع شـد و فـتح و نيـرت انقـالب     و پس از آن
 صنفى خواهد شد. مبارزه ل بهوقت اين مبارزه ملى بد محقق گرديد آن

جات و زحمتكشان بيرق سوسياليستى را بلند كـرده و   آن وقت است كه صن  عمله
مقيد اصلى هر مانع و فرقه كه درمقابل باشـد رفـع كـرده معارضـين را      براى رسيدن به
طرف مقيد اصلى يعنى اساس سوسياليستى و كمونيستى خواهد رانـد.   محو شمرده و به

دانـد كـه    حل مسائل و اجراى مقاصد مذكوره فرقه اشتراكيون ايران الزم مى براى عجالتاً
 تأخير اجرا بدارد. مسائل ذيل كه نكات اصلى اين راه است بدون فوت وقت و

 

 نابود باد ظالمين

هاى ظالم هستند بر ما الزم و واجب است  چون عمده سبب خرابى امروزه ايران انگليس
 ناخوانده را بيرون نماييم. ا اين مهمانانكه با تمام قوا كوشش كنيم ت
اهالى مظلوم حالى كنيم كه ايـن مهمانـان ناخوانـده فقـط      و نبايد فرامو  كرد كه به

هـا خـون ملـت را     كمـك آن  بـه  حال اند براى غارت ملت و مملكت و شاه كه تا به آمده
شتن تخـت و  نگاه دا كشيده در اين موقع چون از حمله انقالب ترسيده و ديگر اميدى به

ها خزانه دولت كه  قوه آن ها كه بلكه به انگليس دستى خواهد چسبيد به تاج ندارد البته دو
 خوب ملتفت بود. از خون ملت مظلوم جمع شده با خود  ببرد بايستى اين نكته را

 

 نابود باد انگليس ظالم جهانگير

 انياف و مالكين بى مردود و محو باد دستگاه سلطنتى كه مركب است از خوانين و اعيان
 



 تاریخچه حزب عدالت و حزب کمونیست ایران          012

 

 زنده باد اختيارات ملت

كلى از قلب مجروح رعايـاى   حكومت متشكله از خوانين و سرمايه خارجى را بايستى به
خود  هر قسـم حكـومتى كـه بخواهـد      اختيار مظلوم خارج كرده تا ملت آزاد ايران به

 تشكيل بدهد كه آن حكومت از خود ملت و تابع رطى و ميل ملت باشد.
 

 كردن زحمتكشان مسلح

بايستى قشونى كه با پول ملت و اسم خوانين جمـع شـده و امـروز محافظـت سياسـت      
 هــا الزم اســت عمــوم آن كنــد متفــرق كــرده و درعــوض داران خارجــه را مــى ســرمايه

اند حفظ نمايند و حمالت دشمن  زحمتكشان و زارعين را مسلح كرد تا آزادى كه گرفته
 را رد كنند.
 

 ستزمين مال زارع ا

قدرى كه هر زارع  بايستى تمام اراضى زراعتى تقسيم بشود در ميان زارعين زحمتكش به
 با خانواده خود  بتوانند آن زمين را بكارد.

ها در ايران بيش از سه چهار ميليـون نيسـت ولـى هـر      انياف كه عده آن مالكين بى
كارنـد   ضى را مىرعيت كه اين ارا كدامشان چندين پارچه امالك متعدد، صدها و هزارها

ها را دستشان را كوتـاه كـرد و تمـام مايملـك      در اختيار خودشان دارند بايستى تمام آن
تقسـيم كـرد ميـان همـان      غيرمنقول جاندار و بيجان همـه را مجانـاً   ها را از منقول و آن

 رعاياى زحمتكش.
تـه  امالك خاليه و موقوفات را نيز كه عده مأمور يا مجتهدين مفتخور در دست گرف

 اختيار ملت واگذار شود. خورند بايستى به و مى
 

 ماليات عادالنه

از زحمـت خـود فايـده     كشد ولى بدبخت ابداً بيچاره زارع كه با عرق جبين زحمت مى
گيـرد كـه حـق اوسـت اگـر       انياف مى بى برد چون كه موقع خرمن آنچه كه ارباب نمى
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ك و غيـره غيـره از طـرف    اسامى ماليات سرشمارى سربازى چـوب و فلـ   چيزى ماند به
 گيرند. انياف حكومتى مى بى مأمورين

خالصه اگر بتواند فقط يك شكم سيرى براى خود  و اال چيـزى ديگـرى از ثمـره    
روز هـم   برنـد كـه روز بـه    اربابان مى بيند و فايده زحمت او را مأمورين و زحمتش نمى

 شود. گردنشان كلفت مى
جاى آن ماليات عادالنه برقرار شـود   ف شده و بهكلى موقو ها به بايستى از اين ماليات

عايدات زيادى از خـرج رعيـت گرفتـه     كه يعنى عشريه از عايدات غير از خرج يعنى از
 ماليات بدهند. زمين يا كم حاصل نبايستى ابداً شود. رعاياى بى

 

 فقرا نبايستى گرسنه بمانند

هر قدر بتوانند جنس را گـران   خوانين و مالكين آذوقه را انبار كرده هر وقت بخواهند و
تر بشـوند محتكـرين    بيچاره گرسنه كنند. هرچه قدر فقراى كرده و خود را دولتمندتر مى

 كنند. انياف قيمت جنس را بيشتر گران مى بى
قيمـت مناسـب معـين     بايستى فورى تمام انبارهاى جنس محتكرين ضبط شده و بـه 

 درميان اهالى گرسنه تقسيم شود.
 

 آزادى عمومى

 آزادى است. مملكت هميشه بايد آزاد باشد چرا كه بخت و سعادت ملت و مملكت بسته به
حالت اسـتقالل   تواند به مملكتى كه گرفتار سرپنجه نفوذ خارجى شد وقتى مى عموماً

شده و با قواى متشكله متجدده شروع  اوليه خود عود كند كه قواى اجتماعى ملت ظاهر
 زندگانى جديد. بكند به

 آور. باد سكوت پست فطرتانه و ذلتنيست 
بايستى اعالم شود  آزادى عمومى، حريت شخيى، آزادى نطـق و ظلـم، آزادى    فوراً

 اجتماعات و اتفاقات و عقايد.
واسطه اظهار عقايـد سياسـى    ها و حبس و بندهايى كه به بايستى فورى رفع شود ظلم
 شود. مىواقع شده و  انتظامى حال دهاقين و مذهبى و شكايت از بى
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 محاكم عدليه

هـا   جات مردم در دست روحانيونى است كه قسمت اكثر آن حال حاضر محاكم و مرافعه
 ها هستند. كاسبه گرفتار زنجير ظلم آن جزو همان مالكين و دولتمندانى هستند كه فقراى

 در حقيقت دزد خود  پاسبان و ظالم خود  حاكم است.
اعضـاى محـاكم بايـد طـرف      عمومـاً  ها عوض شـده و  بايستى فورى چنين محكمه

شده از طرف خـود ملـت باشـد و     اطمينان فقرا و خيوصا قضاِ محاكم بايستى انتخاب
محاكمه شـده و جـزا ببيننـد     خودشان بايستى جلب به قضاِ و رؤساى محاكم فعلى فوراً

 ملت و انقالب. مثل دشمنان
 

 آزادى مذهب

دخالتى در مذاهب مختلفـه بكنـد و    د ابداًخواه جايى كه فرقه اشتراكيون ايران نمى از آن
دهـد   هـذا آزادى تامـه مـى    نـدارد علـى   هـا  تحقير هيچ يك از آن طور هيچ ميلى بههمين
خواهـد   مذاهب مختلفه كه هر يك از افراد ملت ايران پيرو داراى هر مـذهبى كـه مـى    به

رار داد تا نبايستى وجدان را تحت فشار ق مذهب مسئله وجدانى است ابداً باشد. و چون
بايستى دانست كه مذهب را  خواهد پيروى كند ولى همين قدر هر كسى هر عقيده را مى

كلـى ايـن دو قـوه بايسـتى از      نبايستى داخل در امورات سياسى و حكـومتى كـرد و بـه   
 يكديگر جدا باشند.

 

 معارف عمومى

تمـدن دور  واسطه ظلم و فشـار اسـتبداد از جـاده معـارف و      ها به ملت مظلوم ايران قرن
 كند. كلى در تاريكى جهل زندگانى مى افتاده و به

اين واسـطه   كه ملت را درجهالت نگاه بداند تا به حكومت شاهى و اعوان او براى اين
 ها را بمكند تمـام علـوم و معـارفى كـه     استخوان آن آسانى زير زنجير كشيده و مغز ها را به آن

 اند. روى ملت بسته و راه تحميل آن را بهبراى زندگانى نوع بشر الزم است مخفى كرده 
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خرج دولت بشـود و بـراى عموميـت دادن     تحييل علم بايستى عمومى و مجانى به
مكاتب باز شود براى عمـوم مـردم    معارف در هر شهر و دهات فورى بايستى مدارس و

پرسـت باشـد بلكـه البتـه بايسـتى       يك دسته اشراف پول تحييل علم نبايستى منحير به
 كه سعادت و آسايش عموم اهل عالم در تحييل علم است. باشد زيرا عمومى
 

 نيست باد اختالف ملى

هاى جهانگير است كـه بـا ايـن آلـت هميشـه بـراى        اختالفات ملى آلت دست حكومت
 دارند. جنگ وا مى به ضع  و هواپرستى خود يك ملتى را با ملت ديگر

يك ملتى با ملت ديگـر يعنـى    ست كه هيچ وقت نگذاردا ها باعث آن و همين مسئله
 يكديگر اتفاق كنند. هم نزديك شده و با زحمتكشان و فقراى عالم به

ولى طبيعت صلح پرور فقراى كاسبه كه تشكيل يك هيئـت جامعـه و يـك خـانواده     
هـا كـدام    ها كيسـت و دوسـت آن   آن شوند كه دشمن زودى ملتفت مى دهند به بشرى مى

دليلـى   كتى داراى هر مذهب و عقيـده باشـند ابـداً   است. زحمتكشان و زارعين يك ممل
ندارد و اسبابى درميان نيست كه دشمن زحمتكشان و زارعين ايـران باشـند بلكـه بايـد     

كه بـراى آزادى   هاى مديد است دانست تمام زحمتكشان و زارعين اروپا و امريكا مدت
خـود را بـراى    هاى تاول كرده برادرانه كشند و دست و آسايش رنجبران عالم زحمت مى
 گويند. اند و مى كاسبه مظلوم شرق دراز كرده كمك كردن و آزاد كردن فقراى

جـات و زارعـين همـان     اختيارات و حكومت هر ملتى بايستى در دست عمله عموماً
 ها باشد. سر آن ملت باشد و هيچ قسم تحكم و ظلم نبايستى باالى

 طرات خون سرخ نوشته شده هاى مديدى است كلمات ذيل با ق بايد دانست كه مدت
 فقراى كاسبه جهان و ملل مظلومه شرق متحد شويد!

 بايد بدانيد دشمن اول شما شاه و اعيان و اشراف و طرفداران او هستند.
 داران و جهانگيران انگليسند. و دشمن دوم كه كمتر از اولى ظالم نيست سرمايه

 بنابراين بايستى با يك صداى عمومى همه فرياد كنيم 
 نابود باد تشكيالت مستبده و حكومت شاهى!

 نيست و نابود باد حكومت طمعكار و حريص ظالم انگليس!!
 زنده باد تشكيالت عاليه متفقه ملت قديم ايران و ملل مظلومه شرق!!!
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طبـع رسـيد    آباد نيشـابور بـه   سعى و اهتمام برادران فرقه اشتراكيون ايران در عباس به
 30263ذيقعده الحرام  زيرزمين. پانزدهم ۀدرمطبع
 

 انشعاب در حزب،

 تغيير رهبرى

 يك سنت بد

 (.3066نتايج مشخيى رسيد ) حزب در كنگره انزلى به
 مرحله انقالب و رهبرى آن از نكات بحث برانگيز بود كه مشخص شد.

بخش و ملى است و رهبـرى آن   اين ارزيابى رسيد كه مرحله انقالب رهايى حزب به
 نسـازمان نايـافتگى پرولتاريـا و نداشـت     علـت  ورژوا است. و بهدر دست عناصر خرده ب

طبقـاتى و رهبـرى حـزب     ۀهاى طبقاتى و نبـود صـنايع فـابريكى، تيـور مبـارز      آگاهى
نادرست. و حزب بايـد ضـمن اجتنـاب از تـدابير خـالص       است قطعاً كمونيست، امرى
خـان و  ميرزاكوچـك  داتحاد و ارتبا  با تمامى نيروها بينديشد. دراين اتحـا  كمونيستى به

 گروه خيابانى در صدر نيروها بودند.
مسئله اخـتالف برانگيـز خـود را     سهاى  شكل ريشه با اين همه در كنگره نتوانست به

 حل كنند 
 . حل مسئله ارضى2. شعارهاى انقالب و 0. رهبرى انقالب، 3

ن خان و حزب، جمهورى گـيال پس از برگزارى كنگره طى ائتالفى بين ميرزا كوچك
 وجود آمد. صدارت ميرزا به به

 

 كميته مركزى منتخب انزلى

 در اين زمان در كميته مركزى منتخب كنگره انزلى افراد زير حضور داشتند 
 . چلنگريان و تعدادى ديگر2. برادران آقازاده و 2ورى،  . پيشه0زاده،  . سلطان3

                                                           
 . خسرو شاکری ـ اسناد جنبش کارگری و کمونیستی ایران1
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حـزب عـدالت و    حيدرخان عمواوغلى رهبر بلندآوازه فرقه اجتماعيون ـ عـاميون و  
هـاى اتخـاذ شـده در     نداشت. امـا تاكتيـك   حزب كمونيست ايران در اين كنگره حضور

انقالب گيالن توسط رهبرى منتخب كنگره مـورد پـذير  او و جنـاح قدرتمنـدى كـه      
ورى در كنگره سـوم كمينتـرن اعـالم     همين خاطر پيشه حزب بود، نبود. به طرفدار او در
 ست وجود دارد.حزب كموني دوداشت در ايران 

 

 پلنوم وسيع باكو

 360هاى خاور زمين در باكو برگزار شد. در اين كنگـره   كنگره خلق 3602سپتامبر  2در 
 باكو معروف شد. كنگره ايرانى شركت داشتند. اين كنگره بعدها به

 

 انشعاب در حزب

 نشسـتى )كنفـرانس ملـى(    كنگـره بـاكو در   كننـده در  هاى شـركت  سپتامبر ايرانى 33در 
جديدى را انتخاب كردند. كه  دبير كلى حزب برگزيدند. و كميته مركزى حيدرخان را به
زاده  كميته مركزى كنفرانس باكو معروف شد. در اين كميته مركزى سـلطان  اين رهبرى به
 جناح قدرتمند حزب و منتخبين كنگره انزلى حضور نداشتند. و برادران آقازاده

عنوان انشعاب در حـزب   اب كميته مركزى جديد بهزاده از اين نشست و انتخ سلطان
 بود. درستى يك انشعاب كند. كه به كمونيست ياد مى

 

 هاى پشت صحنه قدرت

 دو جناح حزب طرفداران و مخالفان قدرتمندى در بيرون حزب داشتند.
. جناح حيدرخان از سوى حزب كمونيست آذربايجان شوروى و دفتر قفقاز حزب 3

 شد. ه پشتيبانى مىسوسيال دمكرات روسي
بود )كه به كابـك   زاده مورد تأييد و حمايت دفتر مركزى كمينترن مى . جناح سلطان0

 شهرت داشت(.
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 تصميم كابك

طى اجالس كابك درمورد اختالف در درون حزب كمونيست ايران  3603ژوئيه  35در 
شـناخته  رسـميت   كمونيست ايـران بـه   در ايران تنها حزب»تيميم زير را اعالم داشت  

زاده بـود   شود )منظور كابك كميته مركزى منتخب كنگره انزلى و نماينده وى سـلطان  مى
اطالع دفتر قفقاز حـزب كمونيسـت روسـيه و كميتـه      بود( اين تيميم به كه عضو كابك

قبول اين دو ارگان قرار  مركزى حزب كمونيست آذربايجان رسيد. اگر اين تيميم مورد
 «جرايى كمينترن را مخاطب قرار دهندبايست كميته ا نگيرد. مى

همين  در آن زمان هنوز حزب كمونيست شوروى تشكيل نشده است به يك توضيح:
 كند. دمكرات روسيه فعاليت مى خاطر در قفقاز دفتر قفقاز حزب سوسيال

 

 مخالفت با تصميم كابك

يسـت  شد اين تيميم مورد قبول دو ارگان فوق )حـزب كمون  بينى مى طور كه پيش همان
اين دو اعـالم كردنـد كـه همچنـان از      آذربايجان شوروى و دفتر قفقاز( قرار نگرفت. و
 كنند. كميته مركزى منتخب كنفرانس باكو حمايت مى

 

 وم كابكدجلسه 

 3603اوت  06مسئله بار ديگـر در اجالسـيه بعـدى كابـك مطـرح شـد. و در نشسـت        
)دو تـن از رهبـران جنـبش     مركب از رادك و بالكـون  یتيميم گرفته شد كه كميسيون

مسائل مورد اختالف در حزب كمونيست ايـران و تركيـه رسـيدگى كنـد.      كمونيستى( به
ايـن تيـميم كـه در ايـران تنهـا حـزب       »تيميم زير را گرفت   كابك در نشست بعدى
تأييـد   شـود،  رسـميت شـناخته مـى    المللى كمونيست به مثابه شعبه بين كمونيست ايران به

گردد كه وى حـق نـدارد    اين امر جلب مى زب كمونيست آذربايجان بهگردد. توجه ح مى
كمونيست ايران سـازمان دهـد. اگـر حـزب      موازات حزب در ايران حزب كمونيستى به
را  بايسـت آن  حزب كمونيست ايران اعتراضـى داشـته باشـد مـى     كمونيست آذربايجان به

هـاى كميتـه    سـيون اعتبارنامـه  اطالع كمي كمينترن برساند. اين تيميم همچنين به اطالع به
 «مركزى حزب كمونيست روسيه خواهد رسيد.
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 كنگره چهارم كمينترن

 دفتـر خـارجى حـزب   »متعاقب همين تيميم، كنگره چهارم كمينترن از پذير  دو نماينده از 
 كمينترن منحل شده بود، سرباز زد. ماه قبل از سوى 6كه « باكو كمونيست ايران در

 

 نشست سوم كابك

اكتبـر   5اختالف پايان نيافت و كابك مجبور شد نشست ديگـرى برگـزار كنـد و در    اما 
نشست باكو برگزيده شـده، بـدين    كميته مركزى كه در»تيميم زير را اتخاذ كرد   3603
زاده و جـوادزاده، را   شـود كـه نماينـدگان خراسـان، سـلطان      رسميت شناخته مى شر  به
عهـده رفقـا صـفراوف و رادك     اى الزم بـه هـ  تنظيم دستورالعمل عضويت بپذيرند. به

 «.شود گذاشته مى
 

 پايان اختالف

بدين ترتيب اختالف درونى حزب با فشار حزب كمونيسـت آذربايجـان و دفتـر قفقـاز     
 پا در ميانى كمينترن پايان يافت. نفع جناح حيدرخان و با حزب كمونيست روسيه به

 

 يك سنت بد

عى. آن هم بر سر مسئله حادى مثل انقالب اختالف در درون حزب يك امرى است طبي
 فئودالى. ۀگيالن و حل مسئله ارضى در جامع

اما اين اختالف را بايد در صحنه سياسى آن روزگار ديـد. فشـار روزافـزون ارتجـاع     
خـان از   دودلـى و نـاپيگيرى كوچـك    )انگليس و قزاقان رضاخان( از يك سـو، شـك و  

يك پروسه آزمون و خطا پـى ببـرد كـه آيـا      داد كه در حزب فرصت نمى سويى ديگر، به
حزب كمونيست و انقالب ارضى با توجه به وضعيت نيروهاى انقـالب و   طرح هژمونى

 ضدانقالب در داخل و خارج، تا چه حد بر شرايط ايران منطبق است.
بخش و ملى( و  كه كنگره انزلى در ارزيابى مرحله انقالب )رهايى هر صورت با اين به
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داشت. و دردستور كارخود وحدت  برمى راه درستى گامرده بورژوازى( درخرهبرى آن )
روانـه   نظر چـپ  خان را گذاشته بود، اما اجراى آن از سوى جناح حيدرخان به با كوچك

داد خواهان نزديكى هرچه بيشتر بـا ميـرزا و    و حيدرخان در تزهايى كه ارائه مى آمد. مى
دولـت مركـزى و اخـراج     ان سـرنگونى حذف هر گونه شعار ارضى بود. براى حيـدرخ 

 ترين وظاي  اين مرحله حزب بود. ها مبرم انگليسى
ها( اجـازه   خان و يور  قزاقاهلل آساى تحوالت )شكست احسان با اين همه سير برق

پذير  هژمونى ميرزا در واقعيات زندگى  خان وكوچك نداد كه تز نزديكى حيدرخان به
خان از تعميـق انقـالب و طـرح انقـالب     س كوچكمحك بخورد و نشان دهد كه آيا تر

ناشى از دست دادن هژمونى در انقالب بود و پتانسيل ميرزا براى پيشبرد انقـالب   ارضى
وحشـت مـالكين شـده اسـت كـه       كه شعارهاى حزب باعث آخر رسيده است و يا آن به
 توانند در سرنگونى حكومت شركت كنند. مى

خان فائق بيايـد. و كـار   ها و ترديدهاى كوچك ترس اما تزهاى حيدرخان نتوانست به
شـهادت   هـاى ميـرزا بـه    چـى  دست تفنگ به توطئه در پسيخان كشيده شد. و حيدرخان به

وجود آمد. و آن دخالت حزب كمونيست آذربايجان  رسيد اما در آن قضيه سنت بدى به
ديد اختالفات درونى حزب كمونيست ايران بود. هرچند اين دخالت بـا واكـنش شـ    در

آذربايجان شوروى دسـت از دخالـت    رو شد. اما رهبرى حزب كمونيست كمينترن روبه
هـاى بعـد در جريـان تشـكيل فرقـه       نكشيد و اين دخالت را حقى دانست كـه در دوره 

و تغيير رهبرى حزب توده خـود را نشـان داد. و ضـربات غيرقابـل      دمكرات آذربايجان
 چپ در ايران زد. جبرانى به
 

 (0314ه رضاخان )كودتا برعلي

كودتايى بر عليه رضاخان در شرف تكوين بود كه اين كودتا لـو رفـت و    3222در سال 
حزب كمونيست نداشت. امـا طـراح    اى دستگير شدند. اين كودتا ارتباطى مستقيم با عده

 هاى باكو بودند. اين كودتا كمونيست
تيميم گرفت  3222 سيدابوالقاسم موسوى از فعالين كمونيستى در باكو بود در سال

رضـاخان ترتيـب بدهـد. و بـا دسـتگيرى       اى از نظاميان كودتايى برعليه همراه عده كه به
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پنـاه )فرمانـده لشـكر مركـز(، سـرهنگ محمـدخان        خان يزدانرضاخان، سرتيپ مرتضى
سرهنگ كريم آقاخان بوذرجمهرى )كفيـل بلديـه( يـك حكومـت ملـى       )رئيس نظميه(
 تشكيل بدهد.

 

 يك خائن

نام طهماسب پسـر   كه وارد مرحله عمل شود توسط فرد خائنى به اين كودتا قبل از آناما 
اطـالع سـرهنگ    ابوالقاسم تويسركانى بـه  محمدخان با كمك آقاشي  عبدالرحمن و شي 

 محمدخان درگاهى رئيس تشكيالت نظميه رسيد. و افراد زير دستگير شدند 
باشـى، منتيـب    خان رزمجو، وكيلهلل. اسدا0. سيد ابوالقاسم موسوى، رهبر كودتا، 3
اصـغرخان،   . علـى 2تيـپ گـارد سـوار،     خان نظـامى از . آقاجان2تيپ اول گارد پياده،  به

. آخوندزاده، محمـد آخونـدزاده   6. سيدمحمودخان سيگارفرو ، 5شاگرد مدرسه امنيه، 
هـاى قـديمى و از    بهرام سيروس از اعضـاى حـزب عـدالت و از كمونيسـت     به معروف
حسـين لنكرانـى، از    . شـي  5دهندگان تشـكيالت كـارگرى در انزلـى و تهـران،      نسازما
هـاى نخسـت اسـتقرار قـدرت رضـاخان و       دهندگان تظاهرات خيابانى در سـال  سازمان
 3202هاى بعد از شهريور  سال
 

 اسناد نظميه

دادگـاه نظـامى    هـا را بـه   را معرفـى و آن  نظميه طى دو سند چگونگى كودتا و عاملين آن
 كند. فى مىمعر
 

 0314خرداد  24محكمه نظامى،  ديوان بيگى حكومت نظامى تهران به

 02العاده نظامى، راپرت، تـاري    وزارت جنگ، حكومت نظامى شهر تهران، محكمه فوق
 3222ماه خرداد 

جـرم   نظميه راجع به ۀديوان حرب با تقديم دوسيه واصله از ادار ۀمقام محترم محكم
باشى منتيب به تيپ اول گارد پيـاده،   وكيل خان و رزمجوسداهللسيدابوالقاسم موسوى، ا
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 امنيـه، سـيدمحمودخان   ۀاصـغر مـتعلم مدرسـ    خان نظامى تيپ گارد سوار، علـى آقاجان
 1رساند  عرض مى سيگارفرو ، آخوندزاده، شي  حسين لنكرانى به

موجب محتويـات دوسـيه و منـدرجات اسـتنطاقات و راپـرت مسـتنطق محكمـه         به
خـان در درجـه    موسوى و اسـداهلل  تقيير ليكن غر و آخوندزاده و شي  حسين بىاص على

 كنكا  بر ضد دولت كامالً و قويـاً  دوم به ۀخان و سيدمحمودخان در درجاول و آقاجان
نام حفظ امنيـت مملكتـى مجـازات چهـار نفـر محكـومين        هذا به باشند. على مى محكوم

و مقـررات جاريـه    3206 رجب ۀظامى ميوبن ۀمشاراليهم را مطابق قانون حكومت جليل
 محترمه خواستار است. ۀاز پيشگاه محكم

 2ديوان بيگى محكمه سلطان على )...( نامور
 

 0314خرداد  24گزارش ديوان بيگى حكومت نظامى تهران، 

العـاده نظـامى،    وزارت جنگ، حكومت نظامى شـهر تهـران و توابـع، محكمـه فـوق     
 3222 خرداد ماه 02تاري   راپرت، به

 ۀنظامى بـر طبـق دوسـيه اسـتنطاقى ادار     ۀالعاد فوق ۀمحترم ۀبيگى محكم آقاى ديوان
موسوى، اصغرخان شـاگرد مدرسـه امنيـه،     اشخاص مفيله االسامى ذيل  نظميه راجع به

 ۀخـان شـاگرد مدرسـ   باشى نظامى، سيدمحمودخان سـيگارى، آقاجـان   خان وكيلاسداهلل

                                                           
هـاف کمونیسـتى ایرانیـان     در فعالیت 1215هاف انقالب  . سیدابوالقاسم موسوف از جمله ایرانیانى است که ظاهرا از سال1

کـه در رس    عنـوان ایـن   به»... اش  هاف او و علت دستگیرف از فعالیت است. در مورد این بخشته شمقیم باکو شرکت دا
نیـز تـا کنـون    ( 172ابراهیمـوف  پیشـین      )« کـرده اسـت...   اف که در ارتش با دیکتاتورف رضاشاه مخالفت مـى  دسته

نـا  در  « عاصمى»کتر مسنن و احالعات دقیقى درکار نبوده است. در خاحرات ایرج اسکندرف از شرکت کسانى چون د
با مفاد اسناد این مجموعه همخوانى نـدارد. ر... ایـرج اسـکندرف  خـاحرات      حر  و توحئه موسوف یاد شده است که

 .114ـ117  انتشارات علمى  صص 1131کوشش على دهباشى  تهران   سیاسى  به

ند. یکى شـی  حسـین لنکرانـى اسـت کـه هـم در       ا هاف سرشناسى که در این زمینه مورد اشاره قرار گرفته از دیگر چهره
سیاسـى   ۀهاف مهم صحن از معرکه گردان 1121هاف بعد از شهریور  هاف نخست استقرار قدرت رضا خان و هم سال سال

 (معروف به بهرا  سـیرو  )تظاهرات خیابانى تهران بوده است. احتماالً منظور از  خوندزاده نیز میرزا محمد  خوندزاده 
کـار   رسـمى حـزب  بـه    هـاف نیمـه   فعالیـت  هـاف قـدیمى ایـران اسـت کـه در ایـا        زب عدالت و کمونیسـت از اعااف ح

دهى تشکیالت کارگرف در انزلى و تهران مشغول بود از  نجـایى کـه  خونـدزاده در ایـا  مـورد نظـر )تابسـتان         سازمان
شود )ر... ع. شـمیده    ن میرزا  زاد مىوساحت سلیما ( در تهران بود و براف مدتى نیز بازداشت شده است و بنا به1114

مورد «  خوندزاده»د نیست که همین ی(  بع52   ذربایجان روزنامه سینین نشریه سى    1171میرزا محمد  خوندزاده  
 اشاره در سنه مورد بحث باشد.

 کاوه بیاتهای کمونیستی در زمان رضاشاه ـ مرکز اسناد ملی ـ به کوشش  فعالیت. 2
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ضد دولـت و  اى عمليات بر پاره ه؛ كه شروع بهندزادشي  حسين لنكرانى، آخو سوارنظام،
حكومت جليله نظـامى ارسـال و    به 02/25نمره  ۀميالح مملكتى نموده و بر طبق مراسل

محكمه ارجـاع شـده و رسـيدگى     دايره كابينه به 252 ۀاالمر بر طبق يادداشت نمر حسب
 ت الذكر مطابق شرح ذيل اس خالصه اظهارات اشخاص فوق عمل آمده و به

واسـطه آشـنايى سـابقه يـك روز      دارد بـه  . طهماسب پسـر محمـدخان اظهـار مـى    3
حـاجى رحـيم آقـا قزوينـى بـراى       نامه توسط موسوى گفتم ممكن است يك سفار  به

اى كه خودم از آقا شي  عبـدالرحمن   نامه رياست محترم اركان حرب بگيرد كه با سفار 
. يمشغلى براى خودم نمـا  ۀقشونى تهي ۀگرفته بودم ضميمه نموده در ادار وكيل بروجرد

منـزلش   مـذاكرات بـه   شـود و مـرا بـراى    موسوى اظهار نمود صبر كن كارها درست مـى 
انقالبى كه خيـال دارد برپـا    ۀجا پس از مذاكرات تقاضا نمود براى تهي دعوت كرد در آن

انـد بـا او    دهخان بواهلل خالو قربان و احسان ۀجز عد سابقاً نمايد از نظاميان تيپ عراق كه
 منـزل آقـا شـي  عبـدالرحمن رفتـه      عقيده نمـايم پـس از اتمـام مـذاكرات بـه      آشنا و هم

حضـور بنـدگان حضـرت     دانم مرا به ام كه الزم مى مشاراليه گفتم قضايايى كش  كرده به
ببريد. گفت مطالـب را بنـويس    هعظم الوزراِ و رياست عاليه كل قوا دامت اشرف رئيس

عـرض برسـاند. شـب     اسم تويسركانى را ديده او قبول نمـود كـه بـه   باالخره شي  ابوالق
دنبـال   منزل من و تقاضا كرد كه قضـايا را جـداً   يك نفر ديگر آمد به ديگر  موسوى با

برحسـب   آقا شي  ابوالقاسـم اطـالع داده شـب بعـد     به نمايم. مالقات مزبور را هم فوراً
جا نيز آن 1ن رياست محترم نظميهمنزلش رفته جناب سرهنگ محمدخا اطالع مشاراليه به
مذاكره براى كش  قضـايا قـرار شـد يـك نفـر       ايشان معروض پس از آمده مراتب را به

 منيب از مأمورين تيپ عراق با من همراه نمايد. بعد نايب دويم يوس  آقاخان صاحب
منيب فوج بهادر را با من همراه نموده روز ديگـر موسـوى را مالقـات، اظهـار      صاحب
منـزل مـن بياينـد و مـن هـم       بـه  شـود قـرار گذاشـتيم كـه شـب را      منزل مـا نمـى  نمود 
 ۀمنيب مشـارالي  ايشان معرفى كنم. در شب معهود صاحب الذكر را به منيب فوق صاحب
خـان رزمجـو، آقاجـان     باشى اسـداهلل  موسوى هم با دو نفر نظامى )وكيل منزل من آمد به

صحبتشان اين بـود كـه عـده     ده، مفادصحبت كر نظامى مدرسه سوار( آمدند و شروع به
 جمع كرده و تهيه كرد تا آن موقع رؤساِ اداره قشونى را دستگير نمايند.

. نايب دوم يوسـ  آقاخـان. مشـاراليه در اظهـارات خـود  اقـرار طهماسـب را        0

                                                           
 1112ـ1111خان درگاهى ریاست تشکیالت نظمیه . سرهنگ محمد1
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در ظـرف يـك هفتـه از ايـن      كند كه موسـوى جـدريت داشـت كـه     تيديق و عالوه مى
 ودتا شده، اشخاصى كه الزم است دستگير شوند.مذاكرات نتيجه گرفته شود ك

آشـنايى بـا موسـوى     ۀدارد بنابر سابق امنيه اظهار مى ۀ. على اصغرخان شاگرد مدرس2
خان رزمجو هم با من بود موسـوى   اسداهلل كهدر رشت يك روز در موقع عبور درحالتى

 خـان مشـاراليه  را نزديكى دروازه دولت مالقات در بين صحبت تقاضا نمود كه با اسداهلل
منـزل مشـاراليه رفتـه     خـان بـه  منزلش برويم. بعد از چند روز در ماه رمضان با اسداهلل به

بايد اقداماتى كـرد كـه شـما هـم      ماند، كرد كه اين طور نمى دربين صحبت اظهاراتى مى
خان گفت ما همه نوع حاضريم. موسوى اظهار داشت جمعيت مـا   راحت بشويد. اسداهلل

خان هم اظهار كرد شما هم چنـد نفـر رفقـاى حسـاس خـود را      اسداهلل به خيلى است و
دماوند پـيش آمـد،    من معرفى كنيد. پس از مذاكرات بيرون آمديم. چون من مأموريت به

 از دماوند احضار شدم. كه اخيراً دماوند رفته تا اين
دارد  ر مىباشى و نويسنده در تيپ محترم گارد پياده اظها خان رزمجو وكيل. اسداهلل2

را مالقات كرديم برحسب تقاضـاهاى او   اصغر مذكور موسوى اول كه على ۀبعد از جلس
باشـند   جنگ مـى  ۀنمود كه تمام ملل دنيا در تهي در منزلش او را مالقات اظهار مى مجدداً
تا چهار سال ديگـر جنـگ عمـومى     شوند و حتماً روس و ژاپن با هم متحد مى آلمان و

يك طرف روس و از طـرف   يش نرويم از بين خواهيم رفت، باز ازشروع و چنانچه ما پ
ديگر انگليس داخل خاك ايران خواهند شد. ما بايد از حاال اقداماتى بنماييم و بـا يكـى   

هـاى   گذارند ما پيشرفت نماييم. ما بايـد قـدم   اى هستند كه نمى عده از دول متفق بشويم.
 را بتوانيم حفظ بكنيم.بلندى برداريم كه تا چهار سال ديگر خودمان 

اى  سوم اظهار نمود ما بايد بعضى موانع را از جلو برداريم، بايد يـك عـده   ۀدر جلس
مقتدرى تشكيل بـدهيم. گفـتم شـما بـا      تهيه و كودتايى بنماييم و درنتيجه يك حكومت

خواهيد يك همچو اقدامى بنماييد. جواب داد هـر وقـت از شـما مطمـئن      دست كى مى
باشـند و   ، اشخاص فعالى هستند از نظاميان كه همه سرهنگ و ياور مىديد شوم خواهيد

بعـد صـحبت از    هـا را خواهيـد ديـد.    غيرنظامى هـم هسـتند انشـااهلل همـين روزهـا آن     
ــوام ــا عبداليــمدخان    ق ــه او را ب الســلطنه و مســئله تروريســت شــده تقاضــا نمــود ك
سابقه عبداليـمدخان را  آشنايى  ۀمالحظ به 1منيب سابق ژاندارمرى آشنا نمايم. صاحب
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او را  مالقات و يك روز موسوى را با سيدمحمودخان سيگارى رفيـق خـودم كـه سـابقاً    
منـزل عبداليــمدخان بـروم. صــحبت موسـوى بــا     معرفــى كـرده بــودم بـه   موسـوى  بـه 

منـزل   مجـدد مـن بـه    نتيجه نشده مراجعت كردند. فرداى آن روز عبداليمدخان منتج به
يكديگر نزديك شده شما هم با رفقـاى ديگرتـان    گفت بايد به موسوى رفتم مشاراليه مى

هـاى   شما داده شود. از قراوالن درب عمـارت  دستور به مذاكره و همديگر را بشناسيد تا
 سلطنتى سؤال كرد و گفتم نظامى هستند گفت اگر تنهـا وليعهـد را دسـتگير كنـيم مثـل     

ز توقي  كـرد آن وقـت سـردار    بايد خود سردار سپه را ني 1كنند پارسال مردم هيجان مى
اقـدام ننماينـد گفـتم ايـن مسـئله       ها هم واليات تلگراف كنند كه آن امراِ لشكر به سپه به

منيـبان ديگـر را    غيرممكن است. اظهار نمود حاال حق داريد بترسيد ولى وقتى صاحب
يد منيبانى را كه گفت مالقات خواه كنيد فردا شب بياييد صاحب مى ديديد اطمينان پيدا
هم براى مالقـات بـا    خان نظامى مدرسه سوار كه او را اتفاق آقاجان كرد عير آن روز به

موسوى حاضر كرده بودم درب منزل موسوى رفته اظهار نمود شما برويـد اول ناصـريه   
معهود رفته موسوى هم بعد رسيد او از جلـو، مـا دو نفـر از     محل بايستيد تا من بيايم به

حضـور   جا مشاهده شد نايب دوم يوسـ  آقـا هـم   تيم در آنمنزل طهماسب رف عقب به
داشـت   منيب مشغول صحبت شده. نايب مشـاراليه اظهـار مـى    دارد. موسوى و صاحب

منزل ما بـرويم. طهماسـب گفـت     خوب است به جا محل خوبى براى صحبت نيستاين
يد. بعـد  رويم. گفتند شـما بايـد باشـ    مطمئن باشيد. من گفتم اگر از ما مطمئن نيستيد مى

اظهار نمود وطن ما خراب است بايد كوشش كنيم تا ايجاد سرمايه نماييم، بايـد   موسوى
هـا بـا وجـود     مـن گفـتم روس   منيب گفت من مخال  هسـتم.  زحمت بكشيم صاحب

منيـب   ها بشـود صـاحب   گذارند داخل مملكت آن اند كسى را نمى كه بلشويك شده اين
كنند ولى براى شما آن قدر اهميـت   تنبيه مى فوراًما را بگيرند  گفت ما نظامى هستيم اگر

توى اتاق بـا   منيب رفت بيرون نگاه كرد و آمد ندارد موسوى يك حرفى زد كه صاحب
موسوى بنا كردند آهسته صحبت كردن. در بين صحبت اظهار نمود يك جايى است كـه  

ِ  توان نظامى فرستاد )غرض جا نمىآن عظـام   منزل بندگان حضرت اشرف رياسـت وزرا
نمودنـد   2جا چند نفر نظامى رشيد هستند. بعد صحبت از باسـتيان كه آن است( براى اين

اسلحه. بعد اظهار داشتند  ۀجا دست پيدا كرد و براى تهيآن هر نحوى هست به بايد به كه
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خواهيم بر داريـم. از   گذارده هرچه مى ها اسلحه در انبار است دو نفر درب انبار كه شب
د عده چه قدر دارى گفتم كسى را ندارم. گفتنـد بـا مسلسـل تيرانـدازى     من سؤال كردن
گفتم رفيقى در تيپ سوار دارم او بلد است، ممكن است رفته او را ببيـنم.   كردن بلدى؟

تيرانـدازى نماينـد و    تواننـد  نايب گفت من چند نفر دارم كه بـا پنجـاه تيـر خـوب مـى     
دانم. موسـوى اظهـار نمـود     ا پنجاه تير مىخان نظامى اظهار نمود من تيراندازى بآقاجان

منيب اظهار نمـود كـه اقـالً     جمعه كودتا نماييم. صاحب بايد زودتر اقدام كرد و تا شب
 ده روز وقت الزم دارد. موسوى گفت بايد شب تعطيل نباشد و قـرار شـد شـب آينـده    

 جلسه در منزل نايب باشد.
خان رزمجو باشى اسداهلل رفى وكيلمع دارد بنا به . سيدمحمودخان سيگارى اظهار مى5

خـود  و يـك مرتبـه هـم در منـزل       دو مرتبه مـن موسـوى را )يـك مرتبـه در منـزل     
مـن گفـت    عبداليمدخان( مالقات نموده همه را صحبت از تغيير رژيم بود. موسوى بـه 

موقع من دستور بدهم و علت دخـول خـود را    انقالب تهيه كنيد تا به شما يك عده براى
منيـب بشـوم    صـاحب  خواستم گويد براى اين بوده است كه مى وسوى مىدر قسمت م

 اظهار خود  داشته است.( )سابقه در ژاندارمرى و قشون تا معين نايبى بنا به
باشى  خان وكيلمعرفى اسداهلل دارد بنا به . آقاجان نظامى جزو مدرسه سوار اظهار مى6

جـا برحسـب دسـتور موسـوى     و از آن كـرد  درب منزل موسوى رفته موسوى اظهار مى
جا با  منزل طهماسب رفته در آن اول خيابان ناصريه آمده با موسوى كه بعد از ما آمد به به

نفر نايب دويم قشونى كه قبالً بدانجا آمده بود مشغول صـبحت شـدند    طهماسب و يك
الـوزراِ   )مقيـود رئـيس   كه بايد با يك قسمت قشونى همراه شده چون حضرت اشرف

كند بعضى رؤساِ را از كار برداريم.  كرد و حاليه ديگر كار نمى خوب كار مى است( اول
كردند دستگير كننـد عبـارت    كرد و اشخاصى را كه مذاكره مى بعد صحبت از طرز كودتا

خان فرمانـده   بود از بندگان حضرت اشرف رئيس الوزراِ، حضرت اجل سرتيپ مرتضى
يـه، سـرهنگ كـريم آقاجـان كفيـل      ، جناب سرهنگ محمدخان رئـيس نظم 1لشكر مركز
هـا   دولت ملـى تشـكيل بـدهيم. صـحبت آن     گفت بايد كودتا كرد تا موسوى مى 2بلديه.

مشاراليه جلسـه   طورى بود كه مرا ترس گرفته بود. بعد قرار شد فردا شب در منزل نايب
 داير شود.
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اى خان رزمجوى از من تقاضـ  دارد موسوى توسط اسداهلل . عبداليمدخان اظهار مى5
تغييـر رژيـم بـا او     اظهار داشـت راجـع بـه    مالقات نمود و در منزل من در موقع مذاكره

صحبت نمايم من از داخل در صحبت با مشاراليه امتناع نموده در موقـع خـروج اظهـار    
منزل من  خواهشمندم چنانچه براى من گرفتارى رخ داد بگوييد محض آشنايى به داشت
 آمده بود.
هيچ  ا بههشود كه مشاراليه زاده و شي  حسن لنكرانى معلوم مى. از تحقيقات آخوند2

ها همـراه نبـوده و    و اصالً با خياالت آن وجه با موسوى و رفقاى او طرف مواجهه نبوده
 اند. اطالعى هم نداشته

 الذكر را اقرار ولى اظهار درپى با اشخاص فوقهاى پى . سيدابوالقاسم موسوى مالقات6
اقتياديات مملكت و جمهوريت بوده اسـت ولـى    به ها راجع ن با آنهاى م دارد صحبت مى
هاى  مالقات الذكر و اوضاع احوال آشنايى و طرز طور كلى از قرار اظهار اشخاص فوق به

 اشخاص معلوم است در صدد توطئه و تهيه كودتايى بر ضد دولت بوده است.
الـذكر سيدابوالقاسـم    هذا مطابق مندرجات دوسيه و اقرار خود اشخاص فوق بناِ على
 طور كلـى بـا خيـاالت    رزمجوى نيز معلوم است كه به خان نام عامل توطئه و اسداهلل موسوى به

 انـد، مقيـراند و   موسوى همراه و مشغول اجراى خياالت او بوده و كامالً جديت داشـته 
هـا   گـردد از عمليـات آن   خان نظامى نيـز مفهـوم مـى   سيدمحمودخان سيگارى و آقاجان

و آخوندزاده و شي  حسن لنكرانى  اصغرخان امنيه ل نبوده و تقيير دارند. ولى علىمي بى
 3باشند. مستنطق محكمه. تقيير مى كلى بى به

 )امضا ناخوانا(
 

 ادوار مختلف رهبرى حزب

زاده،  دهنـد )سـلطان   ، منتخبين كنگره انزلى رهبرى حزب را تشكيل مى3066. در سال 3
 چلنگريان( ورى و برادران آقايوف، پيشه

، منتخبـين كنفـرانس بـاكو در رهبـرى حـزب بودنـد )حيـدرخان،        3066. در سال 0
 ورى و...( زاده و پيشه سلطان
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 تاریخچه حزب عدالت و حزب کمونیست ایران          008

 

زاده  ، محمد دهقان، آخوندزاده، اسماعيل فارسى و رضاقلى عبـداهلل 3220. در سال 2
 در رهبرى حزب بودند.

اهلل، بـاقرزاده و   سى، سالمزاده، فار محمد پروانه، آخوندزاده، عبداهلل 3222. در سال 2
 ورى در رهبرى حزب بودند. پيشه
 .بعد، كميته مركزى حزب ديگر وجود خارجى نداشت به 3222. از سال 5

 رهبرى حزب تحت پيگرد نظميه رضاشاه قرار گرفت. عبدالحسين حسـابى  3222درسال 
شـدند.  و سـاير فعـالين حـزب زنـدانى      ( استاد ميرزا على، باقرزاده و پروانـه د)دهزا
اى كـم   خاطر فشار نظميه و احتمال دستگيرى از ايران خارج شدند. عـده  به اى ديگر عده

هاى محـدود   بيرون از زندان از پيگردهاى پليس در امان ماندند كه در فعاليت در ايران و
 نقش داشتند.

 

 0سازمان حزب كمونيست در تهران

 تهـران منتقـل   فعاليت حـزب بـه  پس از شكست انقالب گيالن و كشته شدن حيدرخان، مركز 
 هاى حزبى درتهران رونق يافت. و فعاليت ، زمان تاجگذارى رضاخان.3222شد تا سال 

فريبانه خود را طرفدار كارگران، دوستى با اتحاد  قدرت عوام رضاخان كه تا رسيدن به
سركوب  نقاب از چهره برداشت و دست به قدرت رسيدن داد. بعد از به شوروى نشان مى

 هاى كارگرى و حزب كمونيست زد. حاديهات
ميـزان زيـادى توسـعه پيـدا كـرده       هاى كارگرى بـه  ، اتحاديه3222تا قبل از سركوب 

متشـكل بودنـد. و در رطس تمـامى     هـا در تهـران   كارگر در اتحاديه 2222بودند. حدود 
 ها، اتحاديه كارگرى چاپ بود كه رهبر آن باقرخان و پروانه بودند. اتحاديه
كردند. دفاع از حقـوق كـارگران،    ها نقش سياسى مهمى درتهران ايفاِ مى تحاديهاين ا

 نهضت انقالبى جهانى و انترناسيوناليسـم شـعار   مبارزه با ارتجاع داخلى و امپرياليسم، دفاع از
 .هاى كارگرى بود درضمن صاحب چندين روزنامه حقيقت، كار و اقتياد بودند اتحاديه
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 حشت، سال ترور و و0311سال 

كرد. عشـقى شـاعر انقالبـى     رضا شاه رژيم خود را از طريق ترور و وحشت تحكيم مى
« نييحت قـزوين »و مدير روزنامه  ترور شده بود، واعظ قزوينى عضو حزب كمونيست

ترور شده بود. مدرس نماينده مجلس ترور شده بود. سرهنگ فوالدين كه قيـد كودتـا   
و سرهنگ محمد درگاهى درايـن زمـان رئـيس    را داشت اعدام شده بود  برعليه رضاشاه

 شهربانى و عامل ترور و وحشت بود.
 

 وضعيت داخل حزب

تركيب طبقاتى سازمان حزب، در اين زمـان، در تهـران يكنواخـت نبـود. گـاهى تعـداد       
 كارگران بيشتر از روشنفكران بود و گاهى برعكس.

كـار علنـى را از    هاى حزبى مخفى بود. ترور سـياه رضـا شـاهى اجـازه     كليه فعاليت
فعاليـت مخفـى حـزب اجـازه      حزب گرفته بود با اين همه دمكراسى حزبى تا جايى كه

 شد. داد رعايت مى مى
اى  هـا هفتـه   شـد. حـوزه   هاى كار حزبى محسوب مى ها يكى از پايه فعاليت در حوزه

العـاده   و ضرورى كـه جلسـه فـوق    دادند. مگر در مواقع بحرانى يكبار تشكيل جلسه مى
 شد. زار مىبرگ

نفر بود. ترتيب و محل حوزه هميشه مـورد دقـت قـرار     2ـ5تعداد اعضاِ  حوزه بين 
شد تا  مخفى و اصول ايمنى رعايت مى حوزه تمامى نكات كار گرفت و براى آمدن به مى

 محل حوزه برسد. مبادا پليس با تعقيب يكى از اعضاِ  حوزه به
ار در دوران مخفـى بـود رعايـت    هاى شديد حزبى كه يكـى از شـرايط كـ    ديسيپلين

هـا   محلى، توسط برگزارى كنفـرانس  هاى شد. مسائل سازمان حزب و انتخابات كميته مى
 شد. حل و فيل مى

صـورت   هاى خود را به حزب در اين زمان فاقد ارگان علنى بود و مجبور بود ديدگاه
 شبنامه در مراكز كارگرى و محالت پخش كند.

