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حزب عدالت
از فرقه اجتماعيون ـ عاميون تا حزب عدالت
فرقه اجتماعيون ـ عاميون دو ماه پس از افتتاح مجلس سوم طى بيانيهاى اعـالم انحـالل
نمود و ضمن تعيين كردن يك نماينده در هر شهر ادامه فعاليتهاى حزب را منـو بـه
«انتخاب اشخاص نوعپرست و بىغرض دانست3632( ».ـ 3026شمسى)
تنها يك سال بعد است ،درسال  3062( 3633شمسى) كه فرقه بار ديگـر بـا هويـت
مشخص اعالم موضع مىكند .و ديگر نشانى از فرقه اجتماعيون ـ عاميون دردست نيست.
آنچه مسلم است شرايط تغيير كرده بود ،و فرقه نمىتوانست در شرايط جديد بـا آن
تركيب نامتجانس طبقاتى (از بازرگانـان گرفتـه تـا مجتهـد و كـارگر و فقـراى شـهرى)
بهفعاليت خود ادامه دهد.
با پيروزى انقالب مشروطه و تشكيل مجلس دوم ،نيروهايى كه از اليههاى مختلـ
طبقاتى بهحزب پيوسته بودند يا در احزاب جديدالتأسيس جذب شدند (حزب دمكرات
و حزب اعتداليون) يا در مدارهاى قدرت قرار گرفتند.
پس فرقه نيازمند بازسازى در برنامه و تشـكيالت بـود .چيـزى كـه از آن بـهعنـوان
«اشخاص اليق نوعپرست و بىغرض» ياد مىكند.
ايــن بازســازى در برنامــه و تشــكيالت بــاالخره خــود را در ســال 3636( 3065
ميالدى) در تشكيل حزب عدالت نشان داد.
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نخستين جلسات حزب عدالت
پيشهورى از نخستين جلسات حزب عدالت چنين يـاد مـىكنـد «اولـين جلسـات ايـن
حزب كارگرى در كازانهاى معادن نفت آلوده سـياه مرطـوب و در روى نيمكـتهـاى
خشن و كثي كارگرى تشـكيل گرديـد و كميتـههـا و تشـكيالت مختلـ آن از ميـان
هزاران كارگر فداكار انتخاب شدند»3.
حزب عدالت بهرهبرى اسداهلل غفارزاده در ناحيه صابونچى از كـانونهـاى كـارگرى
ايرانيان مقيم باكو تشكيل شد.
اسداهلل غفارزاده نخستين رهبر حزب عدالت از جمله گروهى بود كه بـراى تحيـيل
بهتهران آمد .و با افكار سوسيال دمكراتيك آشنا شد.
از اين گروه ميرزا جعفر ناطق حسينزاده و عظيم عظيمزاده را مىتوان نـام بـرد .كـه
حسينزاده در خوى و عظيمزاده در زنجان بهشهادت رسيدند.
غفارزاده بهعلت فعاليتهاى سوسيال دمكراتيك تحت فشار حكومت قـرار گرفـت.
بهباكو رفت ،و در باكو بهفعاليتهاى انقالبى خود ادامه داد.

يك توضيح
پسوند واژه مسلمان بهحزب كمونيست عدالت از آن روست كه در قفقاز بـهايرانيـان در
تقابل با اهالى مسيحى قفقاز ،مسلمان خطاب مىكردند .و مـراد از مسـلمان در ايـنجـا
ايرانى بودن آنها بوده است .حزب كمونيست مسلمانان ،منظور همان حزب كمونيسـت
ايران است اين پسوند در آن روزگار جنبه ايدئولوژيك نداشت.

مؤسسين و مسئولين حزب عدالت
 .3اسـداهلل غفارزاده ،رهبـر حـزب .0 ،ميـرزا قـوام ،منشـى حـزب .2 ،بهـرام آقـايوف،
 .2كـامران آقـايوف .5 ،ممـىزاده .6 ،مـالبـابـا .5 ،رحيـم كـريـمزاده .2 ،محمــودزاده،
 .6محمـدحسـين صمـدزاده  .32قـاسـم معـروف بـهپيغمـر .33 ،مشـهدى آقــاوردى،
 .1سیدجعفر پیشهوری :حزب عدالت ـ تاریخچه تشکیل
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 .30قاردا سي اهلل ابراهيمزاده .32 ،محمد فتحاهلل اوغلى .32 ،حسينخـان طالـبزاده،
 .35آقابابا يوس زاده .36 ،محمدقلى قلىخانوت .35 ،رسـتم قـرهداشـى .32 ،سـليمان تـارى
وردىي (برادر حيدرخان عمواوغلى) .36 ،محرم آقايوس  .02 ،ميرزا مقيود لطفى
ميرزا مقيود لطفى آموزگار مدرسه تمدن در باكو بـود .هنگـام برگشـت از حـاجى
طرفان بهبادكوبه در دريا اسير ژنرال دنيكين( ،از ژنرالهاى سفيد و طرفدار تزار بـود كـه
با حكومت بلشويكها مـىجنگيـد) شـد .ميـرزا مقيـود را بـهپتروفسـكى فرسـتادند و
درآنجا تيرباران شد.

زمينههاى ذهنى و عينى فعاليتهاى سياسى ايرانيان در باكو
ايرانيان گرسنه با پرداخت  35تومان بابت گرفتن پاسپورت ،از كشور خود مىگريختنـد.
و خود را بهبادكوبه تركمنستان و ديگر بالد قفقاز مىرساندند .علت اين مهاجرتها تنها
گرسنگى نبود ،ظلم و اجحاف شاهزادگان قاجارى ،فئـودالهـا ،مـأمورين دولتـى ،مزيـد
برعلت بودند.
تا قبـل از سـال  3635( 3066مـيالدى) بـيش از  322،222ايرانـى در بـاكو زنـدگى
مىكردند كه  60%آن آذربايجانى بودند.
اكثر مهاجرين ايرانى درمعادن نفت باكو و كارخانجات صنعتى بهكار مشغول بودنـد.
تعداد كمى بهخريد و فرو مشغول بودنـد و كسـبۀ جـزِ بودنـد .و عـده كمتـرى
بازرگان بودند.
دوشادو كارگران ايرانى در معادن نفت و مس و كارخانجـات صـنعتى ،كـارگران
روس ،گرجى و ارمنى مشغول بهكار بودند .كه همگى در مبارزات كارگرى و اعتيابات
شركت مىكردند .و با انديشههاى سوسيال دمكراتيك آشنا مىشدند.
شركت در مبـارزات كـارگرى نزديكـى بـا كـارگران و فعـالين سوسـيال دمكـرات،
زمينههاى ذهنى شكلگيرى تشكلهاى صنفى ،سياسى و انقالبى در بين ايرانيان بود.
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نظامنامه تشكيالت
هر حزب و يا سازمان سياسى براى پيشبرد اهداف خـود نيازمنـد آنسـت كـه اعضـاِ و
هواداران خود را سازماندهـى كنـد .سـازماندهـى و سـاخت يـك تشـكيالت نيازمنـد
ضوابطى است كه طى آن ضوابط چگـونگى عضـوگيرى ،چگـونگى شـكلگيـرى هـرم
سازمانى ،از حوزهها گرفته تا كميته مركزى مشخص مىشود.
اين ضوابط مجموعهاى بهنام نظامنامه تشكيالت را تشـكيل مـىدهـد كـه مـىتوانـد
براساس شرايط ،مخفى بودن ،نيمهمخفى بودن ،و علنى بودن ،تغيير كند.

دايره نشريات
كميته ايالتى گيالن
فرقه اشتراكيون ايران «عدالت»
نظامنامه تشكيالت
وظايف اعضاءِ و نامزدها (كانديداها)
 .3عضو فرقه محسوب مىشود كسى كـه  )3مـرام فرقـه را قبـول كنـد )0 .نظـام و
ديسيپلين را رعايت كرده )2 ،حق عضويت مقررى را در وقتش ادا نموده )2 ،در يكى از
تشكيالت رسماً اشتراك نمايد.
 .0قيد و قبول نامزدهاى تازه با پيشنهاد كتبى دو نفر عضو و قرارداد كميته محلى است.
 .2نامزد اگر از صن عمله و دهاتى اسـت  2مـاه ،از اصـناف ديگـر  6مـاه بعـد از
پيشنهاد در اجتماع حوزه قبول بهعضويت مىشود بهشر اينكه از مرام سياسـت فرقـه
اطالع بههم رسانيده باشد.
خالصه :براى عضو شدن  0نفر از اعضاِ كسى را كه معرفى مىكنند .بايد  2شر را
داشته باشد مدت 6ـ 2ماه كانديد عضويت است .بعد از اين مـدت بـهشـر آگـاهى از
مرام و سياست حزب عضو مىشود.

قيد
 .2در موقع لزوم كميته مركزى مىتواند در مدت كمتـر از  6و  2مـاه عضـو تـازه قبـول
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كند .كه در جلسات نامزدها حق اشتراك بهمـذاكره مسـائل دارنـد امـا حـل رطى قطعـى
مخيوص اعضاِ رسمى است.
 .5اعضاِ و نامزدها در سر هر ماه بايد حق عضويت خود را بهصندوق كميته برسانند.

راجع بهتشكيالت
 .6اساس تشكيالت فرقه را مركزيت تشكيل مىدهد.
 .5بناى مركزيت با اسـاس حكـومتى و مملكتـى بـوده ،تشـكيالت هرمحـل ،مركـز
تشكيالت آن محل است.
 .2تشكيالت محل ،مسائل راجع بهمحل را مطابق نظـام و اسـاس فرقـه اجـرا و
قبول مىنمايد.
 .6قراردادهاى كنفرانسهاى تشكيالت هرنقطه براى آن تشكيالت حتمىاالجراِ است.
 . 32هيئت اداره حوزه در جلسه عمـومى حـوزه ،كميتـه محلـى در كنفـرانس محـل
منتخب مىشود.
 .33شكل و اساس مركزيت
ال ) كنگره عمومى و كميته مركزى
ب) كنفرانس ايالتى ،كميته ايالتى
ج) كنفرانس واليتى ،كميته واليتى
د) كميته محال ،كميته محال (محالت)
ه) جلسه ناحيه ،كميته ناحيه
و) جلسه دهات ،شهر و غيره ،كميتههاى دهات ،شهر و حوزه
 .30حل مسائل سياسى و مالى و يـا رفـع اختالفـات مـابين تشـكيالت ،مخيـوص
كميته مركزى است.
 . 32براى فعاليت در ميان جوانان و ملل غيرايرانى ،كميته مركـزى شـعبۀ مخيـوص
تشكيل مىدهد.
 .32كميته ايالتى و واليتى بايد از طرف كميته مركزى تيديق شود.
 .35تمام تشكيالت فرقه بعد از تيديق و اجـازه كميتـه مركـزى حـق دارنـد بـراى
فعاليت رسمى مُهر مخيوص درست كنند.
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 .36تشكيالت بهاسم محل موسوم خواهد شد ،مثالً كميته مركـزى فرقـه كمونيسـت
ايران ،يا كميته محلى آذربايجان فرقه كمونيسـت ايـران يـا كميتـه محـل تبريـز و فرقـه
كمونيست ايران.