بحرين مال ايران اسـت. انگلـيس   »يه بحرين و شعار گيرى حزب در مورد قض موضع
 پخش شد. و اثر خوبى داشت. صورت شبنامه به«. بحرين را تيرف كرده است
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 سازمان جوانان كمونيست ايران

فعال بـود. و بعـد    3222حزب در تهران سازمان جوانان را تشكيل داد. كه تا ضربه سال 
 آن چيزى نماند.علت فشار پليس تارو مار شد و از  از آن به

سازمان جوانان دوباره فعـال شـد. و در ايـن دوره توسـط      3226ـ5هاى  در بين سال
روشنفكر. رضا روستا، دكتر رادمنش و  شد. يك كارگر، دو يك رهبرى سه نفره اداره مى

 اردشير آوانسيان در اين ايام در رهبرى سازمان جوانان بودند.
 

 هاى فعاليت سازمان جوانان زمينه

شـد و داراى   هـاى آن هـر شـب تشـكيل مـى      ليت سازمان جوانان مخفى بود. حـوزه فعا
 خود بود. هاى مخيوص به برنامه

 كرد  عرصه فعاليت مى 0سازمان جوانان در 
. در عرصه روشنفكرى، كه بيشتر در ميان دانشجويان بود. دانشـجويانى كـه عضـو    3

 اشتند.مهمى د سازمان بودند. در تأسيس اتحاديه دانشجويان نقش
 هاى مهم فعاليت سازمان جوانان حزب بود. دارالفنون نيز از محل ۀمدرس
هــاى  تظـاهرات دانشــجويان درمقابـل وزارت فرهنــگ كـه برعليــه زورگـويى     . در0
 رهبرى داشت. خانه برپا شده بود، سازمان جوانان نقش و وزارت
 

 ارگان سازمان

كرد. اين مجله با دسـت   تشر مىمن« بلشويك جوان»عنوان  اى به سازمان جوانان مجله
هـاى ماركسيسـتى مـورد     مجله تئورى شد. دراين شد. و با كاغذ كپی تكثير مى نوشته مى

 گرفت. بحث قرار مى
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 اتحاديه دانشجويان در كرج

سازمان جوانان با پايگاهى كه در مدرسه عالى كشاورزى كرج داشت، توانست اتحاديـه  
مـدت توانسـت عـالوه بـر ارتبـا  بـا        درايـن  دانشجويان را در كرج تشـكيل بدهـد. و  

 محلى نيز تماس برقرار كند. يانبازاربا دانشجويان 
 

 نقشه متينگ در مسجد شاه

هـاى سـركوبگرانه رضاشـاه بـود. ميـدق و مـدرس از رفـتن         اوج سياسـت  3225سال 
ناراضـى بودنـد. حـزب و سـازمان      هاى رضاشاه مجلس باز ماندند. و مردم از سياست به

مســجد شــاه متينگــى عليــه  تيــميم گرفتنــد در 3225ارديبهشــت  حــزب درجوانــان 
رضـا شـاه برگـزار كننـد. در روز برگـزارى متينـگ پلـيس مـانع          هاى انتخاباتى سياست

نقشـه   برگزارى متينگ شد. و در روزهاى بعد مسئولين سازمان جوانان دستگير شدند. و
 متينگ در نيمه راه رها شد.

 

 سازمان حزب در گيالن

از شكست انقالب گيالن )نهضت جنگل( كادرهاى حزب در رشت و بندر پهلـوى  پس 
شهر متالشى شد. عده زيادى دسـتگير و   تحت تعقيب قرار گرفتند. و تشكيالت اين دو

 خارج گريختند. ناچار به اى ديگر به زندانى شدند. و عده
يـل سـال   كـه در اوا  تا مدتى تشكيالت در اين دو شهر وجود خارجى نداشت. تا اين

هاى حزبـى   وارد گيالن شد. و حوزه محمد آخوندزاده عضو كميته مركزى حزب 3223
هـاى شـهرى در    را بار ديگر در اين دو شهر احياِ كرد. كميته ايالتى در گـيالن و كميتـه  

 هاى زير سازمان داده شد. فعاليت كردند. در اين هنگام اتحاديه شروع به انزلى و رشت
 . اتحاديه ماهيگيران2بانان و  . اتحاديه كرجى0. اتحاديه حماالن، 3

عضـو داشـتند. امـا اعضـاِ       522ــ 622بانان هر كـدام بـين    اتحاديه حماالن و كرجى
 رسيد. نفر مى 3222هاى ماهيگيرى به  اتحاديه
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 0312انتخابات مجلس سال 

كارگران انزلـى محمـد آخونـدزاده را كانديـد خـود       3220در انتخابات مجلس سال 
بنـد   حداقل دمكراسى پـاى  رضاشاه به اگر مختير دمكراسى وجود داشت و رژيم كردند.
 شد. شك محمد آخوندزاده از انزلى انتخاب مى بود، بى

عالوه بر كارگران، روشنفكران، جوانان كمونيست و جمعيت فرهنگى آخونـدزاده را  
 كانديد خود اعالم كرده بودند.

زاده و  تيپ گيالن، آخونـدزاده، داد  چيزى نگذشت كه سرتيپ محمد آيرم فرمانده 
 اى ديگر را دستگير و زندانى كرد. عده

بدين ترتيب بار ديگر ارتجاع رضاشـاهى تشـكيالت حـزب و اتحاديـه كـارگرى را      
 متالشى كرد.

 

 تشكيالت گيالن

هـاى   فعاليت حزب در گيالن افزايش يافـت. و حـزب توانسـت اتحاديـه     3226در سال 
 كارگرى را شكل بدهد 

ا، ـدوزه اديه كالهـ. اتح2ار نفت، ـارگران انبـاديه كـ. اتح0ازها، ـس اديه حلبىـاتح .3
. اتحاديـه  6بانان در بنـدر پهلـوى،    كرجى . اتحاديه5. اتحاديه حماالن در بندر پهلوى، 2

 سازها در بندر پهلوى . اتحاديه حلبى5كارگران شيالت در بندر پهلوى و 
 

 سازمان جوانان كمونيست

دهـى كنـد. و   وانست در رشت و پهلوى سازمان جوانـان كمونيسـت را سـازمان   حزب ت
 دربخش جوانان مشغول فعاليت شود.

 

 فعاليت در ميان دهقانان

حزب درتال  بود تا بين دهقانان نيز تشكيالت خود را داير كند. درهمين زمان حـزب  
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ـ  اطى برقـرار  پهلوى و رشت ـ خوى ارتب  توانست با روستاهاى اطراف شهر، بين رشت 
 اى پيدا كند. علت شرايط نامساعد اين ارتباطات نتوانست جنبه توده كند. اما به
 

 0301سركوب سال 

 تشكيالت رشت و پهلوى متالشى شد. و عده زيادى دستگير شدند. 3232درسركوب سال 
 

 0روايت نظميه هاى حزب در گيالن به فعاليت

انقالب درآستارا. رئيس نظميه اردبيل طى  هاى ميور و مجله بيرق دنبال پخش اعالميه به
 شود. كنندگان آن مى عاجل براى دستگيرى توزيع وزارت داخله خواستار اقدامات گزارشى به

 گزار  نظميه اردبيل
 3225دى  32
هـاى سـابق درب    ژالتـين  ماه جارى در آستارا دو ورقه ميور چاپى شبيه بـه  36ليله 

عمـومى و درب مدرسـه حكـيم نظـامى      وظيفه نظام 6منيبان كادر حوزه  منزل صاحب
اند. همچنين دو جلد مجله چاپ سنگى نظير مندرجات بيرق انقالب درب  الياق نموده

عالوه يك جلـد مجلـه    اند. به تلگراف و داخلى يك باب دكان غيرمسكونى انداختهۀ ادار
ت نظـر مظنـونين   كه تح اين نظر به منزل رئيس بلديه آستارا انداخته شد... بيرقه انقالب به

معيـت نايـب    نتيجه نبخشيده و اين عمليات در آستارا تكرار شده لهذا دو نفر مفـتش بـه  
آستارا اعزام گرديـد. كـه منـازل مظنـونين را تفتـيش و اشـخاص        به خانسوم جعفر قلى

 مزبور جدا تعقيب شوند.
 رئيس نظميه اردبيل

 وزارت داخله دفتر مخيوص به
 3226فروردين  33

اداره پرسـى آذنفـت    وزارت جليله داخله. مطابق اطالعـات واصـله اخيـراً   محرمانه. 
وسـيله كشـاورز    اى از مبلغين به عده قزوين انتقال يافته و همچنين از اداره نوبل رشت به

مترجم كنسولخانه شوروى و فروز  معلم معارف گيالن عضو مجمع فرهنـگ از قبيـل   
نظـر  كه سجل كارگر دارد. در قزوين تحتساز  نجار استاد على حلبى معروف به آقامحمد

                                                           
 وه بیاتزمان رضاشاه ـ به کوشش کاهای کمونیستی در  . فعالیت1



 تاریخچه حزب عدالت و حزب کمونیست ایران          024

 

مبـارك ملوكانـه ارواحنـا فـداه      االمر باشند حسب اسماعيل همتى عضو پرسى آدنفت مى
حكومـت و نظميـه    رساند كه تعليمات مقتضيه به اطالع آن وزارت جليله مى مراتب را به

 از رفتار اشخاص مزبور صادر فرمايند. قزوين مبنى بر مراقبت
 وص شاهنشاهىرئيس دفتر مخص

 وزارت داخله تشكيالت كل نظميه به
 3226مهر  30

هـا   دهد جمعيت فرهنگ كه از زمان سابق دراثر نفوذ خارجى نظميه گيالن راپرت مى
هـا در آن صـفحات    ورود بلشـويك  در رشت تشكيل شده و در موقع انقالب گـيالن و 

در عقيده اعضاِ  آن  هايى كه با جمعيت مزبور شده رفته رفته واسطه مساعدت و كمك به
كرده است و با دست عمال خارجى براى پيشرفت مـرام كمونيسـتى شـروع     رسوخ پيدا

قشـون ايـران آپراسـ  از     عمليات نموده تا بعد از خاتمه غائله آن حدود و مظفريـت  به
ها به كنسولگرى رشـت تعيـين شـده، مشـاراليه نيـز بـا مبـرّزين و عـاملين          طرف روس

از  كريم كشاورز، انيارى، كبارى، شريفى، حسن آقاى  ت بودندجمعيت مزبور كه عبار
 خـان جـوان مـراوده داشـته عنـان و     زاده، روستا، ميـرزا حسـين   سرشت، رضا حسن نيك

نمودنـد كـه    اقدامات مضره و تبليغات مى دست گرفته مبادرت به اختيارات جمعيت را به
د تعقيب واقع شـده و اغلـب   كش  و مور ها درنتيجه مراقبت مأمورين اعمال و نيرات آن

اند كـه راپـرت آن جريانـات درموقـع      روسيه و بعضى نقا  داخلى تبعيد گرديده ها به آن
سرشت و محمدعلى آقا  حسن آقاى نيك مقامات مربوطه تقديم شده است. اخيراً به خود

باشند، كشاورز كه  تحت تعقيب مى ايران مهاجرت كرده و دستگير و شريفى از روسيه به
 مترجم كنسولگرى روس و از عمال جمعيت مـذكور اسـت در كنسـولگرى روس    فعالً
اسـم بعضـى از اعضـاِ  جمعيـت      ( تشكيالتى داده بـه يجوانان )سايرزباالشو نام اتفاق به

جبـارى، نويـدى تقسـيم     پريشان و معيل وجوهى اخذ و بين خودشان از قبيل وحدانى،
خانـه فرهنـگ تشـكيل و     يـا قرائـت  نمايند و جلسات خودشان را در منزل كشـاورز   مى

خانه را تعطيل كرده  نظميه مزبور دستور داده شد كه قرائت به نمايند. تيميماتى اتخاذ مى
ميـالح   ها را تحت نظـر قـرار داده و در صـورت بـروز اعمـال بـرخالف       و كاركنان آن
 ها را جدا تعقيب نمايند. مملكتى آن

 رئيس كل تشكيالت نظميه مملكتى
 سرتيپ كوپال
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 0312تشكيالت حزب در آستارا سال 

ميــرزا محمــد علــى آغــاجى مســئول تشــكيالت آســتارا، ســازمان حــزب در آســتارا را 
 كند. مربو  مى هم دهد. و تشكيالت آستارا و اردبيل را به سروسامان مى

هـا   كند و مسئوليت حوزه دهى مىهاى شهرى را سازمان ميرزا بيوك آقا جمالى، حوزه
 سپارد  مى اشخاص زير را به
. ميـرزا صـفر   2. مشهدى غنى ابراهيمى، 2. غالمحسين رحمانى، 0. عزت فيروزى، 3

 كرانىضى نونهز. فرخى ف5نوعى و 
 رياست وزراِ وزارت جنگ به

 3226بهمن  32
محرمانه. مستقيم. مقام منيع رياست وزراِ عظام دامت شوكته. تعقيـب ابالغيـه نمـره    

رسـيد، و از شـرف عـرض خاكپـاى      شكر شمال غـرب از ل طبق راپرتى كه اخيراً 5356
مبارك ملوكانه ارواحنا، گذشته، چند سال اسـت در آسـتارا تشـكيالت كمونيسـتى داده     

فعالً با ميرزا محمدعلى )قزل( آغاجى مهاجر است كه فعالً در رشـت   شده و رياست آن
يرزا بيوك آقـا  مربو  و م باشد. و تشكيالت كمونيستى اردبيل و آستارا نيز با يكديگر مى

هاى تشكيل داده و نظارت  جمالى عضو مؤسسه شيروخورشيد اردبيل سال گذشته حوزه
اشخاص ذيل اسـت  عـزت فيـروزى خيـا ، غالمحسـين رحمـانى،        به هاى مزبور حوزه

االمـر   حسـب  مشهدى غنى ابراهيمى، ميرزا صفر نوعى، فرضـى نونـه كرانـى، هـدايت و    
الـذكر كـه مبـدط و منشـأ      فدا مقرر اسـت افـراد فـوق   جهان مطاع مبارك ملوكانه ارواحنا 

هـذا مراتـب را بـراى استحضـار      علـى  دگردن تشكيالت مزبور هستند مورد تعقيب واقع
خاطر مبارك ابالغا معروض داشت كه براى اجراى امر جهان مطـاع مبـارك اوامـر الزم    

 .فرمايند صادر
 3اسعد ـ وزارت جنگ

 

                                                           
 ـ همان کتابهای کمونیستی  . فعالیت1
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 يك نكته

دهنـد و همـه    وزير ارجاع مـى  نخست شاه و شاه به ر جنگ بهدر تمامى اين اسناد كه وزي
جهان مطاع، مبارك ملوكانـه ارواحنـا    امر»اى  شوند تا با دستگيرى و تبعيد عده بسيج مى

انـد. و نهايـت درمـورد     اى جمـع شـده   پيونـدد. عـده   وقوع نمى اجرا شود. جرمى به« فدا
 . هـيچ اقـدام عملـى و   كنند. و اين عـده كمونيسـت هسـتند. همـين     مى مملكت صحبت
مملكت و مـردم   گيرد. جرم اين افراد فقط فكر كردن درمورد اى صورت نمى خرابكارانه

 است. و در نزد ديكتاتورى جرمى از اين باالتر نيست.
 

 0روايت اسناد و نظميه تشكيالت آستارا به

 نويسد  نظميه در مورد تشكيالت آستارا چنين مى 6/32/3226در گزار  
مونيستى آستارا چند سالى است كـه فعـال اسـت. مؤسسـين آن جليـل      تشكيالت ك

 اند. مهاجر بوده ستارزاده و ميرزا محمدعلى قزل آغاجى
دار بوده است. پـس از فـرار    در شروع كار ميرايوب مسئول و جليل ستارزاده تحويل

فرضـى گذاشـته شـده و پـس از تبعيـد       عهـده  جليل ستارزاده، مسئوليت تشـكيالت بـه  
 شود. آبادان رياست كميته با عزت فيروزى خيا  مى به ميرايوب

 اعضا كميته آستارا
ى، ـين رحمانـ. غالمحس2رو ، ـف . على نفت2. معمول، 0ى، ـونه كرانـرضى نـ. ف3
 . ميرزا بابا فرا  گمرك2فرو ،  نفت . غالم5. ميرزا صفر نوعى، 6. ميرزا غنى ابراهيمى، 5

 

 هاى جمعيت فرهنگ فعاليت

كوشـش حسـين    شمسـى بـه   3065رهنگ رشت تشكيالتى بـود كـه در سـال    جمعيت ف
كـرد. بـا    آموزگـار را منتشـر مـى    جودت تأسيس شد. حسين جودت در رشت روزنامـه 

درجه سرهنگى رسيد. پـس از شكسـت    دست گرفت و به شروع نهضت جنگل تفنگ به
اخان خالو قربان و همراهانش تسليم دولت رضاخان شد. و رضـ  همراه نهضت جنگل به

                                                           
 ـ همان کتابهای کمونیستی  . فعالیت1
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عناصـر مهـم    اروميه با سميتقو كرد. و غدارانه خـالو قربـان و   اين گروه را روانه جنگ به
تهـران بازگشـت و    قتل رساند. جودت بعـد از مشـاهده ايـن جنايـات بـه      گردان او را به

 كار شد. دروزارت فرهنگ مشغول به
 

 عناصر مهم جمعيت فرهنگ

 . كريم كشاورز،6. محمدتقى جبارى، 5نگ، . اسماعيل شبر2. سيرتى، 2. ثابت، 0. رائفى، 3
. غالمرضـا آزار،  33. فيـيحى،  32ناصـحى،   .6. آقا دائى نمايش، 2. اسماعيل سليمى، 5
ى فـروزى،  ـ. عل35ى، ـ. طلوع36ى، ـ. رضاي35ى، ـ. كياي32. نيارى، 32ى، ـ. كوچك30
يان، ـوانسير آـ. اردش03ى، ـچ . گيوه02ى كپور، ـيدعلـ. س36ت، ـرشـس نيك نـ. حس32
 . رضا روستا00
 

 هيئت مديره جمعيت فرهنگ

. طلوعى، 5برنگ، ـماعيل شـ. اس2ى، ـى كيايـ. عل2تا، ـ. رضا روس0اورز، ـريم كشـ. ك3
 . على فروزى5. محمدتقى جبارى، 6

( عنوان فرهنگ نـوين برخـود   3066ـ3220مجمع فرهنگ در جريان انقالب گيالن )
 هاى سوسيال دمكراسى نزديك شد. انديشه به روسيه 3635نهاد. و تحت تأثير انقالب 

 

 هاى جمعيت فرهنگ فعاليت

هاى هنرى، اجتماعى، سياسى. از آثار مولير و ساير نويسندگان داخلـى و   . دادن نمايش3
. تشـكيل  2علمى، ادبى، اجتماعى و سياسى،  هاى هفتگى  . برگزارى كنفرانس0خارجى، 
هـا و   الهـار مجلـه فرهنـگ، رسـ   ـ. انتشـ 2، وادىـسـ هـاى اكـابر بـراى محـو بـی      كالس
. تشـكيل  5. ايجـاد كـالس موسـيقى،    6خانـه،   . تشكيل كتابخانه و قرائـت 5 ورها،ـبروش

ابتكـار   نسـوان بـه   . تشكيل جمعيـت سـعادت  2مدرسه دهقان و كالس اكابر در روستا، 
. تشكيل مدرسه سـعادت و مجلـه   6جميله صديقى و سكينه شبرنگ و روشنك خانم و 

 زنان. سعادت براى آگاهى دادن بهپيك 
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بـا نيـب عكـس كـالرا زتكـين،       3632مارس  2جمعيت زنان براى نخستين بار در 
 رهبر زنان جهان روز جهانى زن را جشن گرفت.

مناسبت محبوبيتى كه در بين مـردم داشـت. مـورد كينـه دسـتگاه       جمعيت فرهنگ به
اى از  باالخره موفق شـدند عـده   و رضاخانى و سرلشكر آيرم نماينده شاه در گيالن بود.

 3232شهرهاى ديگر تبعيد كنند. اين جمعيـت تـا سـال     افراد برجسته اين جمعيت را به
 خود ادامه داد. فعاليت كماكان به
 

 يك نكته

كه عناصرى از حزب كمونيست مثل اردشير آوانسيان، رضـا   جمعيت فرهنگ عليرغم آن
تشـكيالتى كمونيسـتى نبـود بلكـه يـك       .روستا و كريم كشاورز در آن فعاليـت داشـتند  

 تشكيالت فرهنگى و دمكراتيك بود.
 

 كميته ايالتى خراسان

هـاى حزبـى    از ابتداى تأسيس حزب كمونيست، خراسان از جمله اياالتى بود كه سازمان
هجوم مكرر پلـيس رضاشـاه متالشـى و     ها در اثر فشار و در آن فعال بودند، اين سازمان

هـا   پرداختنـد. و هميشـه فعاليـت آن    فعاليت مـى  از مدتى دوباره بهشد و پس  پراكنده مى
 گرفت. مخفى صورت مى درشرايط
 

 ها مسائل مطروحه در حوزه

ها مسائل زير مـورد بحـث    شد. و در اين حوزه طور منظم تشكيل مى هاى حزبى به حوزه
 گرفت  قرار مى

دهقانان و مبارزه  وضع داخلى كشور و مبارزه با ارتجاع رضاشاهى، وضع كارگران و
جهان و مبارزه با امپرياليسـم و مسـائل    ها، نهضت كمونيستى در در راه بهبود زندگى آن

 سازمانى و تئورى انقالبى حزب و نهضت كمونيستى
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 ارگان ايالتى

مجله كمونيست، ارگان كميته ايالتى خراسان بود. مسئول اين مجله حسين فرهپور بـود.  
كـار   و بعـد از آزادى در مشـهد بـه    گير و زندانى شده بـود. آموزگارى كه در تهران دست

 آموزگارى مشغول شد. دراين مجله مسائل سياسى و تـا حـدودى تئـورى ماركسيسـم مطـرح     
 شـد. و هربـار   وسيله كاغذ كپى تكثير مى نويسندگان آن محدود بود. و مجله به شد. عده مى
 شد. كمينترن فرستاده مى به هايى از آن براى تهران و يك نسخه براى نگهدارى نسخه

 و دستگيرى افراد شاخه خراسان مجله ديگر منتشر نشد. 3226پس از ضربه سال 
 

 وضعيت كارگران خراسان

فاقد كارخانه و كـارگران صـنعتى بـود. اكثـر كـارگران را       3225ـ2هاى  خراسان در سال
 دادند. هاى قاليبافى تشكيل مى قاليبافان كارگاه
 كردند. ها كار مى اى ديگرى هم بودند كه كارگران زيادى در آنه ها كارگاه جز اين

هـاى تاريـك و نمـور و     بارى داشتند. كار در كارگـاه  كارگران قاليباف وضعيت رقت
ها از  كردند كه اغلب آن ها كار مى كارگاه مزدى ناچيز عده زيادى كودكان خراسان دراين

 والدينشان توسط صاحبان كارگاه خريده شده بودند.
 

 اتحاديه كارگران قاليباف

هـاى قاليبـافى و بهبـود وضـع زنـدگى       حزب براى مبارزه با ظلم و ستم صاحبان كارگاه
 قاليباف را تشكيل داد. ها، اتحاديه كارگران كارگران و ايجاد وحدت بين آن

دار در رطس اتحاديه قـرار داشـتند حـزب بـا      هيئتى مركب از رئيس، منشى، صندوق
 ده اتحاديه بود.سازمان بخش و ر داخل اتحاديه، الهامتشكيل فراكسيون د

 

 هاى جنبى تشكيل سازمان

 اتحاديه پس از شكل گرفتن، تشكيالت دمكراتيك ديگرى در كنار خود  سازمان داد.
ران، ـكارگـ  ى و اعطاى وام بهـاعدت مالـ. صندوق تعاونى براى كارگران، جهت مس3
 . تشكيل تيم فوتبال2كارگران و  كردنهاى اكابر براى باسواد  . تشكيل كالس0
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 0312جشن اول ماه مه 

شـكل   ترى بـه  را جشن گرفت. پس تيميم گرفت مراسم مفيل 3222حزب اول ماه مه 
مراسم با كمك سـازمان مخفـى كـارگران     مخفيانه در كوه سنگى مشهد ترتيب دهد. اين

كـارگران ايـران   خيوص وضع  ترتيب داده شد. در اين مراسم از وضع زحمتكشان و به
ميان آمد. مبارزه عليه ارتجاع و امپرياليسم از جمله مسائلى بود كـه سـخنرانان    به صحبت

اين مراسم در روزگـار سـياه    بدان اشاره كردند. و در آخر سرودهاى انقالبى خوانده شد
 و وحشت نظميه رضاشاهى كارى بزرو بود.

 

 هاى حزب گسترش فعاليت

هـاى حـزب در ايالـت خراسـان بـود. حـزب همچنـين         يتمشهد در آن زمان مركز فعال
شهرهاى خراسـان سـازمان قابـل     اى هوادار در قوچان و نيشابور داشت اما در ساير عده

اى نداشت. در اين زمان حزب كوشيد با دهقانان تماس بگيرد. حسـين فرهپـور    مالحظه
د. و حزب موفق هاى كار در روستا شد. مطالعاتى ش ها و بررسى زمينه تماس مسئول اين

 داشته باشد. هايى شد با روستاييان در راه مشهد، قوچان، باجگيران تماس
 

 0312انتخابات مجلس در سال 

كميته ايالتى خراسان تيميم گرفت در اين انتخابات شركت كند. و انتخابات مجلـس را  
نفـر   دوانتخابات مجلس تبـديل كنـد.    ماهيت رژيم و تريبونى براى افشاگرى نسبت به به

 كانديدا شدند 
 . عبدالحسـين دهـزاد  0اكبر فرهودى، كارگر قاليباف، عضو كميته ايالتى خراسان و  . على3

 )حسابى( آموزگار و عضو كميته مركزى حزب
كانديداهاى حـزب كمونيسـت رطى دادنـد و در شـرايط آن روز بـراى       صدها نفر به

 حزب موفقيت بزرگى بود.
يارى پليس شد. و مدت زيـادى نگذشـت كـه    شركت حزب در انتخابات باعث هوش
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مراكز كـارى   كمونيست است. و توجه پليس به حزب نظميه متوجه شد اين كار مربو  به
 معطوف شد.

نفر از كارگران قاليباف دستگير شـدند.   دواكبر فرهودى و  در اولين ضربه پليس على
م دسـتگير و روانـه   هـا هـ   رسيد آن هيئت اجرايى و فعاالن اتحاديه كارگرى بعد نوبت به
 زندان شدند.

وجود اتحاديه كارگرى، صندوق تعاونى، كالس اكـابر و تـيم    ها پليس به در بازجويى
 ناكام ماند. حزب كمونيست فوتبال پى برد. اما براى رسيدن به

 

 حزب علت شكست پليس در رسيدن به

هـاى   كنجهايمان و يگانگى افراد دستگير شده بسـتگى داشـت. كـه شـ     . بيش از همه به3
 نياوردند. ميان پليس را تحمل كردند و سخنى از حزب به

تـازگى از زنـدان    . قبل از اين ضربه كميته ايالتى توسط يكى از اعضاِ  حزب كه بـه 0
هـا   تمامى حـوزه  تجربيات زندان به آزاد شده بود. با شگردهاى پليس سياسى آشنا بود. و

 منتقل شده بود.
ساز مشهد، بازداشت بودنـد، حـزب    گان در زندان نيمهجايى كه دستگير شد. از آن2

بودنـد بـا دستگيرشـدگان تمـاس      كـار  توانست توسط كارگران كه در زندان مشغول بـه 
 ها مؤثر بود. خانواده دستگيرشدگان در باال بردن روحيه آن بگيرد. و با كمك مالى به

 

 يك نكته تاريخى

رژيمـى سـياه    رضاخان سردار سپه و رضاشاه كبير بعدى دمكراسى نوپاى مشروطه را بـه 
از عمله و اكره قزاقى بـدل كـرد. امـا     نمايشى مضحك بدل كرد و انتخابات مجلس را به

هـاى   آنچه از نظر تاريخى حائز اهميت است. اين موضوع است كه در نمايشى كه ژنرال
حاضر نيسـت كسـى خـارج از نمـايش وارد ايـن       آن هستند، ديكتاتورى ارتش مجريان
 ى اگر در سرنوشت اين بازى، هيچ تأثيرى نداشته باشد.بازى بشود. حت

با نمايندگان از پيش تعيين شـده   3226شركت حزب كمونيست در نمايش انتخابات 
 رو شد. نداشت، با سركوبى جدى روبه نظميه در حالى كه هيچ خطرى براى ديكتاتورى
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 0300ى سال ها دستگيرى

شـهرهاى مختلـ  تبعيـد كـرد.      اى ديگر را بـه  اى را آزاد و عده پس از مدتى پليس عده
 سال على فروزى كه سابقاً دواز  اين ترتيب پرونده دستگيرشدگان بسته شد. ولى پس به

اى از  خدمت پليس سياسـى در آمـده بـود در مشـهد بـا عـده       در تهران زندانى بود. و به
 پليس لو داد. ها را به آن و اعضاِ حزب آشنا شد

 

 شهادت اكبر قاليباف

دسـتگيرى اعضــاِ حـزب و اتحاديــه زد.    پلـيس بـا اطالعــات علـى فـروزى دســت بـه     
 شهادت رسيد. قاليباف به زير شكنجه برده شدند. و دراين ميان اكبر دستگيرشدگان به

 

 نقدى بر عملكرد كميته ايالتى خراسان

 دركميته ايالتى خراسان از مسـئولين درجـه اول،   3225ـ6 هاى اردشير آوانسيان كه بين سال
 كند. گونه ارزيابى مىايالتى خراسان را اين آن بوده است. درخاطرات خود عملكرد كميته

آن مبـتال بـود.    ها بـه  هايى بود كه حزب كمونيست مدت روى يكى از بيمارى . چپ3
 تجربگى و نبود طبقه كارگر صنعتى بود. علت آن بى
كردند كه دنيـا   هاى ايران خيال مى پيروزى انقالب اكتبر، گروهى از كمونيستپس از 
رود. و لذا بدون درنظر گرفتن شرايط خاصى ايران انقـالب   سوى سوسياليسم مى دارد به

همـين خـاطر حـزب گـام مهـم و       سوسياليستى را شعار اصلى خود قرار داده بودند. بـه 
داشـت. هرچنـد در بـين     آزادى خواه بر نمى نزديكى با ساير عناصر ملى و اساسى براى

عمـل آورد امـا    مترقـى بـه   هايى براى همكارى با سـاير عناصـر   كوشش 02ـ22هاى  سال
 پيگير و قابل توجه نبود.

 . حزب تفاوتى بين بورژوازى ملى و بورژوازى كمپرادور )وابسته( قائل نبود.0
ا  منسـجمى بـا دهقانـان    . كمى ارتبا  با روستا. حزب در اين مدت نتوانست ارتب2

 برقرار كند.
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هـا توسـط حـزب بـود. و      اى و تأمين زنـدگى آن  چرا كه اين كار مستلزم كادر حرفه
 آمد. حزب از عهده اين كار بر نمى

. كمى كار درميان روشنفكران. در مشـهد يـك سـازمان فرهنگـى جوانـان وجـود       2
بـا كـار در ايـن مراكـز     توانسـت   مـى  خانه و باشگاه بود. حـزب  داشت. كه داراى قرائت

هـاى   تربيت نيروهايى چنـد همـت گمـارد. امـا حـزب فاقـد كادرهـايى بـا پرنسـيب          به
 داشت در زندان بودند. روشنفكرى بود. و اگر

 

 سازمان حزب در تبريز

از بدو تشكيل حزب، سازمان حزب در تبريـز تشـكيل شـد. اسـكندانى، مهـديخانى، و      
هـاى   علت رشد گـرايش  چندى به بودند. اما پس ازچيز از اعضاِ  كميته ايالتى  حسين بى

هـاى   ها بيشتر در سـطح گـروه   راست در كار سازمان حزب توق  حاصل شد. و فعاليت
 شكل گرفت. مستقل
زاده،  رتيپـروه سـ. گ2هدى، ـروه مشـ. گ2. گروه مهديخانى، 0كندانى، ـ. گروه اس3
 چيز . گروه حسين بى5

كميته ايـالتى تبريـز معطـوف كـرد و بـا       را به حزب توجه خود 3222در اوايل سال 
در شرايط مخفى برگزار كـرد. ايـن    تبريز، كنفرانس ايالتى حزب را فرستادن نمايندگان به

 كنفرانس از اين جهت اهميت داشت 
 دهى تشكيالت حزب در تبريزآورى نيروها و سازمان . جمع3
رضـاخان   تلگرافـى بـه   زاده طـى  زاده )سـرتيپ  رهبرى سرتيپ . طرد تفكر راست به0

 تبريك گفته بود(
 

 ارگان كميته ايالتى

شد. با كاغذ كپيـه تكثيـر    كه با دست نوشته مى« بلشويك»نام  اى بود به ارگان كميته مجله
 گشت. )پدر ديكتاتورى بسوزد( شد و در تبريز منتشر مى مى
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 سازمان جوانان

دهى كنـد و كنفـرانس   زماندر همين زمان سازمان حزب توانست، سازمان جوانان را سا
 آن را هم تشكيل دهد.

 

 كنگره در حزب

اى  سازمان آذربايجـان حيـات تـازه    كنگره دوم حزب كه به كنگره اروميه معروف شد. به
بين  كادر فعال حزبى مثل رفيق نيك بخشيد. كميته مركزى يكى از اعضاِ خود را با چند
 تر شد. تبريز و ديگر شهرها فعالمأمور تشكيالت آذربايجان كرد. كميته ايالتى در 

كنفرانس ايالتى تشكيل شد. كه براى سازمان ايالتى منبع ثمراتى  3226در اواخر سال 
 كارگر، آذربايجان را نيز منتشر كند. بود. كميته ايالتى موفق شد مجله شراره، فرياد

 

 ها اتحاديه

هـا و چنـد    پزها، نسـاج  ونها نيز پرداخت. اتحاديه صاب اتحاديه سازمان حزب در تبريز به
 اندازى شد. دهى و راهاتحاديه ديگر توسط حزب سازمان

 

 وضعيت سازمان ايالتى

بين مأمور احياِ تشكيالت تبريز شد. در ايـن زمـان    پس از كنگره دوم حزب، كريم نيك
 مسئولين ايالتى تبريز افراد زير بودند 

ر كاويان، حسين آقا )نـادرى  . مشهدى جعف2بين،  . رضاقلى نيك0بين،  . كريم نيك3
 آوانسيان . اردشير6. داوود ارمنى )گوركيان(، 5فرضى(، 

كميته ايالتى مشهدى ابراهيم رهبر ثـانوى، و حسـين آقـا اتكـايى را بـراى تحيـيل       
 دهى كردند.كارگرى را سازمان هاى روسيه اعزام كرد كه پس از مراجعت اتحاديه به
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 كنفرانس ايالتى

عنوان نماينده كميته مركزى حزب از تهران، كنفـرانس ايـالتى    وانسيان بهبا آمدن اردشير آ
 حزب در تبريز برگزار شد تا مسائل ايالت بررسى شود.

 

 كننده در كنفرانس اعضاءِ شركت

. حسين آقا نادرى فرضى )معلم مدرسه 2. مشهدى جعفر كاويان، 0. اردشير آوانسيان، 3
. كرباليى ابـراهيم فـوادى   5ثانوى )نوكرى(،  بر. مشهدى ابراهيم ره2متوسطه شوروى(، 

اكبر رنـج دبـاغى    . على 2. حسين آقا اتكايى، 5. رضا بيروديان )فرشباف(، 6پز(،  )صابون
. هرايـر  32. داوود گوركيـان )مسـتخدم كوپراتيـو آرور( نـام مسـتعار رجـب،       6 )دباغ(،

زينـال، نـام مسـتعار     بـه  ورالعابدين سرباززاده مشه . زين33آقاماليان، نام مستعار روسى، 
 باف( نام مستعار كماندر . حسن فتحى وافق )جوراب30منوچهر، 

در اين كنفرانس ضمن انتخاب كميته محلى و كميسيون تفتيش، در مورد نشر، بيانيـه  
 و طرز عمليات و تبليغات تيميماتى گرفته شد.

 

 كنفرانس سازمان جوانان

 اين كنفرانس توسط افراد ذيل برگزار شد 
. محمدعلى نادرى مقام )با نـام  0. حسين آقا نادرى فرضى )با نام مستعار رعدى(، 3

العابـدين سـرباززاده    . زيـن 2فـوالد(،   . اردشير آوانسيان )با نام مستعار2مستعار كارگر(، 
. عبدالحسـين فـوادى   6. هراير آقاماليان )با نام مستعار روسـى(،  5)با نام مستعار محرم(، 

 . اكرم خانم فوادى )با نام مستعار مستوره(5حقى(،  )با نام مستعار
در اين كنفرانس نيز اعضاِ كميته سازمان جوانان انتخاب شدند و در مورد گسـتر   

 تشكيالت تيميماتى گرفته شد.
 

 كميته محلى

 عنوان كميته محلى انتخاب شدند  در كنفرانس ايالتى افراد زير به
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. داوود گوركيان )با نام مستعار رجـب(،  0والد(، . اردشير آوانسيان )با نام مستعار ف3
. مشهدى ابراهيم رهبـر ثـانوى )بـا    2 . حسين آقا نادرى فرضى )با نام مستعار رعدى(،2

 . كرباليى ابراهيم فوالدى )با نام مستعار چوقون(5نام مستعار اسكندرى(، 
 

 كميسيون تفتيش

ر آقاماليان )با نام مستعار ارومى(، . هراي0. مشهدى جعفر كاويان )با نام مستعار بيير(، 3
 . حسين آقا اتكايى )با نام مستعار جليل(2

 

 0301متالشى شدن كميته ايالتى تبريز در سال 

امضـاِ  حـزب كمونيسـت ايـران، پلـيس بـه داوود        دنبال پخش اعالميه اول ماه مه بـه  به
از او پلـيس قـرار گرفـت.     گوركيان مشكوك شد. و نـامبرده تحـت مراقبـت و تعقيـب    

 حسين آقا نادرى فرضى معلم مدرسه شوروى رسيدند. به
بـافى شـمس حملـه كـرد و افـراد زيـر        كارخانه جـوراب  پليس به 3232خرداد  2در 

 دستگير شدند 
بـاف شـتربانى،    . شي  احمد جوراب2. محمدباقر رحمى پرتوى، 0. سيفعلى بقايى، 3
 باف . محمدعلى جوراب5فتحى وافق، كماندر  . حسن6. اسماعيل همپا، 5اكبر لطفى،  . على2

هـاى   اتحاديـه  هاى بعدى كه با ضرب و شتم و شكنجه توطم بود پليس به در بازجويى
حزب رسـيد. و اردشـير آوانسـيان و     كارگرى حزب تشكيالت ايالتى، و سازمان جوانان

 مشهدى جعفر كاويانى از مركزيت حزب دستگير شدند.
 

 دستگيرشدگان كميته ايالتى حزب

. مشهدى جعفـر  0ساله ـ مؤسس و اعضاِ  كميته اشتراكيون،   06ـ آوانسيان ـ    زآرداش .3
 02. حسين آقا نادرى فرضى ـ  2تفتيش،  ساله ـ مؤسس و عضو كميسيون  22ـ   كاويانى

 س و عضـو سـاله مؤسـ   25. داوود ارمنى گوركيان ـ  2ساله مؤسس و عضو كميته اشتراكيون، 
. مشـهدى ابـراهيم   6اله عضو كميته، س 23براهيم فوادى ـ  . كرباليى ا5تراكيون، اش كميته
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سـاله ـ عضـو     25سـرباززاده ـ    العابـدين  . زيـن 5ساله ـ عضو كميته،   22راهبر ثانوى ـ  
. حسين آقا اتكايى 6ساله ـ عضو كميسيون تفتيش،   02. هراير ارمنى آقاماليان ـ  2كميته، 
سـاله ـ عضـو     02فتحى وافـق ـ   . حسن كماندر 32كميسيون تفتيش،  ساله ـ عضو  05ـ 

 20دبـاغى ـ    رنـج اكبـر   . على30ساله ـ عضو كنفرانس،   06. رضا بيروديان 33كنفرانس، 
ساله ـ عضو كميتـه كموسـمول،     00. محمدعلى نادرى مقام ـ  32ساله ـ عضو كنفرانس،  

. عبدالحسـين احمـدى   35ساله ـ عضو كميته كموسـمول،    02غيور ـ   . مهدى هاشمى32
ــ   سـاله  32پرتـوى ـ    . محمدباقر رحيمـى 36ساله ـ عضو كميته كموسمول،   02خاكر ـ  

. جـواد خبازيـان عضـو    32ساله ـ عضـو اتحاديـه،     36. اكبر فوارى ـ  35عضو اتحاديه، 
اكبـر   . علـى 03محمدعلى فـائزى،   . مشهدى02. اصغر پورصنعتى، 36ساله  02اتحاديه ـ  

. شـي   02عضـو اتحاديـه،   ساله  20بقايى . سيفعلى 02پا،  . اسماعيل هم00لطفى تبريزى 
عضو اتحاديـه،  ساله  23. كرباليى شاد درد 05عضو اتحاديه، ساله  20باف  احمد جوراب

 عضو اتحاديـه، ساله  22. سومبات قربيان 05عضو اتحاديه، ساله   22. حسن يخدانى 06
عضـو   سـاله  26. مـاتوس پطروسـيان    06عضـو اتحاديـه،    ساله 36. آبكار هاوانيان  02

 عضو اتحاديه ساله 25. اسماعيل صبحى 22اتحاديه و 
 

 يك نكته

 عضو دستگير شده 22وضعيت كميته ايالتى حزب درتبريز و اسامى  كليه اطالعات راجع به
   3استخراج شده است. 3232ارديبهشت  06 از گزار  كميسيون تحقيق نظميه آذربايجان

 رخشد د آدمكش مى سه نامدر زير اين گزار  بازجويى 
خـان بينـا رئـيس شـعبه     . على اشـرف 0اهلل آزار راد رئيس تأمينات،  . سلطان نيرت3

 تأمينات. 0. على درخشان رئيس شعبه 2اطالعات، 
كه طبق اين گزار  داده شده با تدابير عملى و مواعيد عفو و اغماض و يك سلسله 

ر فرهنـگ آدمكشـان   بايـد ديـد كـه د    انـد. امـا   اخذ نتيجه شده تحقيقات عميقانه موفق به
مواعيد عفو و اغماض و سلسله تحقيقات عميقانه، چيـزى جـز    ،رضاشاهى تدابير عملى

 كردن متهمين در زير فشار معنايى ديگر ندارد. شكنجه و خرد

                                                           
 های کمونیستی ـ مرکز اسناد . کتاب فعالیت1
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 روايت اسناد نظميه هاى حزب در تبريز به فعاليت

دارد. امـا   چنان كه انقالب تاري  خود را دارد. ضد انقالب هم تاري  خاص خـود را  هم
تـوان   اما با مرور ايـن ضـدتاري  مـى    تاري  ضد انقالب، تاري  نيست، ضد تاري  است.

 هاى نانوشته تاري  را مطالعه كرد. گوشه
كوشش كـاوه بيـات    به« 3222ـ3232هاى كمونيستى در دوره رضاشاه  فعاليت»كتاب 
اسـت. مـا را بـا    ( 3222ــ 3232سال ) 32اى از اسناد نظميه رضاشاه در فاصله  كه گزيده

هاى رضا شاه كبيـر پوسـيدند تـا كشـور      كند كه در سياه چال هايى آشنا مى ها و نشانه نام
 عدالت ببينند. خود را به
 

 دستگيرى سازمان حزب در تبريز

علت تشكيل محفل كمونيستى بازداشت و تحت محاكمـه   افراد زير به 3222در شهريور 
 قرار گرفتند.

الت، ـريه مراسـر تحريـخان مباشقلىـ. عباس0الت، ـاق مراسر اتـخان مدي. عبداهلل3
مشهدى يوس  قاضـيوف ايروانـى،    .2. ابوالقاسم اسكندانى )از اعضاِ  حزب عدالت(، 2
 . ميرزا على فتحى دكترزاده5

 

 0314شهريور  02گزارش اداره تأسيسات نظميه آذربايجان 

خـان  خان ولد ميـرزا علـى  و عباسقلىخان مدير اتاق مراسالت خان ولد ابوالحسنعبداهلل
اين طرف بـا اشـخاص    ايالتى كه از چندى به مباشر تجزيه مراسالت مستخدمين پستخانه

اتفـاق   انقالبى مراوده و پيدا و اغلب با ابوالقاسم اسكندانى كه سـابقه انقالبـى را دارد بـه   
ـ       مشهدى ت يوس  قاضيوف ايروانى )مسـتخدم سـابق تجارتخانـه روسـى و شـعبه دول

مدافعـه داشـته و رفتـار     هق. تهران يـك سـال تمـام    3206شوروى روسيه و در انقالب 
مشاراليه ظنين و اعمالش تحت تعقيب است( در رستوران رشـت مالقـات و مـذاكراتى    

تفتـيش   جـارى خانـه ميـرزا علـى تقـى دكتـرزاده مظنونـًا        نمودند كه مورخه دو مـاه  مى
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 شمسـى در كنفـرانس نخجـوان دايـر     3222ل )كمونيستى( كه در سا 20 ۀاعتبارنامه نمر
دست نيامد ولى از خانه  تشكيل )كمونيستى( ايران باشد به تشكيالت مدركى كه دال به به

درتحت  اًنظامنامه )اجتماعيون( كه اخير خان مدير اتاق مراسالت يك جلد مرام وعبداهلل
تحقيقـات معلـوم    زاده تشكيل يافته كش  در نتيجه اصغرخان سرتيپ مديريت ميرزا على

باشند. چهار نفـر مزبـور    خان و اسكندانى نيز داخل فرقه اجتماعيون مىكه عبداهلل گرديد
شوراى رشت با همـديگر ارتبـا     دارند كه در ارتبا  و مراوده خودشان اظهار مى داير به

اعالنـات   جريانـات شـهرى )راجـع بـه     پيدا و عيرها در رستوران مزبور جمع و داير بـه 
نموديم. نظر بر مراتب فوق چون مـدرك صـحيحى    روزنامجات( صحبت مى درمنتشره 
قيد  بوده لهذا هر چهار نفر به ارتبا  مشاراليه از روى چه اساسى دست نيامد كه محققاً به

شـان   سوِسابقه مشهدى يوس  بيك و اسكندانى اعمال التزام مرخص گرديدند و نظر به
 رسد. عرض مى مبارك بهمراتب براى استعفا، خاطر  تحت تعقيب و

 وزارت داخله ايالت آذربايجان به
 

 هاى كمونيستى جرم فعاليت نفر به 26دستگيرى 

 وزارت داخله گزار  نظميه آذربايجان به
 3222مهر  30
هـا لفـا تقـديم     هـا مربـو  و صـورت آن    نفر از ارامنه و مسلمين كه با بلشـويك  06
دو تپانچه كش  و از منزل سـايرين   خان شود دستگير و توقي  گرديده از منزل ورام مى

دست آمده است كه مأمورين اين اداره مشغول تفتـيش و نتيجـه در    هم نوشتجاتى كه به
 خواهد رسيد. عرض ثانى به

 رئيس نظميه آذربايجان سرهنگ پاشا

خان يقازاريـان   . استپان0خان دميلوسيان تبعه ايران رئيس ماليات غيرمستقيم، . ورام3
ى، ـرباشـ ـارماكاريان تبعه ايران زرگـب . آراكيل2ى، ـنل ماليه ايالتـس پرسـان رئيه ايرـتبع
. آردا  6. آراكيـل مارطونيـان تبعـه ايـران،     5خـان ميكائيليـان تبعـه ايـران،      . پطروس2

. روبن باباخانيـانس  2. ميكائيل الكساندريانس تبعه روسى، 5دكتر،  شهبازيان تبعه روسى
تبعـه ايـران طبيـب،     . آردا  حسرتيانس32انيانس تبعه ايران، . غزل تارخ6تبعه روسى، 

. واركـين  32. بـابيلكس بابـا يـانس تبعـه ايـران،      30. آلكسان بابا يانس تبعـه ايـران،   33
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زاده  اصـغرخان سـرتيپ   . على35پطروسيان تبعه روسى،  . آگوب32پژتشكين تبعه ايران، 
محمـد   . ميمنـد 32لـى مـردان اوف،   . ع35خان تبعـه ايـران،   . دكتر رحيم36تبعه ايران، 

. ميـرزا علـى   02. جواد آقا علمدارى حاجى عبـاس تبعـه ايـران،    36باقرزاده تبعه ايران، 
. مشـهدى تقـى   00د رُوارطانيانس تبعه ايران،  . الكساندر03مشهدى ميرزا آقا تبعه ايران، 
سـيانس تبعـه   . آرشـاق بان 02. يروان مارطونيان تبعه ايـران،  02مشهدى رضا تبعه ايران، 

 . ابوالقاسم اسكندانى تبعه ايران06. هايك بابايانس تبعه روس و 05 روس،
 

 تبريز ارسال اعالميه از آلمان به

نشانى كتابخانه پرور  نيز ارسال شده است. اين اعالميه توسـط   اين اعالميه از آلمان به
الميـه ضـمن   شـده اسـت. در ايـن اع    كميته مركزى فرقه جمهورى انقالبى ايران امضـاِ  

خواهد كه مسلح شوند. و حكومت را سرنگون كنند  برشمردن جنايات رژيم از مردم مى
ملى در قالب جمهورى ايجاد كننـد. فرقـه جمهـورى در آلمـان توسـط       و يك حكومت

اعالميـه از جملـه    وجود آمد. و ايـن  دانشجويان ايرانى و دكتر ارانى و مرتضى علوى به
 ايران ارسال شده است. ست كه بها ها هاى آن فعاليت

 رياست وزراِ اداره نظميه به
 3225آبان  36

 مقام منيع رياست محترم وزراِ عضام دامت شوكته
بر طبق راپرت واصله از نظميه تبريز و گيالن اخيرا تعدادى بيانيه چاپى )كه مـردم را  

هـاى سربسـته و بـا     طبـع و در پاكـت   انقالب و جمهوريت نمـوده( در آلمـان   دعوت به
نقا  مورخه ارسال و پستخانه محل هم توزيع نمـوده   هاى مختل  توسط پست به رو 

ها باسـواد راپـرت نظميـه تبريـز لفـا تقـديم و از لحـاظ مبـارك          از آن است. يك نسخه
مقـدارى كـه    عمل آمده گذارند مالحظه خواهيد فرمود. در مركز نيز اقدامات الزمه به مى

نه موجود بـوده دريافـت و بـراى نقـاطى هـم از      در ظرف چند روزه رسيده و در پستخا
كافى داده شد. توقي  و از ارسـال آن خـوددارى    شود دستور پستخانه مركزى ارسال مى

 عمل آورند. مراقبت را به نموده الزم به
 رئيس كل تشكيالت نظميه ـ درگاهى
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 كميته ايالتى آذربايجان به 0301ضربه سال 

حسين آقـا   هاى حزب نظميه به دنبال پخش اعالميه ريز و بهدنبال فعاليت كميته ايالتى تب به
تعـاونى آرور )يكـى از تشـكيالت تجـارى      معلم مدرسه شوروى و داوود ارمنى عضـو 

شوروى( رسيد در همين زمان مشـهدى جعفـر كاويـان و اردشـير آوانسـيان نيـز مـورد        
 شود. ها مى گيرند و از نظميه تبريز تقاضاى دستگيرى آن مركز قرار مى تعقيب پليس

در اولين ضربه نظميه حسين آقا معلم و داوود ارمنى و محمـدعلى كـارگر كارخانـه    
مشهدى جعفر كاويـان و اردشـير آوانسـيان     شوند. و بعد بافى شمس دستگير مى جوراب

 شوند. دستگير مى
 3232خرداد  32گزار  نظميه آذربايجان 

ان دامـت شـوكته. بـا زيـارت     مستقيم و محرمانه. مقام محترم ايالت كبـرى آذربايجـ  
مضره ژالتينى، خـاطر محتـرم را    تعقيب ناشرين اوراق راجع به 236مرقومه جوابيه نمره 

دارد كه از بدو امر مأمورين اين اداره با يك جديت تمـام مشـغول تعقيـب     مستحضر مى
هايى در اطراف عمليات حسين آقا نـام معلـم مدرسـه شـوروى      راپرت قضيه بوده و نيز

هـا(   تجـارى روس  و داوود نام ارمنى عضو كوپراتي  آرور )نام يكى از تشكيالتتبريز 
رسيده و حاكى بود كه مشـاراليه بـا عنـاوين مشـغول تبليـغ جوانـان مسـلمان و ارامنـه         

دستگيرى مشهدى نـام   تلگرافى نيز از مركز راجع به باشند. ضمناً مسلك كمونيستى مى به
معلوم  واسطه دشير آوانسيان( واصل شده بود كه بهو آرداشز ارمنى )مشهدى كاويان و ار
ها موفقيـت حاصـل نگرديـد ولكـن بنـا       دستگيرى آن نبودن آدرس و هويت مشاراليه به

داوود مزبـور بـا عـده شـاگردان كارخانـه       اى اطالعات ديگر حسين آقـا معلـم و   پاره به
رديـد تـا   جلب متعاقب يك رشته تحقيقـات كافيـه معلـوم گ    بافى شمس مظنوناً جوراب

عمـل آمـد حتـى     وسيله حسين آقا معلـم و داوود ارمنـى بـه    تبليغات به قسمت مهمى از
كارخانــه  محمــدعلى نــام شــاگرد اوراق ژالتينــى نيــز توســط حســين آقــاى مــذكور بــه

بافى شمس منتشر شده است. فعالً قضيه جدا تحت تعقيب عالوه مشـهدى نـام    جوراب
انـد. بـديهى اسـت راپـرت      ستگير توقي  شدهد مذكور با آرداشز ارمنى نيز شب گذشته

 جامع قضيه هرچه زودتر تقديم آن مقام عالى خواهد شد.