راجع بهتشكيالت مركزى
 .35مؤسسه عالى فرقه ،كنگره عمومى است كه در هر سال يك دفعه دعـوت مـىشـود،
روزنامۀ مذاكرات كنگره بايد يك ماه قبل از كنگره اعالم شود .اگر ممكن نباشد در سال
يك دفعه كنفرانس دعوت مىشود .تعيين عدد منتخب و منتخبين بسته بهقـرارداد كميتـه
مركزى و هيئت امنا است.
3

 .32عالوه از كنگره عـادى ،كميتـه مركـزى بـا اعضـاى كنگـره در وقـت لـزوم
0
مىتواند كنگره فوقالعاده دعوت نمايند .ولى كنگره آنوقت رسمى حساب مىشود كـه
3

بيشتر از وكالى كنگره اخير حاضر باشند.
0
 .36اگر كميته مركزى بعد از اعالم دعوت كنگره 0 ،هفتـه بـهدعـوت كنگـره اقـدام
نكنند طلبكنندگان كنگره حق دارند كميسيون حضار انتخاب كرده شروع بهكار نماينـد
و كميسيون حقوق و صالحيت كميته مركزى را دارا خواهد بود.
 .02كنگره عمومى
ال ) سياست و ماليه كميته سابق را تدقيق و تفتـيش و لـوايح كميسـيون تفتـيش را
مالحظه مىكند.
ب) در موقع لزوم پروگرام مرام فرقه را تبديل و تغيير مىدهد.
ج) براى اجراى مقاصد خط حركت تعيين مىكند.
د) كميته مركزى و كميسيون تفتيش را انتخاب مىكند.
 .03عدد اعضاى كميته مركزى ،كميسيون تفتيش و محكمۀ رفاقت را كنگره عمـومى
تعيين مىكنند .در غياب يكى از اعضاى كميته مركزى نامزدى كه بيشتر از ديگـران رطى
گرفته است بهعوض او داخل كميته مىشود.
 .00كميته مركزى براى اجراى كارهاى مختل شعبات تشكيل مىدهد )3 .شعبه ماليه،
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 )0شعبه تحقيقات )2 ،شعبه نشريات .2 ،غيره .كارهاى سياسى يا حكومتى را بـهواسـطۀ
فراكسيون حل و تسويه مىنمايند .مثالً فراكسيون پارلمان يا انجمنهاى محلى.
 .02كميته مركزى اقالً باي د در هـر مـاه يـك دفعـه اجـالس نمايـد .در وقـت لـزوم
اجالس فوقالعاده هم هيئت رياست كميته مىتواند دعوت كند.
 .02كميته مركزى در هر  6ماه بايد از وكالى ايالت و واليت كنفرانس دعوت كند.
 .05كميسيون تفتيش ،سياست و صندوق كميته را تفتـيش كـرده بـهكنگـره عمـومى
اليحه تقديم مىكند.

راجع بهتشكيالت ايالت و واليت
 .06كميته ايالتى در كنفرانس ايالتى ،كميته واليتى در كنفرانس واليتى منتخب مىشود.
 .05كنفرانس ايالت و واليت هم كميسيون تفتيش انتخاب مىكند.
 .02كميتههاى فوقالذكر كنفرانس فوقالعاده هم دعوت مىنمايد.
 .06كنفرانسهاى ايالت و واليت در هر  6ماه يك دفعه اجتماع مىكند.
 .22كنفرانس فعاليت كميته را تدقيق و كميته تازه انتخاب مىكند.
 .23كميته ايالتى عبارت از  ،5واليتى از  2نفر عضو است.
 .20كميته ايالت و واليت هم شعبات مخيوص بهخود دارند.
 .22كميته ايالتى و واليتى بايد در هر هفته يك دفعه اجالس نمايند.
 .22تشكيالت واليت و ايالت در هر  2ماه يك دفعه كنفرانس دعوت نمايند.
 .25كميتههاى مذاكره تشكيالت مادون خود را دستورالعمل مىدهند.
 .26كنفرانس ايالتى بهكنگرۀ عمومى كه كنفرانس واليتـى بـهكنفـرانس ايـالتى وكيـل
انتخاب مىكنند.

راجع بهتشكيالت محلى
 .25مقام عالى كميتههاى محال و محل ،اجتماع عمومى تشكيالت محال و محل است.
 .22اگر تشكيالت محال يا محل مقتدر بهكنفرانس نباشد ،جلسـات عمـومى وظيفـه
كنفرانس را ايفاِ مىكند.
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 .26كنفرانس عمومى محال و محل و ناحيه در هر ماه يك دفعه است.
 .22كنفرانس محل ،محل و ناحيه بهكارهـاى كميتـه محـال و غيـره را تـدقيق و
تفتيش مىكند.
 .23اعضاِ كميتههاى فوق  2نفر است.
 .20اعضاِ حوزه بايد زياده از  02نفر نباشد.
وظاي حوزه  .3در ميان مردم اعالنات و شعائر فرقه را انتشار دهد.
 .0اعضاِ تازه جلب و بهتيديق كميته محل برساند.
 .2دستورالعمل كميتۀ محل را بهعمل آورد .در مسائل سياسـى و اقتيـادى مملكـت
براى اجراى مقاصد و مرام فرقه كوشش نمايد.
 .22حوزه براى اجراى وظاي  2نفر هيئت اداره انتخاب مىكند.

راجع بهديسيپلين و نظام
 . 22در ميان اعضاى فرقه مسئله ديسيپلين بايد از تمام مسائل بيشتر مراعات شود.
 . 25اجراى قرارداد تشكيالت عالى براى تمام تشكيالت اجبارى است.
 .26تشكيالتى كه در اجراى قرارداد مراكز عالى مسـامحه نماينـد دفعـه يـك تـوبي
دردفعه ثانى منحل مىشوند.
 .25اعضاى مسامحهكار در دفعه اول توبي و در دفعه ثـانى بعـد از اثبـات جـرم از
عضويت خارج شده اخراجش بهواسطۀ روزنامه يا در اجتماع عمومى اعالم مىشود.
 .22رفع اختالفات ،تعيين جزا ،از وظاي مخيوص محكمه رفاقت است.

مداخل و مخارج
 .26مداخل و مخارج عبارتست از حق عضويت و قيديـۀ اعضـاِ اسـت .قيديـه اعضـاِ
دروقت دخول  322دينار ،حق عضويت درهر ماه يك فائض از موجب معينۀ اعضاِ است.
 .52كسى كه  2ماه بدن عذر قبول حق عضـويت ندهـد موقتـاً از عضـويت اخـراج
مىشود .قبول ورود عذر بسته بهقرارداد اجتماع عمومى است.

حزب عدالت
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 .53از محل فرقه ده فائض بهصندوق كميته مركزى 32 ،فائض هم بهصندوق كميتـه
ايالت داده مابقى را بهتشكيالت محل ،و كميته محل بهاحتياجات تشكيالت ميرف مىكنند.

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

مؤسسات و مجامع فرقه
 .3مؤسسات و مجامع رسمى فرقه عبارتست از حـوزههـا ،از كنفـرانسهـاى نـواحى از
كميتههاى ناحيه از كنفرانسهاى محلى و از كميتههاى محلى ،از كنفرانسهـاى واليتـى،
از كميتههاى واليتى از كنفرانسهاى ايالتى از كميتههـاى ايـالتى ،از كنگـره عمـومى ،از
كميته مركزى ،از هيئت مفتشه و شعباتى كه مراكز مزبور تأمين مىنمايد.

شرايط عضويت
 .3فقط اشخاصى بهعضويت اين فرقه پذيرفته مىشوند كه از حاصل دسترنج و زحمـت
خود معيشت مىكنند ،مانند كـارگر ،برزگـر ،طبيـب ،معلـم ،مسـتخدمين جـزِ ادارات،
شاگرد ،نوكر و امثال اينها.
 .0اشخاص ذيل بهعضويت فرقه قبول نمىشوند
ال ) كسانىكه از زحمات ديگران زندگى مىكنند ،مانند روحـانيون ،مـالك ،تجـار،
دالل ،صراف ،تنزيلبگيرها ،مستمرىداران و ساير مفتخوران.
ب) كسانىكه داراى امتيازات و مشخيات هستند مثل صاحبان القاب
ج) كسانىكه در ساير فرق عضويت دارند.
تبيره اعضاى احزاب ديگر و صـاحبان القـاب ،درصـورتىكـه از طبقـات مـذكوره
درماده  0باشند پس از استعفا بهعضويت پذيرفته مىشوند.
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نامزدها
 .2شخص نامزد اقالً بايد  32سال داشته و مرام و نظام فرقه را كامالً قبول نمايد.
 .5نامزد بايد قبالً تقاضانامه عضويت و تعرفـه خـود را بـهواسـطه معـرف خـود
بهحوزه بفرستند.
 .6نامزدها بهمعرفى و ضمانت  0نفر و بهاكثريت آراى اعضاِ از حوزه مىگذرند.
 .5حوزهها راپرت گذشتن نامزدها را با تقاضانامه و تعرفه آنها بهكميته ناحيه محـل
فرستاده و پس از تيويب كميته بهكانديدى مىپذيرند.
 .2هر اعتراضى كه دربارۀ نامزدى از طـرف اعضـاِ حـوزه بشـود در راپـرت حـوزه
بهكميته ،مشروحاً قيد مىشود و كميته پـس از تحقيقـات الزمـه كانديـدى وى را رد يـا
قبول مىكند.

كانديدها
 .6افراد كارگر  2ماه و اشخاص منورالفكر  6ماه در حوزهها كانديد مىمانند.
 .32كانديدها در مذاكرات جاريه شركت مىنمايند .ولى حـق رطى دادن در قطعيـات
حوزه را ندارند.
 .33حوزه مىتواند تقليل مدت كانديدى نامزدى را از روى امتحاناتى كه داده اسـت
از طرف كميته درخواست نمايد.
 .30تاري عضويت هر يك از اعضاى فرقه از ابتداى كانديد او محسوب مىشود.

حوزهها
 .32عده اعضاى حوزه حد معينى ندارد .بهاقتضـاى موقـع و محـل و بـا دسـتور مراكـز
مافوق مىتواند كم و زياد شود.
 .32هر حوزه بهواسطه  2نفر هيئت عامله انتخابى اداره مـىشـود كـه يكـى از آنهـا
منشى ،دو نفر مشاور و معاون مىباشد.

حزب عدالت
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 .35هر عضو و كانديدى كه داخل حوزهايست درسر هر ماه صد يك عايدات خـود
را بهعنوان ماهيانه توسط منشى حوزه بهكميته ارسال داشته و قبض كميته را دريافت مىكند.
 .36هيئت عامله هر حوزه براى  2ماه انتخاب مىشد و در ظـرف همـان  2مـاه اگـر
اكثريت حوزه تقاضا كند انتخاب آن تجديد مىگردد.
 .35حوزه الاقل هفته يك مرتبه جلسۀ خود را تشكيل داده از مرام و نظام فرقـهاى و
از مسائل سياسى و اجتماعى بحث مىنمايد.
 .32هيچيك از حوزهها نظام ثابتى نخواهد داشت .و هر جلسـه را يكـى از اعضـاى
حوزه بهاداره مىكنند.
 .36قطعيات حوزه با اكثريت تامه خواهد بود.
 .02در انتخاباتى كه علنى مىشود هيچكس در موقع انتخاب شـدن خـود در جلسـه
نبايد حضور داشته باشد.
 .03حوزهها بايد صورت جلسات خود را مرتباً بهكميته بفرستند.