 رئيس نظميه شمال غرب ـ سرهنگ عبداهلل سيف
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 0301مناسبت اول ماه مه  پخش اعالميه حزب كمونيست به

 وزارت داخله ايالت آذربايجان به
 3232ارديبهشت  35

طـورى كـه از نظميـه ايـالتى راپـرت       ه داخلـى بـه  محرمانه. مقام محترم وزارت جليل
 طغرى ورقه ژالتينى پيدا شـده فـوراً   دهند شب دهم ارديبهشت در ناحيه شتربان يك مى

عمل آمد اينك سـواد ورقـه مزبـوره تلـوا )ييـرو( بـراى        تفتيش و تحقق در تمام شهر به
 شود. محترم تقديم مى استحضار خاطر

 ايالت آذربايجان

 ول ماه مهمناسبت عيد ا به
 رنجبران روى زمين متحد شويد 

 بيانيه
شـود. و بـا    اول ماه مه )دهم ارديبهشت( روز مبارزه زحمتكشان دنيـا محسـوب مـى   

اسـت. در ايـن روز كـارگران     خون هزاران كارگر امريكا و اروپـا رسـميت پيـدا نمـوده    
وج فـوج در  هاى سرخ و با شعارهاى انقالبى ف تهديدات پليس اهميت نداده و با بيرق به

نوبه خود اين روز را روز مبـارزه شـمرده    دهند. كارگران ايران نيز به مى ها نمايش خيابان
كـارگران   بيانيـه بـه   شوند! اتحاديه كارگران ايران بـا ايـن   قدم مى و با زحمتكشان دنيا هم

گويد. امروزه  المللى زحمتكشان را از صميم قلب تبريك مى آذربايجان اين عيد كبير بين
اقتيادى حكمفرما بود و قيمت پـول ايـران تنـزل پيـدا      ر سرتاسر مملكت ايران بحراند

علت  شوند. آغو  مى روز كمتر شده اهالى گرسنگى با مرو هم كرد مزد كارگران روزبه
اصلى آن عبارت از اين است كه امورات مملكت در دست يك عـده مـالك و غـارتگر    

رحمانـه صـن  زحمـتكش     دست شمار بى اها پهلوى واقع شده و ب است و در رطس آن
ميليون دالر در بانك ملى نيويورك شعبه لندن براى تأمين آتيـه خـود ذخيـره     322ايران 
است. و امروز سردسته غارتگران )پادشاهان( بـودن خـود در افتخـار فرانسـه بـا       نموده

برعكس تمام ف رَق سياسـى   گيرد و خود  را جشن مى مخارج گزاف اعياد مخيوص به
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ملل اقليت بـدتر از   و اجتماعات كارگرى را غارت و خفه نموده و فشار ملى را نسبت به
ليس حكومت پهلـوى هسـتند    نمايد. جرايد فعلى كه مداح و كاسه مى حكومت تزار اجرا

زحمتكشـان ايـران    اين، آه و نالـه گرسـنگى و بيكـارى ايرانيـان را در نظـر عالميـان و      
هاى درشت درج و يگانـه نـاجى ايـران     وى را با خطپوشى نموده اسم منحوس پهل پرده
نمايد. حكومـت   فعلى مملكت حيات ما را هرآن تهديد مى نامند. رفقا! فشار اقتيادى مى

سـنگين   هـاى  حال ما اعتنا نكرده و با وضع ماليات اى به مالك و مجلس شوراى ملى ذره
كـار واداريـم    له خود را بـه سا 52ساله و مادر  5نمايد كه اطفال  ما كارگران را مجبور مى

از شاه راه نجـات نبـوده فقـط يگانـه راه      بنابراين براى ما زحمتكشان نه از مجلس و نه
هاى صنفى و مبـارزه بـا جـالدان صـن       تشكيالت اتحاديه نجارت ما كارگران دخول به

تحت رهبريـت اتحاديـه    باشد كارگران ايران با همراهى زحمتكشان عالم در مى كارگرى
 اجراى شعارهاى ذيل موفق شويم  به توانيم ان و لواى سرخ فرقه كمونيست ايران مىكارگر
 . وضع قانون رحمت با اشتراك نمايندگان حقيقى صن  زحمتكش3

 هاى كارگرى ـ علنى شدن اتحاديه
 ساعت كار از مزد كارگران   2ـ 

 هاى فرشبافى و غيره ـ لغو وصول سرخط در كارخانه
 رگران در كارخانجاتـ مراعات حفظ اليحه كا

 ـ جلوگيرى، كاركرد اطفال خردسال
 ـ بيمه كارگران

 ـ تأمين بيكاران شهر و دهات
 . آزادى جرايد و ادبيات و اجتماعات كارگرى0

 المللى زحمتكشان! زنده باد اول ماه مه عيد كبير بين
 هاى صنفى كارگران ايران زنده باد اتحاديه

 زنده باد اتحاد كارگران روى زمين
 المللى سرخ كارگران. زنده باد فرقه كمونيست ايران و بين

 محو باد اصول و قوانين استبدادى حكومت پهلوى و مجلس او
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خـوران   محو باد فشار ملى كه تمام ملل اقليت را زير پـاى يـك مشـت آقايـان نفـت     
 3فارس اسير كرده

 ارديبهشت اتحاديه كارگران ايران
 

 داشتن مرام كمونيستى بودند متهم به نفر كه 31بررسى و تحقيق در مورد 

 02/2/3226وزارت جنگ 
اشـخاص مندرجـه در مرقومـه نمـره      بعدالعنوان. امروز مقرر شده بود كـه راجـع بـه   

 عمل آيد  تحقيقات كافى به صادره از درون تشكيالت نظميه مملكتى 222/3652
 زاده . ميرزا بيوك آقا وهاب3
در حزب دمكرات بوده و فعالً در عقيـده   سابقاً . اهل اردبيل و از تجار معتبر است.0

 باشد. توجه عامه و مأمورين دولتى مى العمل و طرف آدم صحيح خود باقى است شخياً
 . ميرزا غالم جودت0

 باشد. صاحب امتياز روزنامه جودت. فعالً در دفتر اجيائيه اردبيل مشغول خدمت مى
مجمـع  »اسـم   وى جمعيتـى بـه  در اردبيل با دستور كنسـولگرى شـور   3225در سال 
كـه اردبيـل    ايـن  اند. نظر بـه  جمعيت تشكيل داد برادرانش نيز جزِ هيئت رئيسه« سعادت
داخله  تغيير پست جودت به سرحدات اقامت اشخاص فوق مضر است. مخيوصاً تقريباً
 كند. ايجاب مى مملكت
 . يوس  سيابى2

 ش معاشرت داشته.جزو مجمع سعادت است و پيوسته با غالم جودت و برادران
 . مشهدى مجيد2

                                                           
 اوراق مضره. 1

دهد کـه حسـ  فرمـان شـما عوامـل چـاش و پخـش         وزارت داخله گزارش مى به 1111خرداد  11نظمیه  ذربایجان در 
 د.دستگیر شدن اوراق ماره تعقی  و

اوراق ماره چیسـت. در صـفحات بعـد اوراق ماـره چـاش شـده        رنامه یك رژیم توتالیت باید دید که در قامو  و لغت
تنها کمونیستى نیست. بلکـه   درخواست که نه 2امااءِ اتحادیه کارگران با  نظمیه( اعالمیه اول ماه مه به است )در گزارش

ها را تحت عنوان تأمین اجتماعى کارگران  دارف است و همه  ن یهکشورهاف سرما مورد قبول امریکا و انگلی  و دیگر
هـاف غیرکمونیسـتى اوراق    هیچ حقـى ندارنـد. ایـن درخواسـت     کنند. اما براف یك رژیم دسسوت که کارگران اجرا مى

 ماره است. و عاملین  ن باید تعقی  و دستگیر و مجازات شوند.
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ارتبا  با كاركنان شوروى اسـت.   مشاراليه عمويى دارد موسوم به مهدى كه مظنون به
 داده شود. مأمورين محلى دستور كافى در مراقبت مشاراليه به

 چى . آقارضا عتيقه5
نظميـه   فروشى دارد. با اشـخاص مظنـون مـراوده دارد. بـه     در بازار اردبيل دكان عتيقه

 دهد. اردبيل دستور داده شد اعمال او را تحت نظر قرار
 . مشهدى حسين پسر ميرزا كيك6
 روسيه مسافرت نمود به
 . اميرحسين بيگ چالق5

در نمــين قــراِ ســرحدات حــدود آســتارا يــك تشــكيالت   3222ـــ3223در ســال 
بـراى پيشـرفت    محسوب و جداً كمونيستى بوده كه شخص مزبور از رؤساى تشكيالت

مشـاراليه تيـميمات الزمـه داده     كرده. از لنكران و بادكوبه بـه  مونيستى كار مىمسلك ك
كه با رياست دكتر راكاريان تبعه شوروى تشكيل شده بـود كشـ     شد. كميته اردبيل مى

اسـتخالص   روسيه تبعيـد شـخص مـذكور پـس از     دكتر و رفقايش از طرف حكومت به
اردبيل خانه او و چنـد خانـه ديگـر را     تبريز و تهران مسافرت نمود چندى قبل نظميه به

دست آمده كـه   جمله دفترچه به كش  نموده من عمليات او تفتيش مقدارى اوراق دائر به
شـود كـه مشـاراليه     رو معلـوم مـى   اى وقايعات آن ايام را يادداشت كرده بود. از ايـن  پاره

سـت و  اقتضـاى وقـت و مواظبـت مأموريـت حرا     درعمليات و عقيده خود باقى نظر بـه 
 سكوت اختيار نمود

. احمد برادرزاده عبداهلل بيگ صدر كميته بلشويكى نمين بـود كـه پـس از انحـالل     2
مسافرت و از قرارهـاى چنـدى قبـل در     روسيه تشكيالت با چند نفرى از افراد كميته به

 بادكوبه فوت كرده است.
 الملك خان برادرزاده صباح. ميرايوب6

يسه كميته بلشويكى نمين بوده. در سـال مزبـور دو   از هيئت رئ 3222ـ3223در سال 
خانـه او وارد شـده مُهـر     بـه  مسـتقيماً  سه نفر نماينده از طرف روسـيه بـه نمـين وارد و   

تومان وجه نقد بـراى پيشـرفت مقاصـد كميتـه      222مخيوص براى كميته و در حدود 
ورى مشاهده آ انحالل تشكيالت كمونيستى از مشاراليه حركات ظن آورده بودند. پس از

 قرار دهند. نظميه محل دستور داده شده كه عمليات او را تحت نظر شده... به
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 . ميرزا پاشا32
سال دربندر  02 داخل حزب دمكرات بوده است. تقريباً تحويلدار گمرك است سابقاً

دور خـود جمـع    اى از جوانان را به آستارا عده پهلوى مشغول فعاليت كمونيستى شده در
 القخـ تيـاتر و تهـذيب ا   بـه  دهد. اگرچه ظاهراً نام هيئت )تئاترال( تشكيل مى جمعيتى به
 اند. نمود ولى از عملياتشان معلوم بود كه درامور ساير نيز دخالت داشته اى مى مذاكره

جمعيت زير مركب از اشخاصى بودند كه در انقالب بلشويكى اشتراك داشتند. تغيير 
 كند. محل ديگر ايجاب مى پست مشاراليه به

 . ميرايوب معلم33
اهل آستاراست و جزِ معلمين مدرسه حكيم نظامى آستاراست. در انقـالب شـركت   

سمت معلمى به هيئت تئاترال  گردد و به آستارا برمى رود و بار ديگر به روسيه مى داشته به
 و فوتباليست آستارا كه ميرزا پاشا تشكيل داده داخل شده.

شـوند. امـا در    ه )نوعى( از خدمت معارف منفيل مىاو و صفر آقازاد 3225در سال 
شـكر خزاعـى   لامير 3226زمسـتان   گيـرد در  ها را مـى  تهران سليمان ميرزا حكم ابقاِ آن

خانـه بـا    آيـد. و وزارت  تهـران مـى   گيـرد ميرايـوب بـه    ها را از مركز مى حكم انفيال آن
دارنـد. طبـق اطالعـات     مـى  آبادان اعـزام  كند و او را به موافقت نمى آستارا مراجعت او به

آمـده و   گرگـانرور و اردبيـل و آسـتارا    رسيده ميرايوب در تعطيلى مدارس از آبـادان بـه  
درضمن مسافرت تبليغاتى در حدود طوالش نموده و گويا بعضى وجه از اداره شـيالت  

 مطلبين محل بوده تقسيم نموده است. دريافت و بين اهالى كه طرف سوِظن
 رى. ميرزا حاجى ناد30

 ست.ا هاى تأسيس شده ميرزا پاشا ست و معلم است. او نيز داخل جمعيتا اهل آستارا
 . ميرزا محمدحسين32

گـرى   مستخدم بلديه است و آستارايى است. در جمعيت هيئت تئاترال سمت منشـى 
منـزل   عبـدالرحيم معلـم، احمـد بيـگ را بـه      داشته. در قضيه قتل احمد بيگ، او و ميرزا

برده پس از چند ساعت احمد بيگ كشته شد نظميه آستارا مشاراليه را خان زمانى صادق
مظنـون   دست نيـاورد مـرخص كـرد. مطـابق تحقيقـات قويـاً       چون مدركى به دستگير و

دسـت آمـد كـه داس و     بـه  عقيده كمونيستى است. در ضمن تفتيش منـزلش اشـعارى   به
هـاى   يـگ از گـروه  نمايـد )احمـد ب   چكش را آرزو كرده اخراج او از سرحد ايجاب مـى 

 قتل رسيد( به 3222ايران مهاجرت كرد و در سال  به ضدبلشويك بود كه از باكو
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 . ميرزا اصغرآقازاده سجل نوعى32
در آستارا كميته انقالب تشكيل داده بود و مشاراليه در انقـالب   3222ـ3223در سال 

منشى كميته بـود.  آستارا موجود است  اشتراك نموده و مطابق مداركى كه فعالً در نظميه
نمايـد. پـس از رفـع عائلـه كـه       جا شركت مـى رشت و پهلوى رفته در انقالب آن بعد به

شوروى )جميعت اتحاد كارگران تشكيل دادند( داخل جمعيت مزبـور   نمايندگان دولت
آيـد و بـا سـمت     مى آستارا به جا فوراً رياست فعله و كارگران را داشته. از آن شده تقريباً
شود. در ضمن داخـل هيئـت تئـاترال شـده از اعضـاى       خدمت مدرسه مى معلمى داخل

 كرد. ها شركت مى شرح داده شده در عمليات آن 32رئيسه محسوب چنانچه در ماده 
اتفاق ميرايوب از خدمت وزارت معارف منفيل و پـس از انفيـال    به 3225در سال 

از افـراد جمعيـت    آسـتارا تشـكيل   از خدمت معارف فرقـه اجتمـاعيون ـ عـاميون را در    
كند پس از چندى رعاياى دهـات ملكـى محمـدباقرخان     تئاترال خارج و داخل فرقه مى

را تحريك... طبقه امريه امير لشكر شمال غرب خانـه ميـرزا اصـغر     ميباح الملك نمين
تبريـز   بـه  تفتيش مقدارى اوراق كه دال بر عمليات سوِ  بوده كشـ  بـا خـود مشـاراليه    

 باشد. ر اداره لشكرى توقي  و تحت محاكمه مىفرستند. فعالً د مى
 خانخان پسر حاجى. صادق35

بلشويكى است. در تشكيالت هيئت تئاترال  در ميان عموم جماعت آستارا معروف به
مؤسـس آن بـوده عضـويت داشـته. مطـابق       و در فرقه اجتماعيون كه ميرزا اصغر آقازاده

اده كـه در اثـر تعقيـب مـأمورين نظميـه      دهد با جليل ستارز اطالعاتى كه نظميه محل مى
گريخته كامالً درست بود همچنين در انتشار مجـالت مضـره )بيـرق انقـالب(      روسيه به

 خان نهايت ضرورت را دارد.تحت تعقيب واقع شده. تبعيد صادق
 خان. خدادادخان برادر صادق36

 مشاراليه سابقه سوِ ندارد
 . محمدعلى شهبازى35

رود و  ها در انقالب شركت داشته. بعد روسـيه مـى   ود بلشويكمشاراليه در موقع ور
 جمعيت تئاترال كار كرده. آيد. در در مراجعت به استخدام ماليه آستارا درمى

 . فرضى نونه كرانى32
در آستارا مقيم دكان بقالى دارد در نظر اكثر اهالى عقيده كمونيستى دارد و از اعضـاِ   

 با اشخاص مظنون بوده. ده اكثر معاشرتشمهمه هيئت تئاترال اجتماعيون بو
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دست نيامد آزاد شـد. دور كـردن    در قضيه قتل احمد بيگ دستگير و چون مدركى به
 او از سرحدات ضرورت تام دارد.

 . مشهدى غنى پسر حاجى آقاباال36
مشاراليه از هيئت رئيسه جميعـت تئـاترال و در فرقـه اجتمـاعيون عضـويت داشـته       

اى مطالـب   پـاره  نظميه محل شـفاهاً  دستگير و طبق اظهار رئيس درقضيه قتل احمد بيگ
خواهد. كه فرداى آن روز اطالعات خـود را بگويـد. در همـان شـب      گويد مهلت مى مى

رشت عزيمـت و پـس از بهبـودى     كه قريب موت بوده براى معالجه به خود را آتش زده
 كند. كلى اظهارات شفاهى خود را تكذيب مى به

 ك. آقا على دال02
شركت داشته. دكان او محل تجمع افراد مظنـون اسـت. و هميشـه     3222در انقالب 

 تحت نظر نظميه است.
 . تقى بردار  على آقا سلمانى03

 تقى برادر ندارد. فقط يك نفر برادر دارد موسوم به ميرزا حاجى معلم
 تويسـركان تبعيـد شـد. از    سال زندان به 0دستگير پس از  3222تقى كريمى در سال 

 عمال مهم فرقه اشتراكى اردبيل بود.
 سرايى خان باغچه. ميرزا ابراهيم00

جـاى   بـه  3225آستارا جزو مجاهدين بـوده در سـال    در ايام ورود قواى بلشويكى به
كلـى در پيشـرفت    سال است كه بـه  2شود. قريب  ميرزا پاشا رئيس جمعيت سعادت مى
 مرام كمونيستى اقدامى نكرده است

 . عزت خيا 02
 در آستارا خيا  است. از هيئت تئاترال و عضو فرقه اجتماعيون بود.

از قضيه قتل احمد بيگ مظنون بوده از طرفداران جدى مرام كمونيستى است. اقامت 
 او در سرحد مقتضى نيست.

 . غالمحسين پسر كرباليى رحمانى02
ر هيئـت  آستارا عضو كميته انقالب بود. همچنـين د  در موقع ورود قواى بلشويكى به

مهم بـوده اسـت. اقامـت او در سـرحد      تئاترال و فرقه اجتماعيون كار كرده و از اعضاى
 مقتضى نبوده.
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 . على آقا نورالهى05
خواهرزاده غالمحسين رحمانى است. كه در سوِ ظن قرار گرفته است. امـا خـود او   

 مورد سوِ ظن است.
 زاده . ميرزا رحمان داد 06

 3 جاسوسى است. شوروى است مظنون به مستخدم پرس آذنفت است. تبعه

 خان آزارداررئيس تأمينات ـ سلطان نصراهلل
 

 اخراج و تبعيد اعضاءِ و هواداران حزب كمونيست

االمـر جهـان    كند و حسب بيند. بعد رضاشاه رؤيت مى نفر را وزارت عظما مى 06اسامى 
 دهد. مطالع ارواحنافداه دستور تبعيد مى

 

 راءرياست وز وزارت جنگ به

 3226دى  0
مقام منيع رياست وزراِ عظام دامت شوكته سواد راپرت تأمينات نظميه تبريـز راجـع   

االمـر جهـان مطـالع مبـارك      و حسب ارسال 2اى كه داراى افكار انقالب هستند لفاً عده به
ملوكانه ارواحنا فداه ابالغ. مقرر فرماييد از طرف هيئت محتـرم دولـت در تبـديل محـل     

 عمل آيد. الزم به ماتمأموريت اقدا
 سردار اسعد وزير جنگ

                                                           
 چند توضيح. 1
رود قواف بلشویکى که در این راپرت مدا   مده است. بـدین قـرار اسـت کـه در سـال      و 1111. منظور از انقالب سال 1

هاف سـفید بودنـد(    ژنرال جنگید و معروف به ها مى هاف تزار که با بلشویك شکست قواف دنیکین )از ژنرال دنبال به 1222
هـا   نـد. فعـاالن  ن کمیتـه   هـاف مخفـى خـود را فعـال ک     و حزب عدالت توانست کمیتـه  ارتش سرخ وارد بندر انزلى شد.

 شوند. کمیته انقالب در این راپرت از  ن یاد مى به
. فرقه اجتماعیون همان حزب سوسیالیسـت اسـت کـه سـلیمان میـرزا اسـکندرف لیـدر و مبسـ   ن بـود و در دوران          2

 فعال بود. رضاشاه تا زمانى
حر قتـل احمـد بیـگ  داسـتان  شـنایى      خـا  دنبال دستگیرف و شکنجه و  تش زدن خـود بـه   . خودکشى مشهدف غنى به1

 کند. تا از شکنجه خال  شود. شود و درموقع مقتاى خودکشى مى اقرار دروغ مى است. متهمى که زیرشکنجه مجبور به
دهنـده سیسـتم وحشـتنا. و     شود. و این نشان . در تمامى این راپرت از تعقی   مراقبت  دستگیرف و تبعید صحبت مى4

 اشاه است.دوران رض پلیسى شدیداً
 نامه است. ـ منظور ضمیمه . ل  = پیچیدن2
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تبعيـد از   . يوس  سيابى دستور به0تبعيد از آستارا،  . محمدعلى شهبازى دستور به3
تارايى اخراج، ـ. اميرايوب آس2بندرعباس،  به تبعيد تور بهـاخان دسـ. ميرزا پاش2اردبيل، 

. ميـرزا حسـين مسـتخدم    5 . ميرزا اصغر آقازاده اخراج،6. ميرزا حاجى نادرى اخراج، 5
 . ميرزا غالم جودت تبعيد2تبعيد،  بلديه

( اطـالع داد كـه   3226دى  33اداره نظميـه )  اى به عالوه بر اين رياست وزرا طى نامه
« افكـار انقالبـى  »كارمنـدان دولـت كـه     براى تغيير محل خدمت و انفيال آن بخـش از 

داده شده اسـت. لـيكن كسـانى كـه      ربط دستورهاى الزم هاى ذى خانه وزارت اند به داشته
طلبى باشـند   آشوب نيستند تحت نظر نظميه قرار گيرند. تا هرگاه مظنون به كارمند دولت
 1نواحى ديگر اعزام شوند. تعقيب و به

 

 تشكيالت حزب در اصفهان

 شكل مخفى بود. و كانون اين فعاليت درميان كارگران بود. فعاليت حزب در اصفهان به
 

 0301ماه مه تظاهرات اول 

هـاى خـود را    چهارصد نفر از كارگران نساجى وطنـى درخواسـت   3232در اول ماه مه 
 رئيس كارخانه اعالم كردند. به

ساعت كار متوالى با فحش، كتك و تـوهين و   32شرايط كار در كارخانه سخت بود. 
 دستمزدى ناچيز.

 

                                                           
 يك نكته. 1
گذارد که او نیز مورد خشم و غاـ    . اما دیرف نمىاست وزیر جنگ رات نا  و امااءِ سردار اسعد. در زیر این دستو1

گیرنـد. امـا    شود. هرچند کـه نـه جـالدان و نـه نوکرانشـان از تـاری  در  نمـى        نیست مى گیرد و سربه مى دیکتاتور قرار
 است و حکمت. سرنوشت سردار اسعد محل عبرت

نویسد که اسامى براف رضاشاه فرستاده شده و رضاشاه که جهـان م یـع اوسـت و اروا      . سردار اسعد نخست وزیر مى2
او االمـر   بود  یـا حسـ   « جهان م اع»راستى رضاشاه  باشد گفتند که هیئت دولت دستور تبعید بدهد.  یا به همه فداف او

 سـال  11سـازد. کـه    سواد چـه مـى   بود. پدر دیکتاتورف بسوزد که از یك قزاق بى« ارواحنافداه» مبار. بود.  یا رضاشاه واقعاً»
 میرد. م اع است. نه ارواحنا فدا. و در جزیره موری  در اوج فالکت مى رود. در حالى که نه جهان تبعید مى بعد خود به



 050         حزب کمونیست ایران

 

 تقاضاهاى كارگران

ريـال حقـوق    5. 2سـاعت كـار روزانـه،     2. 0. حق داشتن اتحاديه و صندوق تعاون، 3
كـارگران و   كتـك و تـوهين بـه    . موقوف شـدن 5اى يك روز مرخيى،  . هفته2روزانه، 
. پرداخـت غرامـت   5حسـاب كارخانـه،    . معالجه كارگران به6جهت كارگران،  اخراج بى

. اضـافه كـار   6خاطر اضافه كار،  . پرداخت مزد به2اعضاِ  كارگران،  خاطر آسيب ديدن به
 ساعت نباشد. 0بيشتر از 

روز  2نتيجـه نرسـيد. و بعـد از     مذاكره نمايندگان كارگران بـا صـاحب كارخانـه بـه    
متينگـى برپـا شـد و كـارگران      جـا راه افتادند. در آن طرف چهارباغ اصفهان به كارگران به

 نتايج زير رسيدند. تقاضاهاى خود را تكرار كردند. و باالخره به
 . برخى امتيازات ديگر2% حقوق، 02. افزايش 0در روز،  ساعت كار 6. برقرارى 3

نفر از فعالين كارگرى و از جمله رفيـق كـامران از اعضـاِ  حـزب      05در همان روز 
 تهران فرستاده شد. به الحفظ كمونيست دستگير شدند. رفيق كامران تحت

 

 سرهنگ سيامك بعدى

زد ستوان ژاندارم سيامك كه خود ها بگري اما كامران در بين راه توانست از دست ژاندارم
هاى بعد از رهبران  كرد. سيامك درسال از اعضاِ  حزب كمونيست بود. در فرار او كمك

 سازمان افسران حزب توده شد.
 

 سازمان قزوين

تشكيالت قزوين سروسامانى داد. در همين زمان حزب جمعيت  حزب به 3226در سال 
بـانوان و آموزگـاران بودنـد. جمعـت      بيشـتر دهى كرد كـه اعضـاِ  آن   نسوان را سازمان

دهـى شـد. و تـا سـال     پرور  نيز كه جنبه فرهنگى داشت توسط فعالين حزبى سازمان
 ادامه داشت. فعاليت به 3232
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 تزهاى كنگره دوم حزب

كنگره اروميه معروف  در شهر اروميه )رضائيه( برگزار شد و به 3226اين كنگره در سال 
 نتايج زير رسيد  بهشد. حزب در اين كنگره 

. ايران كشورى است نيم مستعمره كه عليرغم ميل انگليس براى مستعمره كردن آن 3
 انگليس اجازه داده نشد. به كار روسيه، اين جهت وابستگى اقتيادى ايران به

در ايـران باعـث رشـد بـورژوازى      3222. رابطه اقتيادى ايران و روسـيه از سـال   0
 فئودالى در ايران شد. جنسى پولى و تجزيه بزروكمپرادور و ترقى مبارزات 

. انقالب روسيه پايگاه بورژوازى كمپرادور و مالكين شـمال و مركـز ايـران را كـه     2
 روسيه تزارى بود از بين برد.

. كودتاى رضاخان نه يك مبدط جديـد در تـاري  ايـران و نـه سـقو  تـام و تمـام        2
هـاى راسـت(. بلكـه     اپورتونيست ظريهفئوداليسم و استقرار حكومت بورژوازى است )ن

كه مالكـين برضـد    ۀدنباله و نتيجه مبارزه بزرو در داخل طبقه فئودال و بعد مبارزه طبق
هـا و بخـش    براى داخل شدن در حكومت و باالخره مبـارزه فئـودال   كوشش بورژوازى

 فوقانى بورژوازى بر عليه نهضت انقالبى و تشكيالت انقالبى است.
 ر عهده رضاخان واگذار شده بود عبارت بود از . وظايفى كه ب5

 هاى انقالبى و محكم نمودن نفوذ اقتيادى و سياسى انگليس سركوب نهضت
و امروز رضاخان نمونه كامل رژيم سلطنت مطلقه اشرافى و مالكى و دشـمن آزادى  

 باشد. سياسى كارگران و زارعين مى
  ص  متخاصم تقسيم گرديده است 0. ايران امروز به 5

در يك طرف مالكين و بخش فوقـانى بـورژوازى كمپـرادور و روحانيـت مرتجـع،      
 بورژوازى كوچك و متوسط درسويى ديگر، كارگران، دهقانان، صنعتگران،

دارى موجود نيست. ورود سرمايه خـارجى   . در ايران شرايط عمومى مترقى سرمايه2
 ايران مساوى است با حراج گذاشتن مملكت. به

افعين رضـاخان، اعيـان و اشـراف و روحـانيون و يـك قسـمت از       . در ردي  مـد 6
 بورژوازى كمپرادور و انگليس قرار دارند.

ترين طبقه مولد ايران بعد از كودتاى رضاخان وضع بدى  عنوان بزرو . دهقانان به32
 اند. سرنگونى حكومت قرار گرفته اند و اكنون در صفوف مبارزه براى پيدا كرده
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 ها  آيد كه تمامى آن دست مى هاى انجام شده اين نتيجه به . از تمامى شور 33
بدون تهيه زمينه، بدون تشكيالت مـنظم، بـدون رهبـرى و بـدون ارتبـا  بـا ديگـر        

 هاى انقالبى بوده است حركت
 اين نكات دقت كرد  هاى بعدى به و بايد در حركت

ر شـهر انجـام   . توسعه انقالب زراعتى بايد با مساعدت و كمك نيروهاى انقالبى د3
هـاى كـارگران،    حمايـت تـوده   . موفقيـت نهضـت انقالبـى در شـهرها مسـتلزم     0گيرد. 

. كارگران و صنعتگران ضمن كمـك در مبـارزه   2صنعتگران و بورژوازى كوچك است. 
. يكى ديگـر از شـرايط پيـروزى انقـالب دهقـانى      2كمك كند.  ها نيز بايد در رهبرى آن

 ها از انقالبيون است. شون و طرفدارى آنانتشار افكار انقالبى در ميان ق
هاى انقالبى در شهرهاى كـامالً الزم اسـت. و برعهـده     . اتحاد دهقانان با دمكرات30

تـر   مسائل عمومى محدود به طبقه كارگر و حزب كمونيست است كه مبارزه را از مسائل
قـوه   توانـد از  دهد. و در اين ميان در صورت وجود شرايط عينى حزب مـى  گستر  مى

 مديره انقالب محسوب شود.
كه غير از حزب كمونيست هيچ تشكيالت جدى سياسى ـ انقالبى   اين . با توجه به32

تر از همـه تهيـه    سنگينى قرار داده است. مهم وجود ندارد تاري  در مقابل حزب وظاي 
آورى  و رهبرى انقالب دهقانى است. حزب موظ  است كه تمام قـواى خـود را جمـع   

ها را بـا طبقـه كـارگر و     هاى خود را از نو فعال كند. و رابطه آن يالت و حوزهتشك كند.
 تر نمايد. صنعتگران و دهاقين فقير محكم

مبارزه انقالبى حزب موظ  اسـت كـه از همـه امكانـات      . براى جلب كارگران به32
دهـى كنـد.   هـا سـازمان   اتحاديـه  علنى و مخفى سود جويد و كـارگران و دهقانـان را در  

 چنين اتحاديه صنعتگران و اصناف را فعال كند.هم
 هاى ملى نيز توجه كند. حقوق اقليت حزب موظ  است به

حزب موظ  است مقدمات تشكيل حزبى ائتالفى يعنى حزب انقالبى ملى ايـران را  
 فراهم آورد.
. حزب انقالبى ملى ايـران بايـد از كـارگران، دهقانـان، خـرده بـورژوازى باشـد.        35

 زب بايد دست حزب كمونيست باشد.رهبرى اين ح
ترين شعار حزب، سرنگونى رژيم سـلطنت و برقـرارى جمهـورى انقالبـى      . مهم36

 قرار زير است  است. وظيفه اين جمهورى به
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دسـت   حفظ استقالل و تماميت ايران، دوستى بـا اتحـاد شـوروى، سـپردن امـور بـه      
هـاى دمكراتيـك،    كامـل آزادى  نيروهاى انقالبى، محو قطعى بقاياى فئـوداليزم، اسـتقرار  

وضع قوانين كارگرى، مسلح كردن كارگران و دهقانـان و وضـع قـوانين انقالبـى بـراى      
 هاى ضدانقالبى مبارزه با كوشش

 ها با كارگران و دهقانان هاى ملى براى اتحاد آن . فعاليت در ميان اقليت35
 رحمانه پليس رضاخانى هاى بى . آماده شدن حزب براى تعقيب32
 . افشاى حزب فاشيستى ايران نو كه رهبرى آن با رضاخان است36
 المللى مملكت مربو  باشد. . كليه عمليات حزب بايد كامالً با وضعيت بين02
هـاى خائنانـه    . حزب موظ  است ضمن شركت در انتخابات مجلـس، سياسـت  03

 ها افشاِ كند. طبقه حاكم را در فريب توده
 

 برنامه حزب در كنگره دوم

ايـن نتيجـه رسـيد     در كنگره دوم برنامه كارى خود را مورد تيويب قرار داد. و بهحزب 
تأسـيس يـك حكومـت بـورژوايى      تنها شروع يك مبدط جديد و كه كودتاى رضاخان نه

نيست بلكه رضاخان توانسته است با تقويت و همراهى بخش بااليى بـورژوازى، رژيـم   
هاى وحشيانه كارگران، دهقانـان   سركوب اشرافى را مستحكم كند. و با سلطنتى، مالكى،

 آميز را از بين ببرد. هاى مردمى راه هر گونه ترقى صلح و جنبش
 

 رئوس برنامه حزب در بخش سياسى

. اجــراى كليــه قــوانين مجريــه و مقننــه 0. تشــكيالت جمهــورى فــدراتيو، پارلمــانى، 3
. 5وداليسـم،  . محـو كامـل فئ  2، . حفـظ و تماميـت ارضـى كشـور    2هاى ملـى،   انجمن به

. تشكيل محاكم 5هاى دمكراتيك،  . برقرارى آزادى6مناسبات دوستانه با اتحاد شوروى، 
 . ضبط كليه اموال احمدشاه و رضاشاه و موافقين رژيم2 انقالبى و

 ـ تفكيك مذهب از دولت و آزادى عقايد مذهبى
 هاى قومى ـ استقالل داخلى و اقليت
 ـ تشكيل ارتش ملى
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 بات و افشاى مجلس و رژيمـ شركت در انتخا
 رضاخان و حزب ايران نو ِ ـ افشا
 

 بخش اقتصادى

بـار خـارجى، تأسـيس     ضبط بالعوض صنعت نفت، تجديد نظر در قراردادهاى اسـارت 
صنعتگران كوچك، كمك بـراى   سود به بى المدت و هاى طويل بانك كشاورزى، دادن وام

منـاطق كـم آب و احـدات     آب بـه تشكيل اتحاديه صنعتگران، بهبود و كمك در رساندن 
 آهن سراسرى راه
 

 بخش كشاورزى

دهقانـان، ضـبط امـالك شـاه و      واگذارى كليه امالك دولتى ـ مالكين بزرو و موقوفه به 
شـاه، مالكـين و    آب كـه بـه   اشراف و خوانين و تقسـيم آن بـين دهقانـان، ضـبط منـابع     

شيدن قـروض دهقانـان   هاى دهقانى، بخ جمعيت موقوفات متعلق است و واگذارى آن به
دهقانـان از هيئـت حيثـت تخـم و هواشـى، تشـكيل        كمـك بـه   دولـت و ربـاخواران،   به

 ايالت هاى مزروعى به دهقانان و واگذارى زمين هاى وام به صندوق
 

 بخش كارگرى

رسميت شناختن تشكيالت كـارگرى، آزادى اجتماعـات و    آزادى تشكيالت كارگرى، به
 2اعتيـابات، آزادى مطبوعـات كـارگرى،     يشـات، آزادى هـا و نما  محافل، آزادى متينگ

ساعت كار روزانه، دو برابر شدن اجرت كار شبانه، منع كار شبانه بـراى زنـان و اطفـال،    
مـدت دو مـاه بـا حقـوق بـراى زنـان        سال، مرخيى به 32اطفال كمتر از  منع كار براى

هـا   بـودن اتحاديـه   اى با حق مداخلـه در امـور، ذيحـق    كارگر، آزادى تشكيالت كارخانه
هـاى كـارگرى،    جمعى، تعيين متوسط دسـتمزد توسـط اتحاديـه    درعقد قراردادهاى دسته

هفته مرخيى با حقوق در سال، تأمين مسكن  0برقرارى  ساعت كار در هفته، 20تعيين 
 و منع جريمه
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 بخش اجتماعى

تـاده و  هـايى بـراى افـراد از كـار اف     بيمه اجتماعى همه زحمتكشان، دايـر كـردن محلـى   
 افراد از كار افتاده سرپرست و دادن مستمرى به هاى بى بچه
 

 بخش مالى

 نفع كارگران و دهقانان ثروتمندان و وضع قوانين مالياتى به هاى سنگين به وضع ماليات
 

 هاى تعاونى بخش شركت

 3آن هاى تعاونى و جلب اقشار فقير به توسعه شركت
 

 انتزهاى مصوب كنگره دوم حزب كمونيست اير

 «المللى ايران اوضاع بين مطالعات راجع به»تحت عنوان 

استقالل خـود را حفـظ    و ظاهراً . ايران يكى از ممالك نيمه كلنى است كه هنوز رسما3ً
دار درنيامده است. علت محفـوظ مانـدن ايـن     كرده در تحت تيرف دول معظمه سرمايه

ارى و انگليس امپرياليسـت  استقالل ظاهرى نيز آنست كه مخالفت شديد مابين روسيه تز
صورت مستعمره در آيد. پـس از سـقو  حكومـت     گرديد كه ايران كامالً به مانع از اين

زودى تمام خاك ايران  به استبدادى روس و خارج شدن سربازان تزارى از ايران انگليس
اميد تيرف و مستملكه نمودن قطعى آن اشغال نمود. قـرارداد انگلـيس و ايـران در     را به
تيرف انگليس در ايران صورت رسمى بدهد ولى قـوت   بايستى به مى قاعدتاً 3636ل سا

انقالبى در خود ايـران   و استحكام شوروى از يك طرف و توسعه روزافزون نهضت ملى
از نيت خود )تيرف فورى و علنـى   از طرف ديگر دولت بريتانيا را مجبور كرد كه موقتاً

                                                           
 برگزار گردید. 1225حزب کمونیست ایران است که درشهر ارومیه )رضائیه( در  دو سند از مصوبات دومین کنگره. 1

 اند. سال اول اخذ شده 4این اسناد از مجله دنیا ـ شماره 
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غيـر   هاى تازه ديگرى جستجو كند. به ين مقيود راها رسيدن به ايران( چشم پوشيده براى
فـورى ايـران را    از جهات فوق بعضى علل اقتيادى محض هم موجود بود كه تيـرف 

انـدازه بـا روسـيه مربـو  و      بـه  نمود. زيرا كه ايران اقتيـاداً  براى انگليس غيرممكن مى
د را بـا آن دولـت   توانست رابطه و بستگى خو نمى ها اين زودى المنافع بود كه به مشترك
 پاره كند.
 3222هـاى متمـادى از ابتـداى سـال      . اين عالقه و رابطه با روسيه در عرض سـال 0
هاى آهن از طرف روسـيه   كشيدن راه تدريج ايران را در منطقه اقتياد دنيا جلب نمود. به
شرايط مساعدى بـراى صـدور مـواد     سرحدات ايران اين سير را شديدتر كرده و طبعاً به
بـازار وسـيع روسـيه ايجـاد نمـود. معـامالت        محيوالت زراعتى ايران به صنعتى وخام 

نفـوذ بـورژوازى    انگيزى ترقى كرده و در همين حال مقـدار و  تجارتى با سرعت حيرت
دالل )بورژوازى كمپـرادور كـه دالل تجـارت خارجـه اسـت( رويـه ازديـاد گذاشـت.         

در مملكـت شـده از طـرف     فرو  امتعه خـارجى  بورژوازى دالل از يك طرف واسطه
 مـرادف بـا   نمايـد.  خارجه صـادر مـى   ديگر مواد خام صنعتى و محيوالت زراعتى را به

حال مبادالت جنسى ـ پولى در مملكت ترقـى زيـاد نمـوده موجـب تجزيـه بـزرو         اين
 فئودالى و رواج سرمايه تجارى و تنزيل در فالحت است.

)دالل( قسمت شمال و مركز ايران و  . تا قبل از انقالب روسيه بورژوازى كمپرادور2
در حقيقـت عمـال سـرمايه روس     شان روسـيه تـزارى بـود و    گاه نيز مالكين عمده تكيه

بودند. اما محو و انقراض كاپيتاليسم در روسيه ظهور انحيار تجارت خارجى روسـيه و  
را نقطه نظر سياسى ايـن طبقـه    تجديد روابط سابق با روسيه امروزى البداً ممكن نبودن
 اتحاد شوروى تغيير داد. نسبت به
نمود كار ايـران را   يكى از اقدامات طبقه اشراف ايران بود كه سعى مى 3636قرارداد 

بيندازد. با وجود آن اگر قـرارداد صـورت    طرفه نموده در آغو  امپرياليسم انگليس يك
 بود.نگرفت جهتش همان سير انقالب ملى و ظهور حكومت شوروى درصحنه سياست دنيا 

وسيله خشونت صرف و زور  عدم امكان تيرف ايران به . دولت بريتانيا وقتى كه به2
هـاى خـود    نشانده النهرين و مير دست بين فقط يقين كرد تعميم نمود كه در ايران مانند

طور اساسى تسلط خـود را محكـم نمايـد.     تدريج ولى به ها به را نيب كرده و توسط آن
بايسـتى بـراى امپرياليسـم انگلسـتان ايـن       ( مى3603فوريه  05سيدضياِالدين ) كودتاى
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انگليسى علنـى معـروف شـده     به داد. ولى سيدضياِالدين خيلى زود خدمت را انجام مى
اين علت انگليس ميـمم   وظيفه را كه بر عهده او واگذار شده بود نتوانست اجرا كند. به

كلى هويتى نـامعلوم و   وقت بههمكار و نوچه او رضاخان را كه آن  جاى او گرديد كه به
 غيرمعروف بود برقرار كند.

اين  در اين موقع سلسله قاجاريه رل ننگين و مفتضحانه خود را ديگر تمام كرده و به
نياز گرديـدن از آن سلسـله توجـه     و بى سبب امپرياليسم انگليس نيز پس از دلسرد شدن

توانـد   طلب او بيشتر مى د جاهاين اميد كه وجو سوى رضاخان معطوف نمود. به خود را به
جمله رژيم غارتگرى را حمايت نمايد. همين مسئله خود بطالن ايـن   و من منافع بريتانيا
هـا و اسـتقرار حكومـت     فئودال كودتاى رضاخان معنايش سقو  حكومت»عقيده را كه 

الوقت و ضـدانقالبى محسـوب    بايستى بالشك نظريه اپورتونيستى ابن« بورژوازى است
 كـرد حقيقتـاً   هنگامى كه براى تيرف كـردن حكومـت مبـارزه مـى     رضاخان در داشت.

و تشكيالت  طلب بورژوازى ملى اتكا نموده حتى با عناصر جمهورى كوشش نمود كه به
نمود. امـا عمليـات او هـيچ وقـت از دايـره       فروشى مى طبقه پرولتاريا نيز مغازله و عشوه

دالى و مالكى خارج نشد. مواعيـدى كـه   رژيم فئو مبارزه براى تيرف حكومت در قالب
داد تمام براى فريب بورژوازى ملى بود. اين حقيقـت كـه    بورژوازى ملى مى رضاخان به

درموقع كودتاى رضاخان طبقه فوقانى بورژوازى ملـى از او تقويـت كـرده و حـاال هـم      
ه سلطنت رضـاخان را ثابـت نكـرد    كنند، بورژوازى بودن ها تا حدى او را تقويت مى آن

كند كه رضاخان با كمال مهارت توانست اساس رژيم مالكى و فئودالى را  بلكه ظاهر مى
مساعدت طبقه فوقانى بورژوازى محكم نمايد. براى رضاخان ايـن مسـئله از    با كمك و
اخير در ايـران بـورژوازى    آسانى صورت گرفت كه در مدت ده بيست سال آن جهت به

كـار   خود را در خريدن امالك صرف نمـوده و بـه   فوقانى تجارتى با شدت تمام سرمايه
امتيازات و حقوق فئودالى استفاده كـرده و بيشـتر از معـامالت     ها نيز انداخته چرا كه آن

خـود   برند. بـدين ترتيـب طبقـه اعـالى بـورژوازى ايـران       تجارتى و صنعتى مداخل مى
دهـاقين را   حفظ مالكيت و رژيم مسلوب بودن حقوق سياسى كـه اسـتثمار بيرحمانـه    به

اگر هم بعضى مقدمات و شرايط مساعد  باشد. رژيم رضاخان مند مى كند عالقه تأمين مى
وجود آورده ولى در عـين حـال ايـن رژيـم اسـتثمار و يـا        براى ترقى بورژوازى ملى به

را از جانب مالكين قوت داده و وضعيات اقتيادى و سياسى زارعـين را   چپاول دهاقين
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كودتـاى رضـاخان را ماننـد     نموده است. نيز اشتباه محض است اگرناپذير  كلى تحمل به
يك كودتاى دربارى تيور نمود. اين كودتا دنباله و نتيجه مبارزه بزرو در داخـل طبقـه   

حاكمه مالكين بر ضد كوشش بورژوازى براى داخل شدن در  فئودال و بعد مبارزه طبقه
هـاى   نهضـت  ى بـورژوازى برضـد  ها و طبقـات فوقـان   حكومت و باالخره مبارزه فئودال
 باشد. انقالبى و تشكيالت انقالبى مى

رضاشاه واگذار شده بود عبارت بودنـد از  محـو و سـركوبى     ۀ. وظايفى كه بر عهد5
تدريج محكـم نمـودن نفـوذ     يافت، و به مى نهضت انقالبى كه پيوسته در مملكت توسعه

رضــاخان از دو راه  3636اقتيــادى و سياســى انگلــيس يعنــى عمــالً اجــراى قــرارداد  
و از « ملـى »اين مقيد برسد  از يك طرف از راه تأسيس و ايجـاد قشـون    به توانست مى

اتحاد شوروى، بـراى ايـن    به طريق تظاهر دائمى احساسات دوستى نسبت طرف ديگر به
فروشى كـرد. امـا ايـن     ها مالعبه و عشوه طلب مقيود رضاخان مدت زيادى با جمهورى

از دايره حرف خارج نشـده و درعمـل    خواهى ابداً دوستى و جمهورى به اظهارات راجع
امتداد يافتـه   3605سال  نفوذ انگليس متيل استحكام يافت. اين دوروئى ماهرانه تا آخر

 هاى انقالبى را بر هم زده منحل نمود. دراين وقت رضاخان با مساعدت انگليس كليه كانون
از صـورت دور   طلبى را علنـاً  ب جمهورىپرست نقا در اين موقع سردار خائن اجنبى

نشـانده انگلـيس اسـت بـر تخـت       دسـت  انداخته همان طورى كه شايسته يـك سـلطان  
خـواهى و  دوره مغازلـه او بـا جريانـات آزادي    سلطنت جلوس كرد. كودتاى رضاخان به

 ايران خاتمه داد. انقالبى جامعه
الكـى و دشـمن آزادى   امروز رضاخان نمونه كامل رژيم سلطنت مطلقه اشـرافى و م 

 باشد. سياسى كارگران و زارعين مى
. ترقى و نمو منافع اقتيادى انگليس جـدا اسـتقرار صـلح و سـكونت را در ايـران      6

قشون اشغالى خود را از ايرن بيرون  كرد. اما انگليس در تحت فشار توده ملت تقاضا مى
ـ    برده و رل استقرار امنيت و سركوبى شور  « ملـى »عهـده قشـون    ههـا و انقالبـات را ب

هـاى انقالبـى در نـواحى مختلفـه      نمود و براى محو سـركوبى نهضـت   رضاخان واگذار
رسـميت   بـه  هـاى سـركش كـه حكومـت رضـاخان را      مملكت و مطيـع كـردن فئـودال   

هـا حكـام    جـاى آن  در همه نقا  ايران حكام كشورى را عوض و به شناختند تقريباً نمى
برقرار گرديد. حكومت رضـاخان بـدون ايـن     بايستىنظامى برقرار شده و دولت تمركز 
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ادامه حكومت خود نيسـت. حاليـه ديگـر قشـون رل      دستگاه نظامى يك روز هم قادر به
اين سبب در آتيه جريان عمومى مستلزم  براى انگليس و رضاشاه بازى كرده و به خود را

است يك وقتـى  قشون ممكن  باشد. زيرا احتماالً حساب قشون مى ازدياد قوت پليسى به
اسلحه مبارزه برضد انگليس و سلسله پهلوى شود و از امكان يك چنـين خطـر بزرگـى    

 وسيله كه ممكن است جلوگيرى نمود. هر الزم است به
با مقاصد ارتجاعى انگليس و رضاشاه كمـك   . ساختمان طبقاتى ايران معاصر موقتا5ً

باشـند.   حقيقى مملكت مـى صاحب و ارباب  نمود. طبقه حاكمه مهم يعنى مالكين عمده
اين طريـق مظهـر اراده    مالك عمده مبدل شده و به خود رضاشاه در مدت معين قليلى به

گـاه اميـدبخش    طبقه خود تكيه ترين طبقات گرديده است. طبقه مذكور هم به مرتجع اين
غيرقابـل ذكـر بـود و بـورژوازى      باشد. رل بـورژوازى صـنعتى هنـوز    سلسله جديد مى
ل( با دسته فوقانى بورژوازى نيز كه متكى بـر كاپيتاليسـم خـارجى اسـت     كمپرادور )دال

هاى خارجى بوده و خواهـد بـود.    در دست ارتجاع و امپرياليست ماند روحانيون هميشه
منـافع مملكـت را    تمام اين طبقات حاكمه ايران در تحت رياست رضاخان حاضرند كه

خلى هستند كه سرمايه انگليس بـر آن  عبارت ديگر قوه دا هر قيمت پستى فروخته و به به
واسـطه اخـتالس و تقلـب در آراِ قالـب و      شوراى ملى بـه  تكيه كرده است. اما مجلس

تـرين   بـزرو  باشد. امروزه رژيم رضاخان الطريق مى مجسمه اراده متمركز اين دسته قطاع
از  مانع اساسى در راه استقرار اصول دمكراسى در ايران است. درس و تجربه سياسى كه

 ست كـه ايـن كودتـا و مخيوصـاً    ا عبارت از آن شود مسئله كودتاى رضاخان گرفته مى
امكـان يـك ترقـى     رژيم سياسى كه بعد از آن برقرار گرديده هر تيور واهى را راجع به

طور آشكار بـر دو   مبارزه طبقاتى در ايران برطرف نموده است. ايران امروزه به آميز صلح
يعنى طبقه جامعه و طرفداران  است  در يك طرف مالكينص  متخاصم تقسيم گرديده 

هايى كه در عمليات با مالكين شريك هسـتند )قسـمت    تر آن عبارت صحيح ها و يا به آن
و در طرف ديگر كارگران، دهاقين، صنعتگران، بورژوازى كوچـك   فوقانى بورژوازى( ـ 

 باشند. و قسمت خيلى زياد بورژوازى متوسط مى
 جات اجتماعى از قرار ذيل است  و دسته وضعيت اين طبقات

در بين مالكين و بورژوازى فوقانى هنوز مبـارزه و زدوخـورد دوام دارد. ايـن نـزاع     
بعـد نسـلى سـلطنت قاجاريـه      دنباله و تكميل مبارزه رضاخان برضـد وضـعيات نسـالً   
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باشد. مخالفين رضاخان در اين جنگ عبارت از دسـته منتهـى درجـه مرتجـع يعنـى       مى
روحانيون طـراز   ها، مستخدمين مهم دولتى و مخيوصاً مالك ر رژيم قديم از ميانعناص
و از طـرف   باشند. اين مبارزه از يك طرف قوت رژيم رضاخان را ضعي  نموده اول مى
جـات   واسطه موجود نبودن تشكيالت منظم انقالبى روحـانيون مرتجـع و دسـته    ديگر به

روزافـزون تـوده كـارگر و دهـاقين نسـبت       نارضـايتى  كنند كه از مرتجع ديگر سعى مى
 منفعت طبقاتى خود استفاده نمايند. رژيم رضاخان به به

باشـد زيـرا كـه ايـران      . در ايران شرايط عمومى ترقى كاپيتاليسم هنوز موجود نمى2
را طـى نكـرده و بـرعكس     (Accmulation du capital) هنوز دوره تجمـع اوليـه سـرمايه   

اسـت.   واردات هنوز سرمايه قابل توجـه ذخيـره نشـده    ات بهواسطه كسر دائمى صادر به
بنابر نظريه ماركس جلب و دخول سرمايه خارجى ممكن است قائم مقـام سـرمايه ملـى    

موجوده در ايران اين مسأله يعنى جلـب سـرمايه    بشود. ولى با اوضاع حاضره و شرايط
ان خـارجى و قبـل   دار سرمايه خارجى مساوى با حراج گذاشتن مملكت و فروختن آن به

 باشد. انگليس مى همه به از
كار افتـادن سـرمايه    به تواند ترقى منابع اقتياد و مخيوصاً انگليس بدون مبارزه نمى

اهميـت ايـران در سيسـتم مسـتعمرات      ممالك ديگر را در ايران اجازه بدهـد. زيـرا كـه   
ن از مقـام خـود   صرف نظر كرد آسانى حاضر به اندازه زياد است كه انگليس به انگليس به
 نخواهد شد. در ايران
اين جهت ترقى كاپيتاليسم در ايران با بودن رژيم حاضره فقـط از طريـق ضـميمه     به

باشـد. تمـام اقـدامات     ممكـن مـى   هـاى انگلـيس   شدن و داخل كردن در سيسـتم كلنـى  
آهن و شوسه، دادن اعتبـارات و غيـره( كـامالً و بالاسـتثنأ      اقتيادى رضاشاه )ساختن راه

هـاى كوچـك در نقـا  مختلـ       شـود. ظهـور كارخانـه    اجـرا مـى   ابق منافع انگليسمط
عالوه از آن هرگاه درنظر گرفتـه   تواند در تغيير اين جريان اساسى مؤثر واقع شود. به نمى

ترين مؤسسات درست اقتيادى مملكت از قبيل بانك و تلگراف و نفـت و   شود كه مهم
توسـعه   معلوم خواهد شد كه حـرف راجـع بـه   است  غيره در دست انگليس تمركز يافته

هرگـاه   معنى اسـت.  اساس بى در ايران بى Industrailsationدارى و يا ترقى صنايع  سرمايه
ايران بخواهد كه در مقابل دول امپرياليستى حقيقتا داراى استقالل كامـل بـوده و تبـديل    

بر ايـن كـار قـادر هـم     او الزم است )ولو  داران انگليس نشود بر يك مستعمره سرمايه به
 دارى صرف نظر كند. هست( كه از سير طريق سرمايه
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انگليس بود ولـى   عرصه سياست قدم گذاشت متكى به . از روز اولى كه رضاخان به6
هـاى   بودند. بعـد از خفـه شـدن شـور      اين حقيقت پى نبرده ها به خيلى 3605تا سال 

مكن ميان رضاخان و انگليس بسته انقالبى توده زحمتكشان و بعد از تاجگذارى اتحاد م
بنابراين هرگاه بگوييم كه در ردي  مدافعين تخت و تاج سلطنت رضاشاه پهلوى  شد و

بـورژوازى كمپـرادور )يعنـى     كه عبارت از اعيان و اشراف و روحانيون و يـك قسـمت  
بورژوازى كه دالل تجارت خارجى است( امپرياليسم انگليس هم جا گرفته است اغـراق  

رضاشاه هم كوشش دارد كه متفقين محرمانه خود را راضى ساخته  نوبه خود ايم. به نگفته
رضاشـاه   ها خدمت نمايد. ليكن اين مسئله منـافى بـا آن نيسـت كـه گـاهى نيـز       آن و به

هـايى بـردارد    قـدم  برخالف سياست استعمارى انگلستان در تحت فشـار ملـت مجبـوراً   
 )قرارداد با روسيه(.

گليس توانست كه آرزو و آمال ديرينه خـود را كـه عبـارت از    فقط توسط رضاشاه ان
هند بود اجـرا نمايـد. در موقـع جنـگ      آهن النهرين با راه آهن بين وصل كردن سيستم راه

آهـن در قسـمت رسـاندن قـواى      انگليس يا اتحادجماهير شوروى سوسياليستى ايـن راه 
كند و متيـل   ى را بازى مىسرحدات روسيه رل مهم النهرين و هندوستان به بين نظامى از

قسـمت از ايـن نقشـه محاصـره      آهن يـك  خليج فارس نيز توسط راه كردن بندر خزر به
 حكومت شوروى است.

باشـند. وضـعيات    ترين طبقه در ايران كنونى از حيث عده طبقه دهاقين مى . بزرو32
ديـده و  كودتاى رضاخان بدتر از سـابق گر  سياسى و اقتيادى توده دهاقين ايران بعد از

فقط قسط خيلى محدود دهاقين متمول كه با سرمايه صرافى )تنزيل( كامالً مربو  بـوده  
باشـند.   حيث اقتياد منافعشان با هم يكى است درحفظ رژيم رضـاخان ذينفـع مـى    و از

را تأمين نمايـد ولـى اكثريـت     تواند منافع ايشان زيرا اين رژيم بهتر از رژيم قاجارى مى
عبارت ديگر اكثريت مهم اهالى ايـران امـروزى در انهـدام فـورى      ا بهمعتنابه دهاقين و ي

باشند براى همين اسـت كـه بـدون     سلطنتى كنونى ذينفع مى مالكيت اربابى و كليه رژيم
نمـودن   ها در راه خفـه  پروا و خوف از رژيم مستبده رضاشاه پهلوى كه متفق او انگليس

كنند همه روزه درنقا  مختلفه اين  ىنهضت انقالبى از هيچ گونه مساعدت خوددارى نم
 شود. زحمتكشان برضد رژيم خونين سلسله جديد باند مى هاى متوالى توده مملكت شور 
كند  طور واضح ثابت مى هاى انقالبى در آذربايجان، گيالن، خراسان و غيره به نهضت
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ه تا ايـن  و شهرها جا گرفته و دهاقين ك كه افكار انقالبى در مغز توده زحمتكشان دهات
اواخر خارج از جريانات انقالبى بودند حاليـه از مبـارزه بـر ضـد رژيـم كنـونى و ضـد        

 اشتراك جدى نمودند. رضاشاه شروع به ارتجاع انگليس و
هاى ملى عادت و نشوونما نموده است هـيچ   ولى ارتجاعى كه با خفه نمودن شور 

از طرف رژيـم مسـتبده بـا     و انقالبات ها باشد. همه شور  رحم و انيافى را قائل نمى
دست آمدند  نظيرى خفه گرديد. انقالبيون و شورشيانى كه زنده به قساوت و بيرحمى بى

 شكنجه و عذاب معدوم و مقتول گرديدند )گيالن(. با هزار گونه
جاهايى كه براى خفه كردن انقالبات اقتدار رضاخان كافى نبود قواى تكنيكـى  در آن

رسـد )خراسـان(. حكومـت     امـداد  مـى   بـه  باركش و غيـره( انگليس )طياره و اتومبيل 
هاى اجير تهران براى بدنامى نهضت انقالبى و برطرف نمودن  نويس استبدادى و روزنامه

در ميان توده زحمتكش جه در داخله و چه در خارجه رهبران و قائدين انقالب  نفوذ آن
كردنـد   لستان معرفى مىدولت انگ را اجير و مزدور انگليس و خود نهضت را از دسائس

 كه بتوانند با قساوت زيادترى نهضت انقالبى ملت را خفه كنند. براى اين
حزب كمونيست بايد با همه وسايل پـرده از روى جنايـات مـزدوران و عمـال شـاه      

 ها محفوظ بدارد. تهمت اين وسيله انقالبيون ايران را از اين قبيل برداشته و به
دست آمده و آن اين است كـه ايـن    تجربه و درس به ها يك . از همه اين شور 33
بـدون رهبريـت و ارتبـا  بـا فـرق       ها بدون تهيه زمينه، بدون تشكيالت منظم و شور 
اند. حزب كمونيست ايران بايستى با تدابير قطعى از ظهـور همچـو    ظهور آمده انقالبى به

كه در نقا  مختلـ   جلوگيرى نموده همه قواى انقالبى زحمتكشان را  اقدامات انفرادى
نمـوده ارتجـاع شـاه و     يك سيل عمومى انـرژى انقالبـى متحـد    كنند به مبارزه مى انفراداً

انگليس را محو كرده حكومت زحمتكشان را مستقر نمايد. عالوه بر اين تجربيات چنـد  
تـوده ملـت فهمانـد كـه      خوبى بـه  در راه منافع خودشان به سال اخير و مبارزات دهاقين

بـراى   ها ها و قربانى اين مبارزه فقط انقالب داخلى است ـ همه اين شور  طريق واحد 
 اند  ما درس عبرت بوده نكات ذيل را در دماغ ما جايگير ساخته

دسـت آوردن   . براى فتح و توسعه انقالب زراعتى تنهـا مبـارزه دهـاقين جهـت بـه     3
بـراى ايـن    كـافى نيسـت، بلكـه    هاى اربـابى  اقتدارات سياسى در دهات و تيرف زمين

 باشد. مقيد مساعدت انقالبيون شهر از واجبات درجه اول مى
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انقالب خواهد شـد كـه تـوده كـارگران،      . نهضت انقالبى در شهرها زمانى موفق به0
 صنعتگران و بورژوازى كوچك آنرا تقويت نمايند.

و دهاقين در راه مبارزه انقالبى مسـاعدت كـرده    كه به . كارگران و صنعتگران نه اين2
 اند. و صنعتگران در آمده ها هم از ميان كارگران كنند بلكه اغلب قائدين آن مى
. يكى ديگر از شرايط فتح انقالب زراعتى انتشار افكار انقالبـى در ميـان قشـون و    2

 طرفدارى قشون از انقالبيون است.
در  باشـد.  . اتفاق دهاقين ايران با عناصر انقالبى دمكراسى شهرها كـامالً الزم مـى  30

يك انـدازه در زيـر    زيرا هر دسته به ميان اين طبقات اهالى ارتبا  محكمى موجود است
هرگـاه دهـاقين در نتيجـه وضـعيات      باشند و ضمناً فشار دشمنان واحد طبقاتى خود مى

نمايـد ميـل بـر     ها را در اطراف اقتياد كوچك خودشان محدود مى آن اقتيادى خود كه
نمايند كـارگران و   مسائل محدود ممكن ارزات را منحير بهاين داشته باشند كه مسئله مب

تر  تر و عمومى بورژوازى شهرها برعكس دايره مقاصد سياسى اين مبارزه را خيلى وسيع
 باشد. طبقه كارگر ايران مى مسئله خيلى مربو  به اين دهند. مخيوصاً قرار مى

ع ندارد. پرولتاريا ايران هاى بزرو تجم پرولتاريا ايران از حيث عده كم و در كارخانه
باشـد. ولـى در عـين     عالقه محكم مى با عناصر نيم پرولتارى صنعتگران مربو  و داراى

حال همچنين پرولتاريا براى حزب كمونيسـت ايـران پايـه محكمـى شـده و در تحـت       
سلسله امتحانات در مبارزات انقالبى بـراى دمكراتيزاسـيون اساسـى     رهبريت حزب يك
ارتبا  او با توده  روز داده است. در اوقات اخير حزب كمونيست ايران وايران از خود ب

زحمتكش ايران خيلى ضعي  شده و در عمليات انقالبى خود حزب دچار يك سلسـله  
پليس گرديده است ولى با همه شرايط خيلى سخت حـزب   مشكالت و تعقيبات سخت

خـود را بـا    تكمونيست توانست يك قسمت عناصر جدى خود و يك سلسـله مناسـبا  
توده زحمتكشان محفوظ بدارد. از وضعيات عمـومى ايـران كـه بـراى توسـعه نهضـت       

حزب كمونيست را بايد عامـل مهـم و جـدى     طور حتم باشد به انقالبى كامالً مساعد مى
 دراداره اين مبارزه قرار داده و حتى در صورت وجود شرايط عينى قـوه مـديره انقـالب   

 محسوب داشت.
غير از حزب كمونيست همه تشكيالت جدى سياسـى انقالبـى    ايران به. حاليه در 32

دمكراسـى و سوسياليسـتى وجـود دارنـد كـه       وجود نداشته فقط بعضى عناصر انقالبـى 
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كـدام از   متفرق و غيرمتشكل بوده و يك پروگرام سياسى روشن در دست ندارنـد. هـيچ  
حزب كمونيست ايران  جات براى رهبرى نهضت انقالبى قابل نيستند. برعكس دسته اين

كه موقعيت و كيفيت زدوخوردهاى  المللى كمونيستى قادر است با اتكاِ و مساعدت بين
بينى كرده مطابق آن شعارهاى الزمه سياسى انتخاب نمايد و براى تـأمين   انقالبى را پيش
خود را تهيه نمايد. تـاري  در جلـو حـزب كمونيسـت ايـران وظـاي  و        فتح تشكيالت
وظـاي  تهيـه و    تـر از همـه ايـن    سنگين و مهمى را قرار داده است. مهم هاى مسئوليت

رهبرى انقالب فاتحانه زراعتى است. براى اين مقاصد حـزب موظـ  اسـت كـه تمـام      
آورى نمـوده تشـكيالت و    پرولتاريا است جمـع  قراوالن قواى خود را كه عبارت از پيش

 ها را با طبقه كـارگر و  ته و روابط آنكار انداخ هاى خود را از نو با فعاليت كامل به حوزه
تر نمايد. حزب بايستى تمام وقت و كوشش خود را بـر   صنعتگران و دهاقين فقير محكم

خارج نشده و در خط سياسى خود داراى  آن صرف كند كه از جاده حقيقى اصول لنينى
لعـاده  ا در ايـران از كارهـاى فـوق    افكار روشن و قطعى باشد. البته اين مسئله مخيوصاً

باشـد.   است زيرا طبقه كارگر ايران ضعي  و حـزب كمونيسـت هـم جـوان مـى      مشكل
الملـل كمونيسـت الزم    بـين  العاده و روابط خيلى محكـم بـا   جا توجه و دقت فوقدراين
گـاه خـود قـرار داده     باشد. حـزب كمونيسـت ايـران بايسـتى طبقـه كـارگر را تكيـه        مى

پرولتاريا )نيمه رنجبر( صنعتگران، بـورژوازى   نيمعناصر  حال از ارتبا  آن طبقه بادرعين
 كـه بتوانـد در ميـان طبقـات اهـالى تبليغـات و       تا ايـن « كوچك و دهاقين استفاده نمايد

اقدامات منظم انقالبى اجرا نمـوده و نيـز در تحـت رهبريـت واحـدى ايـن طبقـات را        
 مبارزه انقالبى سوق دهد. به

مبارزه انقالبى جلب نموده حزب كمونيست  به كه توده كارگران را بهتر . براى اين32
علنى و سرى استفاده كرده و همچنين  ايران موظ  است كه از همه گونه وسائل ممكنه

هاى كارگران را از نو تأسيس نمايـد بـا وسـائل آشـكار و مخفـى و       كه اتحاديه براى اين
بـى حـزب   مبـارزه انقال  سرى كار كنـد. درموقـع جلـب كـردن عناصـر غيرپرولتاريـا بـه       

تواننـد   نمى واسطه آن ها را كه به كمى معلومات سياسى آن كمونيست ايران بايستى حتماً
شعارهاى كمونيستى خالص را درك و قبول كنند در نظر بگيرد. حزب كمونيست ايـران  

كارگران و دهـاقين و بـورژوازى كوچـك شـهرها را      بايد در پروگرام داخلى تقاضاهاى
 اجتماعات و تشكيالت توده وسيع زحمتكشان را كه بايستىتهيه نموده و شكل مقتضى 
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در اطراف اين مطالبات جمع نموده مشخص نمايد. بـراى كـارگران شـكل طبيعـى ايـن      
باشـد. در   دهاقين اتفاق دهـاقين مـى   تشكيالت عبارت است از اتحاديه كارگران و براى
ر تـاري  توليـد   هـا كـه در سـير ادوا    قسمت صنعتگران و كسبه بايستى از تشـكيالت آن 

طـور   باشد به مجامع مختل  اتحاديه اصناف و صنعتگران و غيره مى گرديده و عبارت از
كوچـك كـه در    مسـئله ملـل   كلى استفاده نمود. همچنين الزم است كه اهميت بزرگى به

نمايند داده شود. حزب كمونيست ايران بايـد مطالبـات و    جزو مملكت ايران زندگى مى
مسئله مليت يعنـى شـعار حـق هـر      كمونيستى دنيا را راجع به حزابشعار عمومى تمام ا

خـود   ملت بر استقالل كامل خود حتى مجزا شدن از حكومت مركزى را جزو پروگـرام 
قرار داده و موافق آن اقدام نمايد. حزب كمونيست ايران در همان حال كـه بـراى نـابود    

يالت ملل كوچـك ايـران   ه تشكمه در كنند موظ  است كه كردن رژيم سلطنت كار مى
ها عناصر كارگر و دهاقين موجود اسـت داخـل شـده و آن عناصـر را اسـاس       كه در آن

ملى تحت تشكيالت آورد حزب بايسـتى بـا جـديت و پشـتكار بـراى       مطالبات انقالبى
جـات   هكـذا دسـته   ايجاد رابطه با همه تشكيالت موجود كارگران، دهاقين، صنعتگران و

ك كوشش و اقدامات نموده و اين روابط را با اصول تشـكيالتى  انقالبى بورژوازى كوچ
جـات چـپ    پروگرام انقالبى معين در تشـكيالت فـوق دسـته    مستحكم نمايد. در زمينه

مخيـوص را   هـاى  جات كـه بايـد رل فراكسـيون    تشكيل داده و بعد توسط همين دسته
الت انفـرادى كوشـش   العاده براى ائتالف آن تشكي بازى كنند با احتيا  ولى پشتكار فوق

هـاى متمـادى و    شـكل ائـتالف   هاى موقتى و بعد بـه  ائتالف ها را در شكل شود. اول آن
وسائل  دائمى انقالبى در آورده باالخره پس از تهيه مقدمات اساسى تشكيالتى و سياسى
 تأسيس حزب ائتالفى انقالبى يعنى حزب انقالبى ملى ايران را فراهم آورد.

ران تشكيل چنين حزبى را بايـد در صـورت موجـود بـودن     . حزب كمونيست اي35
 شرايط ذيل جزو مقاصد خود قرار دهد 

. حزب انقالبى ملى ايران بايد حزب اتحاد انقالبى كـارگران و دهـاقين بـورژوازى    3
 كوچك باشد.

. اساس آن بايد تشكيالتى باشد كه حزب كمونيسـت ايـران در آن رل رهبريـت را    0
 بازى كند.
بايد بر ضد اسـتقالل سياسـى و تشـكيالتى حـزب كمونيسـت ايـران        . اين حزب2
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اشـتباهاتى كـه در مبـارزه انقالبـى      اندازى و اقدامات ننموده بـراى تنقيـدات او از   دست
 مضيقه نياندازد. شود وى را به مى

كـه ايـن    در ايران مقدمات عمومى تأسيس حزب انقالبى ملى موجود است اما نـه آن 
فـورى داخـل اقـدامات شـده حـزب       ميه شمرد و در اجـراى آن موضوع را از مسائل يو

كمونيست ايران حاال هنوز بسيار ضعي  بوده و فكر ايجاد حزب انقالبـى ملـى ممكـن    
عناصر مخال  واقع شود. مشكالت و تيادمات تشكيالتى بين فرقـه   است آلت استفاده

تـرى   طرناكشكل خ و حزب كمونيست چين ممكن است در شرايط ايران با« كوميندان»
مخالفين سياسـى   براى انقالب تكرار شود. از طرف ديگر حزب كمونيست ايران نبايد به

كـه   دست خود بگيرند. هرگاه پيش از آن چنين تشكيالتى را به خود امكان دهد كه زمينه
يك طرفـى   طور كامل و كافى براى چنين كارى حاضر شود از حزب كمونيست ايران به
حزب انقالبى ملى بشود حزب بايد بهترين قواى خـود را مـأمور   اقداماتى براى تشكيل 

داخل نموده و سعى كننـد كـه رل رهبريـت را     كند كه در رهبرى كردن اين امر خود را
 دست خود بگيرند. به

ترين شعارهاى حزب كمونيست ايران در اين دوره بايد نـابود كـردن رژيـم     . مهم36
جمهورى انقالبى بـا وسـائل الزمـه اجـراى      .سلطنت و استقرار جمهوريت انقالبى باشد

 دار شود  وظاي  زير را عهده
 ال ( حفظ استقالل و تماميت ايران در مقابل دول امپرياليست.

 ب( استحكام عالقه و دوستى مابين ايران و اتحاد جماهير شوروى.
 دست عناصر انقالبى. ج( سپردن امور مهم حكومتى به
هاى اربـابى و غيـره    ياى فئوداليسم و تقسيم زميند( محو و نابود كردن قطعى بقا

 بين دهاقين.
 ( استقرار كامل آزادى و دمكراسى.ه

ها و مسلح كردن تشكيالت انقالبى  و( وضع قوانين براى كارگران و حفظ حقوق آن
 كارگران و دهاقين و صنعتگران.

هـاى   ز( وضع قوانين انقالبى كـه بـا شـديدترين وجهـى همـه اقـدامات و كوشـش       
 سازد. ضدانقالبى را براى استقرار اصول قديمه محو و نابود

. در داخل ايران حاليه يك سلسله ملل مختلفه )عرب، ترك، تركمن، كرد و غيره( 35
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دو طرف زير فشـار اسـتثمار و ظلـم     ها در حقيقت از كنند كه زحمتكشان آن زندگى مى
 اند. واقع شده

هـا تعـدى و اجحـاف     آن خودشان به ها و رؤساى ملى از يك طرف اشراف و فئودال
انگليس و رضاشاه ايشان را در زير بـار   نموده و از طرف ديگر فشار و تعديات سلطنت

كننـد.   ها خـامو  و خفـه مـى    شكنجه خود قرار داده و كمترين مقاومتى را از جانب آن
عمـل آورده   ايـن ملـل دقـت و توجـه كـافى بـه       كمونيست ايران بايد نسـبت بـه   حزب

مستحكم نمايد. حـزب   خود را در ميان توده زحمتكشان ايران ملل تأسيس و تشكيالت
اين ملل بفهماند كه حزب كمونيست ايران يگانه  طور كامل و كافى به موظ  است كه به

از تحت فشار ظلم سلطنت رضاشـاه و انگلـيس كـه مسـبب      طرفدار آزادى كامل ايشان
باشد. فقـط   مى رو ايران هستنداصلى اسارت و مظلوميت زحمتكشان ملل كوچك و بز

از راه توحيد تمام قوا و جديت كارگران، دهاقين و مظلومين همه ملل كـه در سـرزمين   
 ارتجاع تيره و اسارت جانفرسا خاتمه بدهيم. اين توانيم به كنند ما مى ايران زندگى مى

بى پارلمان را در دسـت خـود   وسيله انتخابات قال . حكومت ارتجاعى رضاخان به32
درجـه اول داراى شيـت و يـك     دارد. از صدوچهل و سه نماينـدگان مجلـس اشـراف   

هـاى دول امپرياليسـت خـارجى پنجـاه و      ها و يـا دالل  نماينده روحانيون شانزده هوچى
اند. اصول پارلمانى در ايران هميشه در دست طبقـه حاكمـه    نموده چهار كرسى را اشغال

بـوده و هسـت    تـوده زحمـتكش   سبت بهآلت فريب و ريشخند و وسيله تعدى و ظلم ن
هاى حاليـه را   حزب كمونيست ايران در همان حال كه خاصيت و صفت حقيقى پارلمان

نمايد نبايد از شركت در انتخابات مجلـس امتنـاع ورزد.    مى براى توده زحمتكش تشريح
 دمـور  ها و اجتماعات موقع انتخابـات را بـراى تبليغـات خـود     سازى برعكس بايد دسته

 جا سياست خائنانه و ظالمانه طبقـه حاكمـه را در فريـب دادن   اده قرار داده و در آناستف
 گوشزد عموم نمايد. توده زحمتكش و ملت ستمكش ايران كش  و

كارانـه از   حزب كمونيست ايران بايد بـراى تعقيـب بيرحمانـه و شـقاوت     . ضمنا36ً
كه چنـد  « ايران نو»ست فرقه فاشي طرف سلطنت انگليس و رضاشاه خود را آماده نمايد.

كند بـدون شـك قبـل از همـه      قبل از اين تأسيس شده و خود رضاشاه آن را رهبرى مى
كمونيسـت ايـران و تشـكيالت آن مـأمور خواهـد شـد. حـزب         مبارزه بر ضـد حـزب  

رنجبران  كمونيست ايران بايد با تمام مسائل و قوا حقيقت ارتجاعى اين فرقه را در برابر
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خوبى آگاه نمايد كه اين فرقـه   كرده و توده وسيع و زحمتكش را به ايران فا  و آشكار
از وسائل مهم براى فريب دادن ملـت و اسـير    ها وسيله جديد، و يكى در دست انگليس
 باشد. كردن مملكت مى

المللـى مملكـت    . كليه عمليات حزب كمونيست ايران بايد كامالً با وضعيت بـين 02
دارى و  مناسـبات بـين ممالـك سـرمايه     لى رل مهـم را المل مربو  باشد. در وضعيت بين
هـا دولـت انگلـيس     دار كه در رطس آن كند. دول سرمايه اتحاد جماهير شوروى بازى مى

ده و همه مساعى رپيوسته خود را براى جنگ بر عليه اتحاد شوروى حاضر ك قرار گرفته
ضـد اتحـاد جمـاهير    كار برده و خواهد برد كه ايـن مملكـت را بر   خود را در اين راه به

شوروى داخل جنگ كند. بديهى است كه وظيفـه حـزب كمونيسـت ايـران آنسـت كـه       
يك ماجراى خـونين مبـارزه نمايـد.     در جلب ايران به برضد اقدامات امپرياليسم انگليس

 هـاى جنگـى دولـت    ات و نيرنـگ كحزب بايد قبل از همه با جسارت و شجاعت تحري
  كردن تحريكات ضدانقالبى عمـال انگلـيس و   انگليس را كش  نموده و در ضمن فا

اين عناصر را با رژيم سلطنتى رضاشاه  ها رابطه محكم و نزديكى مبارزه كردن بر ضد آن
 مردم بفهماند. به

تـوده زحمتكشـان    ناپذيرى به حزب كمونيست ايران بايد با جديت و ثبات قدم خلل
بـاقى اسـت در حقيقـت اصـول     ايـران   ايران حالى كند كه تا رژيم استبدادى سلطنت در

آقايى غارتگرى امپرياليسم انگليس نيز در ايـن مملكـت بـاقى خواهـد مانـد و فقـط آن       
تواند توده زحمتكش ايـران   بتواند با اصول سلطنت بازى خاتمه دهد مى انقالب ملى كه

 را در شاهراه آزادى و استقالل داخل نمايد.
و زارعـين و خـرده بـورژوازى را     حزب كمونيست ايران رشته انقالب ملى كارگران

كند. هر آينه انقالب زراعتى ايـران در   مى در دست گرفته بر ضد استبداد سلطنت مبارزه
المللـى   تحت رهبرى حـزب كمونيسـت ايـران فـاتح شـده نيـز در تحـت رهبـرى بـين         

گيرد آن وقت با وجود اتحاد جماهير شوروى در صحنه دنيـا راه ترقـى    كمونيست قرار
برسـيم جـديت و    ايـن مقيـود   كـه بـه   دارى براى ايران باز است. بـراى ايـن   غيرسرمايه

فداكارى الزم است و حزب كمونيست ايران بدون تزلزل و با استقامت و متانت اين راه 
 را پيش گرفته و جلو خواهد رفت.
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 مصوبه كنگره دوم حزب كمونيست ايران

 «پروگرام عمليات حزب كمونيست ايران»تحت عنوان 

رود. كودتاى رضاخان ظهـور وقـايع    طرف يك انقالب جديد مى هاى بلند به ن با قدمايرا
تأخير انداخت. ولـى سـلطنت پهلـوى نـه      به جدى و قضيه انفجار را تا حدى كند نموده

فقط مسلوب بودن حقوق سياسـى، اسـتثمار روزافـزون اقتيـادى، تعـدى و اجحافـات       
نبردارى در مقابل امپرياليسم انگليس را كـه  اقليت و باالخره فروتنى و فرما ملل نسبت به

خيوصـيات يـك رژيـم     از مميزات عير قاجار بودند برطرف ننمـوده بلكـه خيلـى از   
ظهور آورد. اين امر كامالً واضع و طبيعـى اسـت.    ترى را به تر و مخوف سياسى وحشيانه
ه كامـل  رضاخان امپرياليسم انگليس بود. انگلـيس پـس از اسـتفاد    پرورنده قابله و دست

خيال كه وجـود   اين نياز شدن از سلسله قاجار اميد خود را بر رضاخان تمركز داده به بى
پرست اين شخص خواهد توانست منافع او را بيشـتر و بهتـر تـأمين     طلب و منفعت جاه

هـا و شـروع يـك     مميز  سقو  حكومت فئـودال  هيچ وجه نمايد. كودتاى رضاخان به
 باشد. اگرچه رضاخان در موقـع مبـارزه بـراى تيـرف     مىمبدط جديدى در تاري  ايران ن

خـواه و   حكومت سعى كرد بر عناصر بورژوازى ملى تكيه كرده و بـا عناصـر جمهـورى   
ولـى معـذالك كليـه مبـارزات و      فروشـى كنـد.   حتى با طبقه كارگر نيز مغازله و عشـوه 

يى كه رضاخان ها وقت از قالب رژيم فئودالى و مالكى خارج نشد. وعده اقدامات او هيچ
داد و  بـراى جلـب كـردن كمـك ايشـان در مبـارزه بـا قاجاريـه مـى          بورژوازى ملـى  به

درميـان   كرد در هر نوبت همين كه مسئله حكومـت  ها مى آن نسبت به هايى كه به گذشت
 گرديد. آمد قطع و متروك مى مى

ويـت  اين مسئله كه در موقع كودتاى رضاخان عناصر فوقانى بورژوازى ملى از او تق
كننـد   تجار اكنون هم او را تقويـت مـى   داران و كردند و يك قسمت از اين دسته سرمايه

سـت كـه   ا دليل بر بورژوازى بودن سـلطنت حاضـر رضـاخان نبـوده و بلكـه دليـل آن      
سلطنتى مالكى و اشرافى را با تقويت و همراهـى طبقـات فـوق     رضاخان توانست رژيم

 بورژوازى ملى محكم نمايد.
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سهولت ميسر گرديد كه در دو سال اخير طبقـه   اى رضاخان از آن جهت بهاين امر بر
ميـرف خريـد امـالك     سرمايه خود را بـه  تر فوقانى بورژوازى ملى با شدت هرچه تمام

واسطه استفاده كردن از حقوق  تازه رساند زيرا كه صرف كردن سرمايه در اين قسمت به
پرسـتى   بـاالخره جهـل و موهـوم    فئودالى، مسلوب بـودن حقـوق سياسـى و    و امتيازات

داد. بنابراين قسـمت   مى دهاقين خيلى بيشتر از معامالت تجارتى محض فايده و مداخل
حفظ مالكيت و اصول مالكى و به باقى ماندن رژيم  فوقانى بورژوازى ملى ايران خود به

كنـد(   انـدازه از دسـترنج دهـاقين را تـأمين مـى      )كه استثمار بى مسلوبيت حقوق سياسى
 باشد. مند مى عالقه

وجود آوردن بعضى مقدمات و شرايط مساعد براى  رژيم رضاخان اگر هم معنيش به
رژيـم هـيچ يـك از اصـول حكومـت       حـال ايـن  ترقى بورژوازى ملى باشد ولى درعين
حـال خـود بـاقى گذاشـت. رژيـم       ها را كامالً به فئودالى و روحانيت را دست نزده و آن

هـا را   و تشديد استثمار دهـاقين گرديـده و وضـعيت آن   موجب تزييد  رضاخان برعكس
 ناپذير قرار داد. كلى تحمل به

امپرياليسم انگليس رضاخان در بعضى مواقع )در واقعـه مجاهـده بـا اتحـاد      نسبت به
احكام عمال بريتانيا رفتار نمـود. ولـى    واسطه فشار بورژوازى ملى برخالف شوروى( به
ش با مجسم كردن رژيم ارتجاع فئودالى و روحانيـت  حال او نيز مانند سل  خوي درعين

 طور ناگزير عامل حتمى منافع امپرياليسم انگلستان بوده و خواهد بود. خود به درشخص
رژيم رضاشاه پهلوى امروز يك مانع عمده و اساسى براى پيشرفت دمكراسى ايـران  

شـد. كليـه مبـارزات    با امپرياليسم انلگيس مـى  و تأمين كردن استقالل حقيقى آن در برابر
كارگران و دهاقين براى دفاع منافع خود در مقابل رژيم اسـتبدادى و اسـتثمار نامحـدود    

واقع مشكله مشد. و در  ميادف با تعقيب و مجازات شديد از طرف رضاخان مى پيوسته
شـد   كمـك مـى   پهلـوى علنـاً   سـلطنت  مخيوص از طرف امپرياليسم انگلسـتان نيـز بـه   

هـا بايسـتى آخـرين اشـتباهات را راجـع       ها و قيابى قلع و قمع)شور  خراسان(. اين 
طـور واقـع و    مبارزه طبقاتى در ايران محـو نمايـد. مملكـت بـه     آميز امكان ترقى صلح به

ايـن دو   اى بـين  آشكارا بر دو اردو تقسيم شده و ظهور جنگ داخلى سخت و بيرحمانه
باشـد. در يـك    حتمى مـى  دسته يك امرى است كه وقوع آن در يك آتيه دور و نزديكى

طرفـداران ايشـان و شركايشـان يعنـى قسـمت       طرف طبقات حاكمه امروزى مالكـين و 
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آرايى كرده و در طرف ديگر كارگران، دهـاقين، صـنعتگران،    فوقانى بورژوازى ملى ص 
بورژوازى كوچك و قسمت اعظم بورژوازى متوسط تيادم خونين بـين ايـن دو    كسبه،

 ست.اردو و قطعى و ناگزير ا
ا  از همـه بيشـتر اسـت عبـارت از طبقـه دهـاقين        اى كه عده در ايران معاصر طبقه

العاده مهمى را بازى خواهد كـرد.   فوق است. دهقان در انقالب آتيه اين سرزمين يك رل
بدترى گذاشـت.   وضعيت سياسى و اقتيادى دهاقين ايران پس از كودتاى رضاخان روبه

تمـول ايـران كـه منافعشـان بـا سـرمايه صـرافى و        اندازه كـم دهـاقين م   قسمت بى فقط
باشد. زيرا كه اين رژيم  مى عالقه حفظ رژيم رضاخان ذي رباخوارى جدا مربو  است به

كنـد. ولـى اكثريـت قـاطع      هـا را حمايـت مـى    بيشتر از رژيم سلطنتى قاجار ميـالح آن 
مالكيت و كليـه  انقراض فورى  قاطع اهالى ايران معاصر به هاى دهاقين يعنى اكثريت توده

 مند هستند. رژيم سلطنت شاهى عالقه
او نشان داد كه تنهـا   هاى اخير دهاقين ايران در راه منافع خود به تجربه مبارزات سال

 طريق اين مبارزه عبارت از انقالب زراعتى است.
ا  محـو و انحـالل كامـل بقايـاى      انقالب زراعتى در شـرايط حاضـر ايـران الزمـه    

 اساسى كليه بنيان حيات ايران است. روحانيت و دمكراتيزاسيون فئوداليسم و حكومت
تنهايى و تيرف كردن  براى اجراِ و پيشرفت فاتحانه زراعتى مبارزه كردن دهاقين به

تقسيم اراضى اربابى بين خـود كـافى نبـوده     دست خود در دهات و ضبط و حكومت به
ات انقالبـى شـهرها )كـارگران،    بلكه الزم است كه دهقانان با داشتن اتحاد محكم با طبق

هـاى اخيـر    و بورژوازى كوچك( مبارزه خود را اجرا نمايند. تجربـه شـور    صنعتگران
ها كمك  آن زارعين ايران نيز نشان داد كه كارگران، صنعتگران نه فقط درمبارزه انقالبى به

زم اسـت  دهنـد. ال  هاى( نيز مى هاى دهقانى متفكرين )ايدئولوو نهضت نمايند بلكه به مى
ايران در تحـت رهبريـت فكـرى و تشـكيالتى پرولتاريـا )رنجبـران(        كه در آتيه انقالب

نفـوذ افكـار    تشكيل يافته و توسعه يابد. شر  ديگـر موفقيـت انقـالب ايـران دخـول و     
 كننده است. طرف ملت شور  انقالبى در قشون و آمدن قشون به

باشد زيرا بـين ايـن    مالً طبيعى مىاتحاد دهاقين با دمكراسى انقالبى شهر در ايران كا
هـا از يـك دشـمن     ها و هم اين هم آن طبقات اهالى روابط محكم مشخص موجود بوده

 كنند. مشترك تحمل مشقت و جور مى
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العده بوده در كارخانجات بزرو تمركـز نيافتـه بـا     طبقه كارگر ايران هنوز خيلى قليل
ده و همچنين روابط خيلى محكـم را  بو سختى متيل طبقات نيمه پرولتاريا صنعتگران به

 با زارعين حفظ كرده است.
ايران پايه و اساس حزب كمونيسـت ايـران را تشـكيل داده و در تحـت      يپرولتاريا

پرنسـيب مبـارزه انقالبـى بـراى      هاى جدى و با رهبريت اين حزب يك سلسله سرمشق
ساعد بـراى ترقـى   دمكراتيزاسيون اساسى ايران داده وضعيات و مقتضيات ايران عناصر م

 باشد. در اين مملكت مى نهضت كبير انقالبى
شرح فوق حزب كمونيست ايران اولين وظيفـه خـود را محـو رژيـم فئـودال و       بنا به

ايران و مبارزه بـراى اسـتقالل كامـل     هاى انگليس از روحانيت، اخراج كامل امپرياليست
هـا و   فرقـه  يـران بـه  دهد. براى انجـام ايـن مقاصـد حـزب كمونيسـت ا      مملكت قرار مى

انـد كـامالً مسـاعدت     مبارزه بر ضد جالدان ايران حاضـر شـده   هايى كه براى تشكيالت
بـدون   خوبى ملتفـت شـوند كـه    خواهد نمود. كارگران و دهاقين و صنعتگران بايستى به

ناپـذير   انقراض امپرياليسم انگليس چاره ديگرى براى استخالص از اين وضعيات تحمل
 كنونى ندارند.

تشكيل شده همه مسائلى را كـه  « اروميه»ومين كنگره حزب كمونيست ايران كه در د
مفيالً تحت مذاكره در آورده و راجع  باشد مبارزه انقالبى توده زحمتكشان مى مربو  به

 مسائل تهيه و تشكيل انقراض سلطنت يك سلسله تيميمات اتخاذ نمود. به
  كه علت آن نيـز  در عمليات خوحزب كمونيست ايران بعد از مدتى وقفه نسبى د
برافراختـه و همـه طبقـات و ملـل      تعقيبات سخت دواير نظميه بود از نو بيرق مبارزه را
 كند. زير بيرق خود دعوت مى مظلوم و استثمارشونده سلطنت رضاخانى را به

 كند  حزب كمونيست ايران مقاصد ذيل را تعقيب مى
 

 . در قسمت سياسى0

ى و مالكى، الغاِ حقـوق و امتيـازات مخيـوص ملـل دول     . محو كردن حكومت شاه3
 مستقله انقالبى ملى امپرياليست و تشكيل جمهوريت فدراتيو )متفقه(

رژيـم   . حزب كمونيست ايران در همان حال كه جمهوريت پارلمانى را نسـبت بـه  0
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حـال ايـن قسـم جمهوريـت را     داند درعـين  جلو مى سلطنت حاليه بدون شبه يك قدم به
اين علت  فريب دادن توده زحمتكش كشور از طرف طبقات حكمفرما دانسته و بهوسيله 

 باشد. مى با آن مخال 
هـاى سـلطنت رضـاخان     داند كـه در روى خرابـه   . حزب كمونيست ايران الزم مى2

مللى كـه حاليـه در داخلـه مملكـت      جمهوريتى را تأسيس كند كه بناى آن بر اتفاق آزاد
اشد. در اين جمهوريت اجراى كليه قوانين مجريه و مقننه چـه  ايران هستند قرار گرفته ب

ها نيز رل  هاى ملى واگذار خواهد شد. در اين انجمن انجمن ها به محل در مركز و چه در
و دهاقين بازى كرده  جات انقالبى كارگران قطعى را بايستى نمايندگان تشكيالت و دسته

را كه تيميمات و دستورات ايشـان را  و تشكيالت مذكور حق داشته باشند نمايندگانى 
 ها پس بخواهد. مدت نمايندگى آن كنند قبل از انقضاى اجرا نمى
 . جمهوريت فدراتيوى )متفقه( ملى موظ  است 2

ال ( با تمام وسائل استقالل و تماميت مملكت ايران را در مقابل دول امپرياليست و 
 قبل از همه در مقابل انگليس مدافعه كند.

 بات دوستى را با ملل اتحاد شوروى سوسياليستى محكم نمايد.ب( مناس
ج( محو كامل بقاياى فئوداليزم و در مرحله اول الغاى اصول مالكى اراضى و تقسيم 

 دهاقين. هاى اربابى، وقفى و خاليه بين بالعوض زمين
ــه طبقــات زحمــتكش )آزادى نطــق، مطبوعــات،   د( دادن آزادى كامــل دمكراســى ب

منافع طبقـاتى خـود كـامالً آزادانـه      ها بتوانند در راه كه آن ع غيره( تا اينتشكيالت، مجام
 مبارزه نمايند.

( حكومت انقالبى جمهوريت متفقه ملى بايد از اولين روز تأسـيس خـود محكمـه    ه
هـاى ضـدانقالبى را    اقدامات و كوشـش  وسيله آن كليه نظامى انقالبى تشكيل دهد كه به
 طور قطع معدوم نمايد. ديم بهبراى تجديد اصول ارتجاعى ق

و( ضبط فورى كليه امالك احمدشاه مخلوع و شاهزادگان قاجار و همچنـين جميـع   
 قديم. امالك و دارايى رضاشاه پهلوى و مدافعين رژيم

ز( اعالم آزادى كامل عقايـد و مـذاهب و تفكيـك مـذاهب از دولـت و مـدارس و       
كارهاى قضـايى   دخالت كردن به در حال مبارزه قطعى بر ضد تمايالت روحانيون درعين

 و معارفى و ساير كارهاى دولتى.
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. حزب كمونيست ايران براى آزادى كامل و استقالل مللى كه جزو مملكـت ايـران   5
)در صـورت متمايـل بـودن اكثريـت      كنند حتى تا مجزا شدن ايشان از مركـز  زندگى مى

 كند. زحمتكشان آن ملل بر اين امر( مبارزه مى
هم زدن قشون حاليه را كـه منـافع طبقـات حكمفرمـا و      ونيست ايران به. حزب كم6

كند ـ براى دفـاع فتوحـات انقالبـى      مى نمايند طلب استثماركنندگان خارجى را دفاع مى
بايستى قشون جديدى كـه در آن عناصـر كـارگر و انقالبـى اكثريـت داشـته باشـند بـا         

كمونيسـت ايـران كليـه افـراد      كارگرى و دهاتى تشكيل شود. حـزب  فرماندهان انقالبى
كرده اسلحه و  نمايد كه بيرق شور  و انقالب را بلند انقالبى قشون حاليه را دعوت مى

 كار برند. معلومات نظامى خود را بر ضد استثماركنندگان ملت به
حال كه براى تـأمين جمهوريـت فـدراتيوى ملـى      . حزب كمونيست ايران در همان5

وجـود ارتجـاعى بـودن علنـى آن      كه از مجلـس حاليـه بـا    داند كند الزم مى كوشش مى
استفاده نمايد. حزب كمونيست ايران بايستى در انتخابات مجلس بـا جـديت و فعاليـت    

شركت كرده با پالتفورم مستقل خود هويت حقيقى مجلس را كـه وسـيله    تر هرچه تمام
 فريب دادن توده زحمتكشان است آشكار نمايد.