ترتيب تنبيه اعضاى مقصر
 .00اشخاص ذيل از عضويت فرقه اخراج مىشوند
ال ) كسانىكه با اوامر و قطعيات مؤسسات ،فوق مخالفت مىنمايند.
ب) كسانىكه بر عليه فرقه كار مىكنند.
ج) كسانىكه عضويت فرقۀ ديگرى را مىپذيرند.
د) كسانىكه اسرار فرقه را در خارج انشاِ مىكنند.
ه) كسانىكه  5جلسه متوالى بدون عذر موجه و بىآنكه مسبب غيبت خود را اطالع
دهند در جلسات رسمى حاضر نمىشوند ،ولى بدينترتيـب كـه در دفعـۀ اول بـهآنهـا
اخطار مىشود ،در دفعۀ دوم تأكيد ،در دفعه سوم تـوبي  ،در دفعـه چهـارم از عضـويت
بهكانديد تنزل داده مىشوند ،در دفعه پنجم از فرقه اخراج مىشوند.
 .02اسامى كسانىكه از فرقه اخراج و يا بـهكانديـدى تنـزل داده مـىشـوند بـهتمـام
حوزههاى محلى اعالم و در هر  2ماه يـك دفعـه از طـرف كميتـه بـهموجـب صـورت
مخيوص مابين همه رفقاِ انتشار داده مىشوند.
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كنفرانسها
 .02كنفرانسها در مواقعى كه ممكن است از افراد در صورت عدم امكان از نماينـدگان
افراد تشكيل مىيابد.
 .05نمايندهها عموماً بهتساوى و از روى تناسب انتخاب مىگردند .كانديداهايى كـه
در حوزهها مىباشند در اين دور جزو افراد محسوب مىشوند.
 .06انتخابات اساساً علنى است ولى در مواردى كه وضـعيات اجـازه ندهـد مخفـى
خواهد بود.
 .05لزوم تشكيل كنفرانس و تعيين موقع آنرا كميتهها بهمؤسسات مادون اعالم مىكنند.
 .02در مواقع الزمه بهتقاضاى اكثريت هر دايـره بـزرو و كوچـك (مثـل ايالـت يـا
ناحيه) مجلس فوقالعاده بهترتيب كنفرانس مخيوص بدان دايره تشكيل مىيابد.
 .06مسائل مخيوصه بههر ايالت و واليت و محـل و ناحيـه در كنفـرانس خـود
مطرح شده بر وفق شرايط و مقتضيات همانجا و بهرطى اكثريت نمايندگان حل مىگردد.
 .22هر كنفرانس حق دارد كه در دايره صالحيت خود و بـهشـر عـدم تنـاقض بـا
دستورها و مقررات مافوق ،خطمشى افراد و مؤسسات مـا رو را در مسـائل مختيـه
بهحيطه اختيارات خود تعيين نموده دستورها و تعليمات الزمه بدهد.
 .23كنفرانس راپرت عمليات كميتۀ گذشـته را اسـتماع نمـوده وظـاي مخيوصـه
كميته آينده را در دايرۀ صالحيت خود معين مىكند.
 .20كنفرانس پس از اسـتماع راپـرت كميتـۀ سـابق و حـل مسـائل الزمـه و اتخـاذ
قرارهاى ضرورى ،كميتۀ بعد را انتخاب مىنمايد.
 .22هر كنفرانس انتخاب مىكنـد كميتـهاى را كـه قـائممقـام او خواهـد بـود .يعنـى
كنفرانس ايالتى كميته ايالتى را ،كنفرانس واليتى ،كميته واليتى را ،كنفرانس محلى كميتـه
محلى را ،كنفرانس ناحيه كميته ناحيـه را و انتخـاب كميتـه مركـزى از وظـاي كنگـرۀ
عمومى است.
 .22هر كنفرانس پس از اتمام وظاي خـود راپـرت مفيـل و مشـروح جلسـات و
عمليات خويش را از تيويب اعضاى خود گذرانيده ،نسـخهاى از آنرا بـهكميتـۀ فـوق
خود مىفرستد و نسخهاى بهكميتهاى كه خود انتخاب مىكند مىسپارد.
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كميتهها
 .25كميته هر دايرۀ بزرو و كوچك (از ايالت تا ناحيه) در كنفرانس همان دايره انتخاب
و اسم آن ناميده شده و داراى مُهر بههمان اسم خواهد بود.
 .26عده اعضاى كميتههاى ناحيه  2نفر ،محلى  5نفر ،واليتى  5نفـر ،ايـالتى  6نفـر،
مركزى  35نفر خواهد بود.
 .25كسانىكه عضويتشان كمتر از  6ماه باشد حق انتخاب شدن براى عضويت هـيچ
يك از كميتهها ندارند.
 .22هركميته داراى منشى مسئولى خواهد بود كه بهرطى اكثريت انتخاب خواهد شد.
 .26كميتهها به استثناى كميته ناحيه داراى يك هيئت عامله انتخابى خواهند بود كه منشـى
مسئول نيز جزِ آنها است .كميته ناحيه فقط بهواسطه منشى مسئولش اداره مىشود.
 .22هيچ يك از كميتهها ناظم ثابتى نخواهد داشـت و هـر جلسـه را يكـى از اعضـا
بهنوبه اداره خواهد كرد.
 .23هيئت عامله هر يك از كميتههاى محلى و واليتى و ايالتى  2نفر و هيئت عاملـه
كميته مركزى  5نفر خواهد بود.
 .20مدت مأموريت كميتههاى ناحيه و محل  6ماه ،مابقى يك سال است.
 .22هر كميته انقضاى مدت مأموريت خود را اعالم نموده كنفرانسـى را كـه مـافوق
خود اوست دعوت بهتشكيل مىكند و تا وقتىكه انتخاب كميته بعد خاتمه يافته وظاي
خود را ادامه مىدهد.
 .22هر كميته مكل است كه راپرت مدت مأموريـت خـود را مفيـالً بـهكنفـرانس
تقديم داشته و پس از تجديد انتخاب دفاتر و مُهر و كليه اثاثيـه خـود را بـهكميتـۀ بعـد
تسليم نمايد.
 .25هر كميته بهموجب دستورالعمل كنفرانس و مراكز فوق ،مؤسسات مـادون خـود
را اداره مىكند و در مواقع مخيوصهاى كه از طرف مراكز مافوق پيشبينى نشـده باشـد
موافق نظريات خود رفتار مىنمايد.
 .26هر كميتهاى بهاسـتثناى كميتـۀ ناحيـه حـق دارد كـه در دايـره صـالحيت خـود
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دستورهاى الزم بـهمؤسسـات مـادون خـود بدهـد و نسـبت بـهمسـائل مختيـۀ دايـره
اختياراتش ،قطعنامهها صادر كرده مقالهها ،انتباهنامهها ،رسالهها ،جرايـد موقـت و بـومى
نشر كنند.
 .25كميتهها بهشر رعايت مقتضيات موقع ومحل ،كلوپها و كتابخانهها داير مىنمايند.
 .22كميتهها در مواقع ممكنـه بـراى تنـوير افكـار عامـه گـاردنپـارتىهـا ،تياترهـا،
مسامرهها ،متينگها و امثال آن ترتيب مىدهند.
 .26كميتهها در مواقع لزوم براى تقسيم اعمال شعبههاى ذيل را تشكيل مىدهند كـه
وظاي هر يك از آنها بهموجب نظامنامه مخيوصى معين است
 .3شعبه تشكيالت .0 ،شعبه تبليغات .2 ،شعبه انتخابات .2 ،شعبه نشريات .5 ،شـعبه
نشر معارف و  .6شعبه ماليه
 .52در صورت تقاضاى اكثريت افراد هر دايـره بـزرو و كوچـك كميتـۀ آن دايـره
موظ است كه پيش از رسيدن موقع ،كنفرانس فوقالعاده دعوت بهتشكيل نمايد.
 .53هركميته حق تفتيش كنفرانسها و كميتهها و حوزهها و سـاير مؤسسـات دايـرۀ
اختيارات خود را دارا است و مؤسسات مزبوره بايد بدون عذر تفتيش را بپذيرند.
 . 50هر كميته مجبور است سواد راپرتى را كه در آخر مـدت مأموريـت خـود بـراى
كنفرانس حاضر مىكند بهكميتۀ مافوق بفرستند و عالوه بر اين ماهى يك مرتبـه راپـرت
فعاليت فرقه دروقايع مهمه را كه رخ مىدهد بهكميتۀ مافوق بدهد وهمچنين نسخهاى از
تمام نشرياتش دردفتر خود ضبط كرده و هم براى آرشيو كميته مافوق ارسال مىدارد.
 .52تشكيل مجلس محاكمه و رفع منازعه و تيفيه مناقشات ممكنه مابين مؤسسـات
مادون از مختيات كميتهاى است كه مافوق آن مؤسسهها است.
 .52هيچ يك از كميتههاى ناحيه و محلى ،واليتى و ايالتى بدون اجازه كميته مركزى
حق ندارند در هيچ مسئله از مسائل با فرقههاى ديگر و مراكز داخلى و خـارجى داخـل
در مذاكره شده قرارى بدهند.

كنگره
 .55كنگره در هر سال  3مرتبه از نمايندگان همه افراد فرقه تشكيل خواهد يافت.
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 .56ترتيب تشكيل و عـدۀ اعضـاى آنرا كميتـه مركـزى قبـل از دعـوت بـهتوسـط
دستورالعمل مخيوصى بهعموم افراد فرقه اعالم مىنمايد.
 .55هر نماينده داراى اعتبارنامه از طرف كميته ايالتى يا واليتى خواهد بود.
 .52خالصه راپرتهاى اياالت و واليات و پيشنهادهاى مهمـى كـه در عـرض سـال
بهكميتهها پيشنهاد شده و مسائل سياسى و اجتماعى و اقتيادى در كنگره مطرح مىشود
و كنگره اعمال نظر مىكند .در آنها بحث مىكند از فعاليت فرقه دستورالعمل مـىدهـد
بهكميتهها و تجديدنظر مىنمايد در نظام و تاكتيـك و پروگـرام فرقـه و صـادر مـىكنـد
قطعنامههاى اساسى و عمومى را.
 .56كنگره محكمه عاليه فرقه است كه حل و تيفيه مىنمايد مناقشات غامضـه بـين
مؤسسات فرقه را.
 .62كميته مركزى بهعالوه مواقع معينه در صورت لزوم مىتوانـد كنگـره را دعـوت
بهتشكيل فوقالعاده نمايد.
 .63كنگره پس از انجام وظاي مقرره خود كميته مركزى را براى مـدت يـك سـال
انتخاب مىكند.