بايستى پرده از روى مقاصـد عمـل رضاشـاه كـه كوشـش      . حزب كمونيست ايران 2
كه  غيره تشكيل بدهند بر دارد تا اين كنند هرگونه مجامع و احزاب از قبيل ايران نو و مى

جات و احزاب يكى از طـرق فريـب    طبقات وسيع توده زحمتكشان بفهمند كه اين دسته
 باشد. س مىمملكت در دست سلسله جديد عمال امپرياليسم انگلي ملت و اسارت

 

 . در قسمت اقتصادى2

، انحيـار معـادن   «انگليس و ايران». ضبط بالعوض كارخانجات و معادن نفت كمپانى 3
 و صنايع نفت در دست دولت انقالبى.

. تجديد نظر و الغاِ قوانين و امتيازاتى كه استقالل مملكت را تهديد نموده و ايران 0
 ند.ا را در تحت اسارت سرمايه خارجى انداخته

كـه دهـاقين و    . تأسيس بانك استقراضى فالحتى در تمـام نقـا  مملكـت تـا ايـن     2
 قروض كم تنزيل دريافت دارند. صاحبان باغات كوچك بتوانند از وجوهات دولت
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تنزيل  هاى طوالنى و بى توسط دادن قرض صنعتگران كوچك ويدى به . مساعدت به2
 بهتر و مطابق اصول تازه تجديد نمايند. راكه بتوانند اقتياد خود  ها تا اين آن دولتى به
هاى تعـاونى از   . همه گونه مساعدت دولتى براى متحد كردن صنعتگران در شركت5

 ها. هاى سيستم معاصر درميان آن ماشين هاى مختلفه صنايع و انتشار و ترويج روى رشته
بـراى  هـاى آرتـزين    هـا، چـاه   ها از قبيل قنات . تأسيس فورى يك سلسله ساختمان6
جـا احتيـاج    هـايى كـه اهـالى آن    محـل  به آب يعنى هاى كم ناحيه سهولت رساندن آن به به
 آب داشته و هزاران جريب زمين حاصلخيز باير و بالاستفاده مانده است. العاده به فوق
هاى آهن كه مراكز حاصلخيز اقتيـادى مملكـت را بـا يكـديگر و بـا       . كشيدن راه5
طبقـات متمـول    بسـتن ماليـات بـه    نمايند. اين اقدام از راهكننده وصل  هاى ميرف ناحيه

هاى نظـامى كـه بـراى دفـاع منـافع       انجام خواهد گرفت. يك دينار هم براى كشيدن راه
 تواند ميرف شود. شوند نمى ساخته مى هاى انگليس امپرياليست
 

 . در قسمت فالحت3

 دهاقين. بالعوض به. واگذار نمودن كليه امالك دولتى، مالكين بزرو و موقوفات 3
 ها ميان دهاقين. . ضبط ملك شاه و اشراف و خوانين و تقسيم آن0
شاه و مالكين و موقوفات متعلق اسـت و واگـذار نمـودن     ها كه به . ضبط منابع آب2
 هاى دهاقين. جمعيت ها براى استفاده به آن
نـده  ده دولت و رباخواران )اشخاص پـول تنـزل   . الغاِ قروض دهاقين زحمتكش به2
 قانونى اين قسم معامالت. دهاقين( الغاِ همه معامالت غيرعادالنه و منع به

 دهاقين از حيث دادن تخم و مواشى. . اجراى كمك و مساعدت به5
واسـطه دادن   اقتياد دهاقين خورده به . تعيين صندوق حكومتى براى كمك كردن به6

 ت.اصالً بالمد هاى متمادى و يا تنزيل و قروض اعتبارات كم
كلـى   هـاى مالكـى و وقفـى بـه     واسطه كم بودن زمـين  . آن قسمت از دهاقين كه به5
 ها واگذار گردد. آن حكومتى سهمى به هاى از زمين مانند بايد قطعاً زمين مى زمين و يا كم بى
قدر كافى اراضـى مـزروع واگـذار     نشين به كليه قبائل كوچ . حكومت انقالبى بايد به2

يـك   صـحراگردى خـارج شـده بـه     بتوانند از شكل اقتياد چوپانى وها  كه آن كند تا اين
 ترى داخل شوند. شكل اقتياد پرحاصل
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 هاى كارگران كارگران و اتحاديه . در قسمت وضع قوانين راجع به4

در ضمن مدافعه منافع حياتى رنجبران ايران حزب كمونيست ايران اجراى مسـائل ذيـل   
 را مطالبه خواهد كرد 

هــا و كئوپراتيوهــا و اشــكال ديگــر  ل تشــكيالت سياســى و اتحاديــه. آزادى كامــ3
 تشكيالت صنعتى رنجبران.

اتحاديـه كـارگران را ماننـد ارگـان      . حكومت و صاحبان كارخانجات بايـد رسـماً  0
 رسمى تشكيالت طبقه كارگر بشناسند.

 . آزادى اجتماعات و محافل.2
 ها و نمايشات. . آزادى متينگ2
 . آزادى اعتيابات.5
 . آزادى كامل براى مطبوعات كارگران.6
 . هشت ساعت مدت كار كارگران در هر روز.5
 . دو برابر شدن اجرت كار شبانه.2
 . منع كار شبانه براى نسوان و اطفال6
 ساله. 32تر از  . منع كار براى اطفال كوچك32
. مرخيى با مواجب براى زنان آبستن در مدت چهار هفتـه پـيش و چهـار هفتـه     33
 حمل. س از وضعپ

اى با داشتن حق مداخلـه در تنظـيم روابـط     هاى كارخانه . آزادى تشكيالت كميته30
 استحياالت. ميان كارگران و صاحبان كارخانجات و تفتيش

 كاران. جمعى با صاحب ها در عقد قراردادهاى دسته . ذيحق بودن اتحاديه32
 ها. توسط اتحاديه . وضع ميزان متوسط مزد به32
 ساعت كار در هفته. 20يين . تع35
. برقرارى سالى دو هفته مرخيى با مواجب براى كارگران و مستخدمين كه بيش 36

 از شش ماه در مؤسسه خدمت كرده باشند.
. تأمين منازل موافق حفظ الحيه براى كـارگران درمعـادن نفـت، شـيالت و     35

 صنايع ديگر.
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 . منع جريمه.32
 

 . در قسمت اجتماعى1

آور تـوده زحمـتكش هرچـه زودتـر رو      كه وضعيت ناگوار و مشقت راى آنحال ب درعين
ذيل را در قسـمت بيمـه اجتمـاعى     بهبودى گذارده شود حزب وضع و اجراى قوانين به

 طلب خواهد كرد.
. بيمه اجتماعى همه زحمتكشان در صورت ناخو  شدن، ناقص شـدن اعضـاِ از   3

هـاى   اربابـان و تشـكيل دادن صـندوق    وحساب صاحبكاران  كار افتادن و بيكار ماندن به
 ها. مستمرى براى آن

 ها. ها و دارالعجزه . افتتاح دارااليتام0
. استقرار مستمرى از طرف حكومت در حق همه پيرمردان و پيرزنان از كار افتـاده  2

 كه بيش از پنجاه سال دارند.
 

 . در قسمت مالى6

 حزب در قسمت مالى از حكومت طلب خواهد كرد 
هـاى   منفعت قربـانى  دار به العاده بر همه طبقات ثروت تن يك ماليات واحد فوق. بس3

 انقالب و براى ميارف تعليمات ملى.
قسمى كه منافع قسمت زحمتكش ملت تـأمين   . وضع ماليات بر اموال و عايدات به0

 گردد. يعنى سبك كردن بار ماليات تا حداكثر بركارگران و دهاقين و صنعتگران و كسبه.
 

 ها( هاى تعاونى )كثوپراتيف . در قسمت تشكيل شركت7

شـمارد.   هاى تعاونى را از وظاي  خود مى حزب كمونيست ايران توسعه هرگونه شركت
هـاى تعـاونى    شـركت  درجـه كمـك را بـه    حكومت جمهورى فدراتيوى ملى بايد منتهى

جدى شركت  هاى ملت به در قسمت جلب كردن فقيرترين طبقه عمل آورد. مخيوصاً به
دار  هـاى ثـروت   تشكيالت. قوانين جمهوريت ملـى بايـد مـانع شـود كـه صـن        دراين
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منفعت خـود   زحمتكشان به هاى تعاونى را مانند آلت استثمار و اسارت اقتيادى شركت
 كار برند. به

 

 0001هاى حزب بعد از كنگره دوم تا اواسط سال  فعاليت

 نزلى( حزب موفق شد دو پلنوم برگزار كند.آميز كنگره دوم )كنگره ا بعد از برگزارى موفقيت
 

 اولين پلنوم

 ها عبارت بودند از  ترين آن دراين پلنوم كادرهاى فعالين حزب شركت داشتند كه مطرح
. كاويـان،  5ورى،  . پيشه2رقى، ـين شـ. حس2ين دهزاد، ـ. عبدالحس0زاده،  لطانـ. س3
 . پورافر2. سيفى، 5. اردشير آوانسيان، 6

توضيح وضعيت جهان در ايران پرداخت. خطـر جنـگ و    زاده به سلطان دراين جلسه
مبارزه براى اسـتقالل ايـران نيـز مـورد      وظاي  حزب كمونيست، مبارزه با امپرياليسم و

بحث و بررسى قرار گرفت حسين شرقى درباره وضع ايـران و مسـائل سـازمان حـزب     
 گزار  از وضعيت سازمان جوانان داد. صحبت كرد. و
نوم چند روز طول كشيد و در خاتمه تيـميماتى مهـم بـراى كارهـاى حزبـى      اين پل
 گرفته شد.
 

 بندى درون حزب قبل از پلنوم دوم جناح

هـاى درون حـزب قبـل از     بندى ص  براى بررسى پلنوم دوم حزب بايد نگاهى بكنيم به
 دو شدت گرفت و در نهايت حزب را بـه  پلنوم. بعد از پلنوم اول اختالف نظر در حزب
زاده رهبرى جناح اكثريت حزبى را داشـت. و   بخش اقليت و اكثريت تقسيم كرد. سلطان

 شد. اقليت نيز توسط دهزاد و شرقى هدايت مى جناح
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 جناح اقليت

كـه بـه   « خـواهيم  مـا از مجلـس چـه مـى    »عبدالحسين دهزاد و حسين شرقى در جـزوه  
مبارزه سياسى با سمت  به خود را مناسبت انتخابات دوره هفتم مجلس نوشته شد، اعتقاد

 اى با نيروهاى ملى و دمكرات بيان داشتند. و سويى دمكراتيك در جبهه
 

 برخورد جناح اكثريت

تندى برخورد كـرد.   زاده تئوريسين حزب، با نظر اقليت به رهبرى سلطان جناح اكثريت به
له كه در مج« اعضاى حزب كمونيست ايران به مكتوب سرگشاده كميته مركزى حزب»و 

 كند. ستاره سرخ چاپ شد، داليل مخالفت خود را با تفكر اقليت بيان مى
 

 مكتوب سرگشاده كميته مركزى

اپورتونيستى، اشتباه «( خواهيم ما از مجلس چه مى»انتشار اين سند صريح )منظور جزوه 
نبايستى شعارهايى اختيار كند كه هيچ تناسب  و خطاى بزرگى بوده است. كميته مركزى

با منافع حقيقى توده زحمتكشان ايران ندارد، بگذار بـورژوازى خـود  منـافع     و ربطى
جا كه اين اقدامات و تشبثات بورژوازى ليبـرال جنبـه انقالبـى    را مدافعه كند. تا آن خود

انگليس باشد، حـزب كمونيسـت    دارد و در صورتى كه بر عليه رژيم ارتجاعى پهلوى و
 مايد.آن مساعدت ن حاضر است از هر حيث به
بينـى   اعضاى حزب و كليه ملت زحمتكش خاطرنشـان و پـيش   ولى كميته مركزى به

در دهات زارعين اسـلحه در دسـت،    كند كه در موقع حوادت قطعى يعنى موقعى كه مى
اراضــى و امــالك مالكــين و اربابــان را تيــرف و ضــبط خواهنــد كــرد و كــارگران و  

ارتجاعى و پوسيده انگليس ـ پهلـوى   در شهرها آشيانه سلطنت  صنعتكاران و كسبه خود
امـروز خـود را    خواهرا خراب خواهند كرد. جاى هيچ شكى نيست كه بورژوازى آزادي

بر عليه توده انقالبى مبارزه خواهد كرد. بنابراين حـزب   امان متحداً با ارتجاع شديد و بى
از نظـر  اقدامات و عمليات خود در مسـائل سياسـى    هرگز نبايد اين وضعيت را درموقع

 دور سازد.
 كميته مركزى كمونيست ايران



 080         حزب کمونیست ایران

 

ها بـدين   چى ها و مشروطه جناح اكثريت در مقاله ديگرى ضمن مرزبندى با دمكرات
ها اين نيسـت كـه يـا بايـد در      كمونيست تاكتيك»كند   گونه با جناح اقليت مرزبندى مى

ه تشـكيل  انتخابات شركت كرد و بلوك اتحاد، عمومى با كليه مخالفين حكومت حاضـر 
 «.نظر كرد تشكيالت غيرعلنى و مبارزه انقالبى و شورشى مسلحانه صرف داده، از

دهد كه اقليت عالوه بـر شـركت در انتخابـات و تشـكيل      اين اعالم مواضع نشان مى
جاى تشكيالت مخفى  تشكيالت علنى به جبهه واحد برسر چگونگى مبارزه و استفاده از

 مواضع مشخيى داشته است.
 

 آستانه پلنوم دوم حزب در

اى بـا امضـاِ  كميتـه     ، طى بيانـه 3222آذر  02جناح اكثريت حزب در آستانه پلنوم دوم، 
 اخراج كرد. مركزى، جناح اقليت را تهديد به

 «به عموم افراد فرقه كمونيست ايران»
انـد، ايـن قبيـل عناصـر كـه در دوره       حـزب داخـل شـده    بعضى عناصر منورالفكر به

واسـطه مشـاهده فشـار     امـروز بـه   فرقه آمده بودنـد،  يان انقالبى بهپيشرفت و صعود جر
كـه در داخـل فرقـه مانـده از خـود       كنند. يا اين جويى مى ارتجاع از كار مأيوس شده، ره

هاى حكومت بورژوازى بزرو مالكين  دام ظاهرسازى كه به اين دهند. يا فعاليتى بروز نمى
ارتجاع ترسـانده   شوند. اين عناصر را فشار ىرفتار شده از راه حقيقى انقالبى منحرف مگ

توانند شرايط روز را فهميده و بـا متـد و اصـول بلشـويكى كـار       ها هنوز نمى است. اين
نظم حزبى براى مبارزه صـنفى تربيـت و متشـكل     واسطه تشكيالت و كرده، كارگر را به

فرقـه راه   بـه نمايند. بنابراين يكى از وظاي  عمده تشكيالت است كه اين قبيـل عناصـر   
 «پيدا نكنند.
 

 پلنوم دوم حزب

در سنگلج تهران با حضور، عبدالحسين دهزاد، كاويـان   3222پلنوم دوم حزب در بهمن 
 اى ديگر برگزار شد. اردشير آوانسيان و عده



 تاریخچه حزب عدالت و حزب کمونیست ایران          082

 

 از اصفهان كامران و از خراسان مهدى طهماسبى، و نمايندگانى از گـيالن و آذربايجـان  
 ايران آمد. زاده از خارج كشور به سلطان يت اين پلنوماهم شركت داشتند. نظر به

دراين پلنوم اردشير آوانسيان گزارشى از وضع جهان و ايران و وظاي  مبـرم حـزب   
در اين محاكمـه فـا  شـد امپرياليسـم      محاكمه پروفسور رازين كه داد و ضمن اشاره به

هاى رضاخانى حملـه   چى شوروى را دارد. و در ايران نيز از سوى تبليغات نقشه حمله به
ميان كشيده شده اسـت بحـث شـد كـه اگـر جنگـى        شهر قفقاز به 35تيرف  قفقاز و به

هـا دفـاع از كشـور     كمونيسـت  همـه  ۀبرعليه يگانه كشور سوسياليستى در بگيرد. وظيفـ 
 شوروى است.

اخـتالف   قطعنامـه بـه   5اى را تيويب كند كه در بند  پلنوم موفق شد در آخر قطعنامه
آميز را كه  است نظريات غلط و اشتباه فرقه توانسته»شود   ب چنين پرداخته مىدرون حز

 «.در فرقه پيدا شده بود كامالً از بين بر دارد
 

 ادامه اختالف درون حزب

از مجلـس چـه   »بعد از پلنوم دوم، حسين شرقى يكى از كسـانى كـه در انتشـار جـزوه     
كمينترن براى بررسـى مواضـع    فت.شوروى ر به دهمراه دهزا نقش داشت به« خواهيم مى

رياست كمونيست مشهور فنالندى كوكوسيئين كـه   اعالم شده در جزوه منتشره هيئتى به
كميته مركزى حزب بلشويك بود تعيين كرد. اين هيئت مواضع اتخاذ  از زمان لنين عضو

 شده را نادرست دانست و از جناح اقليت حزب انتقاد كرد.
ترن هم از بين نرفت. و دهزاد در مقاله منتشره در روزنامه اما اختالف با دخالت كمين

در تقابل «. و ما چرا طرفدار آن هستيم انقالب ملى چيست»در مقاله  3232تير  32پيكار 
شعار انقالب كارگران و دهقانان )ديدگاه جناح اكثريت حزب( ضرورت تحول انقالبـى  

 دمكراتيك را مطرح كرد. بورژوا ـ
فرقـه  »جناح اكثريت حزب در شماره بعدى روزنامه پيكار نوشـت،  زاده رهبر  سلطان

تـاريخى را دارد موظـ  اسـت كـه      كمونيست ايران كه در مقابل خود يك وظيفه مهـم 
تـرى تشـكيل    ها را با اسـلوب محكـم   نظرى انداخته و از نو آن برتشكيالت خود مجدداً

س و دودلـى باشـند از   اپورتونيست و متزلزل را كـه امـروز در حـالى يـأ     بدهند. عناصر
 «.محيط فرقه كمونيستى اخراج نمايند
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 پلنوم سوم حزب

در پلنوم اول، برخى مسائل تشكيالتى مطرح گرديد. و در پلنـوم دوم وضـع تشـكيالت    
 كمونيست در ايران مطرح شد. حزب در خراسان و مسئله سازمان جوانان

مطـرح شـد و در آخـر     اما در پلنوم سوم وضع تشكيالت اصفهان، گيالن، آذربايجان
شدن صنعت نفت جنوب مطرح گرديد  اى منتشر شد كه براى اولين بار مسئله ملى بيانيه

 اين بيانيه در روزنامه پيكار )چاپ خارج كشور( منعكس و منتشر شد.
در اين بيانيه ضمن تشريح اوضاع ايران از رژيـم ديكتـاتورى رضـاخان و اربـاب او     

ساختن استحكاماتى بر عليـه اتحـاد    ره ايرانى مشغولانگليس كه با تياحب بحرين جزي
خـواهى رضـاخان دروغـى بـيش      وطن»شود كه  شود و گفته مى شوروى است استناد مى

شود درحـالى   % صرف بودجه جنگ و تشكيالت پليس مى62مملكت  نيست. از بودجه
ملـت را غـارت    مـالك و تـاجر و دالل   2222رسـد. و   ميارف فرهنگـى مـى   % به5كه 
 دهند. هاى خود در خارج انتقال مى حساب نند و اين غارت را بهك مى

آورى قوا، فشردن صفوف خـود،   شود تا با جمع در خاتمه از زحمتكشان خواسته مى
 رژيم خونخوار رضاخانى را سرنگون كنند.

 

 نشست كميته مركزى در خارج از كشور

 اين جلسه با حضور افراد زير تشكيل شد  3226در اواخر سال 
 . اردشير آوانسيان2. سيفى، 2. حسين شرقى، 0زاده   . سلطان3

 در اين جلسه مسائل زير مطرح شد 
. وضع چاپ و انتشـار روزنامـه پيكـار و    0. وضع ترجمه و انتشار ادبيات فارسى، 3

 هاى حزبى دراروپا . وضع سازمان2مجله ستاره سرخ و 
بعد از كنگره دوم زمينه  ترجمه و چاپ آثار ماركسيستى در داخل كشور مشكل بود.

و ذره آماده شد. و ايـن دو توانسـتند    زاده ترجمه و چاپ آثار ماركسيستى توسط سلطان
 تيمى را براى اين كار فعال كنند.

بررسى وضع حزب در آلمان نيز يكى از مسائل مطروحه در اين جلسه بود. مرتضى 
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ل دانشجويان ايرانى بـراى  علت تحيي به علوى مسئول حزب در آلمان بود. كار در اروپا
حزب حائز اهميت بود. رضاخان در اين اوان بر عليه روزنامه پيكار كه توسط هـواداران  

دادگاه اليپزيـك شـكايت كـرده بـود. قضـات اليپزيـك        شد به آلمان منتشر مى حزب در
تـال  زيـادى كـرد تـا      درآخر برعليه رضاخان رطى دادند. رضاخان توسط تيمور تـا  

 را در اروپا از بين ببرد، اما موفق نشد.سازمان حزب 
دراين جلسه نامه ناشر ستاره سرخ كه يـك كمونيسـت اتريشـى بـود خوانـده شـد.       

مجلـه بگيـرد. و سـتاره سـرخ بـا       توانست در اروپا توسط يك ايرانى مجـوز  حزب نمى
 شد. پليس او را تحت فشار قرار داده بود. ناشرى يك اتريشى چاپ و پخش مى

هـاى حزبـى در اروپـا     وضـع سـازمان   بر اين شد كه براى رسيدگى بهتيميم جلسه 
 اروپا سفر كند. زاده به سلطان

 يكى ديگر از تيميمات اين جلسه تهيه مقدمات كنگره سوم حزب بود.
 

 رضاخان و توقيف روزنامه پيكار

مرتضى علوى )برادر بزرو علوى نويسنده معروف( مسئول تشكيالت حزب در آلمـان  
هـاى   افشـاگرى  و ستاره سرخ دست به ر اروپا با چاپ و انتشار نشريه پيكاربود. حزب د

 زد. گسترده بر عليه رژيم سياه رضاخانى مى
توقيـ    ترين انتقاد و افشاگرى را نداشت. تيميم به رضاخان كه تاب تحمل كوچك

 دانشجويان ايرانى در آلمان بود گرفت. نشريه پيكار و تبعيد مرتضى علوى كه از
دادگاه اليپزيك بر عليه نشريه پيكار شكايت كرد. و چون از نظر قانونى بُردى  پس به

رابطـه اقتيـادى بـا آلمـان و فراخـوانى       تهديد و قطع براى رضاخان متيور نبود. كار به
رژيـم   دوماه رفت و آمد تيمور تا  )فرد شـماره   5سفير از آلمان كشيده شد. و پس از 

 ماه توقي  و مرتضى علوى تبعيد شد. 6مدت  بهآلمان نشريه پيكار  به رضاخان(
دهد كه روزنامه پيكار  تال  گسترده رژيم تا مرز قطع رابطه با آلمان رسيد، نشان مى

 و ستاره سرخ از چه جايگاهى برخوردار بوده است.
خـواه آلمـان   ديابا اين همه توقي  نشريه پيكار و تبعيد مرتضى علوى در جرايد آز

كارزار تبليغاتى گسترده برعليـه رژيـم    گرى انعكاسى وسيع يافت وجرايد كار مخيوصاً
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نفـع نشـريه پيكـار داد. و ديكتـاتور      رضاخان برپا شد. و در نهايت دادگاه آلمان حكم به
 سيلى محكمى خورد. دراين عرصه

 

 ادعانامه ما برضد رضاخان پهلوى

 1آنچه ما در مقابل محكمه اظهار خواهيم داشت

 اكمه پيكار ـ در محكمه برلين شروع خواهد شد.در چهارم آوريل مح
آلـود    رضاشاه كه امروز در ايران حكومت نموده و دست خون قزاقباشى موسوم به

خارج ايـران   دارد كه چنگال خود را به فشارد كوشش گريبان ملت زحمتكش ايران را مى
ت خفـه نمايـد.   هم دراز نموده نغمه آزادى كه از حلقوم انقالبيون ايرانى خارج بلند اسـ 

شناسـد   چال وسيله ديگرى نمى در مقابله با مردم ايران جز سرنيزه و سياه اين شخص كه
جنايـات قزاقباشـى زيـر     كـه  اين جبار در خارج ايران به محكمه عدليه فا  نمايد يا آن

ها را آشكار نمود، كدام خيانتى هست كه اين شخص  توان آن هفت پرده پنهان مانده نمى
خود در ايران مرتكب نشده است؟ كدام گوشه ايـران هسـت    سال تسلط در عرض چند

كـه   جا نرسيده است؟ با ايـن حـال مـدعى اسـت    آن كه دست ظلم و تعدى اين قزاق به
انـد. تيمـور تـا  و داور كـه علمـدار فجـايع        او تـوهين نمـوده   جرايد انقالبى نسبت به

اموال مردم ايـران دسـت دراز    وقت به هيچ رضاخان هستند ادعا دارند كه رضاشاه پهلوى
هيچ مورى آزارى نرسانيده اسـت.   نكرده، ظلم نكرده، قتل و چپاول نكرده و باالخص به

گيــرى و  پهلــوى همگــى دامــن عيــمت و طهارتشــان از لــوت هرگونــه رشــوه رجــال
حقيقت مسئله از همـين   كشى پاك و مبرا است حاال ببينيم فروشى و اختالس و آدم وطن

 ؟قرار است يا نه
 اموال ملت ايران كنيم اگر ايشان دست درازى به . ما از آقاى رضاخان پهلوى سؤال مى3
 هـاى  ها وجه نقـد دربانـك   زمامدارى خود ميليون سال رياست و دهاند چگونه درعرض  نكرده

 اند. اندازه ني  ايران امالك و مستغالت براى خود تهيه نموده خارجه اندوخته و به
ها كه در بانك استقراضى روس رهن بوده بعد از واگذارى  سال. امالكى كه پس از 0

وزارت ماليـه ايـن امـالك را ضـبط و اداره      ايران بانك مزبور از طرف دولت شوروى به

                                                           
 1174. از مانیفست مسائل انقالب و سوسیالیسم زمستان 1
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نمود، چگونه امالك مذكور كه مال مسلم ملت ايـران اسـت در جـزو امـالك مازنـدران      
 ت آن درج شد؟نام امالك همايونى در جرايد اعالم ثب رضاخان درآمده و به

. آيا اين امر دروغ است كه تمام امالك عمده و پرمنفعـت تجـار و اعيـان خـود را     2
صاحبمنيبان بزرو و امراى لشكر خـود را كـه از ملـت     زور اخذ و يا خريد. و اموال به

آيـا   شده؟ اند تيرف نموده است و هر كس نداده حبس و از كار معزول مى چپاول كرده
واسطه امتنـاع او از وصـيت كـردن     محبوب خود را رضاخان به خان پسرعموىچراغعلى

نكـرد و بعـد از مـرو او دارايـى او را      وليعهد با ضربت لگـد هـالك   هدارايى خود  ب
 نوشته ساختگى ضبط ننمود؟ به

خواهـان خراسـان و   . آقاى رضـاخان مـا شـما را قاتـل انقالبيـون گـيالن و آزادي      2
خـان در شـهرها. جـالد    كوچك خان ومحمدتقىگرداننده سر كلنل  1سربازهاى سلماس

زارعين قشقايى و كرد و بلوچ قاتل واعظ قزوينى، قاتل ميرزاده عشقى، جـالد حجـازى   
 دانيم. آيا شما منكر صحت اين وقايع هستيد؟ و... مى كارگر مطبعه تهران

ها  كنيم كه تاج و تخت خود را از دست انگليس . آقاى رضاخان ما شما را متهم مى5
داخلـى و خـارجى خـود اطاعـت خـود را       رفته و در يك رشته از عمليات و سياستگ
اندازى و جعـل   پشت هم امپرياليسم انگليسى ثابت نموديد. ما مدعى هستيم كه شما به به

زور سرنيزه قزاقان خود و تـرور و   از طرف اهالى تبريز و اصفهان و غيره و به تلگرافات
شـاهى   مجبور كرديد شما را بـه  ساختگى را« ؤسسانم»باالخره با تطميع اعضاى مجلس 

انتخاب كنند. آرى سلطنت شـما غيرقـانونى و غيرمشـروع بـوده و ملـت ايـران طالـب        
 جمهورى بوده است نه سلطنت.

زنيد تـا كنـون يـك قـدم      . شما و نوكر شما تيمور تا  كه دم از استقالل ايران مى6
ها از بحرين  براى قطع دست انگليس ،كن نفت جنوب عملى براى لغو امتياز خانه خراب

الدولـه و   وثـوق  ها در موقع عقد قرارداد به بر نداشتيد. شما يك ميليون ليره را كه انگليس
رشوه پرداختند و تا كنـون هـيچ حكـومتى زيـر بـار       الدوله و غيره به نيره تيمور تا  و
 رسميت شناختيد. رفت به شناختن آن نمى

اد و الوار و ساير رعاياى ايرانى و سربازان بيچاره رشـيد  هاى گروه، اكر . شما گروه5

                                                           
ه حـى  ن بـراف تأسـی     کـ  1223دو قیـا  سـربازان ـ دهقانـان در  ذربایجـان و خراسـان در تابسـتان         . اشـاره اسـت بـه   1

 شکست خورد. )ویراستار( عمل  مد ولى هاف سوویت انقالبى کوشش به انجمن
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برادركشـى وادار   منافع طبقه خـود بـه   وسيله سياست خيانتكارانه خود و براى ايران را به
دهان مرو فرستاديد. شما تمام اسلحه و قواى ايران را بـراى جنـگ بـا خـود      كرده و به

قـوق و خـاك ايـران بـر عليـه      ايران صرف كرديد نـه بـراى دفـاع ح    طواي  و رنجبران
 امپرياليسم خارجى.

كـارگران بـدبخت ايـران و     فقـط بـه   . شما در اعتياب كـارگران نفـت جنـوب نـه    2
لوحى بـراى درخواسـت    ساده ها كه از تعديات كمپانى نفت جنوب از هاى فقير آن عائله

روى  هحمايت كمپانى انگليس ب پايتخت و درگاه تو آمدند كمكى نكرديد بلكه به كمك به
هـا محبـوس    ها و سال ها را ماه ايرانى تير خالى كرديد و جمعى از آن كارگران غيرمسلح

سردار عشاير و شي   ايد. آقاى رضاخان شما اموال سردار بجنورد و سردار ماكو و نموده
لهر و جـواهرات خـالو قربـان و غيـره را كـه خـون و       كخزئل و ظفر نظام و داوودخان 

جيب خود ريختيد. آيا منكر اين حقـايق   اخذ كرده به ز ايرانى بودرو دسترنج زارعين سيه
 يـزرع نمـوده آب قنـات را    هستيد؟ شما تمام دهات اطـراف سـعدآباد را خشـك و لـم    

 ايد. سعدآباد محل قير شدادى خود برده به
. شما تمام آثار و بقاياى دوره مشروطيت را در ايران محو و آزادى را كامالً ممنوع 6

دهان تمام جرايد را بسـتيد. شـما مـديران     ها را منحل و ممنوع و ت و اتحاديهو اجتماعا
ستايشگرى از فجايع خود مانند دوره بربريت زير چـوب   جرايد را براى مجبور كردن به

انداخته و يا حبس و تبعيد كرديد. شما در عيرى كـه در تمـام دنيـا در آزادى     و شالق
بـراى سـهولت تجـارت و     كننـد و همـه دول   مسافرت و )...( تحييالت آن كوشش مى

ها را حتى در بـين ممالـك همـديگر     معاشرت و مسافرت هرگونه قيودات و محدوديت
مملكت ايران بـين شـهرهاى ايـران سيسـتم خـود را برقـرار        نمايند، در داخل مرتفع مى

وزيـر   ها مبدل نموديد. يك محبس بزرو و يك مملكت جاسوس كرديد. شما ايران را به
ه شما با وجود تمام اصالحات كذايى خود در عدليه تـا كنـون يـك نفـر محبـوس      عدلي

نكـرده مجـازات و محاكمـه محبوسـين      محاكمه سياسى ايرانى را در محكمه ايرانى علناً
عهده مأمورين تأمينات گذارده اسـت كـه    صريح قانون اساسى به سياسى را برخالف نص

 كنند. وتى فروگذارى نمىعذاب محبوسين سياسى از هيچ شقا در شكنجه و
ايـران   هاى معروف را كه حتى جرطت ورود به . آقاى رضاخان شما تمام آنگلوفيل32

نفـر دهقـان بيگنـاه     02تيمور تا  قاتـل   را هم نداشتند. دو مرتبه روى كار آوريد. شما
تـرين عنيـرى اسـت كـه در      خوار مشهور كه رجاله گيالن، طرفدار جدى قرارداد، رشوه
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ايـد. آقـاى رضـاخان وزيـر      ظهور رسيده زمامدار مطلق ايران كـرده  ايران به دتاري  جدي
وزارت و هم وكالـت   صريح قانون اساسى در آن واحد هم مقام دربار شما برخالف نص

را اشغال كرده و در عرض تمام اين مدت از هيچ يك از دو شغل استعفا نـداده و بـراى   
هـا   ير دربار است و از طرف ديگر شـب تا  خود  وز گيرد. تيمور دو مقام حقوق مى
شخص  كند. دادگر رئيس مجلس نوكر را اداره مى« مجلس شوراى ملى»فراكسيون ترقى 

هـاى مقـوايى پارلمـان ايـران يعنـى       وزير دربار بود، و تمام مذاكرات و آراِ و عروسـك 
بى و سفارشى بودن وكـالى مجلـس   قال قبالً از طرف امر تيويب گرديده است.« وكال»
ست كه بـر تمـام افـراد ملـت ايـران      ا اي سخره ايران در دوره حكومت رضاخان مسئلهم

حتى خود آقاى تيمور تا  نيز سال گذشـته در فراكسـيون ترقـى )خانـه      واضح بوده و
اگـر بـراى   »گفـت   مـى  توقع رياست مجلس داشتن فهيمى صدرالسلطنه( موقع تعرض به

خاب آقاى فهيمى قشون روانـه نمـوديم.   انتخاب ساير وكال تلگراف رمز كرديم براى انت
فروغى  مخبرالسلطنه قاتل خيابانى و احرار آذربايجان راجع به الوزرا و شما رئيس راجع به
احمـدآقاخان،   ليس شما و رؤساى نظميه و امرا و لشكر از قبيل جـان محمـدخان،   كاسه

و بسطى كريم آقاخان كه هر كدام براى خود صد نايب حسين كاشى هستند ديگر شرح 
همين بس كه كمپانى انگليسى نفت تا كنون دو مجسـمه   دهيم. در هويت خود شما نمى

اما مـا   براى شما نيب نموده است و اين ننگ ارزانى شما و شايسته شخص شما است.
اين نكات و صدها نكات ديگر را در مقابل محكمه عدليه اظهـار و بـا اسـناد و مـدارك     

 غارتگرى شما را بشناسد. يخواه شما و رژيمنماييم تا دنياى آزدا ثابت مى
ها است كـه محكـوم    آقاى رضاخان پهلوى، در نظر ملت زحمتكش ايران شما مدت

برلين خاتمـه نيافتـه و بلكـه در آتيـه      هستيد. محاكمه ما با شما و رجال شما در محكمه
قـت  نزديكى در خود ايران در محكمه انقالبى رنجبران ايران تجديد خواهـد شـد. آن و  

عمليات شما و كاركنان شما بدون هيچ ترس و مالحظه در محكمـه   است كه شاهدهاى
باقى نخواهـد مانـد.    حاضر شده مجال هيچ گونه انكار و خالصى براى جالدان رنجبران

 آن وقت است كه ملت زحمتكش ايران با شما و عنوان شما ختم حساب خواهد نمود.
 امروز در مقابل محكمه آلمان

 قابل محكمه انقالبى ايرانفردا در م
 3620مارس  3233فروردين 



 089         حزب کمونیست ایران

 

 

 شركت حزب كمونيست در انتخابات مجلس

 انتخابات مجلس وجود داشت  در حزب دو ديدگاه نسبت به
بازى حكومت )رضاشاه( بـراى فريـب    . ديدگاه نخست، انتخابات مجلس را شعبده3

شـود.   اهـى مـردم مـى   انتخابـات باعـث گمر   دانست و معتقد بود كه شركت در مردم مى
 بايكوت كامل انتخابات بود. دهد. پس معتقد به حكومت حقانيت مى به

انتخابـات و   جلـب افكـار عمـومى بـه     . ديدگاه ديگر بر اين باور بود كه با توجه به0
شعارهاى خـود اسـتفاده كنـد. و از     مسائل سياسى حزب بايد از اين فرصت براى طرح

شاگرى بر عليه رژيم و پارلمان فرمايشـى او بزنـد. و   اف همين دريچه ايجاد شده دست به
بفهماند كه كارگران و دهقانان پارلمانى كه با زور سرنيزه حكومت مالكين  زحمتكشان به

ها جامـه عمـل بپوشـاند.     آن هاى خواسته تواند به شود نمى و بورژوازى بزرو انتخاب مى
 پس شركت در انتخابات از اين زاويه درست است.

گويد   آوانسيان از رهبران حزب درمورد شركت حزب در انتخابات چنين مىاردشير 
درسـتى اعـالم    كنـيم. حـزب بـه    برخـورد مـى   روانه نكاتى چپ گيرى حزب به درموضع»
هـاى خـود بـراى     دارد كه نمايندگان طبقه رنجبر از پارلمان و فقط براى اظهار حرف مى

 دارد  شود و اعالم مى روى مى بعد دچار چپرنجبران بايد استفاده نمايند. اما  بيدار كردن
 دهند. افراد كارگر و زارع رطى مى جز به . هر يك از افراد كارگر و زارع با فهم نبايد به3
بـراى   . رنجبران ايران هميشه در هر كـار مبـارزه طبقـاتى را در نظـر گرفتـه واقعـاً      0

 واهند كوشيد.رنجبران خ برانداختن اصول مالكى و بورژوازى و ايجاد حاكميت
خواه نبايد همكارى نمود آيد كه با ساير عناصر ملى و آزادي از اين مواد چنين بر مى

 و عناصر مترقى ديگر را نبايد انتخاب كرد.
دارد كه رنجبران ايران با تمام قواى مـادى و معنـوى    گيرى بعدى اعالم مى در موضع

مدافعه خواهد كـرد.   وسيه( جداًپرولتاريا )ر از اصول سوسياليسم در اولين وطن حقيقى
 هاى ضدشوروى نمايند. نخواهند گذاشت مالكين و بورژوازى ايران را داخل بلوك

شـود. و   جا بين بورژوازى دالل )كمپرادور( و بورژوازى ملى فرقى قائـل نمـى  دراين
 گيرد. بورژوازى ايران را يكپارچه و ضدانقالبى مى
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 نجم مجلساعالميه حزب درباره انتخابات دوره پ

شود كه سرتاسر ايران را يك ارتجاع سياه احاطه كرده مـال و   انتخابات موقعى شروع مى
 هوا و هوس مأمورين دولت و پليس است. جان و ناموس مردم را تابع اراده و
تمام افراد زحمتكش ثابت كنيد كه دولت حاضره از اين  رفقاى عزيز! بايد بدانيد و به
زحمتكش مقيـود ديگـرى نـدارد. بايـد      غير از اغفال توده بهقبيل كارهاى كاريكاتورى 

جـز   تمام افراد رنجبر فهماند كـه مجلـس و نماينـدگان بـورژوازى بـه      درعمل منطقى به
حقوق زارع و كارگران ايران رل و وظيفه ديگرى ندارند بايـد هـر يـك از افـراد      تضييع

دولـت در اختيـار    تشـكيالت  طبقات زارع و كارگر بدانند كـه مـادامى كـه حكومـت و    
طبقات مالك و بورژوازى است، مادامى كه در مملكت اصـول فاشيسـتى و ديكتـاتورى    

از  روى نمايندگان رنجبران مسدود خواهـد بـود. اگـر اتفاقـاً     مجلس به دوام دارد درهاى
 وكالى خـائن كـه   واسطه ها نيز به شوند صداى آن رنجبران يك و يا چند نفر انتخاب مى

اند خفـه خواهـد شـد متأسـفانه در ميـان       عهده گرفته س را در پارلمان بهرل مأموران پلي
الذكر اشخاصى هستند كه اصوالً بـر   مالحظات فوق به اعضاى حزب و توده زحمتكش و

 بـازى  كـه شـعبده   كنند كه انتخابات مجلس چون عليه دخالت در انتخابات بوده خيال مى
ر آن شركت نمايد بلكه وظيفـه خـود و   خورده د لاست بنابراين كارگر و زارع نبايد گو

هيچ كس رطى ندهند. البتـه   بايكوت نموده به دانند كه مجلس را تمام افراد زحمتكش مى
 اين فكر از نقطه نظر توجيه افراد و توسعه جريان انقالبى بسيار خطرناك است برعكس  

از  هر قدر انتخابات سفارشى و بر طبق دستورات حكومت هم بـوده باشـد مـا    ها آن
كه دراين  دخالت نماييم چون هاى انقالبى در آن تشكيالت ۀنظر توجه توده و توسع نقطه

دوره افكار متوجه سياست بوده موقع بسيار مساعدى اسـت بـراى تبليـغ افكـار و آمـال      
ها راهنمايى  آن رنجبر نزديك شده به ۀتود فرصت بايد استفاده كرده به حزبى از اين موقع

نباشد در اين موقـع   كه شايد در ساير مواقع آن قدرها هم قابل توجههايى را  كرده حرف
پارلمـان   ۀواسـط  هايى كه طبقات مالك و بـورژوازى بـه   تشنج افكار زد، تمام خيانتكارى

هـا را بـراى از بـين بـردن اصـول       كامالً شرح داد، آن دهند براى زارع و كارگر انجام مى
شـود در ميـان    ها در اين قبيـل مواقـع مـى    نمالكى و بورژوازى حاضر كرد. عالوه بر اي

زارع و  مظلومه احساسات مبارزات طبقاتى را پرور  كرد. در اين دوره بايـد بـه   طبقات
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هـاى روزافـزون    ب بدبختىبس هاى حقيقى و كارگر فهماند كه مالك و بورژوازى دشمن
خـود رطى  نماينـدگان صـن     تواننـد هميشـه بـه    ها هستند، بنابراين كارگر و زارع مى آن

هاى طبقه خود را  واقعى خودشان بسپارند در پارلمان فقط بدبختى نمايندگان بدهند و به
را كـه بـراى    هاى طبقات ديگر را افشاِ نماينـد و معنـى حقيقـى قـوانينى     بيان و خيانت

گـو  تمـام افـراد     هـاى مجلـس بـه    شـود از كرسـى   مكيدن خون رنجبران تـدوين مـى  
واسـطه پارلمـان آمـال و     بدانند كـه بـه   كارگر و زارع بايدزحمتكش برسانند. نمايندگان 

زارعين ايران كه تقسيم كردن اراضى و از بـين بـردن اصـول آقـايى و      ۀآرزوهاى امروز
باشـد. كـارگران و سـاير طبقـات زحمـتكش       اسـت قابـل اجـراِ نمـى     حاكميت مالكى

بـورژوازى   كـين و حكومـت مال  ۀواسطه پارلمان، پارلمانى كه با زور سرنيز توانند به نمى
شود مقدرات خود را حل نمايند. نمايندگان طبقه رنجبران از پارلمـان   بزرو انتخاب مى
 كردن رنجبران بايد استفاده نمايند. هاى خود و براى بيدار فقط اظهار حرف

هـا   طرف امپرياليست رفقاى عزيز! اوضاع كنونى دنيا بسيار وخيم و تيره است. از يك
تـر و   روز عميـق  هـاى اقتيـادى روزبـه    بحرانۀ همچشمى كه با توسعواسطه رقابت و  به

هـاى بسـيار    ها كارگر و زارعين جـوان جنـگ   شود براى ريختن خون ميليون جديدتر مى
نمايند. از طرف ديگر دول امپرياليستى اروپا و امريكا براى  هولناكى را تهيه مى خونين و

هـا و   بـازى  هـزاران حقـه   تاريـا دنيـا  برانداختن رژيم سوسياليستى در وطن حقيقـى پرول 
وجـود   هـاى نظـامى و ديپلماسـى بـه     بنـدى  هـا و دسـته   كار برده انواع بلـوك  ها به نيرنگ
مانده شرقى جريانـات انقـالب كمونيسـتى )در     عقب آورند. از طرف سيم در ممالك مى

 يابـد. در چنـين   روز وسـعت مـى   طلبى )در هندوستان( روزبه هاى آزادى چين( و نهضت
قعى رنجبران ايران نبايد سكوت اختيار كرده در گوشـه سـاكت بنشـينند و بـا كمـال      مو

براى حفظ منافع خودشـان ايـران    خونسردى تماشا كنند كه چگونه مالكين و بورژوازى
برند. بايد زارع و كـارگر   كار مى طرف امپرياليسم كشانده بر ضد دولت كمونيستى به را به

المللـى   موقعيـت انقـالب بـين    قطعى مقدرات آنان بسته بهبدانند كه حل  خوبى ايرانى به
مانـده   مظلومين ممالك عقـب  طلبى هاى آزادى پرولتاريا ممالك متمدن و پيشرفت نهضت

تر پيشرفت و ايجاد سوسياليسـم در همسـايگى بسـيار     و ملل مظلومه است. از همه مهم
اسـت طبقـات    زارع ايـران يـك پايگـاه اميـدوارى بزرگـى      نزديك كـه بـراى كـارگر و   

 جا داشـته مـالك و بـورژوازى    آن الذكر هميشه عالقه و اعتناى بزرگى به زحمتكش فوق
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ايران نيز در نوبه خود از پيشرفت اصـول سوسياليسـم جمـاهير شـوروى در انديشـه و      
 باشند. ترس بوده و مى

هاى محكم با روح قوى و جديت  رفقاى عزيز! حاال موقع آن رسيده است كه با قدم
هـا   تـرين آن  مبـارزات روزمـره كـه مهـم     پيش رفتـه تـوده را در   با اميد موفقيت به كامل،

 انتخابات است براى انقالب اجتماعى مهيا و آماده نماييم.
 