هيئتهاى مفتشه
 .60كنفرانسها و كنگره در موقع انتخاب كميته يك هيئت مفتشه نيز انتخاب مىكند.
 .62عده هيئتهاى مفتشه بدون استثنا  2نفر خواهد بود.
 .62هر هيئت مفتشه حق تفتيش و نظـارت كميتـههـايى كـه بـا او منتخـب شـده و
مؤسساتى كه مادون آنها است را دارد.
 .65هر هيئت مفتشه بهتمام شكايات افراد و مؤسسات رسيدگى و محاكمـه نمـوده،
نظرات خود را بهكميتهاى كه قرين اوست راپرت مىدهد.
 .66هر هيئت مفتشه راپرت جامعى از فعاليت و عدم فعاليت مؤسسههاى فرقه تهيـه
نموده بهكنفرانس كه مافوق است تقديم مىدارد.
تبيره هيئت مفتشه كه در كنگره عمومى منتخب مىشوند تبع و مسئول خود كنگره
بوده و راپرتهاى خود را براى كنگره تهيه مىنمايد.
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تشكلهاى ايرانى در قفقاز
 .3كميته اجتماعيون ـ عاميون (سال  .0 ،)3622فرقه اجتماعيون ـ عاميون (سـال ،)3625
 .2اتحاد مكتبى (سال  .2 ،)3625تهران مكتبـى (سـال  .5 ،)3622جمعيـت دانشـجويان
مسلمان آذربايجان (آذربايجان مسلمان طلبه لر جمعيتى) .6 ،صـندوق تعـاونى معلمـين
درمدرسه اتحاد ايرانيان .5 ،حزب دمكرات ايران ،بهرهبرى ميـرزا عبـداهلل عبـداهللزاده و
فريور .2 ،حزب استقالل ايران ،بهرهبرى حميدزاده و مالحسن و  .6حزب عدالت سـال
 3636( 3065ميالدى)

دورههاى فعاليت حزب عدالت
فعاليتهاى حزب عدالت را به  5دوره مىتوان تقسيم كرد.

دوره اول
در اين دوره حزب تحت رهبرى اسداهلل غفارزاده است و ارگـان حـزب مجلـه عـدالت
است كه از سال  3066در باكو بهزبان آذرى منتشر مىشد و از جمهورى دفاع مـىكـرد.
در اين زمان حكومت مساوات در باكو بهقـدرت مـىرسـد .حـزب تحـت فشـار قـرار
مىگيرد .غفارزاده و بهرام آقايوف مخفى مىشـوند و علـى ابـراهيماف از اعضـاِ فعـال
حزب قطعه قطعه مىشود.

دوره دوم
بنيـادزاده اسـت.

حزب در اين دوره مخفى مىشود .در اين زمـان رهبـر حـزب دادا
ارگان حزب روزنامه حرّيت بهمديريت سيدجعفر پيشهورى است.
در اين دوران كنفرانسى از فعالين حزبى برگزار شد .رئيس كنفرانس گرمى و منشـى
سالماهلل جاويد بود .هدف اين كنفرانس گستر فعاليت حزب در ايران بود .داد زاده
بهعنوان صدر سالماهلل جاويد بهعنوان منشى ،پيشهورى ،تقى تقىاوف ،هـرم آقـايوف ،و
قرهدادا و عدهاى ديگر بهعضويت كميته مركزى در آمدند.
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اعزام كادرهاى فعال بهايران
براى تأسيس شعبات حزب عدالت در ايران افراد زير اعزام شدند
بهرشت :تقى تقىزاده ،حسينعلى سي اهللزاده ،حسين موسىزاده
بهسراب :حمداهلل آقازاده ،دادا

حسينزاده

بهاردبيل :حسين فارسى و يك نفر ديگر
تقى تقىزاده و همراهانش در رشت بازداشت شدند ( )3062و بهباكو تبعيـد شـدند.
حمداهلل آقازاده و دادا حسينزاده در سـراب تحـت تعقيـب قـرار گرفتنـد و مجبـور
بهبازگشت شدند .حسين فارسى نيز در اردبيل بازداشت و زندانى شد.

يك نكته تاريخى
دستگيرى و بازداشت و تبعيد هر  2تيم اعزامى نشـان از شـرايط پليسـى وحشـتناك در
ايران مىدهد .شرايطى كه اجازه نداشت كشور پابهپاى توسعه اقتيادى ،توسعه سياسـى
بيابد .حزب در ايران شكل بگيرد .اقشـار مختلـ در حـزبهـاى خـود سـازماندهـى
مىشدند .و از طريق احزاب در سرنوشت خود سهيم شدند.
آنانىكه در نقد احزاب وارد مىشـوند و علـت شكسـت احـزاب را وارداتـى بـودن
تفكرات حزبى مىدانند ،از اين نكته مهم تاريخى غافلند.

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

چهارمين دوره
اين دوره ،دوره فعاليت كميته مركزى حزب بهرهبرى حيدرخان عمواوغلى است.
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پنجمين دوره
در اين دوره كميته مركزى حزب در تهران تشكيل مىشـود و رهبـرى حـزب بـهعهـده
كريم حسناوف است.

ششمين دوره
در اين دوره اكثريت كميته مركزى بازداشت و تبعيد مىشود .و رهبرى حزب بهحسـين
شرقى مىرسد كه از اعضاى جوان و فعال حزب است.

هفتمين دوره
اين دوره پس از كنگره دوم حزب شروع مىشود و رهبرى حزب مدتى با پيشـهورى و
بعد با سالماهلل جاويد است.

اشغال كنسولگرى ايران توسط حزب عدالت
كنسول گرى ايران در بادكوبه از ديرباز محلى براى لخت كردن و اجحاف بهروسـتاييانى
بود كه از ظلم و ستم ارباب فرار كرده بودند بـراى كـار بـهبادكوبـه پنـاه آورده بودنـد.
مأمورين كنسولگرى بهبهانههاى مختل مهاجرين را سركيسه مىكردند.
در مارس  3065( 3632شمسى) حـزب عـدالت نايـب كنسـول را از كنسـولگـرى
بيرون كرد و خود اداره آنرا بهعهده گرفت.
از سوى ديگر تجار ايرانى كه براى تثبيت موقعيت خود نياز بهحمايت كنسـولگـرى
داشتند در صدد قبضه كردن كنسولگرى بودند.

نشست اسماعيليه
ساعد مراغهاى ،كنسول ايران در بادكوبه ،جلسهاى از احزاب سه گانه عـدالت ،دمكـرات
و استقالل ،سه حزب عمده ايرانى در بادكوبه و تجار برگزار كرد تا تكلي كنسولگرى
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مشخص شود .محل جلسه در بناى اسماعيليه بود .كـه موسـى تقـىاوف يكـى از تجـار
ايرانى بهنام پسر اسماعيل ساخته بود و بههمين نام نيز معروف بود.
با شروع نشست ،ابتدا نريمان نريمانوف رهبر حزب همت (شـاخه حـزب سوسـيال
دمكرات قفقاز در بادكوبه) سخنرانى كرد و كنسول را بهبىطرفى و درك شرايط انقالبـى
دعوت كرد.

ترور غفارزاده ليدر حزب عدالت
بعد از نريمان نريمانوف غفـارزاده صـدر حـزب عـدالت پشـت تريبـون قـرار گرفـت.
غفارزاده ابتدا شرحى از وضعيت نابسامان ايران ،ظلم فئـودالهـا ،غـارت مـردم توسـط
ايالت ،بىعرضگى وزرا ،بىعالقگى شاه داد .و روشن كـرد كـه چـرا پديـده مهـاجرت
بهوجود آمده است و ايرانيان از كشور خود بهبـالد روس مهـاجرت مـىكننـد و سـپس
سخن را بهظلم و تعدى كنسولگرى نسبت بهمهاجرين كشـاند .در همـين اثنـا يكـى از
جوانان حزب استقالل بهسوى غفارزاده شليك كرد .ميرزا قوام منشى حـزب عـدالت در
دم كشته شد .و غفارزاده بهدفاع از خود پرداخت .و بهسوى مهاجم شليك كـرد .در اثـر
تيران دازى طرفين پسر مجيداوف از تجـار ايرانـى طرفـدار حـزب اسـتقالل كشـته شـد.
عدهاى از مردم نيز زخمى شدند.
غفارزاده بهطور معجزهآسايى نجات يافت و تال پليس حكومـت مسـاوات بـراى
يافتن غفارزاده بهجايى نرسيد .غفارزاده براى مدتى در خانه ميـرزا داوود حسـينزاده از
اعضاِ حزب همت مخفى شد.

مالقات با ميرزا كوچكخان
چند روز بعد از حادثه اسماعيليه حكومت مساوات سـقو كـرد .و حكومـت بادكوبـه
بهدست حكومت شوراها افتاد .و بادكوبه مـرز بـين حكومـت بلشـويكهـا و نيروهـاى
ضدانقالب و انگليس شد .ژنرال بيچراخوف ،از ژنرالهاى سفيد ،تيميم داشـت از يـن
منطقه بهروسيه مراجعت كند و با حكومت بلشـويكهـا درگيـر شـود .دولـت شـوروى
تيميم گرفت با ميرزا كوچـكخـان تمـاس بگيـرد .و از او بخواهـد از حركـت ژنـرال
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بيچراخوف بهسمت روسيه جلوگيرى كند .كلنل بيچراخـوف از افسـران نيـروى زمينـى
روس بود كه در پى انقالب  3635اكتبر و فروپاشى حكومت تزار بـا پشـتيبانى انگلـيس
 2222سرباز براى حمله بهبلشويكها آماده كرده بود.

انتخابى غلط
براى تماس با ميرزا كوچكخان غفارزاده ليدر حزب عدالت در نظـر گرفتـه شـد .ايـن
انتخاب اشتباه بزرگى از سوى دولت شوروى بود.
نخست آنكه غفارزاده از ديرباز از سوى دولت ايران بهعنوان يك سوسيال دمكـرات
شناخته شده و مورد تعقيب بود.
دوم آنكــه در ايــن زمــان رشــت مركــز نيروهــاى ضــدانقالب بــود .و حــدود
52222ـ 22222تجار ايرانى كه از بادكوبه گريخته بودند و نظر بـدى نسـبت بـهانقـالب
سوسياليستى و حزب عدالت داشتند .رشت را مركز فعاليت خود كرده بودند.
ورود غفارزاده بهرشت مىتوانست خطرآفرين باشد .با اين همـه بـهعلـت وخامـت
اوضاع غفارزاده با اينكه خود بهخطرناك بودن ايـن مأموريـت واقـ بـود پـذيرفت و
همراه ملكزاده و حسينزاده و چند نفر ديگر از اعضاِ حزب عدالت راهى رشت شد.

شهادت غفارزاده
ورود غفارزاده بهايران از چشم دو دسته پنهان نبود .نخست نظميه ايران و دوم مخـالفين
حزب عدالت كه اكنون بهانه كشته شدن پسر مجيداوف را نيز داشتند.
حكومت گيالن طى نامهاى كه از  32سرطان  3226بـهوزارت داخلـه مـىنويسـد از
ورود غفارزاده و ملكزاده و حسينزاده و  5نفر ديگر خبر مىدهد و اعالم مـىدارد كـه
اين گروه براى تماس با نهضت جنگل و فعاليتهاى حزب بهرشت آمدهانـد و از مركـز
مىخواهد كه اجازه دهد آنها را بازداشت و بهتهران بفرستد.
در نامههاى بعد بهگرفتن كنسولگرى ايران توسط حزب عـدالت و غفـارزاده اشـاره
مىشود .و وجود غفارزاده را در منطقه خطرناك اعالم مىكند.
وزارت داخل در  05سرطان  3226دستور دستگيرى غفارزاده و هيئت همـراهش را
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صادر مىكند.

غفارزاده بهروايت اسناد نظميه
حكومت گيالن بهوزارت داخله
 32سرطان 3226
مقام منيع وزارت جليله داخله.
ميرزا اسداهلل غفارزاده اردبيلى رئـيس فرقـه عـدالت بادكوبـه بـا  32نفـر از بادكوبـه
حركت كرده بهآستارا آمده و پس از يك هفتـه خـود ميـرزا اسـداهلل بـا دو نفـر مسـلح
بهرشت آمدهاند و مىخواهد اقداماتى براى انتشار نظريه فرقه خود بنمايد .فـدوى ميـرزا
اسداهلل را احضار بهمشاراليه گفتم كه عجالتاً گيالن محتاج بـهآرامـش و سـكوت مطلـق
است و با وضع فعلى و نظامى بودن شهر هيچ گونه عمليات حزبى و سياسى نمـىتـوان
كرد و بايد بهفوريت بهبادكوبه مراجعت نماييد .يا بهطرف تهران حركت كنند .مشـاراليه
مهلت خواسته كه با همراهان خود مشورت و يكى از دو طريـق را انتخـاب كنـد .اداره
كارگزارى مىگويد چون ميرزا اسداهلل مدتى سبب زحمت مـأمورين دولـت در بادكوبـه
بوده و اخيراً هم بهكنسولگرى آنجا بىاحترامى كرده بايد در توقي باشد .تا دسـتور از
وزارت خارجه برسد .حاال هر طور امر مبارك است مقرر فرماييد كه اجرا شود.
ياور محمد افشار

در حاشيه
در حاشيه نامه آمده است موافق اطالعاتى كه سابقاً بهوزارت خارجـه آمـده ايـن ميـرزا
اسداهلل غفارزاده همان شخيى است كه احتماالً اسباب زحمت و توهين بـهكنسـولگرى
و مأمورين ايران را در بادكوبه فراهم نموده و اخيرا هـم كنسـولگرى را جبـرا اشـغال و
اعضاى آن را خارج كـرده و تـا كنـون بـههـيچوجـه از آنهـا خبـرى نيسـت .و اظهـار
كارگزارى رشت از باب توقيـ او خيلـى صـحيح و بـهقاعـده اسـت .البتـه بايـد او و
همراهانش را توقي و تحتالحفظ اگر ممكن است براى تحقيقات و استنطاقات الزمـه
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بهتهران بفرستند واال همانجا نگاه دارند.
خيلى فورى است .اداره شمال.
مقام منيع رياست الوزرا عظام دامت شوكته فرمودند امروز تلگراف را بياورنـد تـا در
هيئت محترم وزرا عظام قرائت و مذاكره شود و در طبق دسـتور هيئـت دولـت جـواب
مقتضى بهحكومت گيالن داده شود.

يك نكته
ماركس بيان جالبى دارد مىگويد ،اگر بهكليسا بگويى مسيح پسر خدا نيست .يـا بگـويى
مسيح پسر يوس نجار است .كليسا تحمل مىكند .اما اگر اصل طاليى مالكيـت را زيـر
سؤال ببرى كليسا ديگر تحمل نمىكند .شـمال كشـور در اشـغال نيروهـاى ضـدانقالبى
انگليس و روسهاى سفيد است .در آن طرفتر ميرزا كوچـكخـان در حـال جنـگ بـا
حكومت است .نه حكومت گيالن و نه مقام منيع رياست الوزرا عظام دامت شـوكته» نـه
تلگرافى مىزنند و نه در هيئت دولت مطرح مىكنند تا تيميم مقتضى گرفته شـود .امـا
بهمحض ورود كمونيستهاى ايرانـى تمـامى نيروهـاى سـياه تـاري بـهكـار مـىافتنـد.
نخستوزير بسيج مىشود تا در هيئت دولت تيميم بگيرنـد چگونـه سـر غفـارزاده را
زيرآب كنند.

سند شماره 2
حكومت گيالن بهوزارت داخله
 02سرطان 3226
مقام رفيع وزارت جليله داخله
بهموجب راپرت انزلى عدهاى از اعضاى فرقه عدالت بادكوبه كـه خـود را بلشـويك
ايرانى مىدانند بهوسـايل بلشـويك بادكوبـه كنسـولگرى ايـران را اشـغال از راه آسـتارا
بهرياست غفارزاده بهانزلى مىآيند .بهطورى كه در نمـره  0065بـراى اعـزام يـك عـده
سوار و سرباز عرض نموده استدعا دارم بهفوريت براى جلوگيرى اين قبيل پـيشآمـدها
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در موقع حركت آنها امر و مقرر شود كه هرچه زودتر حاضر شود.
يار محمد افشار

سند شماره 3
حكومت گيالن بهوزارت داخله
 02سرطان 3226
مقام رفيع وزارت جليله داخله
در تعقيب راپرت رمز معروضه  0022امروز  2نفر از كاركنان فرقه بلشويك ايـران از
راه آستارا وارد انزلى و رشت شده با پيشآمـد ايـن قبيـل حـوادت توجهـات حضـرت
اشرف را در تسريع اعزام قوه خواهان اسـت و اال بـراى اوليـاِ دولـت و فـدوى توليـد
زحمت فوقالعاده خواهد شد.
يارمحمد افشار

نكته ديگر
ژنرال بيچراخوف با  2222سرباز در شمال ايران و نيروهاى انگليسى با ارتشى وسيعتـر
براى «اولياِ دولت و فدوى يارمحمد افشار» جـاى هـيچ نگرانـى ندارنـد .امـا سـه نفـر
بلشويك ايرانى ،اينهمه آمادهبا و تقاضاى سرباز و نيرو و درخواست تعجيل .امان از
اولياِ خائن امور .كه هزار ماشاِاهلل از بدو اين تاري تا انتهايش كرور كرور بودهاند.

سند شماره 4
حكومت گيالن بهوزارت داخله
 02سرطان 3226
مقام رفيع وزارت جليله داخله
در تعقيب تلگراف  0255محض استحضار خاطر مبارك عرض مىنمايد كه  2نفر از
كاركنان فرقه بلشويك ايـران غفـارزاده ،ملـكزاده ،حسـينزاده از آسـتارا وارد انزلـى و
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رشت شدهاند فعالً در تحت نظر هستند.
يارمحمد افشار

سند شماره 7
وزارت داخله حكومت گيالن
 05سرطان 3226
حكومت جليله گيالن و طوالش
تلگراف نمره  3222راجع بهميرزا اسداهلل غفارزاده واصـل .وزارت خارجـه مراجعـه
شد نظريات وزارت معزى اليها با اظهارات كارگزارى موافق و الزم مىدانند مشـاراليه و
همراهانش را توقي و تحتالحفظ بهتهران بفرستيد .نتيجه را اطالع دهيد.
وزارت داخله

سوءقصد در رشت
از سويى ديگر عناصر حزب استقالل بهجز نظميه در تعقيب غفارزاده بودنـد .و بـاالخره
موفق شدند در رشت بهاو سوِقيد كنند.
غفارزاده بازداشت شد .در زندان نظميه بهطرز مرمـوزى بـهشـهادت رسـيد .روايتـى
ديگر ترور غفارزاده را حين بازداشت توسط اعضاِ حزب استقالل بازگو مىكند.

اثرات شهادت غفارزاده
اگر نهضت جنگل مىتوانست با هيئت اعزامى از سوى حزب عـدالت تمـاس بگيـرد .و
كوچكخان مىتوانست پشت جبهه را براى نيروهاى انگليس و كلنل بيچراخوف نـاامن

كند .دولت بادكوبه بهآن شكل فجيع قتلعام نمىشد .نهضـت جنگـل هـم مـىتوانسـت
بهموفقيتهاى بيشترى دست يابد .اما شهادت غفارزاده اين امكان تاريخى را از بين برد.
از سويى ديگر با شهادت غفارزاده ،يكى از رهبران قدرتمند حزب عدالت از صـحنه
خارج شد .و اين ضربه جبرانناپذيرى بهرهبـرى حـزب عـدالت بـود .بـههمـين دليـل

حزب عدالت

29

مىتوان گفت كه انتخاب غفارزاده بهعنوان نماينـده رسـمى شـوراى انقالبـى بادكوبـه و
اعزام او بهرشت يكى از خطاهاى عظيم دولت شوروى بود.
شايد در آن زمان امكان انتخاب فرد مناسبترى وجود نداشت .اما اين امر چيـزى از
آن اشتباه و آن انتخاب كم نمىكند.

شاهد از غيب
براى مقابله ،ورود چند بلشويك ايرانى بهقول يارمحمدخان افشار حاكم گـيالن ،تمـامى
ضدانقالب بسيج مىشوند.
 .3حكومت گيالن .0 ،اداره كارگزارى (كـه معلـوم نيسـت .محـل النـه كـردن چـه
جانورهايى بوده است) .2 ،وزارت داخله و  .2وزارت خارجه
تا با شهادت غفارزاده عطش ضدانقالبى آقايان فرو مىنشيند و يارمحمـدخان افشـار
دست از توطئه بر مىدارد .اما ببينيم واكنش اين جماعت در برابر سپاه غـارتگـر كلنـل
بيچراخوف چگونه بوده است.

سند شماره 6
حكومت گيالن بهرياست وزرا
 02سرطان 3226
مقام رفيع رياست وزراِ دامت شوكته
با زحمات و اقـدامات شـبانهروزى بحمدالـه موفـق بـهحركـت بيچراخـوف كـه از
شريرترين نفرات قشون روس بودند گرديد .روز  30سرطان از سرحد خارج فقـط 322
نفر براى پست گذاشته شد .با اينكه در عرض راه منجيل از هيچگونه شرارت و چپـاول
و غارت خوددارى نكرده در رشت و در انزلى .بحمداهلل با بودن اين قوه محض رسيدن
بهوسايل ممكنه جلوگيرى از اين قبيل رفتار آنهـا شـده و اميـدوار اسـت بـا توجهـات
اولياى دولت و رسيدن عده موفق بهاصالحات ساير نواقص گردد.
يارمحمد افشار

با زحمات شبانهروزى يارمحمدخان افشار ،نيروهاى ژنرال بيچراخوف تمامى مسـير
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را غارت كردهاند و  322نفر هم بهعنـوان پسـت در همـين مسـير بـاقى گذاشـتهانـد .و
بهزودى نواقص را نيز يارمحمدخان اصالح خواهد كرد .مقايسه شود اين تلگراف بـا آن
بسيج ضدانقالبى براى ورود غفارزاده كه كوچكترين كار خالفى مرتكب نشـده اسـت.
اين يارمحمدخان مىداند كه اينها عقايدى دارند كه موجب فتنه خواهد شد.

حزب عدالت و نهضت جنگل
پيرامون فعاليت حزب عدالت در جريان اوج و فروپاشى نهضت جنگل مناقشاتى بسـيار
هست نخست مرورى مىكنيم بر چگونگى شكلگيرى اين جنبش و سپس مـىپـردازيم
بهميزان سهم حزب عدالت در شكست و فروپاشى اين جنبش.

چگونگى شكلگيرى نهضت جنگل
در اوايل سال  3635( 3062ميالدى ـ يك سال قبل از تشكيل حزب عدالت) در تهـران
جلسهاى تشكيل شد تا براى اصالحات سياسى ايران برنامهاى ريخته شـود .ايـن برنامـه
سيستم عقب مانده حاكم بر ايران و نفوذ بيگانگان را مورد حمله قرار مىداد.