 انتخابات ۀشعارهاى دور

 جز از افراد كارگر و زارع رطى بدهد. . هر يك از افراد كارگر و زارع با فهم نبايد به3
هاى كمرشكن كه بـراى تـأمين حاكميـت طبقـه مـالك و       . محو و نابود باد ماليات0

 شود. زارع و كارگر تحميل مى بورژوازى به
طلبى هندوستان، محو و نابود بـاد   . زنده باد انقالب پرولتاريا چين و نهضت آزادى2

كــه از امپرياليســم و از آقــايى  مالكــين و بــورژوازى ايرانــى كــه از امپرياليســم ايرانــى
 نمايند. تان طرفدارى و حمايت مىها در هندوس انگليس
. رنجبران ايران با تمام قواى مادى و معنوى از اصول سوسياليستى در اولين وطـن  2

كـرد و نخواهنـد گذاشـت مالكـين و      مدافعـه خواهنـد   حقيقى پرولتاريا )روسيه( جـداً 
 هاى ضد شوروى نمايند. بورژوازى ايران را داخل بلوك

بـراى   طبقـاتى را در نظـر گرفتـه دائمـاً     ۀمبـارز  رنجبران ايران هميشـه در هـر كـار   
 رنجبران خواهند كوشيد. برانداختن اصول مالكى و بورژوازى و ايجاد حاكميت

 

 اى حزب فعاليت اتحاديه

گـزار    هاى كارگرى در زمان رضاشاه بپردازيم. نگاهى بـه  وضع اتحاديه كه به قبل از آن
المللـى   دفتر اجرايى بـين  كارگران به هاى اتحاديه سيدمحمد دهگان رئيس شوراى متحده

 تـرى از  كنـد تـا درك جـامع    ميالدى( كمك مى 3600) 3223سنديكاهاى سرخ در سال 
 وضعيت جنبش سنديكايى داشته باشيم.
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 گزارش دهگان

مــيالدى( نخســتين اتحاديــه  3625هجــرى قمــرى ) 3205كــارگران چاپخانــه در ســال 
روز اعتياب با گـرفتن حـق    32 ق بعد از ه 3205كارگرى را تأسيس كردند و در سال 

 جمعى توانستند در زندگى كارگران تسهيالتى ايجاد كنند. قرارداد دسته
 ساعت كار روزانه و گرفتن اضافه كار از دستاوردهاى اين حركت بود. 2

هـا شـكل    هاى نساجى، كـارگران خبـاز و ديگـر اتحاديـه     ه ق اتحاديه 3062از سال 
 شد. هاى كارگرى شوراى اتحاديهتشكيل  گرفت كه منجر به

 قرار زير بود  وضعيت كارگرى در شهرها بزرو به
 . تبريـز، جمعيـت  0، 02222ـ عضو اتحاديه   22222ـ كارگر   022222. تهران، جمعيت 3

 35222ـ كـارگر    22222. رشت، جمعيت 2، 2222 ـ عضو اتحاديه  22222ـ كارگر   022222
 2222ـ عضو اتحاديه  2222ـ كارگر  6222يت . انزلى، جمع2و  2222عضو اتحاديه  ـ

 

 هاى كارگرى تهران اتحاديه

 . اتحاديـه 2كـارگر عضـو،    0222. اتحاديـه خياطـان   0كارگر عضو،  2222. اتحاديه خبازان 3
 . اتحاديه چاپخانـه 5كارگر عضو،  62ـ252 . اتحاديه قنادان2كارگر عضو،  3222كفاشان 
. اتحاديـه  5كـارگر عضـو،    62ــ 252هـا   د مغـازه . اتحاديه شاگر6كارگر عضو،  62ـ252

 62ــ 252. اتحاديـه كارمنـدان پسـت و تلگـراف     2كارگر عضو،  352زردوزى  كارگران
 كارگر عضو 62ـ252ها  . اتحاديه كارمندان تجارتخانه6كارگر عضو و 

دهـى  هـاى كـارگرى سـازمان    كـارگر در اتحاديـه   02222در مدت كوتـاهى حـدود   
 كارگران جُست. ا بايد در وضعيت سخت زندگىشدند. كه علت آن ر مى

هاى كارگرى توانستند عليرغم حكومت نظامى در تهران، تبريز و چنـد شـهر    اتحاديه
 دهى كنند.سازمان اعتياب كارگرى را 2ماه  6ديگر ظرف 

 35222كــارگر، در رشــت  22222كــارگر، در تبريــز  52222در مجمــوع در تهــران 
 ر عضو اتحاديه بودند.كارگ 32222كارگر، در انزلى 

 نفرى ايران  35222222اين مجموع بافت كارگرى درحالى است كه از جميعت 
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 كردند. در روستاها زندگى مى 6222222و در شهرها،  2522222نفر عشاير،  05222222
 مراكز مهم كارگرى

. صـنعت نفـت ـ در جنـوب و     0. معادن زغال سنگ ـ در تهران، تبريـز و مشـهد،    3
بافى ـ   . فر 2نقا  ايالت گيالن و  . صنعت ماهيگيرى ـ در رشت و ساير 2، غرب ايران

 در تمامى شهرهاى ايران
تعداد كثيرى از كارمنـدان جـزِ و مؤسسـات خيوصـى و صـنعتگران را نيـز بايـد        

 رنجبران فوق افزود. به
سـاعت كـار روزانـه بـا      32انگيـز بـود.    وضعيت زندگى كارگران در اين زمان رقت

مـارك آلمـان ارز  داشـت.     2تومان كه در آن زمان يك تومان برابـر   2انه حقوق ماهي
هاى  كار بودند. در كارگاه مارك( زنان و كودكان در وسعت گسترده مشغول به 20)ماهى 

 ايران فاقد قانون كار بود. 3222كار بودند. تا سال  نيز مشغول به ساله 6قاليبافى كودكان 
آغـاز شـده و در مجمـوع     3025ى ايران در سـال  با اين همه نخستين جنبش كارگر

صنعتى و آگـاهى طبقـاتى نـاچيز طبقـه      ساخت كشاورزى ايران و مقدار ناچيز كارگران
 داد. طبقه كارگر نمى كارگر، اجازه تشكل قدرتمندى را به

 

 وضعيت دستمزدها

. اســتادكار 0فرانــك( و  5تومــان    3تومــان درمــاه ) 30ـــ22. كــارگر حــروفچين ـ   3
 قران   نيم فرانك( 3قرآن روزانه ) 2ـ5سازى ـ  چيت
 

 اعتصابات انجام شده

 . اعتيابات كارگران چاپخانه در تهران3
روزنامه توسط دولت اعتراض كردند  5سركوب  در اين اعتياب كارگران چاپخانه به
نشـينى شـد. و    عقـب  دولت مجبور بـه  روز اعتياب 0و دست از كار كشيدند. و پس از 

 كنندگان پذيرفته شد. اعتياب هاى خواسته
 . اعتياب كارگران چاپخانه مجلس0
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 دولت پس از يك روز با افزايش حقوق كارگران اعتيابى موافقت كرد.
 سازى . اعتياب كارگران چيت2

 روز با افزايش دستمزد كارگران خاتمه يافت. 5پس از 
 و مطابع تهران. . اعتياب كارگران خباز، مستخدمين پست، اتحاديه معلمين، نساجان2
 

 هاى كارگرى رضاشاه و اتحاديه

ها مجبور  ها نبود. و اتحاديه در ارتجاع سياه رضاخانى امكان كار منظم و يا علنى اتحاديه
هاى محلـى   ها داراى سازمان همه اتحاديه بودند در شرايط مخفى فعاليت كنند. اما با اين

 منظم و يا مركز اتحاديه بودند.
 تشـكيل « هـا  كميسيون اتحاديه»نام  ى حزب كمونيست ـ كميسيونى به سو از 3225درسال 
 گمارند. اعضاِ  كميسيون عبارت بودند از  ها همت دهى اتحاديهسازمان گرديد تا به

. اردشير آوانسـيان و  2زاده،  . عطاِاهلل عبداهلل2. استاد ميرزا على معمار، 0. حجازى، 3
 . رضاقلى سيفى5

ديگـر اتحاديـه كـارگران چـاپ مركـز ثقـل        3222هاى  بعد از سركوب و دستگيرى
عهـده   كارگران نساجى تهـران بـه   ها نبود بلكه نقش مهم را در اين زمان اتحاديه اتحاديه

داشت. در اين زمان اتحاديه رانندگان، كارگران خباز، نجار، مطابع، كفا  و سايرين نيـز  
 تشكيل شده بودند.
ها بيشتر حـول مسـائل صـنفى     . و فعاليت آنها مخفى و نامنظم بود جلسات اتحاديه

بـا ايـن همـه كـار سياسـى نيـز در        زد. ها دور مى كارگران جهت بهبود وضع زندگى آن
 ها بود؛ مبارزه با رژيم ديكتاتورى رضاخانى و امپرياليسم انگليس. دستور كار اتحاديه

 

 0317جشن اول ماه مه 

ى كارگر چاپخانه، چـاپ و در ميـان   بيانيه جشن اول ماه مه مخفيانه توسط محمد حجاز
 كارگران پخش شد.

 خاطر چاپ اين بيانيه كه روح آن از چاپ آن خبر نداشـت،   صاحب چاپخانه به بعداً
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هـا، امضـاِ  شـده بـود. و محـل       اتحاديـه  دستگير و زندانى شد. اين بيانيه از طرف مركز
 برگزارى مراسم باغى بود در بيرون دروازه دولت.

 اين متينگ بودند سه نفر مسئول 
 . اردشير آوانسيان2زاده،  هلل. عطاِاهلل عبدا0. استاد ميرزا على معمار، 3

آمدند تا پليس از متينـگ بـويى نبـرد. و     متينگ مى نفره به 2ـ5هاى  كارگران در دسته
رضاخانى در آن روزگار كار مهمى بود و  تجمع صدها نفر از كارگران در زير فشار سياه

 داد. و اين تجمع با حضور صدها كارگر مبارز تشكيل شد. حيه خوبى مىكارگران رو به
آيى رهبران جنبش كارگرى سخنرانى كردند. وضـع سـخنرانى، وضـع     در اين گردهم

مبارزه عليـه امپرياليسـم، مبـارزه در     بار كارگران تسلط ارتجاع و لزوم مبارزه با آن، رقت
گران، وضـع كشـورهاى سوسياليسـتى و    المللى كـار  راه آزادى و استقالل، همدردى بين

 موضوعاتى بود كه در اين جشن درباره آن صحبت شد. دفاع از آن، از جمله
كارگران سرود انقالبى خواندند. و جشن پايان يافت. اين جشن بعـدها در كـارگران   

 تهران تأثير بسيار خوبى داشت.
 

 هاى بعد از جشن دستگيرى

جنايتكار رضاخان و ادامه آن در كلوب حـزب  برگزارى اين جشن در زير گو  نظميه 
آن روزگار، كارى بزرو بود. و پلـيس   اجتماعيون و سخنرانى دهزاد مركزيت حزب، در

نفـر از افـراد    322گسـترده حـدود   دسـتگيرى   بعد از چند روز مطلع شـد. و دسـت بـه   
 هاى كارگرى زد. اتحاديه

علـت مقاومـت و وفـادارى     سازمان حزب برسد. اما به پليس كوشش زيادى كرد تا به
محمد حجازى كارگر چاپخانه كسى  حزب موفق نشد. در همين زمان بود كه كارگران به

طـور مخفيانـه چـاپ كـرده بـود و سيدمحمداسـماعيل        كه بيانيه جشن اول ماه مى را به
 المللى سوم شكنجه در نظميه جان سپردند. و مرو حجازى دركنگره بين حروفچين درزير
 كشورها شكل گرفت. ليغات وسيعى بر عليه رژيم رضاخان در تمامىمطرح شد و تب
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 رفيق حجازى كه بود

دنيـا آمـد.    شمسى در يك خانواده فقير در تهـران بـه   3023نامش مرتضى بود و در سال 
در همـين اوان مـرد و حجـازى     هاى ابتدايى گذرانـد. پـدر    دوره كودكى را در مكتب

 كار شود. بهمجبور شد براى گذران زندگى مشغول 
كـار   هاى تهران مشـغول بـه   عنوان حروفچين دريكى از چاپخانه پانزده ساله بود كه به

جنـبش كـارگرى پيوسـت. و درسـال      صـ  مبـارزان   ( بـه 3065سـالگى )  36شد. و در 
دهى اتحاديـه كـارگران چاپخانـه نقـش فعـالى را      در تشكيل و سازمان 3222ـ3220
 عهده گرفت. به

هـاى   سـال در چاپخانـه   5/3رى تاجيكسـتان رفـت. و مـدت    جمهـو  بعد از مدتى به
هاى كـارگرى   نماينده اتحاديه عنوان ايران بازگشت. و بعد از مدتى به ر كرد. بهادوشنبه ك
الملل سـوم ـ پروفينتـرن(     ها )بين براى شركت در كنفرانس چهارم اتحاديه 3225در سال 

ى كـارگرى بـود. نظميـه    هـا  سـفر ميـادف بـا سـركوب اتحاديـه      مسكو رفت. و اين به
روسـيه   بـه  اى از اين سفر مطلع شد. پس تلگرافى جعلى از سوى مـادر حجـازى   گونه به

ايـران برگـردى.    مخابره كرد. كه زن جوانت بيمار است و بهتر اسـت هرچـه زودتـر بـه    
دسـت   رشت دستگير شد و بعد از مـدتى بـه   ايران بازگشت و در حجازى با اضطراب به
مناسـبت قتـل    ته شد. الهوتى ـ شاعر و انقالبى بلندآوازه ايـران بـه   جالدان رضاخانى كش

 02چـاپ تاجيكسـتان در   « رهبر دانش»سرايد و در روزنامه  حجازى شعرى مى مرتضى
 كند. حجازى تقديم مى رفيق ناكام را به شود و آن ( چاپ مى3225) 3606سپتامبر 

 اى كارگر اسير امروز
 آزاد فردا كه شوى تماماً

 خويش و داس دهقانبا چكش 
 ويرانه كنى جهان بيدار

 در سايه عدل و علم و عرفان
 دنياى نوى نمائى آباد

 آن روز روى حس و وجدان
 از روح رفيق خود بكن ياد
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 نفع صنف اعيان وآن كس كه به
 دست جالد دادند تو را به

 در مجلس هولناك تهران
 صنف خويش سرداد ۀدر ر

 سرفرازى سرداد ـ ولى به
 زارع ستمكش ۀاى تود

 اين زندگى تو گردد ايمن
 آن بخت سياه و شام تاريك

 روز روشن تبديل شود به
 بينى همه جا زدور و نزديك
 همپايه شده است مرد با زن

 زور تيخنيك ماشين آيد به
 در دست تو جاى گاوآهن

 فساد و تحريك بردارى بى
 از حاصل رنج خويش خرمن

 ياد آر زروى نيت نيك
 ر تو و منخاط كس كه به زآن

 خون خويش بازى بنمود به
 دست ستم از محيط ايران
 روزى كه شود تمام كوتاه

 برپا گردد جهانى از نو
 مالك و شيخ و شحنه شاه بى

 خلق پرتو دانش فكند به
 ها را نمايد آگاه نادان

 از حاصل كشت خويش يكجو
 شيخ بدخواه دهقان ندهد به

 بنشيند اندر آن قلمرو
 جاه سرير عزت و زحمت به

 مسكو روز زبصره تا به آن
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 آرند ستمكشان زهر راه
 1گل بر مرقد حجازى

 

 2«اول ماه مه»

 اعالميه حزب كمونيست ايران

 رفقاى رنجبر و زحمتكش،
امروز روز اول ماه مه عيد رنجبران جهان است. امروز روزيست كه رنجبران قـدرت  

سـازند. امـروز در    اهر مـى خـود را ظـ   تشكيالتى و اراده دفاع از حقوق و منافع طبقـاتى 
گيرنـد. در ايـن روز    گويند و روز كار را جشن مى سراسر جهان رنجبران كار را ترك مى

ــه روســيه آزاد   رنجبــران امريكــا، انگلســتان، فرانســه، آلمــان، و ســاير كشــورها، و البت
المللـى   بـين  كنند. شعار انقالبى و سـرودهاى  ها تظاهرات برپا مى زحمتكشان، در خيابان

 آورد. تكان در مى جبران تمام جهان را بهرن

                                                           
شـوروف   قیـا  زد. کـه شکسـت خـورد. و بـه      الهوتى افسر ژاندار  بود. همزمان با قیا  کلنل پسیان  دو بـار دسـت بـه   . 3

 پناهنده شد.
یـاد   د ایران زندگى کرد و شعر سـرود ایـن شـعر مـا را بـه     یا  خر به الهوتى در شوروف زیست و در شوروف مرد. اما تا به

المتکلمـین   که در رثاف شهداف باغشاه )صوراسرافیل و ملـك « یاد  ر ـ شمع مرده یاد  ر »اندازد  دهخدا مى شعر معروف
 سروده بود. دو سوسیال دمکرات بزرگ(

 1گران امریکـا بـراف تحصـیل روز کـار     اف کـار    جنـبش تـوده  1113. چگونگى پدید  مدن روز اول ماه مه: از اوایل 2
هزار کـارگر در اعتصـابات سراسـرف     171که  سال  هنگامى همان یافت و در روز اول ماه مه ساعته گسترش بیشترف مى

اوج  جستند  جنـبش بـه   واکى و غیره شرکت مى لوئیز  بالتیمور  و میل در شهرهاف بزرگ چون نیویور.  شیکاگو  سن
موفقیـت رسـیدند  در شـیکاگو اعتصـاب      هزار نفـرف از کـارگران بـه    211ر نتیجه این اعتصابات که د خود رسید. با این

پلـی  روف   داران بـراف شکسـت اعتصـاب بـه     همچنان براف کس  همین خواست ادامه یافت و در روز سو  مه سـرمایه 
وز چهــار  مــه در ضــرب گلولــه اعتصــاب را در هــم شــکنند. اعتصــاب و تظــاهرات ادامــه یافــت ر   ورده خواســتند بــه

دست پلی  داده تـا بـار دیگـر تیرانـدازف کنـد        مارکت پرووکاتورها بمبى بین افراد پلی  انداختند و این بهانه را به هى
تـن از رهبـران تظاهرکننـدگان را اعـدا  کنـد نـوامبر        4عده زیادف را دستگیر  زندانى و حتى محاکمه کند  و سرانجا  

ابتکار انگلـ  برگـزار شـد و     ( که به1112ژوئیه  21ـ14المللى سوسیالیستى کارگران ) ن. سه سال بعد در کنگره بی1113
عنـوان روز همبسـتگى    تعیین روز اول مـاه مـه بـه    تصوی  رسید دایر به اف به کنگره مبس  انترناسیونال دو  بود  ق عنامه

ترتی  کـه   رات عظیمى برپا خواهد شد  بههر ساله( در روز معینى تظاه»)شر  زیر است:  کارگران جهان. متن ق عنامه به
در  ن واحد در تما  کشورها و تما  شهرها در روز مورد توافس  کـارگران مقامـات دولتـى را بـه )وضـع( قـانون تقلیـل        

 ساعات کار در روز فرا خواهند خواند.
کنگـره خـود در   در  1111در دسـامبر   (Americ. Feder. of Labor) ن کـه فدراسـیون کـار امریکـا      با توجـه بـه  

عنـوان روز   برگـزار کنـد  ایـن روز بـه     1121اول ماه مه   لوئیز تصمیم بر  ن گرفته شد که تظاهرات مشابهى در روز سن
 را م ـابس اوضـاع و احـوال حـاکم در     شود. کارگران کشورهاف مختل  ایـن تظـاهرات   المللى تظاهرات انتخاب مى بین

 «کشورشان برگزار خواهند کرد.
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 رنجبر ايرانى،
دهـى! تـو بايـد در كنـار      تو يكى از افواج اين ارتش قدرتمند و مهيب را تشكيل مى

استبداد رژيم موجود، جنـگ خـونين    هاى امپرياليسم، قانونى رنجبران تمام جهان عليه بى
علم كنى  تو بايد براى روز كـار  هاى روزافزون كارفرمايان قدر  داران و زورگويى سرمايه

 پا خيزى! خاطر اعالم قوانين مدافع كار به به هشت ساعته
 برادران، رفقا!

شاه، مالكين ارضـى، مالهـا، نماينـدگان مجلـس، سـران نظـامى، حكـام، كارمنـدان         
كنند و از طريق وسايلى  حكومت مى داران بر شما رتبه(، فرمانداران، و كليه سرمايه )عالى
حسـاب   كننـد  اينـان بـه    عشـرت زنـدگى مـى    كنيد به زده تهيه مى و دهقانان فلككه شما 

كننـد. امـروز شـما     زدگى شما و دهقانان بدبخت ايرانى زنـدگى مـى   فلك بردگى شما و
شما مدام زير تهديد  فردا نه اميدى داريد و نه اطمينانى. فالكت هستيد. شما به محكوم به

رافى كنـونى هرگـز از حقـوق شـما دفـاع نكـرده، و       بيكارى و فقر قرار داريد. دولت اش
داران بـزرو ايـران و    مدافع اشراف، مالكين و سرمايه نخواهد كرد. اين دولت نماينده و

 نشاندگان امپرياليسم خارجى است. همچنين دست
هـاى   طلب، كه اكنون عليه رژيم مستبده و عليه فعاليـت  نيروهاى ملى و عناصر آزادى

كننـد،   هاى دولت بورژوا مبـارزه مـى   قانونى بى طر آزادى، عليه مظالم وخا جنايتكارانه، به
 هاى انقالبى، پيشقراوالن حمايت شما احتياج دارند. شما بايد حامى و اساس اين گروه به

 بخش و انقالبى باشيد. جنبش آزادي
 رفقا، براى كسب حقوق خود درزير بيرق سرخ انقالب متحد شويد! رنجبـران و دهقانـان  

 فرقه كمونيست ايران كه فرقه رنجبران است. انى مدافع و حامى ديگرى ندارند مگراير
اتحـاد و تظـاهرات رنجبـران     آزادى بشـريت بـه   ارفقاى رنجبر، تظاهرات كنيد، زيـر 

خودسرى دولت اشـرافيت ايـران    خيانت، ظلم، استبداد و اپا خيزيد، زير بستگى دارد. به
اى ويـران كـردن اسـاس ايـن ظلـم و اسـتبداد       شناسد. متحد شويد و بر حدومرزى نمى
 تظاهرات كنيد.

 مرو بر سلطنت اشرافى استبدادى!
 المللى و همبستگى رنجبران! زنده باد اتحاد بين
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 الملل سوم! زنده باد ستاد فرماندهى انقالب جهانى، بين
 زنده باد اول ماه مه!

 3602كمونيست ايران ـ اول ماه مه  ۀفرق
 وانان كمونيست ايران و بريتانياى كبير عليه ترور سفيد درايرانهاى ج فراخوان سازمان

وسـيله دولـت    يكى از بهترين و دالورترين رفقاى جنبش كارگرى انقالبى ايـران بـه  
كمونيسـت غيرقـانونى ايـران، و سـازمان      قتل رسيد. رفيق حجازى، عضو حزب ايران به

ان افكنده شـد. وى را درزنـدان   زند خاطر فعاليت )سياسى( به جوانان كمونيست ايران، به
شكنجه سبعانه قرار دادند تا وى را مجبور سازند درمورد جنبش انقالبى، كاران، و  تحت

 چنـين كـارى   وى با سرسختى از اقدام بـه  اعضاى آن اطالع دراختيار مقامات دولتى قرار دهد.
 ست.سرباز زد. مرو وى حاصل سه روز شكنجه الينقطع و مداوم توسط پليس بوده ا

شكنجه و مرو اين رفيق نمونه بارز سركوب پلـيس جنـبش انقالبـى ايـران توسـط      
 دولت ايران است.

چون شركت در جشن « جناياتى»سبب  بسيارى از كارگران انقالب در حال حاضر به
 برند. سر مى كمونيست، در زندان به عضويت در سازمان جوانان« ظن»اول ماه مه يا 

هـاى انگليسـى    سود امپرياليسـت  فرمان و به قه كارگر بنا بهاين ترور وحشيانه عليه طب
هـاى   گيـرد. منـافع نفتـى امپرياليسـت     مـى  هاست، انجـام  نشانده آن كه دولت ايران دست

پايگـاه عمليـات نظـامى عليـه اتحـاد شـوروى        انگليسى در ايران و طرح تبديل ايران بـه 
 طلبد. انقالبى ايران مىبريتانيا و ايران را عليه جنبش كارگرى  همكار بورژوازى

عليـه قتـل رفيـق حجـازى و      هاى جوانان كمونيست بريتانيا و ايـران متحـداً   سازمان
هـاى كـارگرى    عليـه سـازمان   زندان كشيدن پى در پى رفقاى ايران و ترور سـفيد كـه   به

كنند. ما مشتركا آزادى همـه رفقـاى زنـدانى را خواسـتاريم، و      متوجه است اعتراض مى
خوانيم مبارزه عليه ترور سفيد در ايـران و سـلطه    بريتانيا را فرا مى ايران و جوانان كارگر

 بريتانيا در ايران را تشديد كنند.
 نابود باد ترور سفيد در ايران.
 سازمان جوانان كمونيست ايران ـ سازمان جوانان كمونيست بريتانياى كبير
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 هاى بزرگ دستگيرى

هيتلر توسط امريكا و انگليس و فرانسـه بـراى    قدرت رسيدن فاشيسم در اروپا تقويت به
رضاخان فرصـت داد تـا    وضعيت داخلى، به مقابله با كمونيسم از يك سو و محكم شدن

 براى قلع و قمع كردن حزب كمونيست وارد عمل شود.
نماينـدگان  مجلس فرمايشى ديكته شـد. و   ها به عليه كمونيست یقانون 3232در سال 
قانون تبليغ و داشتن مرام كمونيستى  يويب گذراندند. طبق ايناين قانون را از ت مجلس

 شد. جرم تلقى مى
اى را در آلمـان گشـود. امـا قضـات      رضاخان در ابتدا بر عليه روزنامه پيكـار جبهـه  

چهره ديكتـاتور   سيلى محكمى به شرافتمند آلمان عليرغم تهديدهاى ديپلماتيك رضاشاه،
خالى از آلمان بازگشت. پـس رضـاخان حملـه را    زدند. و تيمور تا  وزير دربار دست 

سركوب از جنوب آغاز شد. تشكيالت حزب در آبـادان سـركوب شـد.     داخل كشاند. به
سـركوب تشـكيالت    تهران اعزام شدند. اى ديگر به اى از فعالين حزب زندانى و عده عده

. و از قـزوين و تبريـز رسـيد    دنبال سركوب جنوب پى گرفته شد. بعد نوبت بـه  تهران به
 و ديگر شهرها گستر  يافت. خراسان و رشت و پهلوى جا بهآن

هاى كارگرى و سازمان جوانان حـزب رسـيد.    اتحاديه بعد از سركوب حزب نوبت به
 بزرو دو سال طول كشيد. ها نيز سركوب و قلع و قمع شدند. اين يور  آن

زارع بودنـد. از   ميهن باز گشته بودند و اغلـب كـارگر يـا    مهاجرينى كه از شوروى به
 روانه زندان شدند. ها نيز نييب نماندند. و آن ارتجاع سياه رضاخانى بى

نفـر از فعـالين حـزب     0222سال نزديك بـه   0طبق نوشته روزنامه پيكار ـ طى اين  
 زندان و تبعيد شدند. كمونيست دستگير به

ليـه رژيـم   اى بر ع جامعه ضدامپرياليست در واكنش به اين سركوب وحشيانه اعالميه
 رضاخان صادر كرد
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 1سركوب و ارتجاع در ايران

 عليه اعمال ترور وسيله دولت رضاشاه در ايران
كميته اجرايى ضدامپرياليسم عليه پيشـبرد عناصـر انقالبـى توسـط دولـت رضاشـاه       »

 كند. اعتراض مى درايران مجدداً
ال هــاى ايــران تحــت اوضــاع و احــو هــزار زنــدانى سياســى در زنــدان 0بــيش از »

شان صورت گرفتـه باشـد، يـا     عليه اى كه محاكمه اى قرار دارند. ايشان بدون آن وحشيانه
هـا   تـرين رو   انـد. وحشـيانه   زندان كشيده شـده  محكوميتى داشته باشند به كه رسماً اين

 شود. كار برده مى هاى كارگرى به خواهانه و سازمان عليه جنبش ترقى توسط دولت ايران
دهنـد   خود جرطت مى حل شده است. آن مخالفين دولت كه بهآزادى مطبوعات مضم

سـازند از طريـق تبعيـد، كـار اجبـارى       ترين مطالبات اقتيادى، سياسى را مطرح ابتدايى
 شوند. زندان، كتك و تيرباران مجازات مى

خوانـد   كميته اجرايى جامعه ضدامپرياليست كوشـندگان ضدامپرياليسـت را فـرا مـى    
هاى كارگرى و دهقـانى   دولت بر توده بى ايرانيان عليه اعمال ترورحمايت مبارزه انقال به

ويـژه   ايران، برخيزند؛ ايشان بايد از مبارزه ايرانيان براى آزادى تمام زندانيان سياسـى، بـه  
انـد، و مبـارزه ايشـان     كار اجبارى گماشته شـده  )جنوب( كه تبعيد شده، به كارگران نفت

امپرياليسـم انگلـيس    زيـر يـوغ   اه كه مردم ايران بهمنظور واژگون ساختن دولت رضاش به
 «درآورده است، حمايت كنند.

 

 2عمليات وحشيانه رژيم پهلوى در ايران

كـه  « قانون اساسى و دمكراسى»داند كه از  هركسى كه كمى با ايران امروز آشنا باشد، مى
 ت.آمد، چيزى باقى نمانده اس دست قيمت خون كارگران و دهقانان ايران به به

مجلس تنها در ظاهر وجود دارد. در ايـن مجلـس همچـون گذشـته قسـمت اعظـم       
 امپرياليسم بريتانيا قرار دارند. خدمت»اند كه كامالً در  نمايندگان از زمينداران بزرو

                                                           
1. "Contre la Terreur exercee par La Gouvernment da Riza Shah en Perse" INPREKORR, Ed. Fr., No. 0391, p. 021 
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در اجراى سياست ترور براى سركوب جنبش انقالبى، استبدادگر )ايـران( پهلـوى از   
 مى ندارد.هيتلر، اين رهبر فاشيسم اروپا، دست ك

هاست كه كارگرانى كه عليـه اسـتعمار فرومايـه توسـط      سال« با فرهنگ»در ايران نو 
در »كارگران ايرانى هيچ حقـى ندارنـد،    شوند. خون كشيده مى خيزند، به امپرياليسم بر مى
تـرين   از استعمارگران خارجى تقاضاى افزايش دستمزد كننـد و كوچـك  « كشور خويش
رو  وضع ناهنجار خويش بـا عمليـات وحشـيانه دولتـى روبـه     براى بهبود  كوشش ايشان

 گردد كه در خدمت سرمايه انگليسى قرار دارد. مى
درست است( كـارگران منـاطق نفتـى از ادامـه كـار       3606) 3605سال  كه به هنگامى

افزايش دستمزد را مطالبه كردنـد،   سرباز زدند و بهبود اوضاع و احوال زندگى خويش و
جان ايشان انداخته شد. اعتياب سركوب شد. صدها كـارگر   پهلوى به هاى ارتش سرنيزه

 هاى ايشان در معـرض گرسـنگى و مـرو قـرار گرفتنـد.      تبعيد شدند. خانواده از منطقه آبادان
مؤسسـات نفتـى،    ، رحـيم، علـى، و ديگـر كـارگران    1رهبران اعتياب يوس  افتخـارى 

 ،2ورى( ور )جـواد جـوادزاده، پيشـه    شـه ي ، ماشينيست مؤسسات برقى، و راننده پي عطاعبداهلل
شـان در اتحاديـه    خاطر فعاليـت  كمك كارگر و بسيارى ديگر به معلم اردشير )آوانسيان(،

در تهـران   زندان افكنده شدند. اينان اكنون شش سال است در اتـاق شـكنجه   كارگرى به
محاكمـه   ا بهاى عليه ايشان عرضه شود، ي ترين پرونده كه كوچك برند، بدون اين سر مى به

 كشانده شوند.
مدد سرخ خبر يافته است كه دستگيرشدگان تحت رفتار بسيار خشـنى قـرار دارنـد.    

انـد.   زندانيان با جانيان در يك زنـدان  وضع زندان بسيار وحشتناك و غيربهداشتى است.
شان،  رغم اعتياب غذاهاى مكرر براى تأمين مطالبات اينان يا برهنه و عريان هستند و به

اند وضع خود را بهبود بخشند و سرنوشت خويش را روشن سـازند. چنـد    نگشته فقمو
رفتـار وحشـيانه بـا ايشـان      تن از رفقا، چون حجـازى واكسـايى )؟( و ديگـران در اثـر    

 اند. درزندان جان سپرده
هاى ايـران زحمتكشـان تمـام جهـان را      گناه در زندان سرنوشت اين رفقاى كامالً بى

پهلوى بلند سـازند. در تمـام مجـامع     اعتراض خود را عليه ترورسازد صداى  موظ  مى

                                                           
  21هاف پ  از شهریور  . رهبر سندیکایى سال1
 . رهبر فرقه دمکرات  ذربایجان.2
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ها آزادى ارنست تلمان )رهبر حزب كمونيسـت آلمـان( خواسـته     زحمتكشان كه طى آن
گناه ديكتاتورى پهلـوى   همچنين از دولت ايران آزادى بالتأخير قربانيان بى شود، بايد مى

 مطالبه شود.
 

 زىهاى عضو اتحاديه مرك اعضاءِ اتحاديه

 . اتحاديه كارگرى مطابع تهران3
 ـ باقر نوايى، محمد پروانه، عبدالحسين مساوات

 هاى كارگران كفاشخانه تهران . اتحاديه0
 اكبر اسكانى ـ مهدى حقيقت )نيكمرام(، حسن مسگرزاده )بهرام قلى(، على

 . اتحاديه كارگران نانواخانه2
 ـ شي  رسول، شاطر على خلج، ميرزا عباسعلى

 اديه كارگران دواساز. اتح2
 ـ محمدتقى ناصح

 . اتحاديه معلمين5
 ـ حسين اميد، ابوالفضل لسانى، ابوالقاسم رضايى

 . اتحاديه كاركنان وزارت پست و تلگراف6
 اهلل سعيدى، عليرضا انيارى، عباس ميداقى ـ حبيب

 . اتحاديه كارگران شهردارى5
 ـ منوچهر احمدى، محمود رامز

 هران. اتحاديه بناخانه ت2
 ـ استاد ميرزا على )عضو حزب(، استاد محمدنيا )عضو حزب(

 . اتحاديه كارگران سيگارى6
 ـ عباس آقاى سيگارى

 . اتحاديه كارگران حمال32
 ـ رضا پابرهنه

 . اتحاديه كارگران بزازخانه33
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 آقا كوچولو، سيدعالِالدين نقوى )عضو حزب( زاده، سيدابوالقاسم معروف به ـ سيدجليل
 اديه شاگردان تجار. اتح30

 ـ سيدعبدالغنى
 بافى . اتحاديه كارگران پارچه32

 ـ سيدعبداهلل موسوى، محمدباقر خضريان، مشهدى رضا كاشانى، سيدكمال مدرسى يزدى
 . اتحاديه انزلى32

 ـ ميرزا محمد آخوندزاده )عضو حزب(
 هاى قافتونى . اتحاديه كارگران نانوايى35
 فبا . اتحاديه كارگران جوراب36

هاى جمعه در اداره  شد. و شب نفر بالغ مى 22ـ22عده نمايندگان اتحاديه مركزى به 
 روزنامه حقيقت، ارگان رسمى كارگران بود. دادند و روزنامه حقيقت تشكيل جلسه مى

 

 اعتصاب كارگران مطابع

روزنامه جبهه آزادى از قبيل روزنامه طوفـان، ايـران آزاد، مـيهن در يـك روز      32حدود 
 مر رئيس دولت توقي  و كليه كارگران آن بيكار شدند.ا به

تعطيـل عمـومى    العاده تشكيل شـد. و تيـميم بـه    از طرف اتحاديه مطابع جلسه فوق
دولتى مثل روزنامه ايران، گلشن، قـانون   هاى گرفته شد. و بدين وسيله از انتشار روزنامه

 عمل آمد. و ستاره ايران جلوگيرى به
مالقات رئيس  تاره ايران و رهنما مدير روزنامه ايران شبانه بهوقتى سردبير روزنامه س

 دولت رفتند و جريان را گزار  دادند.
 دستور توقي  رهبران اتحاديه  باقر نوايى، عبدالحسين گوشه و سيدعبداهلل صادر شد.

هايشـان بيـرون    اجبـار از خانـه   السلطنه كارگران را بـه  امر رئيس دولت اديب سپس به
 سركار بردند. هكشيدند و ب

كـار نخواهنـد شـد. دولـت      كارگران اعالم داشتند تا آزادى رهبران اتحاديه حاضر به
كـارگر   522كار را بازگشت  بازگشتن به مجبور شد رهبران اتحاديه را آزاد كند. اما شر 

كارهاى خود اعالم داشتند. پس بار ديگر دستور توقي  رهبـران اتحاديـه    بيكار شدند به
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اعتيـاب   العـاده داد. و تيـميم بـه    فرداى آن روز دهگان تشكيل جلسـه فـوق   داده شد.
مجلس رفتنـد و   طوفان به همراهى فرضى مدير روزنامه عمومى گرفته شد. و بعد همه به

 الملك مذاكره كردند. با رئيس مجلس مؤتمن
نتيجه اين اعتيابات و مذاكرات آزادى رهبران اتحاديه و رفع توقي  از كليه جرايـد  

 بهه آزادى شد.ج
 

 داليل شكست جنبش سنديكايى ايران

المللـى كـارگرى سـرخ( توسـط رهبـران       كنگره چهارم پروفينترن )بـين  در گزار  كه به
سنديكايى ايران مبنى بر سياسـى   شود، سياست نادرست رهبران سنديكايى ايران داده مى

سياسـى و   هاى صرفاً سازمان كردن افراطى سنديكاها توسط رهبران و تبديل سنديكاها به
 رحمانه رژيم ديكتاتورى رضاشاه قيد شده است. بى پيگرد

هــاى بعــد از آن اســتفاده نشــد. و  ايــن انتقــاد، انتقــادى درســت بــود كــه در دوران
هـاى چـپ    احزاب و سـازمان  از اعضاِ  و هواداران دهندگان سنديكاها كه عمدتاً سازمان

گروه خود تبديل كردنـد. و در اولـين يـور     اى از حزب و  زائده بودند. سنديكاها را به
احزاب، سنديكاها نيز فرو ريختنـد. و در حـالى كـه سـنديكاها      ها و اين سازمان پليس به

 كردنـد  عنوان تشكل صنفى كـارگران كـه بـراى حقـوق صـنفى كـارگران مبـارزه مـى         به
هاى  نحيات خود ادامه دهند و در دورا توانستند در صورت اتخاذ سياستى درست، به مى

سياسـى برسـند. و در دوران سـركوب و     هـاى  خواست هاى صنفى به انقالبى از خواست
 هاى مبارز باشند. اختناق كانونى براى عضوگيرى احزاب و سازمان

 است اما علت والعلل شكست نيست. یاين ارزيابى، ارزيابى درست
 

 ها هاى توتاليتر و تشكل رژيم

ها بود، با هر نـوع تشـكل و حزبـى     ه يكى از آنهاى دسپوت و توتاليتر، كه رضاشا رژيم
آورنـد. نگـاه كنـيم     خـود تـاب نمـى    به هاى وابسته مخالفند و هيچ تشكلى را جز تشكل

رژيم فاشيسم آلمان و ايتاليا )هيتلر و موسولينى( هـر دو از حـزب كمونيسـت شـروع      به
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د. و سوسياليست و سوسـيال دمكـرات و سوسـيال مسـيحى رسـيدن      احزاب كردند. و به
انديشـيدند. و بعـد رفتنـد     مى صداى بلند درآخر رفتند سراغ افراد. تك تك افرادى كه به

مخالفين خامو . و سعى  آوردند به زبان نمى انديشيدند. اما چيزى به سراغ افرادى كه مى
سـويداى   تفتيش عقايد، جاسوسى حتى از طريق زن، بچه، همسـر بـه   كردند از طريق مى

 بيابند و انديشه مخال  را نابود كنند. ذهن و قلب مردم راه
ايـن دليـل بسـنده كنـيم كـه اشـكال در حـزب         لوحى است كه اگر تنها بـه  پس ساده

واقعـا بـود(. ديكتـاتورى     كمونيست بود كه سنديكاها را سياسى كرد )كـه ايـن اشـكال   
رفت كه رفـت.   هاى كارگرى مى زودى بعد از سركوب حزب كمونيست سراغ اتحاديه به

رفـت  ىمـ  هـا  رفت كه رفت. و سراغ افراد و شخييت ميرزا مى اجتماعيون سليمانسراغ 
رضاشـاه   كه رفت. نگاه كنيم ببينـيم چـه تعـداد رجـل سياسـى و غيرسياسـى در زمـان       

 نيست شدند. يا لب از گفتن بستند. سربه
سليمان ميرزا رهبر حزب اجتماعيون كه كمونيست هم نبود. و يك رجل ملى بود. و 

انديشـيد.   اى ديگـر مـى   گونـه  چـون بـه   نقش نبود. امـا  گرفتن رضاخان هم بىدر قدرت 
هـا گذاشـت و    خانه او رفت و در زيرزمين معروف سليمان ميرزا پا روى پله رضاخان به

كـنم تـا    صداى از اين آجرها در بيايد. صدا از تو در نيايد. كه كارى مى گفت  شازده اگر
 صدايش در نيامد. ده بزرو تا سقو  ديكتاتورحالت گريه كنند. و شاز مرغان هوا به

 

 اهم داليل شكست

 داليل زير رسيد  توان به با اين همه در يك بررسى اجمالى مى
تجربگـى   . كم0. سركوب وحشيانه سنديكاها و رهبران سنديكا توسط ديكتاتورى، 3
اسـتراتژيك،  اى  تن برنامهـ. نداش2قدرتمند،  رانـتن رهبـ. نداش2رى، ـهاى كارگ هـاتحادي
اى روشـن بـراى    . نداشـتن برنامـه  6. نداشتن برنامـه بـراى دفـاع از منـافع كـارگران،      5

. نبـود حـزب كمونيسـتى قدرتمنـد كـه      2. سياسـى شـدن سـنديكاها و    5 دهى،سازمان
سنديكاها بتوانند در كنار آن و از رهنمودهاى آن و حضـور اعضـاِ  آن حـزب درشـكل     

 سنديكايى، استفاده كنند.
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 كنگره چهارم ش بهگزار

 1ايران در كنگره چهارم پروفينترن

هنگـام كنگـره سـوم نزديـك بـه       جنبش سنديكايى ايران كه بيست سال سابقه دارد، و به
منهدم شـده اسـت، و جـاى     تماماً گرفت، امروز تقريباً كارگر متشكل را در بر مى 5222

 مى عضويت دارند.شگفتى است كه هنوز چندصد كارگر در سنديكاهاى پراكنده غيرمه
افراطى اين « پوليتيزاسيون»سياست نادرست رهبران سنديكاهاى ايران، سياسى كردن 

سياسى از يـك سـو، و    هاى صرفاً سازمان به )سنديكاها( توسط رهبران، تبديل سنديكاها
مـورد اجـرا گذاشـته     پيگرد بيرحمانه توسط دولت شاه كه بنابر دستور عوامل انگليس به

اضمحالل جنـبش سـنديكايى ايـران انجاميـد. بايـد اشـتباهات        ى ديگر، بهسو شد، از مى
 مرتكبه را از ريشه تيحيح كرد. بايد كه 

مبارزه براى بهبود وضع اقتيـادى كـارگران مبـذول گـردد؛ و      ال ( توجه حداكثر به
ســازى،  اساســى چــون كبريــت مبــارزه بــراى هشــت ســاعت كــار در روز در صــنايع

 آغاز گردد.سازى، چرم و پوست  چيت
ب( كارزارى وسيع براى روشنگرى اقتيادى طبقه پرولتاريا درباره اهميت سـنديكا،  

هـا دولـت    عمـال رضاشـاه كـه در آن    ها با اصناف تحـت رهبـرى   هاى مقابله آن سازمان
 راه افتد. كوشد كارگران ايرانى را تحت فشار قرار دهد، به رضاشاه مى

ترين گروه كارگران ايرانـى، كـه    ادن وسيعج( عليرغم همه مشكالت، براى سازمان د
شـوند،   سـرمايه خـارجى اسـتثمار مـى     ترين اوضاع توسط بيش از همه و تحت بيرحمانه

 يعنى كارگران منابع نفتى شركت ايران ـ انگليس اقدام شود.
 

 2چهارمين كنگره پروفينترين گزارش به

ر و رژيمى كـه تحـت آن   مانده طبقه كارگ افتاده ايران، آموز  عقب وضع اقتيادى عقب
 سازد. بيشتر مى قرارداد، هنوز ادامه حيات اصناف قرون وسطايى را

                                                           
0. Persien, PRO01KOLL UEBER DEN 4. KONGRESS DER ROTEN GEWERKSCHAFTS-INTERNATIONALE 
Moskau, 00.Maerz-9 April 0321, Verlag RGI, 0321, p. 450 
2. ISR au Travail,: 0324-21, Le Rapport pour le IV Congres, Petite Bibliothegue, Moscou, 0321. p. 231 
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( 3623راستى كارگرى كه براى نخسـتين بـار در آغـاز سـده بيسـتم )      سنديكاهاى به
تـرين مراكـز )صـنعتى( ايـران      مهـم  بهترين كارگران 3600ـ02هاى  پديد آمدند، در سال

خـواهى كـه در ايـن     . اين سنديكاها از جنبش جمهورى)تهران و تبريز( را بسيج نمودند
عمل آوردند. پيگرد جنبش سنديكايى با تجديد حيـات   حمايت جدى به دوران آغاز شد

عمـال خـود، قسـمت     رژيم سلطنتى آغاز گشت. دولت موفق شد از طريـق رخنـه دادن  
 اعظم اين سنديكاها را پراكنده سازد.

شدت تضـعي  نمـود )در پـاييز     اها را بهسال گذشته، سركوب دولتى سنديك طى سه
الملل سـنديكاهاى   سنديكاهاى ايران، عضو بين هنگام انتخابات مجلس، شوراى ، به3605

 كار مخفى بپردازد(. سرخ قهارانه منحل شد و مجبور گشت به
 خطر افتاد. موقعيت اين سنديكاها، پس از ممانعت رژيم از شناسايى آنان به

هـا   تـرين آن  د اتحاديه كـارگرى ادامـه حيـات دادنـد  مهـم     در سراسر كشور تنها چن
پسـت، تلگـراف و تلفـن،     ست )كتـب(، اتحاديـه كـارگران   ا ها اتحاديه كارگران چاپخانه

همـان   سـازى، معلمـين، كفاشـان بـه     سازى(، چيت داروسازان، كارگران قورخانه )اسلحه
ف است. قسمت اعظـم  كارمندان دولتى در سنديكاها موقو اندازه پيگير نيستند. عضويت

 اند. كارگران ايرانى )صدهزار كارگر صنعتى( سازمان داده نشده
 تـرين  گيرد، و مهم هزار كارگر را دربرمى 52درمناطق نفتى )درجنوب ايران( كه نزديك به 

 دشوار است. درهمـين اوان اخيـر، درايـن مؤسسـات     ويژه منطقه صنعتى كشور است، وضع به
 وجـود نداشـت.   اتحاديـه ديگـرى   (Assocociation des Compatriotes)« انجمن هموطنان»جز 

 Mutuelles et ses Organisationsهـا   هـاى تعـاونى و اعضـاى آن    دراين مناطق نيز شركت

 )شركت نفت( قرار داشتند. تحت نظارت دقيق اداره
انجمـن كـارگران نفـت    »تغييـرى رخ داده باشـد.    3605رسد كـه در سـال    نظر مى به
داشـت. در ايـن صـورت در كنـار      دولت عرضـه  از مطالبات خود را به صورتى« جنوب
اقتيادى خواست آزادى تشكل، و اقـدام آموزشـى و اجتمـاعى نيـز      هاى صرفاً خواست

 خورد. چشم مى به
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 (0221) 0317سخنرانى شرقى در ششمين كنگره كمينترن 

نكـات   د و بـه عنوان نماينده حزب كمونيست ايران سـخنرانى كـر   شرقى دراين كنگره به
 مهمى اشاره كرد 

رق، ـورهاى شـرمايه ملى در كشـ. نقش س0رق، ـورهاى شـئله ارضى در كشـ. مس3
. بورژوازى ملى دانستن رضاخان 2 . نقش تاريخى خرده بورژوازى و بورژوازى ملى و2

 در تزهاى كنگره
هـاى مهـم حـزب كمونيسـت      شرقى در ابتدا ضمن انتقاد از بخـارين )از ايـدئولوو  
در كشورهاى شرقى روشن كند و  شوروى( از كنگره خواست تا وضع انقالب ارضى را
 اى حاد است. اعالم كرد كه نبرد طبقاتى در مناطق روستايى در مرحله

توانـد بـا    گـذارى در صـنعت چـون نمـى     جاى سرمايه از سويى ديگر سرمايه ملى به
آورد و اسـتثمار   ىكشـاورزى روى مـ   هـاى  خريـد زمـين   سرمايه خارجى رقابت كند بـه 
شود شرقى سپس از اتحاد حزب كمونيست بـا دهقانـان    دهقانان بدين گونه مضاع  مى

گويـد كـه پتانسـيل     الحـال كسـبه مـى    حال و روشنفكران و تجار متوسـط  ميانه پا و خرده
 بسيارى براى مبارزه با امپرياليسم دارند.