كميته انقالبى اتحاد اسالم
اهللخان بتوانند با كار درميان
در فاصله سالهاى 66ـ 3062فرصتى بود كه ميرزا و احسان 
دهقانان گروهى را بر عليه حكومت مركزى و انگلستان سازماندهى كنند.
در همين سال كميته انقالبى اتحاد اسالم بهرهبـرى ميـرزا و عـدهاى تـاجر و خـرده
مالك شكل گرفت كميته براى سازماندهى نيروهاى مسلح خويش چنـد افسـر تـرك و
آلمانى را بهخدمت گرفت فُن بافن مشاور نظامى ميـرزا كوچـكخـان .يـك كارشـناس
آلمانى بود.
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جناحبندى درون كميته انقالبى
كميته انقالبى اتحاد اسالم بهدو جناح تقسيم مىشد.
 .3جنـاح راسـت كـه متشـكل از ميـرزا كوچــكخـان ،مالكـان و تجـار كـه تمايــل
بهميانهروى و اصالحات داشتند.
 .0جناح چپ كه شامل دهقانان بودند .و افرادى مثل احسـاناهللخـان در رطس آنهـا
بود .كه گرايشات راديكال داشت.

اهللخان آنارشيستى خرده بورژوا
احسان 
اهللخان كمونيست نبود در انقالب مشروطه شركت كرده بود .بعدها بـهعضـويت
احسان 
كميته مجازات در آمده بود .و بعد از دستگيرى سران كميته (ابـوالفتحزاده و منشـىزاده)
بهميرزا پيوسته بود.

ميرزا كوچكخان كه بود
يك روحانى رفرميست بود كه درپى تحقق شعارهاى شكست خورده انقالب مشـروطه
بود .درانقالب مشروطه شركت كرده بود .و درفتح تهران نيز حضور داشت .اما بهساز
رسيدن انقالب مشروطه بهاين نتيجه رسيده كه با برپا كردن يك كانون شورشى مىتواند
بهاصالحات كمك كند .و در ابتدا اصل كار خود بر حول سه شعار قرار داد.
 .3استقالل .0 ،اصالحات و  .2يگانگى عموم مسلمانان
شعارهايى كلى و فاقد يك برنامه عملى براى يك جريان انقالبى

انقالب اكتبر و وضعيت نيروهاى جنگل
جنگل تا اكتبر  3635با افت و خيزهـايى بـهحيـات خـود ادامـه داد در مقطـع پيـروزى
بلشويكها در روسيه ،نيروهاى جنگل برآيند سه دسته بودند
 .3دسته ميرزا كوچكخان .0 ،دسته احساناهللخان و  .2دسته خالو قربان
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احساناهللخان كه يك خردهبورژواى آنارشيست بود .و خالو قربان نيز نماينده كردان
مهاجرى بود كه در آن سامان رعيت يا كارگران فيـلى بودنـد .ايـن دو هـيچ كـدام نـه
كمونيست بودند و نه تمايالت كمونيستى داشتند .و رابطه آنها بـا حـزب عـدالت تنهـا
جريان چپ آن روزگار چيزى جز شنيدههايى نبود.
تنها غفارزاده براى تماس با كوچكخان آمد .كه او نيز با توطئه ضدانقالبى نظميـه و
حزب استقالل در نيمه راه از اين تماس باز ماند( .كشته شد)

مالقاتى تاريخى
ارتش سرخ در تعقيب روسهاى سفيد بهمرزهاى شمالى ايران رسيد .در  02ارديبهشـت
 3066ـ  32مه  )3602بهانزلى وارد شدند.
در كشتى كورسك ميرزا با فرمانده ناوگان ارتش سرخ در بندر انزلـى مالقـات كـرد.
به يك توافق  6مادهاى رسيد .در اين مالقات ميرزا با اعضاى حزب عدالت آشنا شد.

راديكاليزه شدن نهضت جنگل
ورود ارتش سرخ بهمنطقه و حضور حزب عدالت در جنگل ،نهضت جنگـل را از يـك
نهضت اصالحطلبانه بىبرنامه بهيك جنبش راديكال تبديل كرد.
در كنگره كسما در سال  3066مرامنامه جنگل در  6بخش و  22بند تنظيم شـد .كـه
بهشكل جدى تحت تأثير سوسيال دمكراسـى حـزب عـدالت بـود .شـعار جمهـورى و
آزادىهاى دمكراتيك در مرامنامه جنگل جاى گرفت .و جنگل از يك جنبش بـىبرنامـه
بهيك نهضت راديكال صاحب برنامه آن هم برنامهاى عملى تبديل شد.
در  36رمضان  3222دولت انقالبى بهرهبرى ميرزا كوچكخان تشكيل شد.

وضعيت حزب عدالت
در كميته  33نفره انقالب ،كامران آقايوف عضو حزب عدالت نيز عضويت داشت .هفت
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اهللخان گـائوك آلمـانى ،گـارتيلى
عضو ديگر عبارت بودند از ميرزا كوچكخان ،احسان 
آلمانى ،ميرصالح مظفرزاده ،حسن آليانى و كاژان از ارتش سرخ

فعاليتهاى حزب
حزب بهمحض استقرار كار خود را آغاز كرد .كار حزب چه بود .تبليغ و ترويج اهـداف
حزب مابين دهقانان ،و تهيدستان شهرى .چگونگى كـار روشـن بـود ،انتشـار روزنامـه،
برگزارى متينگ و كارهاى توضيحى در بين دهقانان و تودههاى شهرى.
بدون شك در پياده كردن شعارهاى حزب و جذب دهقانان و تودههاى شهرى بهانقـالب،
براى كادرهايى كه ورودشان بهمنطقه با پيگردهاى سخت پلـيس همـراه بـوده اسـت .و
ساليان بسيار از جامعۀ خود دور بودهاند و در محيطى ديگر و شرايطى ديگر درگير يـك
حركت انقالبى بزرو بودهاند كه بهپيروزى بزرو منجر شده است .افرا و تفريطهـايى
خواهد بود .كه در ارزيابىهاى ماركسيستى بهعنوان چپروى با آن برخورد مىشود.
بههر حال تبليغات حزب بر ميرزا گران آمد و همانطور كه ابراهيم فخرايـى كميسـر
تجارت جنگل جمعبندى مىكند .تحويل ندادن بندر انزلـى توسـط بلشـويكهـا و رهـا
نساختن نفت نوبل ،مزيد بر علت شد .و ميرزا را بهانشعاب كشاند.

ترك رشت
 32تير  3066ميرزا رشت را بهسوى فومن ترك كرد .بـا همـين داليـل كـه فخرايـى در
كتاب سردار جنگل مىنويسد .اما تمامى اختالف و ريشه انشعاب اين نيست .چراكـه در
تحوالت بعدى كه در  05ذيقعده ( 3222يك مـاه بعـد) صـورت مـىگيـرد .رطس ايـن
تحوالت احساناهللخان و خالو قربان دو متحـد غيرعـدالتى كوچـكخـان هسـتند .پـس
فخرايى تمامى ماجرا را نمىگويد.

كودتاى چپها
يك ماه بالتكليفى براى حكومت انقالبى ،كه هر لحظـها

بـا مـرو برابـر بـود .جنـاح
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راديكال نه چپ جنگل را بهاقدام وا مىدارد .كـه بـا مقاومـت هـواداران ميـرزا روبـهرو
مىشود .و كار بهدرگيرى مىكشد و شي عبداهللخان رئيس محكمه كشته و چنـد نفـرى
ديگر بازداشت مىشوند.

كميته جديد
كميتهاى ديگر براى جمهورى تشكيل مىشـود كـه تركيـب آن نشـان مـىدهـد .حـزب
عدالت در آن تعيينكننده نيست.
 .3احسـاناهللخـان ،سـركميسر و كميسـر خـارجه .0 ،خـالو قربـان ،كميسـر جنگ،
 .2سيدجعفر پيشهورى ،كميسر كشور .2 ،بهرام آقايوف ،كميسر فوايد عامـه .5 ،آقـازاده
كميسر دادگسترى .6 ،حاجى محمدجعفر كنگاورى ،كميسر فرهنگ و  .5سيدجعفر محسـنى،
كميسر پست و تلگراف
پستهاى حساس در دست احساناهللخان و خـالو قربـان اسـت .تنهـا پيشـهورى و
آقايوف و آقازاده از حزب عدالت حضور دارند .پـس در ايـن تحـوالت كـه بعضـى از
منتقدين بهآن كودتاى سرخها نسبت دادهاند .هيچ ربطى بـهحـزب عـدالت نـدارد .و يـا
الاقل حزبىها تعيينكننده نيستند.

نقدى بر يك انشعاب و يك كودتا
انشعاب ميرزا و كودتاى انقالبيون (تقسيمبندى درسـتى كـه رحـيمزاده ملـك در كتـاب
حيدرخان عمواوغلى از جنگلىها مىكند .و نشان مىدهد كـه انقالبيـون كمونيسـتهـا
نبودند) .بههر دليل و بهانهاى بهحق تا نابهحق ،اشتباهى غيرقابل جبران بود .و اين اشتباه
بيش از همه متوجه ميرزا بود .كوچكخان بهعنوان رهبرى دولت و انقالب بايـد در پـى
يافتن راهى براى حل اختالف بود .مگر از انشعاب تا آمدن حيـدرخان بـهعنـوان رهبـر
جديد حزب كمونيست ايران و پذيرفتن تمامى شرايط ميرزا براى دولـت ائتالفـى چنـد
ماه فاصله بود.
مگر اختالفاتى كه ميرفخرايى مىشمارد (تبليغات حزب عدالت و پـس نـدادن بنـدر

حزب عدالت

35

انزلى و نفت نوبل توسط بلشويكها) چقدر كليدى و حياتى بود كه اين انشـعاب غلـط
توجيه شود.
در كودتاى انقالبيون يا بهتر بگوييم ،بيرون آوردن حكومت از بالتكليفى كـه حـزب
عدالت هر چند جزِ نيروهاى تعيينكننده نبود .اما در اين عمل دخيل و سهيم بـود .آيـا
راه حل مناسبترى براى بيرون آمدن از بحران نبود؟

تزهاى حيدرخان
در سپتامبر  3602در باكو كنگره شرق برگزار شد .و در حاشيه اين كنگره حزب عـدالت
كه اكنون خود را حزب كمونيست ايران مىناميد .دست بهتيـحيح مواضـع خـود زد .و
تزهاى حيدرخان را پذيرفت .شعار انقالب ارضى را از دستور كار خـود حـذف كـرد و
وحدت بعدى با ميرزا را امرى اساسى اعالم كرد.

تشكيل كميته انقالبى سوم
در  02مرداد  3222كميته سوم تشكيل شـد .كوچـكخـان سركميسـر و حيـدرخان (از
اهللخـان نيـز
حزب عدالت) كميسر خارجه و خالو قربـان كميسـر جنـگ شـد .احسـان 
بهخاطر داشتن مواضع تند از اين تركيب حذف شد .همين حذف بهخوبى نشان مىدهد
كه ريشه اختالف در جاى ديگرى بوده است .و تنها حزب عدالت و تبليغات ارضـى او
سبب دلگيرى ميرزا نبوده است.