بريتانيـاى كبيـر    گويـد   و سپس ضمن اظهار تأس  از تزهـاى كنگـره كمينتـرن مـى    
 قيـام محمـد خزعلـى    3602اند درسال  شده كه متوجه شد عناصر ملى درايران زورمند هنگامى

را كه در اراضى وى مؤسسات شركت نفت قرار داشت سـازمان دادنـد و ايـن قيـام بـا      
 پايان يافت. رسوايى

شرقى ضمن نادرست خواندن اين نظريه مبارزه شي  خزعلى و رضـاخان را مبـارزه   
نـه نماينـده ناسيوناليسـم پيشـرو كـه       داند و رضـاخان را  ونى طبقه زميندار فئودال مىدر

 كند. نماينده طبقات ارتجاعى در ايران اعالم مى
شرقى ضمن انتقاد از بخارين و رهبران كمينترن درمورد مسئله ارضى، نقش تاريخى 

ـ  بورژوازى وضعيت بورژوازى ملى و خرده ا احـزاب  رضاخان و رابطه احزاب كوچك ب
 كند. اسالميسم مسائل مهمى را مطرح مى تر و پان بزرو
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 1الملل كمونيست سخنرانى شرقى )حزب كمونيست ايران( در ششمين كنگره بين

حـال   رفقا، هيئت نمايندگى ايران در مجموع با تزهاى رفيق بخارين موافق است. درعين
ـ  من مايلم از اعالم مواضع هيئت نمايندگى بالكان ت كـنم و اشـاره نمـايم كـه     نيز حماي

شود، از طـرف   مسئله ارضى كه در كشورهاى خاور زمين بدان اهميت فراوان داده مى به
طرز مكفى و با روشـنى كامـل پرداختـه نشـده اسـت. درحـال حاضـر،         به رفيق بخارين

كـه   هسـتند هنگـامى   رو كه عمالً تمام كشورهاى خاور زمين با مسئله ارضى روبـه  زمانى
شـان شـعارهاى مشـخص     تـاكتيكى  ۀكمونيست در اين كشـورها در برنامـ  تمام احزاب 
دارنـد، ايـن مسـئله بـدون ترديـد شايسـته بحـث         مـى  انقالب ارضى را منظور مربو  به
 ترى است. تر و مفيل روشن

ويژه در ايـران مسـئله حـادى     رفقا، موقعيت دهقانان در كشورهاى خاور نزديك و به
طبقاتى و تمايز )قطبى شـدن طبقـاتى(    ميدان نبرد است. درحال حاضر روستاهاى ايران

دهد. اين همه نتايج  هاى دهقانى رخ مى طور مرتب قيام همه ساله به دهقانان است. تقريباً
موقعيت ناهنجار دهقانان است. سلطنت ارتجاعى تازه پاى رضاشاه پهلوى كـه   استثمار و

قـدرت رسـيد، و منـافع     بـه  يـا كمـك امپرياليسـم بريتان   آميز و بـه  از طريق خيانت نيرنگ
 تر ساخته است. كند، وضع وخيم دهقانان ايران را وخيم زمينداران بزرو را نمايندگى مى

خـارجى   ۀتواند با سرماي درايران ما، همانند همه كشورهاى شرق كه سرمايه ملى نمى
نقـا   در تمام  شود. تقريباً گذارى مى سرمايه نمايد، سرمايه ملى موجود، در زمين رقابت

خريد اراضـى   صنعتى، به ۀجاى ساختن كارخانجات نو يا نوعى مؤسس ايران بازرگانان به
 اند. روى آورده
 گذارنـد، طبيعتـاً   بخـش كشـاورزى گـام مـى     سـان بـه   كه اين بازرگانان بدين هنگامى

نماينـد، بلكـه بـرعكس همـان      توانند در اشـكال كشـاورزى ايـران تغييـرى ايجـاد      نمى
اين اسـتثمار   ۀگزينند. در نتيج كه تحت فئوداليسم رايج بود را بر مى هاى استثمارى شيوه

رو هسـتيم. در دوران مـا بـين     جنـبش دهقـانى قدرتمنـدى روبـه     غيرانسانى، امروز ما با
چهـار قيـام    هـاى كوچـك،   هاى كمينترن عالوه بر بسيارى قيام پنجمين و ششمين كنگره

ها، دهقانان در صفوف متشكل، تحت شعار  ماى دهقانى در ايران رخ داد. در اين قيا توده
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آمدنـد. آنـان شـعار طبقـاتى خـود را       حركت در مى به «مرو بر زمينداران و دولت آنان»
 ۀرسـاندند؛ انبـار غلـ    قتـل مـى   ساختند يا بـه  ساختند؛ زمينداران را مضروب مى عنوان مى
ـ    زدند. اين همه ثابت مى را آتش مىآنان مسـئله دهقانـان    هكرد كه كنگره كمينتـرن بايـد ب

 با دقت بيشترى بپردازد. ستا اى كه مورد نظر ما مسئله توجه بيشترى مبذول دارد و به
 ۀطـور نـامكفى؛ مسـئل    مسئله ديگرى كه رفيـق بخـارين بـدان اشـاره كـرد ولـى بـه       

 خاورنزديك است.
گيـرد،   خود مى ها در كشورهاى خاور نزديك ابعاد تهديدآميزى به تحريكات انگليس

رو هستيم. خاور  نوين امپرياليستى روبه ه در حال حاضر كه ما با خطر جدى جنگويژ به
 سزا داشته است. اين منطقه سبب بسيارى از نزديك همواره در سياست جهانى اهميت به

 ا  در جنگ جهانى نيز كوچك نبود. هاى خونين بوده و نقش جنگ
اندر كـار   نوى است و دسترفقا، در حال حاضر، امپرياليسم بريتانيا در تدارك جنگ 

ست. بريتانيا نيروهاى زيـادى در  ا كشورها هاى محكمى براى خويش دراين ايجاد پايگاه
كند و نيروهاى خود را براى حمله عليه اتحاد شوروى در مرزهاى  اين منطقه متمركز مى

 نمايد. نظارتش بسيج مى زير
نطقـه بخواهنـد يـا    كـه كشـورهاى م   كلى عليرغم اين در صورت در گرفتن جنگ، به

عمليات )جنگـى( خواهـد شـد. بـا      طرف بمانند، خاور نزديك ميدان عظيم نخواهند بى
اين  بايست در گزار  و تزهايش در جزئيات به اهميت مسئله، رفيق بخارين مى توجه به

پرداخـت. رفيـق    كه احزاب كمونيست بايد در اين منطقه دنبال كنند مى مسئله و سياستى
اروپاى غربـى بـا احـزاب       خويش درباره برخورد احزاب كمونيستبخارين در گزار

كه حزب سوسيال دمكراتـى وجـود    سوسيال دمكرات سخن گفت. در كشور ما در حالى
 حزب سوسياليست، حزب مليون و غيره وجود دارند. دارد، احزاب شبيهى چون

اخير  جنگيديم، اما در دوران ما مدت مديدى با حزب سوسياليست در يك جرگه مى
ـ   اين حزب به عليـه حـزب    گشـته اسـت و غالبـاً    طلـب بـدل   فرصـت  ۀيك حـزب نمون

كمونيست اتخاذ موضع نموده و بدان خيانت ورزيده است. حـزب سوسياليسـت ايـران    
اى نبـود و هرگـز هـم نخواهـد شـد. و در آتيـه نزديـك حـزب          تـوده  هرگز يك حزب
متأسـفانه   ن خواهـد داد. هاى سياسى رهبـران ايـن حـزب پايـا     ماجراجويى كمونيست به

بايست همچنين كار خـود را از   كمينترن سياست روشنى در اين مورد ندارد. كمينترن مى
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. داصالحات. البته عارى ازاشتباه هم نبو ۀدر زمين جهات ديگر نيز بهتر سازمان دهد، مثالً
 از توان در حزب جوانى چون حزب ما بخشيد. پـس  نظر من اين اشتباهات را مى البته به

جا بر من روشن شد كه اشتباهات شبيهى نيز در كشورهاى خارو رخ داده حضور در اين
شد  در اختيار ما گذاشته بود، شايد مى موقع در اين زمينه اطالعاتى است. اگر كمينترن به

جا كه كمينترن چنين كارى نكـرد  عمل آورد. از آن ها در ايران جلوگيرى به از ارتكاب آن
 هى را نيز ما مرتكب شديم.مشاب اشتباهات

روابط متقابل بين احزاب كمونيست كشورهاى مختلـ  اشـاره كـنم. در     من مايلم به
كمونيسـت كشـورهاى متروپـل و     هاى گذشته از وحدت و تمـاس بـين احـزاب    كنگره

كننـد سـخن    مسـتعمره عمـل مـى    احزاب كمونيستى كه در كشورهاى مستعمره يـا نيمـه  
أس  اعالم كنيم كه تا كنون شاهد اقدام مثبتـى در ايـن زمينـه    ت رفت. ما بايد با كمال مى
كمونيسـت   توانست بسيارى كارها براى حزب ايم. حزب كمونيست بريتانيا مثالً مى نبوده

ايران و همچنين حزب كمونيست هند انجام دهد. همين )انتقاد( شامل حزب كمونيست 
. متأسفانه در اين زمينه اقـدامى در  شود كشورها نيز مى فرانسه در رابطه با سوريه و ديگر

 گيرد. اين احزاب صورت نمى
اين مسئله پر اهميـت جلـب    نظر من كنگره بايد توجه نمايندگان اين كشورها را به به

گردد و انفراد كشـورى )ملـى( از بـين     سازد تا در آتيه تماس نزديك بين احزاب برقرار
 برود. )ك  زدن حضار(

 

 (0462ديگرى از كنگره ششمين كمينترن )صفحه ادامه نطق شرقى در نشست 

كنگره عنوان گشـته اسـت، وظيفـه مبـرم      رفقا، همان طورى كه در تزهاى عرضه شده به
ــارت اســت از  ــس از كنگــره )ششــم( عب ــرن پ ــه كمينت ــزى احــزاب كمونيســت  پاي ري

احزابـى كـه از پـيش     دركشورهايى كه حزب كمونيست ندارند و استحكام بخشـيدن بـه  
 د.وجود دارن

مستعمره  آيد، احزاب كمونيست در كشورهاى مستعمره و نيمه اما اين سؤال پيش مى
احزاب كمونيست در كشورهاى مستعمره و  شود كه چگونه بايد باشند. در تزها گفته مى

شـان   تنها از لحاظ اهـداف و برنامـه   پرولترى باشند و نه مستعمره بايد احزاب خالياً نيمه
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شـان. ايـن درسـت اسـت. امـا آيـا احـزاب مـا          كيب اجتماعىهمچنين از لحاظ تر بلكه
پرولتـرى هسـتند؟ مـن بـا      مستعمره واقعا احـزاب خاليـاً   دركشورهاى مستعمره و نيمه

توانم بگويم بسيارى از احزاب پرولتـرى نيسـتند. احـزاب مـا در مسـتعمرات       جرطت مى
 3600ن در سال خرده بورژوا است. مثالً حزب ما در ايرا طلب و مملو از عناصر فرصت

تشـكيل   طلـب  چند هزار عضو داشت كه نيمى از آنان عناصر خـرده بـورژوا و فرصـت   
دادند. اين در مورد احزاب ديگر نيز صادق است، مـثالً حـزب در تركيـه كـه همـين       مى

 اوضاع و احوال بر آن حاكم است.
دهد كـه احـزاب كمونيسـت نبايـد      تجربه احزاب كمونيست در مستعمرات نشان مى

اعضـاِ  بپردازنـد. احـزاب كمونيسـت      كيفيت يت را مورد نظر قرار دهند بلكه بايد بهكم
طبقـاتى   ۀ( رهبـرى در مبـارز  3رو هسـتند    عمده روبه ۀكشورهاى مستعمره با سه وظيف

( مبارزه عليـه  2دهقانان و انجام انقالب ارضى،  ۀ( انكشاف مبارز0مربوطه،  كارگر كشور
خود گـام   ۀمستقالً و با برنام اول، حزب كمونيست البته بايدمسئله  ۀامپرياليسم. در زمين

با مسـائل دوم و سـوم،    ۀپيش گذارد و نبايد با طبقات ديگر همكارى كند. اما در رابط به
كار گيرد. براى حـل ايـن    هاى اين كشورها را حداكثر به توده حزب كمونيست البته بايد

 حـال، روشـنفكران، تجـار    و ميانـه مسائل حزب كمونيست بايـد بـا دهقانـان خـرده پـا      
 كار گيرد. ها را به الحال و كسبه همكارى داشته باشد و آن متوسط

پـا و   خـرده  ۀرفقا، در بسيارى از كشورهاى مشرق، اين طبقـات )روشـنفكران، كسـب   
وظـاي  بسـيارى در مبـارزه عليـه      بازرگانان( هنوز نقش تـاريخى ايفـا نكـرده و هنـوز    

 دو  دارند. از يوغ آن به امپرياليسم و براى رهايى
 ها را براى مبارزه عليه امپرياليسم متشكل كنيم. ما اكنون بايد اين توده

اى كه از پـيش جنـبش كـارگرى ـ      مستعمره نظر من در كشورهاى مستعمره و نيمه به
كمونيســت ضــرورى اســت، مــثالً  احــزاب هــاى كمكــى بــه ســازمان ۀمثابــ دهقــانى بــه

دهقانان را تحـت نظـر بياورنـد،     ۀگرى ـ دهقانى بايد مبارز درهندوستان. اين احزاب كار
اين مبارزه قرار دهند. لذا مـا بـا آن سـمت از تزهـا كـه ضـرورت        بايد خود را در رطس

كـه   تـذكر نيسـت   كنـد مخـالفيم. الزم بـه    تشكيل احزاب كارگرى ـ دهقانى را نفـى مـى   
گرى ـ دهقـانى مـا    درنقاطى كه احزاب كمونيست قوى وجود دارند، تشكيل احزاب كار

يـك   و تبديل حزب كارگرى ـ دهقانى به  سازد با رهبرى درست مانع انحطا  را قادر مى
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يك حزب كارگرى ـ دهقانى در ايران   3602حزب بورژوايى ضدانقالب شويم. در سال 
جا كـه در آن زمـان جنـبش دهقـانى نيرومنـدى وجـود نداشـت        شد. ولى از آن تشكيل

رسيد، ولى در كشـورى   مى نظر اى زيادى به دهقانى ويژه تشكيل چنين حزب كارگرى ـ  
 چون هندوستان وجود چنين حزبى از هر لحاظ قابل توجيه است.

ام، ما بايـد   طور كه قبالً گفته پردازم. همان مسئله احزاب انقالبى ـ ملى مى  من اكنون به
زه عليـه امپرياليسـم   الحال را، در مبـار  متوسط پا و چند طبقه را، مثالً دهقانان، تجار خرده

 خودى خود قادر نيستند مبارزه را متشكل كنند و احـزاب  كار گيريم. اما اين طبقات به به
ها را بر عهده بگيرند. و لذا ما با مسئله ايجاد چنين احزابـى   كمونيست بايد نظارت بر آن
دانـيم كـه ايـن حـزب در چـين       مـى  رو هستيم. مـا البتـه   در كشورهايى چون ايران روبه

بـار   ارتجاعى گشته است. از سوى ديگر، در مغولستان چنين حزبى نتايج بسيار عالى بـه 
 آورده است.

تواند عناصـرى را كـه قادرنـد نقـش مترقـى ايفـا كننـد         يك حزب انقالبى ـ ملى مى 
ملى را در كشورهاى مسـتعمره   مسئله تشكيل احزاب انقالبى ـ  همگام سازد. من شخياً

وى قـ دانم ـ ولى البته تنها هنگامى كه يك حزب كمونيست   مستعمره ضرورى مى و نيمه
 تأسيس شده باشد.
 خورد  چشم مى كمينترن به ۀزير در تزهاى كنگر ۀمتأسفانه اظهاري

انـد، در سـال    كه متوجه شد عناصر ملى در ايران زورمند شده بريتانياى كبير هنگامى»
فـت قـرار داشـت،    مؤسسـات شـركت ن   قيام محمد خزعل را كه در اراضـى وى  3602

 «سازمان داد. اين قيام با رسوايى پايان يافت.
د. اين، تنها دارنيروهاى ملى ايران ن هبربطی اين اظهاريه نادرست است. شي  خزعل 

اند. برعكس  ملى ايران استحكام نيافته زميندار ـ فئودال بود. نيروهاى  ۀدرونى طبق ۀمبارز
ارتجاع در ايـران اسـت و نماينـده     ۀشاه نماينداند. رضا نيروهاى ارتجاعى استحكام يافته

بايست جـايى در تزهـاى كنگـره     پيشرو در ايران نيست. چنين فرمولى نمى ناسيوناليسم
شود كه نيروهاى ملـى   مى آن قسمت از تزها كه يادآور يافت. لذا من به ششم كمينترن مى

 كنم. اعتراض مى اند شديداً دور رضاشاه گرد آمده اصطالح به به
 اسالميسم. فقا، مسئله ديگرى نيز وجود دارد كه من مايلم بدان بپردازم ـ اهميت پانر

در تزها در اين مورد هيچ سخنى نرفتـه اسـت. ولـى ايـن مسـئله بـراى كشـورهاى        
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اهميتى بس زياد دارد. امپرياليسم  ويژه براى جهان مسلمان مستعمره و به مستعمره و نيمه
اسالميسم براى تحقق اهداف خود  كـرده اسـت.    عار پاناى از ش استفاده بسيار زيركانه

ها بـود   اسالميسم شعار تاكتيكى امپرياليست ، پان3632جنگ امپرياليستى  هنگام درست به
مقاصـد خـويش مـورد     سـود  ها را بـه  هاى آن كه از طريق آن كشورهاى مسلمان و خلق

دور از توجه بماند. لـذا   به تواند استفاده قرار دادند. اين مسئله حاد و مهمى است كه نمى
زنـد   ما مى ضررى كه اين امر به در تزها گنجانده شود. بايد به اسالميسم بايد نظرمن پان به

كننـد و   اسالميسـم اقـدام   اشاره كرد و احزاب همه كشورهاى اسالمى، بايد قويا عليه پان
 ها را افشا كنند. مانور و تحريكات انگليس

 

 (0220) 0311كنگره كمينترن  سخنرانى آقازاده در سومين

 كند. آقازاده در اين سخنرانى به دو نكته مهم تأكيد مى
خواست با كمك بـورژوازى، شـاهزادگان و    . شكست انقالب گيالن آن بود كه مى3

كـه همـين    سرنگون كنـد. در حـالى   مالكان ارضى و دهقانان انگليس را اخراج و شاه را
 ود.اشرافيت مالك پايگاه عمده انگليس ب

دنبـال انقـالب جهـانى پرولتاريـا      قدرت رسيدن زحمتكشان در ايران الزامـا بـه   . به0
 3گيرد. صورت مى
 

                                                           
 دو نكته مهم. 1
ها از این باور شکل گرفته که پیروزف  . بعد از پیروزف انقالب بلشویکى در روسیه  در ذهن بسیارف از کمونیست1

 الوقوع است. پرولتاریا قری 
ایـن نتیجـه رسـاند کـه پیـروزف انقـالب        هاف ایران را بـه  افتادگى ساختارف و فرهنگى بخشى از کمونیست . عق 2

 دارف پیشرفته. پیروزف حبقه کارگر در کشورهاف سرمایه منوط است به وسیالیستى در ایرانس
وقـوع نسیوسـت. و رهبـران شـوروف جـز       الوقوع پرولتاریـا و انقـالب جهـانى سوسیالیسـتى بـه      هرچند پیروزف قری 

انقالبـى ایـران داشـت. و    سوسیالیسم در یك کشور رسیدند. که این تفکر اثرات مخربى بر جنبش  پیروزف به تروتسکی
گـیالن و حمایـت از رضـاخان نشـان داد. امـا منـوط کـردن انقـالب ایـران           شکل عد  حمایـت از انقـالب   خودش را به

بندف نیروهـاف   ص  بهاء دادن به امسریالیسم( و کم شرایط جهانى و عمده کردن تعادل قوا در جهان )بین سوسیالیسم و به
چنـان   حرکت بعدف جنبش چپ   ن باورف نیروهاف خود در داخل در باورف و کم انقالب و ضدانقالب در داخل و بى

 نهادینه شد. که ستون فقرات جنبش چپ را شکست.
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 (0220ژوئن  22كمينترن )مسكو،  ۀسخنرانى آقازاده در سومين كنگر

 رفقا
ملـى و اسـتعمارى    ۀمشى ميوبه دومين كنگره درباره مسـئل  ما كامالً موافقيم كه خط

تجـاربى اشـاره    جا فقـط بـه  در اين رار گيرد، و اينك مايليموجهى خالق مورد بحث ق به
هاى اخير در جريان كار خود در ايران ـ كشورى كه از نظـر اقتيـادى     كنيم كه طى سال

ايم. قبل از هر چيز بايد يادآور شد كـه   العاده غنى است ـ گرد آورده  فوق مانده ولى عقب
انگليسى بـود كـه بـا     سيه و اشغالگرانمبارزه بين تزاريسم رو ۀاخير صحن ۀايران در سد

نمايـد و تنهـا پـس از انقـالب اكتبـر،       تـرين محافـل پشـتيبانى مـى     عزم راس  از مرتجع
اى را كه بزرو مالكـان روسـيه منعقـد     غارتگرانه كه پرولتارى روس قراردادهاى هنگامى

ايـران   اى وسيع يافت و با اشغال و غارت كرده بودند ملغى ساخت، جنبش انقالبى دامنه
تنفـر )خلـق را(   « حد و حيـر  الطاف بى»تر گرديد. اين  ها باز هم وسيع طرف انگليس از

شـعار   ها به عليه سلطه زورگويانه آن هاى انگليسى تشديد نمود و مبارزه عليه امپرياليست
 اى اقشار وسيع مردم بدل گرديد. انقالبى توده
قـا  ايـران، در خراسـان،    جنـبش انقالبـى در بسـيارى از ن    3636ـ 02هاى  طى سال

چنان قوتى اوج گرفت كه دولت  مازندران، گيالن، آذربايجان، كردستان، و نقا  ديگر، با
ها را سركوب نمايد. در گـيالن كـه    تهران عليرغم مهمات فراوان انگليسى نتوانست قيام

بخش ملـى از هرجـاى    نيروهاى خود را گرد آورده بودند جنبش آزادىۀ ها كلي انگليسى
كـه مليـون گـيالن     طور عمده در اين بـود  تر بود. علل ناكامى اين مبارزه به يگر پردامنهد

مدد بورژوازى و دهقانان، بلكـه   فقط به كمك تمام مردم، يعنى نه كردند بتوانند به فكر مى
هـا را اخـراج و شـاه را     ها( و مالكان ارضى، انگليسى )خان كمك شاهزادگان همچنين به

هـاى   امپرياليسـت  كه هـم  ترين اشتباه مليون گيالن بود چه آن ن بزروسرنگون سازند. اي
اين اشرافيت مالك بودند. دولـت جديـد كـه پـس از      انگليسى و هم دولت شاه متكى به
سعى داشت از اين وضعيت سوِاستفاده كند  ظاهراً كودتاى فوريه در تهران تشكيل شد،

انگليس،  ايران و 3636اوت  6غارتگرانه  اى درباره لغو قرارداد و همراه با صدور اعالميه
نقش كريهى كه اشرافيت مـالك پيوسـته در ايـران     مردم ايران به اى خطاب به طى اعالميه
 كردند اشاره نمود. بازى مى
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توانسـتند حتـى يـك     ها بدون شركت و پشتيبانى زمينداران نمـى  در حقيقت انگليسى
 ۀيران در طول فعاليت عملى چهار سالا روز هم در ايران دوام بياورند. حزب كمونيست

خود ايقان يافته است كه بدون آزادى دهقانان از يك سلسله قيود )بار( فئودالى و بـدون  
زيان زمينداران، حتى انقالب بورژوا ـ دمكراتيك در ايران   وضع اقتيادى آنان به بهبودى

 قابل تيور نيست.
هـا و سـرنگونى دولـت     اندن انگليسىفقط ر عنوان وظيفه مقدم نه خود به ۀما در برنام

اول بايد  ۀايم، كه درج را منظور داشته شاه را بلكه همچنين فرا خواندن مجلس مؤسسان
بقاياى فئوداليسم را از ميان بردارد و نيروهاى مولده را از بندهاى سختى كه اكنون بـدان  

ـ  بخش ملـى بـه  سازد. حزب ما كه از جنبش آزادي گرفتارند، آزاد تـرين وجهـى    هپيگيران
در شـهرها و   هـاى كـارگرى و صـنفى    كوشد بـا ايجـاد اتحاديـه    كند، نيز مى پشتيبانى مى
انقالبى بكشاند و آنان را  ۀمبارز هاى وسيع را به هاى دهقانى در روستاها اين توده اتحاديه

ى اى آماده سازد كه پس از پيروز انقالبى ۀبراى مبارز شان تدريجاً با ارتقاِ آگاهى طبقاتى
انقالب بورژوايى برپا خواهد نمود. فرآيند تيرف قدرت توسط زحمتكشان دركشور ما 
فرآيندى طوالنى خواهد بود. و با انقالب جهانى پرولتاريـا از نزديـك پيونـد دارد. تنهـا     

دارى اروپـا   سـرمايه  ۀدر چند كشور پيشرفت كه انقالب اجتماعى حتى اگر فقط پس از آن
تواننـد مسـئله    هاى مردم ايران مـى  هاى ايران در پيوند با توده هم پيروز گردد، كمونيست

 قدرت سياسى و ايجاد شوراهاى كارگرى ـ دهقانى را مطرح سازند. تيرف
مراتب بيشـتر از وقتـى كـه مـا      ما ايقان راس  داريم كه پيروزى پرولتارياى جهانى به

يـوغ اسـتثمار    و جهـان از  هـاى ايـران   گـردد و بـاالخره خلـق    كنيم ميسـر مـى   گمان مى
 بورژوازى بومى و بيگانه رها خواهند شد.

 

 آباد ها در عشق فعاليت كمونيست

يك بخش از فعاليت سنتى حزب در بين ايرانيان مقيم تاجيكستان و تركمنستان صورت 
دفتر رضاشاه از فعاليت  طى گزارشى به گرفت. در يك گزار  مردمى استان خراسان مى

كند  وف، آخوندزاده، از رهبران حزب كمونيست شكايت مىالهوتى شاعر و انقالبى معر
 ها را از آن مناطق تبعيد كنند. دولت شوروى آن خواهد تا با فشار به مى و
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 دفتر مخيوص شاهنشاهى از ايالت خراسان به
 3226بهمن  06

رسـد بعضـى از عناصـر هـرج و      آبـاد و تركسـتان مـى    مطابق اطالعاتى كه از عشـق 
آبـاد و   اف در عشق سيدصالح قبيل الهوتى در تركمنستان، ناصرى وطلب ايرانى از  مرج
پهلوى با خانمش مجامعى دارند ضد مقام مقدس سلطنت و دولت ايـران   زاده در يوس 

هاى ديگر معروف  دهند. يك نفر از انقالبى آباد انتشار مى تركمنستان و عشق نشرياتى در
 ايرانـى بـا مشـاراليه سـروكار دارنـد      ون تجارهايى دارد چ آخونداف... درامور تجار دخالت به

 ها كوتاهى نكرده دولت ايران تبعيد اين اشخاص را از سرحدات بخواهد. درتبليغ آن

 والى ايالت خراسان ـ محمود جم
 

 همكارى با حزب اجتماعيون

حزب سوسياليست اجتماعيون كه ليدر آن سليمان ميرزا اسـكندرى رجـل نامـدار بـود.     
كرد. و حزب كمونيست نيز  كار مى ها بورژوازى بود كه با كمونيست نماينده جناح چپ

 فراكسيونى در آن داشت.
 اصل استوار بود. سياست اين حزب بر دو

 . مبارزه عليه امپرياليسم انگليس0. مخالفت با رژيم ديكتاتورى رضاخان و 3
ـ    اين حزب متشكل از عده ود. اى روشنفكر، كاسب، كارمنـدان ادارات و صـنعتگران ب

نبـود. امـا جـزِ تهـران در تبريـز و       اى اين حزب در مجموع يك حزب فراگيـر و تـوده  
اى نبـود.   كه اين حزب يك حزب توده قزوين و رشت نيز شعباتى داشت. اما عليرغم آن

برخوردار بود و آن حضور سـليمان ميـرزا و ميـرزا شـهاب كرمـانى       از يك پوئن مثبت
 دررطس حزب كه در مردم نفوذ داشتند.

شدند. و محلى نيـز   حزب اجتماعيون كلوبى داشت كه اعضاِ  حزب در آن جمع مى
ها يـك شـركت تعـاونى     بود. جز اين براى ورزشى داشت كه محل تجمع جوانان حزب

 پرداخت. قيمت بين كارگران مى توزيع اجناس ارزان داير كرده بود. كه به
شـكل   سطح علنى بـه حزب كمونيست دردو سطح با حزب عاميون ارتبا  داشت. در

عضـويت اعضـاِ  حـزب در حـزب      شـك  هـاى سياسـى و در سـطح مخفـى بـه      ارتبا 
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اجتماعيون. حزب كمونيست در شركت تعاونى حزب اجتماعيون نيز عضـويت داشـت.   
 اى بيشترى داشت. امكان ارتبا  توده وسيله و بدين
 

 تالش براى جبهه واحد عليه ديكتاتورى

ره دوم در آسـتانه ايـن كنگـره بـا نيروهـاى ملـى       حزب كمونيست كوشيد بعـد از كنگـ  
حـزب انقالبـى جمهـورى كـه      نـام  همين خاطر حزبى شكل گرفـت بـه   همكارى كند به

اى از  متشكل بود از نيروهاى ملى حزب كمونيسـت. نماينـدگان مترقـى ايـالت و عـده     
 افسران انقالبى.

منتشـر شـد كـه     اى در اروپا نيز اين همكارى با نيروهاى ملى شكل گرفـت و بيانيـه  
 معروف است.« بيان حق»بيانيه  به

. دفـاع از آزادى و  2. مبارزه بـا اسـتعمار و   0. مبارزه با رژيم ديكتاتورى رضاخان، 3
 استقالل ايران

اين تال  حزب تـاكتيكى و ديرهنگـام بـود. و نتوانسـت در يـك جبهـه سراسـرى        
 گستر  يابد.

 

 نقد حزب كمونيست ايران

عضاِ  رهبرى حزب كمونيسـت ايـران انتقـادات خـود را از حـزب      اردشير آوانسيان از ا
 كند  چنين فرموله مى

. فعال نبودن حزب درتمامى اقشار و طبقات، 0. نداشتن شناخت درست از جامعه، 3
 . نداشـتن 5سكتاريستى و دگماتيسمى درحـزب،   . گرايشات2. كار ناكافى ميان دهقانان، 2

. اهميـت  5هـا و درك مكـانيكى از ماركسيسـم و    . دگم بـودن كادر 6كادرهاى باتجربه، 
 جبهه واحد ملى و ضدامپرياليستى ندادن به كافى
 

 هنر حزب

 نفى حكمت نكن از بهر دل عامى چند       جمله بگفتى هنرش نيز بگوى عيب مى
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در حال بحران متولد شد. انقالب گيالن از يك سـو، و تعمـيم    ۀحزب در يك جامع
 مقتدر در ايران از سوى ديگر. ار يك حكومتهاى جهانى براى استقر قدرت

 رو بود. پس در نخستين گام حزب با دو چالش مهم روبه
 . رضاخان و استراتژى جديد امپرياليسم0. انقالب گيالن و 3
 

 انقالب گيالن

 رسيد  نتيجه مى حزب بايد بر سر چهار مقوله اساسى در مورد انقالب گيالن به
. برنامه 2كننده در انقالب و  نيروهاى شركت 2نقالب، . رهبرى ا0. ماهيت انقالب، 3

 حداقل و حداكثر حزب در اين مرحله از انقالب
 

 دو تحليل و دو جناح

عنـوان دو جنـاح قدرتمنـد     زاده و حيدرخان به گونه كه در تزهاى ارائه شده سلطان همان
 رو بود. روبه تحليل دوحزب عدالت و حزب كمونيست، حزب با 

زاده بـود. معتقـد بـود كـه      رهبرى سلطان كه ديدگاه اكثريت حزب بهديدگاه نخست 
شعار را در كنـار هـم پـيش بـرد.      مرحله انقالب ملى و ضدامپرياليستى است. و بايد سه

 مرو بر انگليس، مرو بر شاه و مرو بر مناسبات فئوداليسم.
 مسـئله  خان دچار برخوردهايى شـد. و ميـرزا طـرح   همين ديدگاه درعمل با ميرزا كوچك
 را تبليغات كمونيستى اعالم كرد. دانست. و آن مى ها ارضى را مخال  توافق با بلشويك

 ديدگاه دوم  كه اقليت حزب بود. و ليدر آن حيدرخان عمواوغلى بود. اين ديدگاه كمى
بخـش بـودن    رهـايى  بدل شد. و معتقد به كننده حزب ديدگاه رهبرى بعد دركنگره باكو به
 داند. ذيرد و هژمونى از آن ميرزا باشد. و طرح مسائل ارضى را غلط مىپ انقالب بود. مى

محـك   ا  را بـه  هرچند سير شتابنده وقايع فرصت نداد كـه حـزب ديـدگاه دوم   
 تجربه بگذارد.
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 . رضاخان و استراتژى جديد امپرياليسم2

حزب درابتدا درنيافت كـه اسـتراتژى امپرياليسـم تغييـر يافتـه اسـت. و درمـورد نقـش         
كه رضاخان نماينـده بـورژوازى    ضاخان دچار اشتباه شد. و تا مدتى كه براين باور بودر

زودى  هاى چپ ارزيابى كـرد. هرچنـد بـه    ملى است. و رضاخان و سيدضياِ را دمكرات
 اشتباه خود پى برد. به

 

 فرصتى كم

بعد تا استقرار كامل ديكتاتورى رضاخان حزب فرصت كمى داشـت.   از انقالب گيالن به
هاى عميقـى در جامعـه بدوانـد. حـزب      ريشه هاى خود را احياِ كند. و بتواند تا سازمان

 دراين مدت كم دستاوردهاى خوبى داشت.
 

 دگماتيسم حزبى

توان ديد تا اشـكال نـوين    دارى در آن مى اى چند ساختى مثل ايران كه از برده در جامعه
بقه كارگر آگاه صنعتى، حـزب  يك ط هاى مختل ، در نبود دارى با سنت و مليت سرمايه

هـاى دگماتيسـمى و    تواند ميـون از خطـا در درك   كمونيست يا هر حزب ديگرى نمى
 مكانيكى نباشد.

شد. بدون شـك حـزب قـادر بـود      آن سرعت مستقر نمى اگر ديكتاتورى رضاخان به
و درك زنده و پويا از ماركسيسـم   اشكاالت خود فائق آيد و با تحليل عميق از جامعه به
اقشـار   دهى رنجبران، آگاهى دادن بـه اى تبديل گردد. اما با اين همه سازمان حزبى توده به

روزگار در مادون آگاهى طبقاتى بودند. و طرح شعارهايى كـه بعـد از    طبقاتى كه در آن
كـارى بـس بـزرو     سـت ا هاى كهنه جامعه ما گذشت يك قرن هنوز درمان اصلى زخم

 بوده است.
هاى دمكراتيك، حمايت  كه استقالل ملى و سياسى، آزادى ىحزب كمونيست در زمان
انقـالب   ،ملى، بانك كشاورزى، قانون كـار  آهن سراسرى، بانك از صنايع مادر، ايجاد راه

ارضى، حقوق زنان و كودكان را مطرح كرد كه رجل سياسى آن روزگـار هـيچ كـدام از    
 كرد. شان خطور نمى در مخيله اين مقوالت
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هـايى كـه از    هاى بعد از آن، بـا تمـامى سـركوب    اخانى و حكومتارتجاع سياه، رض
هـايى بـراى حـل     حـل  درپـى راه  حزب كمونيست و جريانات بعدى چپ كردند. وقتـى 

 معضالت جامعه بودند. نتوانستند از زير بار شعارهاى حزب شانه خالى كنند.
عى، همـه و  هاى اجتما آهن سراسرى، بانك ملى، بانك كشاورزى، قانون كار، بيمه راه

ميان مردم برده  شعارهايى بود كه حزب به بند و دست و پا شكسته همان همه اجراى نيم
 هاى مردم از حكومت قرار داشت. بود. و در ليست طلب

هـا   هـا، شـكنجه   هـا، جانفشـانى   بهاى تحمل سختى و اين همه كارى بزرو بود كه به
 هاى بسيارى ممكن بود. ها و اعدام درزندان

 اى مدرن و امروزين. جامعه اى عقب افتاده به نج و تعب و خونين از جامعهگذارى پرر
 

 رضاشاه هاى تحليل اشتباه حزب نسبت به ريشه

( و اعالميه معروف سيدضياِ كه با دسـتگيرى  3066كودتاى سيدضياِ و رضاخان )سال 
بسـيارى از مليـون و نيروهـاى چـپ را      اى از رجال و اشراف همراه بـود توانسـت   عده
شمسى( در كتاب اقتياد و مسائل انقالب ملى  3223) 3600زاده در سال  فريبد. سلطانب

 كند  چنين اظهارنظر مى 3066دركشورهاى خاور دور و نزديك، درمورد كودتاى سوم اسفند 
هـاى چـپ    اين وضع ناثابت دولت ادامه يافـت تـا سـرانجام گروهـى از دمكـرات     »
اعالميه  و سپس ضمن اشاره به« كردند. ت اقدامواژگونى حكوم كمك نيروهاى قزاق به په

انگلسـتان   سيدضياِ وى را نماينده بورژوازى ايـران كـه عليـه آريستوكراسـى متكـى بـه      
 «كند. برخاسته معرفى مى

بينـى   هاى انقالبى چون ميرزاده عشقى و فرخى يزدى نيز دچار همين خو  دمكرات
مفـاد آن بيانيـه    و رضاخان ميـرپنج( بـه   شوند كه صادركنندگان بيانيه كودتا )سيدضياِ مى

 باور دارند.
دكتر ميدق هم كه از همكارى با سيدضياِ سـرباز زد در كابينـه قـوام بـا رضـاخان      

 همكارى وزارتى داشت.
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 حفظ سوسياليسم در يك كشور

پس از شكست انقالب درغرب و افول جنبش انقالبى در شرق، درواقع شكست صدور 
دربـاور   3635كه بعد از پيروزى انقالب اكتبر  اى هانى )مسئلهانقالب و تئورى انقالب ج

 زودى انقالبى سوسياليستى تمامى بسيارى از رهبران جنبش جهانى كمونيستى بود. كه به
حفـظ و   كند( در ذهن رهبران شوروى اين مسئله شكل گرفت كه بـه  غرب را تسخير مى

از جنـاح مترقـى بـورژوازى    نيـز   تقويت تنها كشور سوسياليست بپردازنـد. و در شـرق  
 امپرياليسم حمايت كنند. درمقابل بورژوازى وابسته به
شـكل حمايـت شـوروى و حـزب كمونيسـت از مسـتوفى        اين ديدگاه در ايـران بـه  
 الدوله تظاهر كرد. درمقابل قوام و برادر  وثوق

 

 دو اشتباه تاريخى

ضاخان عليرغم تمـام  درستى ارزيابى نشد. و ر كه نقش تاريخى رضاخان به . نخست آن3
آخـر   ا ، تا بـه  ضداشرافى و ضدفئودالى هاى ضدانگليسى، ا  و افه هاى اوليه فريبكارى

 نماينده طبقه بورژوا ـ مالك باقى ماند.
عنوان تنها كشور سوسياليستى جهانى، نه از راه خـامو    . تقويت اتحاد شوروى به0

هـا   آن و سـمت و سـو دادن بـه    ها از آن هاى انقالبى در شرق بلكه حمايت كردن حركت
 پذير بود. امكان

مجلس شورا اظهـار اميـدوارى    طى تلگرافى به 3602دولت شوروى در اواخر فوريه 
 (3223زندگى دست يابد. ) سردار سپه به كند كه خلق ايران تحت رهبرى خردمندانه مى

 درسـال »نويسـد    شمسـى( چنـين مـى    3222) 3605دسامبر  36سيتا در وروزنامه ايز
هـاى   آمـد. ايـن ديكتـاتورى طـى سـال      ديكتاتورى بورژوازى ملى رضاخان پديد 3602
 هاى مرزنشين حل كرد. مسائل مورد اختالف را با فئودال 3600ـ05

هاى گمركى حوالى مرزهاى شـوروى   انگليس را ملغى ساخت. ماليات 3636قرارداد 
هـاى   عليـه خواسـته  برداشت و بـا ظفرمنـدى    وجود داشت از ميان 3602را كه در سال 

هاى كشـت   دست تجار افتاد. شيوه ها به هاى فئودال انگليس مبارزه كرد. و در نتيجه زمين
هاى فراگيرانـه در اقتيـاد روسـتايى پديـد آمـد. بـر        مضمحل گشت و پيشرفت فئودالى
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هـاى نـوين    رضـاخان بـا ايـده    فئودالى قاجـار، سـلطنت جديـد    هاى سلطنت نيمه ويرانه
 «.گشتاجتماعى استوار 

اى در مورد دانشگاه كوتو )مجله دنيا ـ ارگان كميته مركزى   اردشير آوانسيان در مقاله
هـاى ايـران و سـفير     برخـى از كمونيسـت   حزب توده( متذكر شد كه در مالقاتى كه بين
ايران وارد شده بـود، دسـت داد.    به 3220وقت شوروى در تهران شومياتسكى كه از تير 

 كرد. شخيى مترقى ارزيابى مىشوروى رضاخان را  سفير
 

 هاى فريب زمينه

 . تغيير تاكتيك انگلستان3
اين نتيجه رسيد كه مسـتعمره كـردن ايـران مثـل هنـد،       هايش به انگلستان در ارزيابى

جـدى مـردم و رهبـران سياسـى      هم بـا مخالفـت   3636مقدور نيست و اجراى قرارداد 
اهداف خود برسـد؛ كودتـا،    اى ديگر به گونه رو شده است. پس در پى آن برآمد تا به روبه

 دست گرفتن نبض اقتيادى كشور. قدرتمند و ارتشى تحت فرمان و به تشكيل دولتى
اى از  محـض كودتـا بـا شـعارهاى چـپ و راديكـال وارد شـد. عـده         . سيدضياِ به0
 زندان انداخت. به ها را دستگير و برخى از هواداران انگليس را فئودال
با شعارهاى ضدانگليسى و ملى و مغازله  3222، رضاخان تا سال . بعد از سيدضيا2ِ

خواهى توانست بخش زيـادى از   جمهورى هاى كارگرى و اتحاد شوروى و پُز با اتحاديه
هـاى اقتيـادى،    الخلقـه او در زمينـه   بند و ناقص ها را بفريبد اصالحات نيم مليون و چپ
بـورژوازى   رضاخان ميمم است بـه  انداز را گشود كه و فرهنگى نيز اين چشم اجتماعى

زاده در كتاب ايران  سلطان عهده گيرد ملى ايران تكيه كند و اين نمايندگى اين طبقه را به
 نويسد  خواهى چنين مى در مورد موج جمهورى

هـا را   خواهند دولتى از ناسيوناليسـت  هاى انگليسى نمى روشن است كه امپرياليست»
رسـميت   وجود آيد بـه  راه غيرقانونى به هد بود. اگر ازكه بنابر ماهيتش ضدانگليسى خوا
سـازد از   خواهان سرسخت را وادار مـى  برخى از جمهورى بشناسد. چنين وضعى ظاهراً

جمهورى در گذرند. دولت جمهورى بر ارتش آفريده وزير جنگ رضاخان  اعالم فورى
مثابـه   تنهـا بـه   هبرخوردار است. و ن تكيه خواهد داشت. خود رضاخان از محبوبيتى كالن
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سير بعدى حوادت نشان « آفريننده ارتش ملى ايران بلكه همچنين سياستمدارى با ارز 
خواهى رضاخان تظاهرى بـراى فريـب نيروهـاى راديكـال و تضـعي        جمهورى داد كه

 روزهاى آخرين سلسله قاجار بوده است.
 

 توافق شوروى با انگليس

ها حائز اهميت  دولت شوروى كه براى روسدولت انگليس براى عقد قرارداد تجارى با 
 بود، شروطى را مطرح كرده بود 

حمايـت از نيروهـاى    . پايـان دادن بـه  0تبليغـات ضدانگليسـى و    . پايان دادن بـه 3
 انقالبى درشرق

ما حاضريم اين شر  را تنهـا  »اى اعالم داشت   كراسين نماينده شوروى طى مياحبه
كميسـيون ذييـالحيتى تمـام شـرايط و      كه س از آنبراساس رعايت متقابل آن، و آنهم پ

 مسائل پيچيده سياسى مربوطه را تعري  كرده بپذيريم. ۀهم
( كـه توسـط   3056ـ شماره   3602اوت  35در يكى از اسناد وزارت خارجه بريتانيا )
بـردارى شـده اسـت خبـر      كمينتـرن كپـى   يكى از جاسوسان انگليسى از صورت جلسـه 

، تبليغات ضدشوروى توسط عمال انگلـيس را در  3602وئيه ژ 36دهد كه در نشست  مى
بخـش   دانـد و بـه   ژوئـن مـى   32هاى دولت انگليس طى يادداشت  از وعده ايران تخطى
ويـژه در ايـران از    آسيا به كار خود در شود به المللى كمونيست اجازه داده مى خاورى بين

حـزب   دهـد كـه بـه    زار  مىها ادامه دهد. همين جاسوس گ براى مقابله با كار انگليسى
تحريم محيـوالت انگلسـتان در    شده است كه با تمام قوا به كمونيست ايران اجازه داده

 النهرين و عربستان، كمك برساند. ايران، بين
دهد كه توافقى ضمنى بين شوروى و انگليس بوده اسـت تـا    همين گزار  نشان مى

 دو طرف از تبليغ بر عليه يكديگر خوددارى كنند.
 

 هاى ملى حمايت شوروى از حكومت

حكومـت شـوروى   »نويسـد كـه    اسـتالين مـى   اى به چچرين طى نامه 3603نوامبر  36 در
بخش ملى، خاور زمـين   رهايى هاى حمايت سياسى از جنبش تنها خود را به نهبايستى  مى
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هاى ملى جوان را كمك كند تا اقتيـاد خـود    آور است حكومت محدود سازد. بلكه الزام
 كادر تربيت كنند. نكشاف بخشند ورا ا
 

 المصالحه با غرب انقالب در شرق وجه

نكتـه   دونويسـد بـه    رفيق چچـرين مـى   وزارت امور خارجه به اى كه به تروتسكى درنامه
 د نك تأكيد مى
وضـعيت آن كشـورها و مشـكالت فعلـى      . انقالب سويتى در شـرق بـا توجـه بـه    3

 صالح است. شوروى نه ممكن و نه به
عنـوان يـك وسـيله امتيـازآور      يد از انقالب سويتى )سوسياليستى( در شـرق بـه  . با0

 ها استفاده كرد. درمعامله باانگليس
 رفيق چچرين كميسيارى ملى امور خارجه به به

 رئيس لنين، كامن ، كرستسكى و بخارين رونوشت به
يـت اسـت   وضع خيوا، ايران و بخارا و افغانستان بر اين واقع تمام اطالعات مربو  به

تـرين   دهد كه انقالب سويتى درلحظه كنونى در اين كشـورها بـزرو   )فاكت( گواهى مى
هاى ممكن را براى مـا موجـب خواهـد گشـت. حتـى آذربايجـان )شـوروى(         دشوارى

روى پـاى خـود بايسـتد تـا      نفت و ارتباطاتش با روسيه قادر نيسـت بـه   عليرغم صنعت
ترانسپورت خودمان بهتـر   و وضع صنايع وكه وضع در باختر تثبيت نگشته است.  زمانى

نشده است، خطرات لشكركشى سـويت در خـاور كمتـر از خطـرات جنـگ در غـرب       
در اين مورد تأييد هرچه بيشتر موجود اسـت در سياسـت    نخواهد بود از سوى ديگر، و

پيـدايش   تـوانيم  مـى  شـود. و مـا ظـاهراً    وجه يگانگى مطلق نظر ديده نمـى  هيچ بريتانيا به
شود كه انقالب سويتى در شرق اكنون  تعويق بيندازيم. از اين نتيجه مى ى نظر را بهيگانگ

معامله ديپلماتيك با انگلستان امتيـاز كـرده اسـت.     منزله يك وسيله حل به براى ما عمدتاً
 شود  لذا نتيجه مى

كار سياسى و تربيتـى بپـردازيم دروس سياسـى، كـار حزبـى و       شرق ما بايد به . در3
هـايى   اى عليه گام هيچ گونه توصيه كه نبايد از ى مدرسين نظامى و غيره، درحالىتشكيالت

 حمايت نظامى ما را در بر گيرد فروگذار كرد. كه چه از روى حساب و چه ضرورتاً
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تأكيد داير بر آمادگى خـود در رسـيدن    . ما بايد با استفاده از همه طرق و وسايل به0
 ق ادامه دهيم.تفاهم با انگلستان در مورد شر به

 تروتسكى
 

 چند نكته

زاده تئوريسـين حـزب    . نظـر سـلطان  0. اين نامه در اسناد تروتسـكى موجـود اسـت،    3
نظر تروتسكى است و معتقد اسـت   كمونيست ايران دركنگره دوم كمينترن درست مقابل

نوشته شـده اسـت كـه     3602ژوئن  2. اين نامه 2نفع شوروى است.  انقالب در شرق به
. ايـن نامـه بعـدها    2خان. تشكيل جمهورى گيالن توسط ميرزا كوچك ست باميادف ا

 قرار گرفت. اساس تفكر سياست خارجى شوروى در برخورد با حكومت ايران
 

 درك غلط شوروى از رضاخان

نويسـد    نامـه كمينتـرن چنـين مـى     حكومت رسيدن رضاخان در هفته چشميران پس از به
تحريـك   هـا بـه   هاست و فئـودال  امپرياليست حمله دولت ملى سردار سپه رضاخان، زير»

اند )مجله كمينتـرن ارگـان احـزاب     امريكا و انگليس جنگ داخل عليه وى را آغاز كرده
هـاى حـزب سوسـيال     تمامى كشـورها بـود و چشـميران بايـد از ايـدئولوو      كمونيست

 دمكرات روس باشد(
رضاخان »نويسد   ين مىچن« حوادت ايران»اى ديگر از كمينترن تحت عنوان  نويسنده

عليـه وى در لبـاس بازگشـت احمدشـاه      هـا  ها بود و مبارزه علنى آن زير فشار انگليسى
 «.گرفت ايران صورت مى به

اى  پهلـوى را مرحلـه   اى انتقال سلطنت قاجار بـه  نامه كمينترن نويسنده باز هم در هفته
و رضاشـاه را نماينـده   نماينده ارتجـاع   مهم از انكشاف حكومت ايران دانست. قاجار را

وران و كارمندان دولت قلمداد كرد و بـر ايـن عقيـده     بورژوازى شهرى، بازرگانان، پيشه
 اند. عليه رضاشاه متحد شده ها بود كه فئودال

اقدامات پيشرو دست زده است  ايرانسكى نيز از ديكتاتورى بورژوايى رضاخان كه به
 گويد. ها سخن مى فئودال يهكند و از مبارزه دولت ملى رضاخان عل ياد مى
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كنـد    سادوفسكى يكى ديگر از نويسندگان كمينترن رضاخان را چنـين ارزيـابى مـى   
پايـه اجتمـاعى ثـابتى نـدارد. وى از      كند و رضاخان منافع طبقه معينى را نمايندگى نمى»

هاى انگليسـى درصـدد بودنـد از     كه امپرياليست تر است. و اين ها نزديك دمكرات همه به
براى واژگـون سـاختن رضـاخان و جانشـين سـاختن وى توسـط يكـى از         اى سيلههرو

 معتمدترين خويش استفاده كنند.
 3603راسكو لينكوف فرمانده پيشين ناوگان شوروى در دريـاى مازنـدران در سـال    

رضاخان كه هوادار استقالل ايران و سياسـت   الدوله توسط نويسد  قدرت وثوق چنين مى
خواهد شد. وى )رضاشـاه( در مبـارزه عليـه زمينـداران فئـودالى      اصالحات است كنترل 

 قدرت رسيد. به
 

 رضاخان تصحيح ديدگاه حزب نسبت به

اى  گرفته تا دستگيرى عده 3636اقدامات فريبكارانه سيدضياِ و رضاخان از لغو قرارداد 
 كردن بخش فوقانى بـورژوازى در قـدرت   از هواداران انگليس و اشراف فئودال تا سهيم

هاى روبنايى نتوانست مدت زيادى حزب كمونيست ايران را بفريبد. و حـزب از   و رفرم
 ماهيت رضاخان پى برد. كنگره دوم به تا 3222

درستى از تغيير تاكتيك انگليس در ايـران و روى كـار آمـدن     در كنگره دوم حزب به
خـط بطالنـى    مالك او سخن گفت. و رضاخان در رابطه او با انگليس و پايگاه بورژوا ـ 

 برملى بودن و يا نماينده بورژوازى ملى بودن درك راست كشيد.
گرچــه شــوروى بــا همــان درك دفــاع از تنهــا كشــور سوسياليســت، همكــارى بــا  

انقالبى، همچنان رضاخان تأييد  هاى هايى شبيه رضاخان و عدم حمايت از جنبش دولت
 ت.دانس كرد. و او را همچنان نماينده بورژوازى ملى مى مى
 

 ديدگاه راست در حزب بر سر اعالم جمهورى

 يك سال قبل از انقراض سلسله قاجار مسئله جمهورى مطرح شد.
 نفـع جمهـورى موضـع گرفتنـد. رضـاخان كـه در       عناصر مترقى عليه سـلطنت و بـه  