اهللخان
خاطرات احسان 
اهللخان ،گرچه بخشهاى كمى از آن در دسترس ماست ،حـاوى نكـات
خاطرات احسان 
آموزندهاى است و بـهمـا كمـك مـىكنـد تـا دريـابيم كـه يكـى از طـرفهـاى درگيـر
(احساناهللخان) چه تحليلى از روند حوادت داشته است.
احساناهللخان از درگيرىهاى موفقيتآميز گروه او ،خالو قربان و ميرزا در جنـگ بـا
قزاقها سخن مىگويد( .سه جناح عمده جنگل) .بعد بهانتقاد خود از ميرزا مىرسد
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«ما شبها امكان داشتيم با كوچكخان تمام وقايعى را كه پـس از اردوكشـى مـا در
مازندران اتفاق افتاده بود از نظر بگذرانيم .من البته بايد قبل از هر چيز روشن سـازم كـه
چرا كوچكخان دستهاى را كه من بهسوى ماكو رهبرى مىكرديم لو داد .و نقشهاى كـه
با هم تهيه كرده بوديم بهمورد اجراِ نگذاشت .مـن او را بـهخـاطر كـمجرئتـى مالمـت
مىكردم .چون معتقد بودم كه اگر با قزاقها بنابر نقشه بلشويكها وارد جنگ مىشـديم
آنان را در ظرف يك ماه شكست مىداديم .كوچكخان خود را چنين تبرئه مىنمود كـه
اشخاصى كه آن زمان در اطراف او بودند .آنان نقشۀ تنظيم شده را بهسبب ناممكن بودن
انجامناپذير مىانگاشتند .او اعتراف داشت كه اكنون فهميده كه قيد جدا سـاختن وى را
از من داشتهاند .تا بدين ترتيب رهبرى كارهاى جنگل را در دست گيرند .البته اشتباهات
ديگر كوچكخان نيز زمانىكه او موافقت نكرد كه حاجى احمد را توقيـ كنـد ،قبـول
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.
تا اين مطالب را من بهياد مىآورم تا بستن قرارداد با انگليسها ،صرفنظـر كـردن از
حمله بهتهران را كه در غير اين صورت بدون ترديد در دست ما افتاده بود در نظر گيرد.
او اجباراً اعتراف داشت كه اشتباهات زيـادى شـد موافقـت نمـود كـه از آن بـهبعـد از
تاكتيكها قاطعتر و خطمشى معينى پيروى كند.

جمعبندى مرحلهاى
احساناهللخان ميرزا را در موارد زير بهنقد مىكشد
 .3كمجرئتى .0 ،بهمورد اجرا نگذاشتن نقشه تنظيم شده .2 ،موافقت نكردن بـا دسـتگيرى
حاجى احمد (احتماالً حاج احمد كسمايى از تجار بزرو رشت) .2 ،موافقت نكردن بـا
تقسيم اموال و زمينهاى گرفته شده بـين دهقانـان .5 ،ائـتالف بـا اسـالميون .6 ،بسـتن
قرارداد با انگليسىها و  .5صرفنظر كردن از حمله بهتهران

يك نكته مهم
اهللخان بهيك نكته مهم اشاره مىكند و مىگويد آنانى كه قيد داشتند ميـرزا را از
احسان 
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او جدا كنند ،هدفشان بهدست گرفتن رهبرى بود پس برخالف ادعاى فخرايى اخـتالف
قبل از آمدن حزب عدالت رهبرى است .نه تبليغات كمونيستى.

اهللخان
ادامه نظريات احسان 
«من اصرار داشتم كه بايد بهطور قاطع از سياست طبقاتى پيروى كنيم .و وسيله اقـدامات
الزم ميان دهقانان كه با كمك مـادى و معنـوى ،جانبـدارى آشكارشـان را از مـا هويـدا
ساخته اند .پايگاه جستجو كنيم .زيـرا قشـرهاى ديگـر مـردم كـه اعضـاى اتحـاد اسـالم
معرفشان بودند مدتها قبل جنگل را ترك گفته و ديگر بهمـا كمـك نمـىكردنـد .و در
عين حال من پيشنهاد مىكردم كه فعاليتهاىمان را با بلشويكها مربو سازيم.
 ...كوچكخان مرا نمايندۀ معتقدات و عمليات افراطى مىشمرد...
در اين زمان تيمورتا از مقام حاكميت در گيالن بركنـار شـد .و احمـدخان آذرى
جانشين وى شد .دولت شاه براى عهد متاركـه شـرايط زيـر را پيشـنهاد نمـود .اعضـاى
كميته پيشنهاد دولت را كامالً قابل قبول دانسته تمايل داشتند متاركه را امضاِ كنند .ايـن
پيشنهاد دو علت داشت
 .3دولت پى برده بود كه با نيروى جنگى از پس جنگلىها بر نمىآيـد .0 .پيشـروى
ارتش سرخ بهطرف جنوب و قفقاز بود.
پيشنهاد صلح ،بر اعتبار جنگلىها در بين تودهها لطمه مىزد و دولت مىخواسـت از
صلح براى متالشى ساختن جنگلىها استفاده كند.
تمام اين مطلب را من در جلسه بيان داشتم .پيشنهاد من دايـر بـر رد صـلح و ادامـه
مبارزه قبول نشد پس از عقد قرارداد صلح ،مجاهدين سـابق و برخـى از اعضـاِ اتحـاد
اسالم به جنگل روى آوردند .اينـان انقالبيـون واقعـى و فعـالين سياسـى نبودنـد نتيجـه
اجتنابناپذير اين صلح بزرو شدن اختالفات خيوصى كه از اخـتالف عقايـد سياسـى
سرچشمه مىگرفتند .پيدايش گروهها و خيومتهاى فردى بود از جمله كوشيدند بـين
من و كوچكخان اختالف اندازند .و متأسفانه كوچكخان بارها تحت تـأثير آنـان قـرار
گرفت و قربانى و يا شريك دسايس آنان مىشد.
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يك جمعبندى ديگر
اهللخان معتقد است كه بايد اقداماتى بهنفع دهقانان انجام داد .0 .با بلشويكهـا
 .3احسان 
تماس گرفت .2 .پيشنهاد صلح دولت را نپذيرفت و مبارزه را ادامه داد.
اما ميرزا كه احساناهللخان را فردى افراطى مىداند .صلح را مىپذيرد و بـا اقـدامات
بهنفع دهقانان روى خو نشان نمىدهد.
عقد قرارداد صلح نيروهايى را بهجنگل مىآورد كه اختالفـات را دامـن مـىزننـد .و
ميرزا نيز بارها تحت تأثير قرار مىگيرد.
نتيجه آنكه بين دو جناح راست و راديكال جنگل از همان ابتدا در مورد تاكتيـكهـا
و استراتژى اختالفاتى وجود داشت .و اين ربطى بهحزب عدالت نداشت .چرا كه حزب
عدالت هنوز وارد بازى نشده بود.

اهللخان
تأثيرات قرارداد صلح ـ ادامه خاطرات احسان 
«اشخاصى را كه بعد از قرارداد صلح بهجنگل آمده بودند .بهعضويت كميته در آوردنـد.
ما خبر داشتيم كه خيلى از آنان با هدف معين متالشى ساختن جنبش از داخل بهجنگـل
آمده بودند .نام كميته نيز تغيير داده شد .و بهجاى انقالبـى آنرا كميتـه جنگـل ناميدنـد.
متأسفانه اين تعويض نام تا اندازهاى با وضع حقيقى اوضاع مطابقت داشت».
احساناهللخان مىنويسد تا بهار  3602هيچ عمليات جنگى نشد امـا موفقيـت ارتـش
ســرخ جنــبش جنگــل را از ركــود بيــرون آورد .و بــاالخره منجــر بــهورود ميــرزا و
احساناهللخان بهرشت شد.
متأسفانه يادداشتهـا درهمـينجـا در نيمـه رهـا مـىشـود .وگرنـه احسـاناهللخـان
مىتوانست اطالعات ذيقيمتى در مورد اختالفات و ريشههاى آن از اين مرحله بهبعد كه
حزب عدالت و ارتش سرخ وارد قضايا شدهاند بهدست بدهند.
با اين همه مختير يادداشت احساناهللخان بهخوبى نشان مىدهد كه بـين دو جنـاح
راست و راديكال جنگل از همان آغاز درمورد تاكتيكها و اهداف اختالف بـوده اسـت.
و مسئله اعمال هژمونى از سوى ميرزا كوچكخان و اطرافيان او موضوعى مهم بوده است.
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زمينههاى انشعاب جديد
اهلل خان از تركيب جديد كميته كنار گذاشته شده بود .پس او تيميم گرفت .ميرزا
احسان 
و حيدرخان را در مقابل عملى انجام شده قرار بدهد .و در معادالت بعدى ،خود را بهآن
دو تحميل كند پس تيميم بهفتح تهران گرفت .اما هنوز از پل ذغال نگذشته بود كـه از
دو سوى ،نيروهاى قزاق و واحدهاى جنگى سـاالرالدوله مـورد هجـوم قـرار گرفـت و
شكست سختى خورد.
اين عمل احساناهللخـان كـه نـوعى انشـعاب تلقـى مـىشـد .و بيشـتر يـك عمـل
آنارشيستى بود تا يك عمل حساب شده نظامى ،بهاختالفات جنگل بار ديگر دامن زد.

توطئه و كودتا
اهللخان در خاطراتش مىگويد ،ميرزا را تحتتـأثير و سياسـت
همان نيروهايى كه احسان 
خود قرار مىدادند بار ديگر دست بهكار شدند .و در جلسهاى ميرزا را متقاعد كردند كـه
توطئهاى از سوى جناح چپ (حيدرخان و خالو قربان و سـرخو ) در جريـان اسـت.
بهتر است سه عضو مهم كميته سوم دستگير و محاكمه شوند.
پس جلسه مالسرا در  5آبان  3222بهكودتايى از پيش طراحى شده منجـر مـىشـود.
سرخو در آتش مىسوزد .حيدرخان دستگير و كشته مىشود .و خـالو قربـان بعـد از
سه روز خود را بهرشت مىرساند .و خود را تسليم مىكند.

نقدى بر يك كودتا
اهللخان ،جنگـل ديگـر تـوان
ميرزا كوچكخان نفهميد بعد از انشعاب و شكست احسان 
تيفيهاى خونين را ندارد .در واقع عمل ميرزا كودتا بر عليه مخال خـود نبـود .نـوعى
خودزنى سياسى بود .خودزنى كه ميرزا را در تاري ايران بـدنام و جنـبش انقالبـى را از
سازماندهى بزرو بهنام حيدرخان محروم كرد.

حيدرخان مىتوانست در هر زمان و هر مكان سازماندهى بزرو باشد .سازماندهـى
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كه از شروع انقالب مشروطه تـا لحظـه شـهادتش مثـل و ماننـدى نداشـت .حيـدرخان
تئوريسينى بزرو نبود .اما او ارگانيزاتورى بىبديل بود.
عمر كودتا نيز ديرى نپاييد .و دراين جدال نافرجام برنده نهايى انگليس و رضاخان بود.