داد. تـا از يـك سـو     نشـان مـى   طلبى سرآمد همه بود خود را طرفدار جمهـورى  فرصت
 ك كند و از سويى ديگر عناصر مترقى را بفريبد.انقراض سلسله قاجار كم به
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خـواهى رضـاخان چنـين     جمهـورى  اى نظر  را نسبت به حزب كمونيست در بيانيه
شمالى ايران را سـركوب نمـود. بـيش از     كه انقالبات رضاخان در عين اين»بيان داشت  

از  تنفرنامـه ملـت   ها واقع گرديـد. از طـرف ديگـر چـون بـه      پيش مورد اطمينان انگليس
خـود داده خـود را طرفـدار     طلبـى بـه   پى برده بود. لـذا جنبـه جمهـورى    سالطين قاجار

 «حكومت شوروى قلمداد كرد تا افكار عامه را بفريبد.
طرفدارى از جمهورى متينگ بزرگى ترتيـب داد در ايـن متينـگ     حزب كمونيست به

يـالتى گـيالن   حضور داشـتند. كميتـه ا   اى از نمايندگان دهات اطراف شهر رشت هم عده
عكس شـاه را پـاره   »نفع جمهورى منتشر كرد عنوان اين بيانيه  اى عليه سلطنت و به بيانيه
 بود.« كنيد

زاده(  اى از افـراد حـزب كمونيسـت )بـاقرزاده و جليـل      دربين عناصر مترقى و عـده 
او طرفـدار جمهـورى و نماينـده     ها باور كردند كه عوامفريبى رضاخان كارگر افتاد و آن

مبارزه پرداخت و در بيانيه كنگـره دوم   ژوازى ملى ايران است حزب با اين ديدگاه بهبور
تمام معنـى ارتجـاع قـرون وسـطى را در ايـران مسـتقر        رضاشاه به»گرفت   چنين موضع

 «نابود كرد. خواهانه را با زور طلبانه و افكار مترقى نموده دكترين جنبش آزادى
 

 جمهورى و مواضع جريانات

 جمهورى جريانات مختل  اجتماعى مواضع مختلفى گرفتند. نسبت به
 طلبان . فرصت3

خـواهى،   جـو جمهـورى   رضاخان و هوادارانش در مجلس و ارتش دردامـن زدن بـه  
 سرنگونى احمدشاه آماده شود. خواستند مقدمات دنبال جمهورى نبودند. مى به

 . مرتجعين0
اى خـود  قمخال  بودند. آنان بهواداران سلسله قاجار، اشراف و مالكين با جمهورى 

 ديدند. را در بناى سلسله قاجار مى
 شدند. دو جناح تقسيم مى . مليون كه به2

ـ يك جناح مخال  بودند. چرا كه برنده نهايى جمهورى را رضاخان و ديكتـاتورى  
رضاخان ديكتاتور و رئـيس   دمكرات به عنوان يك شاه دانستند. پس احمدشاه را به او مى

 دادند. يح مىجمهور ترج
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دانستند و معتقد بودنـد بـا    ـ جناحى ديگر كه رضاخان را نماينده بورژوازى ملى مى
 گشوده خواهد شد. اعالم جمهورى دوره جديدى در تاري  ايران

 . حزب كمونيست ايران2
 كه هردوجناح با شعار جمهورى موافق بودند. كرد. ضمن اين ديدگاه عمل مىحزب دودر

دانست. و شـعار جمهـورى را    ان را نماينده بورژوازى ملى مىديدگاه راست  رضاخ
 ديد. حكومتى جمهورى مى در جهت براندازى سلسله قاجار و روى كار آمدن

جلو درتحوالت  ى بهمديدگاه دوم  انقراض قاجار و استقرار حكومت جمهورى را گا
بـارزه بـا   رضـاخان بـود. بـا ايـن حـال م      ديد. هرچند برنده اين شـعار  سياسى ايران مى

 ديد. تر از مبارزه با سلطنت رضاخان مى جمهورى رضاخان را آسان
 

 چند نكته

دانـد و   روييم كه خود را پادشاه مشروطه مى . ما از يك طرف با يك شاه دمكرات روبه3
 خارج شده است. اين پادشاه در تقسيم كار جهانى از دور

كتـاتورى فـردى اسـت. و    . از سوى ديگر رضاخان را داريم كه در حال تحكيم دي0
كانديداى انگليس است براى استراتژى  نهادهاى سركوب را قبضه كرده است. و جز اين

 ها. جديد آن
 شود. در چنين شرايطى مسئله جمهورى مطرح مى

رضاخان سعى كرد بر اين موج سوار شود تا با طناب ديگـران مـاهى خـود را صـيد     
نـام جمهـورى برقـرار كنـد.      ورى خـود را بـا  تـاري  بسـپارد. و ديكتـات    كند. قاجار را به
خـواهى را داد. و   مخالفت برخاست و رضاخان دستور سـركوب جمهـورى   روحانيت به

 خاندان خود منتقل كرد. احمدشاه را بركنار و سلطنت را به اى ديگر مدتى بعد با بهانه
 مليونى كه براى جلوگيرى از ديكتاتورى رضاخان با شعار جمهورى مخالفت كردنـد 

 چند دليل  به نتوانستند از صعود رضاخان جلوگيرى كنند
هاى جارى را نداشت. جامعـه   كه ساخت سياسى قاجار توان حل بحران ـ نخست آن

 اشرافيت پوسيده قاجار خارج بود. نيازمند يك تحول ديگرى بود. و اين از توان
ى از كار افتادن ـ دوم ديگر مخالفين ديكتاتورى رضاخان فاقد برنامه و توان الزم برا

 استقرار موتور ديكتاتورى بودند.
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تنها رضاخان را از كسب تمامى قدرت باز نداشت. بلكه  پس مخالفت با جمهورى نه
توانست كارآيى  ( مى3202رضاشاه )در سال  كشور را از سيستمى دمكراتيك كه در نبود

 داشته باشد محروم كرد.
ــا   ــرفتن تم ــر گ ــا در نظ ــه ب ــاتورى رضــاخان ك ــرايط داخــل و خــارج،  ديكت مى ش

از بين رفت. امـا   3202ناپذير بود. چه در شكل جمهورى و چه سلطنت درسال  اجتناب
ساله  05پسر  اجازه داد كه جاى خالى پدر  را پر كند و حكومتى  سيستم سلطنت به
 تحميل كند. و سياه بركشور

رئيس جمهـورى  اين شانس بود كه بعد از سقو  ديكتاتور و تبعيد رضاشاه، با آمدن 
سـوى دمكراسـى    شوروى، انگليس( ايـران بـه   منتخب مجلس يا منتخب متفقين )امريكا،

ما با آزاد شدن نيروهاى ملى، چـپ و   02حركت كند. فرامو  نكنيم كه بعد از شهريور 
 رو هستيم. روبه مذهبى
 

 خبيثه ۀشجر

 دراين خاكى كه ايرانست نامش
 ن نشد خاموشم اهريموانسانى دمى پيشين نهيب ش گبان

 كُش در اين كشور اگر جبارها بودند مردم
 دوست جنبيدند ها بيشتر گردان انسان از آن

 باك سنبيدند را بى دبيدا ۀناخن خار به
 )احسان طبرى(

ا  و در تمـامى طـول    در سراسر حكومت رضاخانى و اعوان و انيار نسبى و سببى
هـاى انسـانى    اهـريمن، هميشـه بانـگ    هاى شوم تاري  نوشته و نانوشته ما در مقابل نعره

هـاى   هـا و نوشـته   شـهادت سـنگ نوشـته    مترنم بوده است. در هيچ كجاى اين تاري ، به
توان يافت كـه مـردم در پـى بهـروزى      اى نمى دستان دربارى، لحظه به مكتوب، حتى قلم

سـر فـرود آورده    كُش كشورشان سالح را بر زمين گذاشته باشند و در برابر جباران مردم
 تمامى. باشند به

دوسـتى   هاى انسان هاى گردان فرازى ها و گردن راستى كه تاري  جانفشانى تاري  ما به
اند. از جان و مال گرفتـه تـا    چيز شسته است كه درپى بهروزى مردم خود دست از همه
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اند. كـه   اى ص  كشيده نام و ننگ. در برابر اين خيل هميشه سرفراز تاري ، شجره خبيثه
 ازهايشان تغيير كرده است اما همگى  ها و عنوان ها و سالح ها، جامه سلسله ها و در دوره

 اند، عمله ظلم. يك تخم و تركه بوده
كتاب فعاليت كمونيستى در دوره رضاشـاه بـا نـام كسـانى      در نظميهبا بررسى اسناد 

م را بهترين فرزندان اين مـرز و بـو   عنوان سگان آستان رضاخانى شويم كه به رو مى روبه
اند تا دست اربابانشان بـراى   اند. از پا در آورده هاى رضاخانى شكنجه كرده در سياه چال
 مردم باز باشد. هاى غارت ثروت

ها كه آوردند. خود بردند. )گويا چرچيـل در وقـت رفـتن رضـاخان،      رضاخان را آن
در حافظـه  دان تاري  شد. و  راهى زباله او نيز ۀخبيث ۀاين مضمون كرد(، شجر صحبتى به
هـاى   عنوان جالد ثبت شدند. اما آنچه كـه بـاقى مانـد سـنت حسـنه گـردان       اين مردم به

 دوست بود. انسان
 

 ها و عناوين آدمكشان رضاخانى از البالى اسناد نظميه نام

. سلطان على نامور ـ  0. يارمحمد افشار ـ مسئول پرونده غفارزاده رهبر حزب عدالت،  3
. احمد مشـايخى ـ كفيـل    2بيگى محكمه،  ه رضاخان( ديوانمسئول پرونده )كودتاى علي

. سرهنگ پاشا ـ رئيس نظميه آذربايجـان ـ    2نفر،  06ايالت آذربايجان مسئول دستگيرى 
ل، ـه اردبيـان ـ نظمي ـخ ىـر قلـوم جعفـش نايب سـ. مفت5ر، ـنف 06تگيرى ـدس ئولـمس
گ، ـر جنـ ـوزي عد ـ ـردار اسـ. س5ات، ـأمينـس تـان آزادراد ـ رئي ـخرالهـلطان نيـ. س6
داخلـه،   . حسين سـميعى ـ وزارت  6. سرهنگ درگاهى ـ رئيس كل تشكيالت نظميه،  2
سـي  ـ رئـيس نظميـه ناحيـه       هلل. سرهنگ عبـدا 33. على منيور ـ ايالت آذربايجان،  32

 خـان درخشـان ـ رئـيس    . علـى 32شعبه اطالعات،  خان ـ رئيس  . على اشرف30شمال غرب، 
 رئـيس  . سـرتيپ انيـار ـ   35. اميرلشكر آيرم ـ رئيس تشكيالت نظميه،  32أمينات، شعبه دو ت

. احمد عاصم ـ قضـات   35ورى،  . فروز  ـ بازجوى پرونده پيشه 36اداره كل شهربانى، 
. دكتـر حسـن   36ورى،  ـ قضات دادگاه پيشه . محمدعلى آشتيانى32ورى،  دادگاه ـ پيشه 

. صادق احتشـام ـ پلـيس    03پور ـ داديار،   عدالت. 02ورى،  سميعى ـ قضات دادگاه پيشه 
. حسين نوريـان  02. احمد احمدآبادى ـ اداره اطالعات،  02. سرمد ـ داديار،  00 سياسى،
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 . نايب سـرهنگ بيـات ـ رئـيس    06 . كامكار ـ بازپرس شعبه مخيوص، 05ـ اداره اطالعات، 
شير ـ پليس سياسـى،   . جوان02. نيراله اسفنديارى ـ بازجوى شكيبا،  05نظميه خراسان، 

. سـرتيپ  23. محمود جم ـ والى ايالـت خراسـان،    22مدير اداره سياسى،  . دانشور ـ 06
مخيـوص شاهنشـاهى،    . حسين ـ رئيس دفتـر  20كوپال ـ رئيس كل تشكيالت نظميه،  

. ميـرزا  25. سرتيپ زاهدى ـ رئيس نظميه و  22. حسين آقاخان خزاعى ـ اميرلشكر،  22
 گيالنمحمود بهادر ـ ايالت 

 

 بازخوانى دو پرونده

تحـت نـام    3222ــ 3232هاى  كوشش كاوه بيات بخشى از اسناد نظميه در فاصله سال به
 هاى كمونيستى در دوره رضاشاه چاپ شده است. فعاليت

هاى حزب  نكات زيادى در دوره فعاليت پرونده در اين مجموعه ما را به 0بازخوانى 
 كند. آشنا مى رضاخانكمونيست، و سيستم بازجويى و دادگاه 

 

 ورى پرونده پيشه

 گيرد. صورت مى 3226دى  6. نخستين بازجويى در تاري  3
 

 ورى چگونگى دستگيرى پيشه

دهد كه  نظميه آبادان راپرت مى غالمرضا شيرازى يكى از كارگران كمپانى نفت جنوب به
تيـاب سـال   رحيم همداد از رهبران اع تشويق يوس  افتخارى )يوس  افتخارى و بنا به
 تهران اعزام شدند( كارگران كمپانى نفت جنوب بودند. كه دستگير و به 3222
شوند. و در بازگشت از روسيه طى  روسيه اعزام مى همراه يك نفر ديگر از تهران به به

نـام   اتحاديه كارگرى تهـران( بـا فـردى بـه     مالقاتى با عطاِ شوفر )عطاِ آر  از فعالين
او  شرقى جهت پيشرفت اتحاديه كارگرى و مرام كمونيستى به كند. كه شرقى مالقات مى

 كند. دهد و او را روانه خوزستان مى مى تعليماتى
كنـد و   غالمرضا شيرازى خانه محمدخان انزابى معلم مدرسه شوروى را شناسايى مى
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مواجه شـرقى بـا غالمرضـا شـيرازى معلـوم       شود. در دنبال آن على شرقى دستگير مى به
على شرقى با او مالقاتى نداشته است و شرقى اسم مستعار فرد ديگرى بـوده  شود كه  مى
آورد. و  دست مى ورى به امضاِ  پيشه پليس در بازرسى وسايل على شرقى چكى به است.
 شود. ورى دستگير مى دنبال آن پيشه به

 

 نام، كودكى، تحصيل و جوانى

 نويسد. نين مىورى در جواب سؤال بازجو از كودكى و جوانى خود چ پيشه
 ورى فرزند جواد اهل خلخال آذربايجـان. معلـم مدرسـه ايـران و شـوروى      ميرجعفر پيشه

 فرو  بوده است. دو سال كتاب متأهل صاحب يك بچه. كه قبل از معلمى مدت
شان توسط ايـل شاهسـون    كه زندگى سالگى در خلخال بود. اما پس از آن 32تا سن 
 روسيه مهاجرت كرد. ا  به همراه خانواده غارت شد به

پـردازد. بعـد از اتمـام تحيـيل وارد      كار تحييل در مدرسه ايرانيان مى در بادكوبه به
دوره معلـم شـد، در مدرسـه اتحـاد      دارالمعلمين شد )تربيت معلم(. و بعد از اتمام ايـن 

داد و در مدرسه بلديه باكو معلـم   ايرانى در آن مدرسه فارسى، تركى، شرعيات درس مى
 دروس بود. كيه و سايرزبان تر

بـاكو   ايران آمد و در انقالب گيالن شركت كرد. و پس از شكست انقالب به بعدها به
كار  هاى كارگرى( مشغول به اتحاديه ت در روزنامه حقيقت )ارگانجعرفت و پس از مرا
كار شد. و  باكو رفت. و بعد از مراجعت در كتابخانه امريكايى مشغول به شد. بار ديگر به

 مدرسه ايران و شوروى رفت و معلم شد. به د از آنبع
نوشت و در  ها نيز با نام پرويز مى نام پرويز سجل گرفت. در روزنامه در ايران ابتدا به

 ورى شناسنامه گرفت. پيشه نام روسيه به جوادزاده معروف بود. و بعد به
 

 ورى در بازجويى پيشه

 ايسـتد.  ( برانكار همه چيز و همه كس مـى 3236ل ( تا انتها )سا3226ورى از ابتدا )سال  پيشه
المالقات بـودن، آوارگـى زن و بچـه كـوچكش را      ممنوع سال 5/3رنج زندان، شكنجه، 

 شود نامى از كسى چه در داخل و چه درخارج ببرد. خرد و حاضر نمى جان مى به
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تنهـا  گويـد. بنـده    كننـد و او در جـواب مـى    رو مى ورى را با افراد مختلفى روبه پيشه
 قبول ندارم. شناسم و جز خودم كسى ديگر را خوبى مى خودم را به

 كند  ورى را با افراد زير مواجهه مى بازجو پيشه
ـ اهلل جا . با دكتر سـالم 0دهندگان حزب كمونيست، بخش از سازمان . با يوس  تاج3 ـ   دوي

 قى. با على شر2مسئولين حزب و  . با محمدخان انزابى ـ از2از رهبران حزب، 
عامليت شما در حـزب كمونيسـت    به گويد تمامى اين افراد رودررو يا كتباً بازجو مى

دانـم درزيـر    نمى»گويد   در جواب مى ورى پذيريد. پيشه اعتراف دارند. شما چگونه نمى
 «اند تأثير چه شرايطى اظهارات خالف واقع كرده

ري  داشتيد. با حفـظ  كه در ايران بوديد در كدام احزاب تش پرسد  هنگامى بازجو مى
 جزئيات آنرا توضيح فرماييد.

مقيرين سياسى گذشته عفـو دادنـد. بنـده الزم     گويد  چون رضاشاه به ورى مى پيشه
 دانم كه از گذشته بنده سؤال بفرماييد. نمى

پرسد  در كدام حزب كمونيست داخل شديد و اعضاِ  آن چه اشخاصـى   و بازجو مى
شناختن تاريخچه زنـدگى شخيـى بنـده     ون غرض شماگويد  چ ورى مى بودند. و پيشه

ها كـى بودنـد. بـيش از     يادم نمانده است كه هيئت كمونيست است. عالوه بر اين اساساً
كـنم وظيفـه    هـاى آن دوره را بشناسـم. و تيـور مـى     توانم تمام كمونيست نمى اين بنده

 ها كمونيست بودند. مأمورين نظميه است بدانند كى
 دانم. نويسد  بنده نمى ورى مى اسامى اعضاِ  حزب را بفرماييد و پيشه پرسد  و بازجو مى

 

 بازجويى يعنى چه

داننـد بـازجويى يعنـى چـه. محيطـى       اند. مى پليس سياسى بازجويى پس داده آنانى كه به
 فحش و ناسزا. سرشار از رعب و وحشت. توطم با مشت و لگد و

و مايـه گذاشـتن از جـان، كـار      شكن و اين مقاومـت و انكـار   هاى دندان اين جواب
نيسـت   مخـال  سياسـى سـربه    العينـى  طُرفه هركسى در آن روزگار سياه رضاخانى كه به

شمار ديـديم.   تعداد انگشت ورى به هاى بعد هم ما چون پيشه شد، نبوده است. در دهه مى
انيـاف نگـاه كنـيم چنـد نفـر چـون        انتهـا بـه   حزب توده از ابتدا تا بـه  در تمامى تاري 

 توانيم پيدا كنيم؟ ورى مى يشهپ
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 0307بازجويى در سال 

ورى دوبـاره مـورد بـازجويى قـرار      سال تحمل زندان سـياه رضـاخانى، پيشـه    2بعد از 
توانسته است فلـز سـخت او را نـرم     سال آيا 2خواهند ارزيابى كنند كه اين  گيرد. مى مى

 كنند يا نه... آيا حاضر است زانو بزند يا نه.
 كند. ست مثل روز اول بازجويى همه چيز را انكار مىورى در پيشه

انـد سـرباز    هـاى حـزب كمونيسـت    از معرفى خود يا افرادى كه در رابطه با فعاليـت 
كـه در زنـدان فـوت شـده اسـت       زند از شناسايى غالمرضا شيرازى از اعضاِ  حزب مى

 كند. اع مىزند از شناسايى يوس  و رحيم، عطاِاهلل شوفر و على شرقى امتن سرباز مى
كند. نوشتن مقاالت را در روزنامه حقيقت را  فعاليت خود را در انقالب گيالن رد مى

 مالقات بوده است. سال ممنوع 5/3كند و اين زمانى است كه  رد مى
 

 ورى نكات مهم پرونده پيشه

 2، پـس از  22/5/3235شـود. و درتـاري     دستگير مى 6/32/3226ورى درتاري   . پيشه3
 شود. فرار، قرار توقي  درباره او صادر مى خاطر اهميت قضيه و جلوگيرى از ن، بهسال زندا
 شود. المالقات مى سال ممنوع 5/3ورى در اين مدت  . پيشه0
شود و كامكار دادستان دادگـاه   دادگاه برده مى به 32/30/3232ورى در تاري   . پيشه2

از قـانون مجـازات مقـدمين بـر      5و  3گناه متهم را مسلم و اتهامات او را منطبق با ماده 
 داند. مى 3232عليه امنيت و استقالل مملكت ميوبه خرداد 

( و انتسـاب او  6/32/3226تـاري  دسـتگيرى خـود )    ا  بـه  ورى در دفاعيـه  . پيشه2
در زمان تيويب اين قانون او در  گويد كند و مى اشاره مى 3232قانون ميوب خرداد  به

ا  تاري  وقـوع جـرم او را بـدون تـاري  ذكـر       ن در ادعانامهزندان بوده است. و دادستا
 شود. قانون شامل او نمى كرده است و كالً اين

 كند. ورى عضويت و تبليغ مرام اشتراكى را رد مى . پيشه5
مقولـه   ( با استناد به6/32/3226ورى را در تاري  وقوع جرم ) . دادستان ادعاى پيشه6
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دستگيرى او وضع و اجراى قـانون در ايـن    تاري »گويد   كند. و مى رد مى« گناه مستمر»
 «.مقام فاقد تأثير است

 شود. با امضاِ  محمدعلى آشتيانى صادر مى 3/0/3236. حكم دادگاه در تاري  5
 خاطر تبليغ مرام سه سال حبس تأديبى ـ به
 شود. خاطر عضويت به ده سال حبس مجرد محكوم مى ـ به
 

 انقضات غيرشريف دادگسترى اير

ورى ما بـا قضـات شـري  و پاكـدامن      در سراسر اوراق نظميه و در جريان دادگاه پيشه
انـد و مـزدور. پادوهـاى     خـائن  هاى تسخيرى همـه  رو نيستيم جز وكيل دادگسترى روبه

 نام رضاشاه. خوارى به دستگاه جنايت جانور آدم
شـود. يـك حكومـت     ورى دسـتگير و محاكمـه و محكـوم مـى     مهم نيست كه پيشـه 

 معيارهاى حقوقى. به معيارهاى انسانى پايبند است. نه دسپوت نه به
مهم آنست كه دستگاه قضايى يك مملكت در چه وضعيتى است. و قضات شـري   

 اند يا پاانداز. آيا شري 
شود. با يـك چـك    زند. على شرقى دستگير مى داستان از فر  روشنى توى ذوق مى

آخر  ورى تا به شود، اما پيشه گرفته مى رزير شكنجهورى. تنها سند جرم او. بقيه د از پيشه
 كند. انكار مى
شـود. و كامكـار    دادگاه بـرده مـى   سال به 2هم در زندان. بعد از  سال بالتكلي  آن 2

دهد.  توقي  مى نامى كه در اين نمايش رضاخانى نقش دادستان را برعهده دارد. حكم به
 بـاالترين جـرم را كـرده   فرض بالن متهم كه پرسد كه اي براى فرار نكردن متهم. هيچ نمى

سـال حكـم توقيـ  چـه      2كند. و حاال بعد از  سال بالتكلي  در زندان چه مى 2است 
 ورى از كجا فرا بكند يا نكند. محلى از اعراب دارد. كه پيشه

اسـت.   3232گويد جرم او منطبق با قانون خرداد  رود. و دادستان مى دادگاه مى بعد به
ورى  جرم و مستحق مجازات اسـت پيشـه   هاى اشتراكى غ و عضويت در جمعيتكه تبلي
زمانى تيـويب شـده    3232ام و قانون خرداد  در زندان بوده 3226گويد  من در سال  مى

شـود. امـا دادسـتان     ماسـبق نمـى   ام. و قانون عط  بـه  بنده در زندان مركز بوده است كه
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استمرار گناه ادعاى او اسـتناد   به استنادگويد كه با  تر مى شري  در حضور قضات شري 
سال زنـدان. در تمـامى    32گويند احسنت. و اين هم  قانونى ندارد. و قضات شري  مى

دادگسترى يك انسان شرافتمند )نه انقالبى، نه كمونيست، تنها يك  كاخ عريض و طويل
و انسـان   كمونيست شغل خود باور داشته باشد و بگويد گور پدر انقالب و قاضى كه به

ا . جـدا از حـق بـودن يـا نـاحق       و حق و عدالت، اما قانون جدا از درست يا نادرستى
پايمال شـدن   شود كه برخيزد. و اعتراض كند. به نمى پيدا« بودنش درست بايد اجرا شود.

 كجـا و  3226خاطر پايمال شدن نفس قانون. كه سـال   ورى كمونيست، به نه حقوق پيشه
سال بعد دادگاه بـا اسـتناد    0از دستگيرى صدور قرار توقي . و سال بعد  2كجا،  3235

شـود   شـود. امـا مـى    ورى نمـى  پيشـه  فهمد ايـن قـانون شـامل    به قانون كه هر خرى مى
 خاطر اين قانون. ورى را به دو دليل ديگر محكوم كرد نه به پيشه

مُهـر   پذيرند. و زير حكـم او  با اين همه قضات شرافتمند حرف ناحق دادستان را مى
 زنند. تأييد مى

 ببينم اين قضات شري  چه كسانى بودند 
. محمدعلى آشتيانى قاضـى،  2. دكتر حسين سهيلى قاضى، 0. احمد عاصم قاضى، 3
 پور داديار استان عدالت .2

 

 يك فراموش تاريخى

شـود.   ورى اشـاره مـى   همسر و فرزند پيشـه  هايى به مناسبت دراسناد نظميه يكى دو جا به
 گذرا و خبرى براى توضيح مطلبى. اى اشاره

ا   خـانواده در عُسـرت   اى به ورى طى نامه پيشه 3232تير  0سال در تاري   3پس از 
ا  بدهـد )سـند    خانواده بانك دارد به خواهد پولى را كه در كند و از نظميه مى اشاره مى
 ـ پرونده(. 33شماره 

كنـد   اى تقاضـا مـى   نامـه ورى طى  معيومه همسر پيشه 3232فروردين  02در تاري  
 ـ سند سوم( علت دستگيرى همسر  روشن شود )پرونده دوم

قيـر رضاشـاه از وضـعيت     ورى طى تلگرافى به همسر پيشه 3232مهر  32در تاري  
 شود. گويد و خواستار آزادى همسر  مى بار خود مى اس 
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ردن و گيـرى نكـ   او جهت پـى  ورى عليرغم تذكر نظميه به ماه همسر پيشه 05بعد از 
نويسـد و   وزارت داخلـه نامـه مـى    بـه  ورى مقامات معيومه همسر پيشـه  نامه ننوشتن به

 شود. خواستار روشن شدن وضعيت همسر  و آزادى او مى
 زند. دفتر رضاشاه تلگراف مى مدتى بعد بار ديگر به

نويسـد  هشـتمين    اداره پاركه بدايت تهران مـى  اى به در نامه 3235ورى در سال  پيشه
باشم. در نتيجه اين وضع از زنـدگانى   مى سياست توقي  اتهام مداخله به است كه بهسال 

سرپرست خود هيچ گونه خبرى ندارم. مستدعى است دستور فرماييـد اجـازه    خانواده بى
سال گـزار    2مطابق مقررات جاريه زندان كسانى را مالقات كنم. و اقالً پس از  بدهند

 حالشان كسب اطالع نمايم.
 

 و فرزند همسر

ورى است. در تمام طول تاري  مبارزات سياسـى   فراموشى تاريخى معيومه و پسر پيشه
ايم كه بار سـنگين دوران اسـارت را    برده ايم و از ياد ما دچار اين فراموشى تاريخى شده

 اند. دو  نكشيده زندانيان ما يك تنه به
روزن، در  رهـاى بـى  هاى بلند مالقات، در پشت درهاى بسته، در كنـار ديوا  در ص 

شـمارى   و بـرادران و فرزنـدان بـى    تمامى طول اين تاري ، مادران، همسران و خواهران
 اند. تا روزنى دراين ظلمات استبداد بگشايند. ور نگاه داشته چراغ مبارزه را شعله

 

 بازخوانى پرونده ميرزا ايوب شكيبا

 شكيبا كه بود

دنيا آمـد. در   در آستارا به 3056و در سال  نامش ميرايوب و نام پدر  تقى كه تاجر بود.
اتفاق هيئـت معـارف كـه     معلم شد. و به در آستارا 3062آستارا تحييل كرد. و در سال 

خـاطر همـين    سازى شـركت فعـال داشـت. و بـه     متشكل از تجار آستارا بود. در مدرسه
 عضويت شوراى بلدى آستارا انتخاب كردند. به فعاليت مردم او را
فعـال   3060ــ 3222عضويت هيئت تئاترال در آمد. هيئت تئاترال از سال  به در آستارا
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خانـه تئـاتر    هيئـت تئـاترال و قرائـت    علت انقـالب گـيالن دركـار    به 3222بود. در سال 
 اختاللى ايجاد شد.

 

 اعضاء هيئت مديره تئاترال

، ـ  دار و تـاجر  زاده ـ صـندوق   ـ ميرزا پاشاخان ـ رياست هيئـت، ـ ميـرزا محمـد عبـاس     
معلـم و عضـو، ـ ميـرزا تقـى       ميرايوب شكيبا ـ معلم و عضو، ـ ميرزا حـاجى نـادرى ـ     

 ابراهيمى ـ تاجر، ميرزا محمدحسين راهور ـ محاسب بلديه، ـ ميرزا آقابابا پروين
عضويت حزب كمونيست در آمد. عضوگيرى او توسط آخونـدزاده   به 3066در سال 

 صورت گرفت.
 

 كميته آستارا

زاده از سوى حزب مأموريت داشـت كـه كميتـه محلـى حـزب در       قا رحيمميرزا بيوك آ
 افراد زير تشكيل داد  دهى كند. و او كميته محلى آستارا را باآستارا را سازمان

. ميـرزا  5زاده سرابى،  . ميرحبيب تقى2. ميرزا صفر نوعى، 2. شكيبا، 0. آخوندزاده، 3
سـال   2سابق شهربانى آستارا كه مدت  زاده )رئيس . نايب اول نقا 6زاده،  نعمت حسين
 زندان بود(
 

 روسيه مهاجرت به

همـراه   ها، شكيبا بـه  ها از آستارا و هجوم گالش نشينى بلشويك علت عقب ماه به 2پس از 
 آستاراى روس مهاجرت كرد. اى از مردم به عده

 .آستارا كميته محلى را فعال كند رشت بازگشت. تا با بازگشت به بعد از مدتى به
عنـوان نماينـده حـزب     همراه آخوندزاده از طـرف كميتـه مركـزى بـه     در اين زمان به

شـد. و بعـدها    در باكو تشكيل مى كمونيست ايران عازم كنگره زحمتكشان شرق شد كه
كنگره باكو معروف شد. در باكو پس از برگزارى در كنگره در كنفرانس وسـيع حـزب    به

انس كميته مركـزى جديـد حـزب كمونيسـت     شركت كرد. در اين كنفر كمونيست ايران
كميتـه مركـزى    انتخاب شد كه رهبرى آن با حيدرخان بود. ايـن كميتـه مركـزى مقابـل    
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كنـد. و مـا    عنـوان انشـعاب در حـزب يـاد مـى      زاده از آن به كنگره انزلى بود. كه سلطان
 ايم. هاى آن صحبت كرده تفييل در مورد ريشه به

آستارا بازگشت. اما در بـين   رت اموال مردم. شكيبا بهآستارا و غا ها به با هجوم گالش
 ماه در آستارا بسترى شد. 2راه بيمار شد و 

 

 كميته جديد آستارا

او  كميته مركـزى حـزب معرفـى شـد. و حـزب بـه       ديگر توسط آخوندزاده به شكيبا بار
 شكيل داد.شكيبا كميته جديد را ت دهى كند. ومأموريت داد تا كميته جديد آستارا را سازمان

 . ميـرزا 5. جليـل سـتارزاده،   2. ميرزا صـفر نـوعى،   2. ميرزا جعفر آخوندزاده، 0. شكيبا، 3
 زاده آستارايى صلوات تقى

 

 اخراج از كار

شـكيبا و ميـرزا    3225كـه در سـال    فعاليت ادامه داد تا ايـن  به 3225كميته آستارا تا سال 
 ان بروند.تهر صفر نوعى از كار اخراج شدند و مجبور شدند به

 

 كار بازگشت به

علت راپرت اداره سياسى بود. آن دو در تهران توانستند بـا   اخراج شكيبا و صفر نوعى به
 كار باز گردند. كمك سليمان ميرزا به

در غياب شكيبا و نوعى، جليل ستارزاده كه عضو ساده كميته محلى آستارا بود. و از 
بـا نماينـدگان   كـرد   اشت و تيـور مـى  ند نوع رابطه حزب با كنسولگرى شوروى اطالع

سياسى حكومت شوروى بايد مربو  شد. پس بـا كنسـول شـوروى در اردبيـل ارتبـا       
كار بـرخالف رويـه حـزب بـود. و ايـن اشـخاص از حـزب اخـراج          اين برقرار كرد. و

سـتارزاده ديگـر    شدند. پس شكيبا ضـمن ردر ايـن رابطـه از سـتارزاده انتقـاد كـرد و       مى
 آستاراى شوروى مهاجرت كرد. ر آستارا بماند. و بهنتوانست د

عضويت كميته در آمدند در سـال   بعد از ستارزاده غالم جوهرچى و غنى ابراهيمى به
تهـران آمـد. و    خوزستان تبعيد شد شكيبا به به حكم انفيال او از كار صادر شد و 3225
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ـ  ( جزِ هيئت شركت3066) 3602در تهران با حسابى كه در سال  ده در كنگـره بـاكو   كنن
 يوس  اردبيلى از اعضاى حزب در آبادان مرتبط شد. مالقات كرد. و به بود.
 

 شكيبا در آبادان

يوس  اردبيلى وصل كرده بود  آبادان تبعيد شد. و همان طور كه حسابى او را به شكيبا به
 عضويت كميته محلى حزب در آمد. در آبادان به

 . رحـيم زنجـانى،  5بخش،  . يوس  تاج2. موسى اصل، 2 . شعبان كاوه،0. يوس  اردبيلى، 3
 . شكيبا5. حسينعلى ثابتى، 6

 

 اتحاديه كارگرى در آبادان

اى كـارگرى   در همين زمـان كميتـه محلـى حـزب در آبـادان در صـدد برآمـد اتحاديـه        
كردنـد. تـا كـارگران را جـذب      همين خاطر كالس سوادآموزى داير دهى كند. بهسازمان

سئول آموز  شد از جمله شاگردان او على اميد رهبر بلنـدآوازه كـارگران   كنند. شكيبا م
 توان نام برد. مى جنوب و غالم سامى را

 

 اعتصاب نفت جنوب

در اين زمان اعتياب معروف نفت جنوب آغـاز شـد. در رطس ايـن اعتيـاب يوسـ       
 اى ديگر دستگير و روانه تهران شد. همراه عده افتخارى بود كه به

 

 د اتحاديهتشكيل مجد

اتحاديه كارگرى آبادان خورد. مـدتى گذشـت. و    خاطر اعتياب به اى كه به پس از ضربه
آبادان را احيـاِ كنـد. پـس حسـابى      حزب كمونيست در صدد برآمد تا اتحاديه كارگرى

 را مأمور اين كار كرد.« سيدمحمد»نام  عضو كميته مركزى حزب فردى به
نام سـيدمحمد تنهـا گرفـت و     اى به ن، شناسنامهسيدمحمد، از اداره سجل احوال آبادا

 دهى كند و توانست اتحاديه را سازمان كار شد. عنوان شاگرد شوفر مشغول به دركمپانى به
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 بخش جخان تا . يوس 6. شكيبا، 2. عبداهلل نجار، 2. سيدمحمد تنها، 0پور،  . حسين آقا سپه3
 

 سبزوار تبعيد به

نظميـه خوزسـتان دسـتور تبعيـد      اى بـه  امه محرمانـه پس از مدتى از وزارت داخله طى ن
 سبزوار داده شد. شكيبا از آبادان به

وزارت داخلـه، شـكيبا را فـردى سـاعى و يكـى از       اى به اما وزارت معارف طى نامه
خواسـتار توضـيح بيشـترى شـد. در      شناس خود اعـالم كـرد و   مأمورين جدى و وظيفه

خواهد تـا فـردى مـورد اطمينـان و      معارف مىجواب اين نامه اداره شهربانى از وزارت 
 وضعيت شكيبا توضيح داده شود. شهربانى بيايد تا شفاهاً جليله به اعتماد آن وزارت
 تهران آمد. در تهران توسط نظميه دستگير شد. گيرى كار خود به شكيبا براى پى

 

 نكات مهم پرونده شكيبا

شكيبا عضويت خود  35/6/3232يى . تا بازجو0، 00/33/3226. تاري  اولين بازجويى 3
نويسـى   دستگيرى اعضاِ  كميته تهران و تك . پس از2در حزب كمونيست را انكار كرد. 

 هاى خـود سـخن بگويـد.    بخش در مورد او شكيبا مجبور شد از فعاليت خان تاجيوس 
 2/0/3236ســال بالتكليــ  در زنــدان مانــد و بــاالخره در تــاري   32. شــكيبا مــدت 2
زيـاد ملـزم مـرا نمودنـد تـا       با فشـارهاى ». شكيبا در دادگاه اعالم كرد  5ه رفت. دادگا به

اعتـراض او   . با اين همه قضاوت شري  رضاخانى نه به6اظهاراتى برخالف واقع بكنم. 
ا  و قـانون خـرداد    زمـان دسـتگيرى   اعتـراض او بـه   و نه بـه  گرفتن اقرار زير شكنجه به

جهـت   سال زنـدان و از  2يث تبليغ مرام اشتراكى به ، توجهى نكردند و او را از ح3232
 سال حبس مجرد محكوم كردند. 32عضويت به 

 

 زندگينامه دهزاد

دنيا آمد. در جـوانى   در تفر  به 3055نامش عبدالحسين حسابى )دهزاد( بود و در سال 
هـا و اشـعار خـود را     گفـت. و نوشـته   مـى  نوشـت و شـعر   جنبش انقالبى پيوست. مى به
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رساند. با شروع انقالب  چاپ مى در مطبوعات به« لخت»با نام مستعار  3065اى ه درسال
هـاى   انقالب گيالن پيوسـت و روزنامـه   همراه با برادر نيما يوشيج، الدبن نورى به گيالن

كمونيسـت ايـران بودنـد توسـط او      انقالب سرخ و ايران سرخ كه هر دو ارگان حـزب 
 شد. منتشر مى

شوروى رفت و در دانشگاه كوتـو تحيـيل كـرد. و     ن بهپس از شكست انقالب گيال
 مركزيت حزب در آمد. نتخابات حزب كمونيست بهدر ا

تهران آمد و معلم شد. و در تاجگذارى رضاشاه دسـتگير و زنـدانى    به 3222در سال 
عضـويت مركـزى    شركت كـرد و بـه   در كنگره دوم حزب كمونيست 3226شد در سال 

را « خواهيم از مجلس چه مى»همراه حسين شرقى جزوه  هب 3225حزب در آمد. در سال 
اى واحـد از نيروهـاى ملـى و     خواستار مبارزه پارلمـانى در چـارچوب جبهـه    نوشت و

گرفـت و عـده زيـادى     تشكيالت تهران مورد هجوم قرار 3232دمكراتيك شد در سال 
ديگـر  دستگير شدند. دهزاد مخفى شـد. و از مخفيگـاه بـراى اردشـير آوانسـيان عضـو       

پس از مـدتى  « اى زير آوار ماندند. خانه آوار شد و عده» مركزيت حزب در تبريز نوشت
اكثـر   همراه هاى استالين در شوروى به شوروى رفت. و در تيفيه زندگى مخفى دهزاد به

 شهادت رسيد. رهبران و كادرهاى درجه اول حزب به
 

 هاى استالين تصفيه

همه رهبـران دو حـزب كمونيسـت ايـران و      حزب كمونيست عضو كمينترن 65در بين 
 نيست شدند. سربه نحوى از انحاِ به 22لهستان مقيم شوروى در دهه 

نفر و رهبران حزب توده در مـورد اعـدام رهبـران     52عبداليمد كامبخش از اعضاِ  
نفـر را   52مـن گفتنـد كـه سـازمان      به رفقاى شوروى»گويد   حزب كمونيست چنين مى
همين علت همـه آنـان ماننـد دشـمن      مونيست ايران لو دادند و بهرهبران خائن حزب ك

 امپرياليسم تيرباران شدند. حزب و عامل
 

 دروغى بزرگ

نفـر   52نفر رهبران حزب كمونيست نقشى در لـو دادن   52هاى موجود  گواهى پرونده به
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 دانسـت.  كرده بود بهتر از هـر كـس مـى    اند اين را كامبخش كه خود كتابى تألي  نداشته
خاطر نفى قرائـت اسـتالين از    جوانمردانه فقط و فقط بهنارهبران حزب كمونيست ايران 

 شهادت رسيدند. به ماركسيسم
 

 زندگى مرتضى علوى

شـكل تبعيـد در    هـا بـه   خواهان مشروطه، كه سـال پدر  ابوالحسن علوى بود از آزادي
 خودكشى كرد. 3226برلين زندگى كرد و در سال 
خواند. و از فعالين جنبش دانشـجويى در   اه برلين اقتياد مىمرتضى علوى در دانشگ

ارتبا  بود. و همو بود كه از تقـى ارانـى    خارج از كشور بود. با حزب كمونيست نيز در
 يك ناسيوناليست دوآتشه يك كمونيست دوآتشه ساخت.

همـراه تقـى ارانـى احمـد اسـداوف )احمـد دارابـى بعـدى( فرقـه           به 3222در سال 
 قالبى ايران را پى ريخت.جمهوريت ان

 كار اوست« بيان حق»انتشار جزوه 
نشريه پيكـار را منتشـر سـاخت كـه در افشـاى رژيـم رضاشـاه         3226بهمن  06در 
دولت آلمـان اعتـراض    برنتافت و به العاده مؤثر بود. دولت ايران انتشار اين نشريه را فوق

خره مرتضى علوى تبعيد شـد و  دادگاه و قطع روابط ديپلماتيك كشيد و باال كرد و كار به
 هاى استالين كشته شد. و در شوروى در تيفيه شوروى رفت. به

 

 زاده زندگى سلطان

اى ارمنـى در   زاده بود. و در شهر مراغه در خانواده نامش آوتيس سلطان تولد و كودكى:
 سالگى در آذربايجـان بـود و از آن   32 دنيا آمد. تا ميالدى( به 3626شمسى ) 3026سال 
 در لنينگراد زندگى كرد. 3635روسيه رفت و تا  بعد به به

( و 3630حزب سوسيال دمكرات روسيه )گروه بلشويك( پيوست ) سالگى به 02در 
 در انقالب اكتبر شركت فعال داشت.
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 عضو فعال جنبش كمونيستى

زاده بعد از پيروزى انقالب اكتبر در ردي  رهبران نخست جنبش كمونيستى قرار  سلطان
دهى ايرانيـان  سازمان رود تا به تاشكند مى به تيميم كمينترن بنا به 3062گيرد. در سال  ىم

زاده در تاشكند در مبارزه عليه تحريكات عناصر ضدانقالبى  مقيم تاشكند بپردازد. سلطان
 جويد. امپرياليسم انگليس شركت مى و

 شود. ن اصلى حزب مىپردازا آيد. و از نظريه عضويت حزب عدالت درمى درهمين سال به
 

 كنگره باكو

كنگره باكو معـروف   همراه حيدرخان در كنگره ملل شرق كه به ( به3066) 3602در سال 
 آيد. تبليغات در مى عضويت شوراى كند. و به شود شركت مى مى

هـاى ايرانـى در تاشـكند     در نخسـتين كنفـرانس وسـيع كمونيسـت     3602در آوريل 
كند و بنـابر پيشـنهاد    شركت مى در كنگره دوم كمينترن 3602كند و در ژوئيه  شركت مى

هـاى مسـئله    زاده در كميسـيون  كند در اين كنگره سـلطان  كنگره تقديم مى لنين طرحى به
خواهد دربـاره مسـئله    كند. و لنين از او مى مستعمراتى و ملى شركت مى ارضى و مسئله

 كنگره ارائه دهد. ملى و مستعمراتى طرحى به
عضـويت كميتـه    عنوان نماينده احـزاب كمونيسـت خـاور نزديـك، بـه      بهزاده  سلطان
در ايـن پسـت تـا كنگـره سـوم       شـود.  المللى كمونيست )كابك( انتخاب مى اجرايى بين

در نشسـت كابـك عليـه رهبـران      3602نـوامبر   02كنـد در   كمينترن انجـام وظيفـه مـى   
كننـد، برخـورد    هـاى آنتانـت نزديكـى    خواسـتند بـا قـدرت    مـى  ناسيوناليست خاور كه

چـون   ايدئولوژيك كرد. و در همين زمان بود كه با رهبران برجسته جنـبش كمونيسـتى  
شـود.   لنين، بخارين، تروتسكى، زينوويـ ، روزى، كـووليچ، رادك وارد همكـارى مـى    

 با كمينترن همكارى داشت. 3602زاده تا سال  سلطان
 ل چپ نيست.زاده در محاف اثرى از سلطان 3602ـ05هاى  در فاصله سال
طور فعال شـركت   ( در كنگره دوم حزب كمونيست ايران به3605) 3226اما در سال 

شـود،   تئوريـك كمينتـرن منتشـر مـى     كند و گزارشى مفيل او از اين كنگره در مجله مى
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ميوبات كنگره دوم كه از اسناد بسيار درخشان جنبش كمونيستى ايران است تحت نظر 
كنـد و   در نخستين پلنوم پـس از كنگـره دوم شـركت مـى    است  زاده تنظيم گشته سلطان

 دهد. طلبى ايران مى گزار  مفيلى درباره مبارزات ضدامپرياليستى و استقالل
هـاى حـزب در خـارج از ايـران شـد.       زاده مسئول فعاليـت  پس از كنگره دوم سلطان

ـ    زاده با اسم مستعار مراغه در نشريه پيكار در سلطان ن مقالـه  برلن و سـتاره سـرخ در وي
 نوشت. و در اين زمان هم خود را بر ترجمه و نشر ادبيات ماركسيستى گذاشت مى

عنوان نماينـدگان حـزب    نفر ديگر با رطى مشورتى به دوهمراه شرقى و  مدتى بعد به
كمونيست شركت كرد. و نقـش درخشـانى    الملل كمونيست ايران در ششمين كنگره بين
هاى قبلى تفاوت داشت تنهـا در قلمـرو    كه با كنگرهدر اين كنگره داشت. در اين كنگره 

مسائل جنبش جهانى كمونيسـتى پرداخـت.    مستعمراتى اظهار نظر نكرد بلكه به مسائل و
تزهاى ارائه شـده از جانـب    سخنرانى در اجالسيه عمومى كرد. و دووى در اين كنگره 

گـويى   كلـى  ستعمراتى بهرهبرى كمينترن را مورد انتقاد شديد قرار داد. در مسئله ملى و م
ايراد گرفت و خواستار آن شد كه در مورد هر كشورى نظـر دقيـق    دهنده سخت گزار 

 ارائه گردد و تحليل دقيق از اوضاع هر كشورى را خواستار شد.
دارى جهـانى نظـرات نيكـوالى بخـارين،      وضـع سـرمايه   در بحث تئوريك مربو  به

 نتقاد قرار داد.تئوريسين حزب بلشويك و كمينترن را مورد ا
اروپا برگشت و با نشر پيكار و  هايش به زاده پس از كنگره جهت ادامه فعاليت سلطان

منـاطق كـارگرى ايـران     هـاى پلـيس بـه    محـدوديت  طور وسيع عليرغم ستاره سرخ كه به
 كار سياسى و تئوريك پرداخت. دراين دوران مزد، بهاِ، سود و كـار و  شد. به فرستاده مى
 فارسى ترجمه كرد. ماركس و مانيفست اثر مشترك ماركس و انگلس را به سرمايه تألي 

 

 زاده دستگيرى و شهادت سلطان

 زاده نيست. اثرى ديگر از سلطان 3623ـ22هاى  در فاصله سال
( 3622ژوئن  36) 3235خرداد  36زاده را  المعارف شوروى تاري  مرو سلطان دايره
ونيسـت شـوروى و انتقـاد خروشـچ  از     كم كند. پس از كنگره بيسـتم حـزب   ذكر مى

 زاده اعاده حيثيت شد. ديكتاتورى استالين از سلطان
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زاده و ديگر رهبران حزب كمونيست ايران در زمـره رهبـران جنـبش جهـانى      سلطان
 طبقه كارگر كشته شدند. خيانت به جرم هاى استالين به كمونيستى بودند كه در تيفيه

جنبش كارگرى ايـران خـورد. اگـر فاصـله مـرو       زاده ضربه سختى به با مرو سلطان
سـال اسـت را در نظـر بگيـريم.      2زاده تا سقو  رضاخان را كـه چيـزى حـدود     سلطان
بين، حسين شرقى و ديگـران   زاده و كسانى ديگر مثل مرتضى علوى، نيك نقش سلطان به

گيرى يك جريان چپ قدرتمند و اصـولى پـى    كشته شدند( در شكل )كه توسط استالين
تجلـى يافـت از    درشكل و شمايل حـزب تـوده   3202بريم. چپى كه بعد از شهريور  مى

 زاده خالى بود. نوانديشى، تجربه، جسارت و كسانى چون سلطان
 

 زاده آثار سلطان

. كتـاب بحـران اقتيـاد    0، 3602دارى مـالى ـ سـال     . كتاب سياست اقتيادى سـرمايه 3
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، 3602. كتاب صنعت نفـت در جهـان ـ    2، 3600كشورهاى خاور نزديك و دور ـ سال  
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