جمعبندى جنبش جنگل
اهللخان در خاطراتش بازگو مىكند ،رفتهرفته
جنبش جنگل تا بهار  3602آنگونه كه احسان 
از درون درحال ركود ،سكون و فروپاشى بود .اما با آمدن ارتش سرخ بـهانزلـى ،جنگـل
جان تازهاى يافت و از يك جنبش رفرميست روبهزوال بهيك جريـان انقالبـى راديكـال
تبديل شد .جنبشى كه درصورت پيروزى بهتمامى اهداف انقالب مشروطه جامعه عمـل
مىپوشاند حضور حزب عدالت در تركيب كميته انقالبى رشت بىشك بهراديكال شدن
جنبش كمك كرد جنبش جنگل از يك جريـان اصـالحطلـب بـهيـك جريـان راديكـال
جمهورىخواه بدل شد ،كافى است مرامنامه  3066كنگره كسما با خواسـتههـاى پيشـين
ميرزا مقايسه شود.
در جامعه نيز حضور حزب عدالت در بين تهيدستان شهرى و دهقانـان كـمزمـين و
بىزمين چشمگير بود .تجمع مسجد جامع رشت برعليه تبليغات حزب عـدالت و فريـاد
وا اسالماى فئودالها و تجار نشان مىدهد كه حزب توانسته بـود نيروهـاى جديـدى را
بهميدان بكشاند.
اما اين حضور با افرا و تفريطهايى توطم بود كه اگر جنبش بـهحيـات خـود ادامـه
مىداد حزب مىتوانست بر چپروىهايش فائق بيايد .و امـا آنچـه كـه ميـرزا تبليغـات
كمونيستى بهحساب مىآورد طرح مسئله ارضى توسط حزب عدالت بود .تحليل حـزب
براين اساس استوار بود كه بـراى ورود و بـهميـدان كشـاندن دهقانـان بـهيـك انقـالب
اجتماعى حل مسئله زمين پايهاىترين شعارى اسـت كـه بايـد داده شـود .هرچنـد ايـن
ديدگاه بعداً در تزهاى معروف بهحيدرخان تيحيح شد .و حيـدرخان بـا رهـايىبخـش
دانستن اين مرحله از انقالب ،طرح مسئله ارضى را از دستور كار حزب خارج ساخت.
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مسئله اساسى جنگل
اهللخـان ،نـه
مشكل اساسى جنگل نه چپروى حزب عدالت بود ،نه آنارشيسـم احسـان 
ترديدها و دودلىها و ترسهاى ميرزا كوچكخان .جنگل فاقد يك رهبرى همـه جانبـه
بود تا بتواند تمامى اين ضع ها را درخود حل كند .نقا وحـدت سـه جريـان عمـده
جنگل را بجويد و همه را درزير پرچم يك انقالب رهايىبخش و دمكراتيك بهپيش برد.
با اين همه اگر جنگل مىتوانست بربدفهمىهايش فائق بيايد شانس پيروزىا كم بود.

بههم خوردن توازن قوا
توازن قوا بهضرر انقالب گيالن بود.
در چند قدمى اين جنبش محلى يك انقالب بزرو و جهانى صورت گرفتـه بـود .و
امپرياليسم جهانى بهسركردگى انگليس درپى آن بود كه كمربنـدى امنيتـى بـهدورتـادور
روسيه بلشويك بكشد .در اين استراتژى امپرياليستى ايران بهعنوان همسـايه شـوروى و
دروازه ورود كمونيسم بهآبهاى گرم جايگاه ويژهاى داشت.
در اين بازى خيلىها بايد قربانى مىشدند .تنها قربانى جنبش جنگل نبود .قاجار هم
بايد قربانى مىشد .كه شد.
از سويى ديگر شوروى در محاصره بـود .مجبـور بـود در ارتبـا تجـارى خـود بـا
انگليس باجهاى سياسى بدهد .باجهايى كه در آن عدم حمايت از انقالب گـيالن جـاى
داشت .و از سويى ديگر تز انقـالب جهـانى و برپـايى سوسياليسـم در اروپـا شكسـت
خــورده بــود .و بلشــويكهــا در پــى آن بودنــد كــه بــهجــاى حمايــت از جنــبشهـاى
رهايىبخش ،از حكومتهاى ملى و يا حكومتهاى بهظاهر ملى حمايـت كننـد .و ايـن
استراتژى شوروى بهضرر انقالب گيالن بود.

ديگر نكات
 . 3اشتباه ديگر جنگل در آن بود كه نتوانست انقـالب گـيالن را از يـك جنـبش محلـى
بهديگر نقا گره بزند و حركتى سراسرى ايجاد كند.

42

تاریخچه حزب عدالت و حزب کمونیست ایران

 .0ميرزا بنابر ماهيت طبقاتى و تعلقات خرده مالكىا قادر نبـود بـا طـرح انقـالب
ارضى ،تودهها ،وسيع دهقانان را بهانقالب بكشاند .خود نيز با اين شعارها مخـال بـود.
و آنرا چپروى مىدانست.
 . 2رهبران جنگل در كليت خود فاقد دانش الزم براى پيشـبرد يـك انقـالب بـزرو
بودند .ميرزا دانش سياسىا چيزى در حد يك روحانى متوسط بود .و احساناهللخـان
و خالو قربان هم از قد و قواره يك پارتيزان محلى ،چيزى بيشتر نداشتند.
تئوريسينهاى حزب عدالت مثل سلطانزاده در تحليل مرحله انقالب دچار اشتباهى
چپروانه بودند .و افرادى مثل پيشهورى فاقد پايگاه الزم براى اعمال اتوريتـهاى حزبـى
بودند .همه اين عوامل دست بهدست هم داد تا رهبران جنگل بهجاى حل مسالمتآميـز
اختالفات درون جبههاى بهتاكتيكهاى خودزنى سياسى متوسل شوند.
 .3قهـر كردن كوچكخـان .0 ،كودتـاى انقالبيون .2 ،انشـعاب احساناهللخـان و
 .2كودتاى كوچكخان
و در هر حركت اندامى از اندامهاى انقالب جدا شد.
تا حيدرخان در اسارت حسن آليانى بهشهادت برسـد .سـرخو در آتـش مالسـرا
بسوزد .و ميرزا در لحظات آخر رفيق راهش گائوك آلمانى باشـد .و خـود را بـهبـوران
بسپارد تا باورهاى تحقق نايافته در مغزهاى ي زده منجمـد شـده و سـر او بـهغنيمـت
پيشكش رضاخان شود.

صورتجلسه نخستين كنگره كمونيستهاى ايران حزب عدالت
امسال تابستان نخستين كنگره حزب كمونيست ايران (عدالت) بهرياسـت رفيـق آقـازاده
در شهر انزلى گشايش يافت.
رفيق ويكتور نماينده كميته آذربايجان حزب كمونيست روسيه ضمن تهنيت بهكنگره
گفت كنگره امروز براى ايران جوان و استقرار قدرت كارگران در كشور اهميت بزرگـى
دارد .براى رسيدن به اين هدف شـما بايـد بـدون وقفـه كـار كنيـد و بـيش از آنچـه در
كشورهاى سرمايهدارى كار مىشود نيرو و انرژى بهكار بنديد .بهويژه در ايـران تاكتيـك
شما بايستى محتاطانه و با نرمش باشد و با اوضاع و احـوال و واقعيـت ايـران مطابقـت
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كند .تاكتيك كمونيستى با نرمش است و منطق با اوضاع و احوال مبارزه و زندگى است.
رفيق ابوك از جانب ارتش سرخ ايران بهكنگره درود مىفرستد .سخنگو اعالم مىكنـد
كه رهايى كارگر ايرانى بهجز از راه قهـر ميسـر نيسـت .ايرانـى كـه گذشـته طـوالنى از
عظمت و آزادى دارد ،امروز خود را در چنگـال امپرياليسـم انگلسـتان مـىيابـد .ايـران
مجدانه در صدد است .اين يوغ را از گردن بيفكند .در اين امر نمىتوان موفق شـد مگـر
از طريق توسل بهاسلحه .سراسر ايران را آتش انقالب فرا گرفته است .اكنون كـه امـواج
مبارزه حتى بهسرزمين ايران رسيده است شـما كوشـندگان مبـارزه وظيفـه داريـد تمـام
نيروهاى انقالبى پراكنده را در يك واحد مبارزاتى مجتمع سازيد.
سپس رفيق آقازاده پيشنهاد مىكند كه براى احترام بهخـاطر ،كمونيسـتهـاى شـهيد
قيام شود .او با يادآورى نقش اين مبـارزان در راه آزادى زحمتكشـان بـهخيـوص نـام
رفيق غفارزاده مؤسس حزب عدالت را قيد مىكند( .نمايندگان برپا مىخيزند)

تركستان
رفيق سلطانزاده (نماينده ايرانيان مقيم تركستان) ،اخيراً كـار تشـكيالتى حـزب عـدالت
درتركستان را در فوريه ( )3602آغاز گشت پس از اينكه ما بـا رفقـا علـى خـانزاده و
فتحاهللزاده مالقات بهعمل آورديم در صدد بر آمديم كل كـار خـود را بـهسـوى مسـئله
ايران متمركز سازيم .از برآورد ما اين چنين نتيجه مىشود كه در سراسر تركسـتان عـده
كثيرى ايرانى گرسنه پراكنده هستند و در ميان آنها حدود  322222كارگرى كه بايـد در
حزب كمونيست مجتمع گردند.
بدين منظور سازمان ما در تركستان در  50محله ارگانهاى كمكى ايجاد كرده اسـت.
در شهرها و روستاها ،همه جا كميتههاى حزبى تأسيس شده است.
در اوايل امسال ( )3602در تاشكند نخستين كنفرانس حزبى برگزار گرديد كه در آن
حدود  5222كمونيست سازمان داده شده نماينده داشـتند .حتـى قبـل از برگـزارى ايـن
كنفرانس سازماندهى يك ارتش سرخ در تمام مناطق آغاز گشت .قابـل مالحظـه اسـت
كه بهشكرانه همين ارتش سرخ ايران بود كه ما توانستيم بر مشهد اين مركز ضـدانقالب
مسلط گرديم.
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نشست دوم
رفيق على خانزاده رياست جلسه را بهعهده دارد.
گزار كميسيون اعتبارنامـههـا قرائـت مـىگـردد .و از اعتبارنامـههـاى ارائـه شـده
بهكميسيون  22اعتبارنامه بهرسميت شناخته مىشـود .سـپس گـزار در مـورد ايـاالت
قرائت مىشود.
در داغستان يـك شـعب حـزب كمونيسـت ايـران وجـود دارد كـه در آن  522نفـر
عضواند و كار تهييجى آن با موفقيت پيش مىرود.

زنجان
رفيق سيدقلى حدادزاده تيويرى از فعاليتهاى حزب در زنجان بهدسـت مـىدهـد .در
اينجا تمام قدرت در دست دمكراتهاسـت كـه كمونيسـتهـا را تحـت پيگـرد قـرار

مىدهند .همچنين حزب عدالت مخفيانه كار مىكند و تا سرحد امكان مىكوشـد رابطـه
خود را با روستا حفظ كند.
عدهاى از رفقا براى كارهاى تبليغاتى و سازماندهى بهدهات اعزام شدهاند.

رشت
رفيق جبار كنگره را در جريان فعاليت حزب عدالت در رشت گذاشت .تا پيش از ورود
ارتش سرخ بهرشت  0گروه  05و  30نفرى وجود داشـت .پـس از ورود ارتـش سـرخ
شعبه رشت ميدان عمل خود را گستر داد .ما از هوادارى ارتش و تودههاى كـارگرى
برخورداريم .اكنون ،مجموعاً  32سازمان با  0222عضو و هوادار داريم.

اردبيل
رفيق نعمان حسينى ،از فعاليتهاى حزب در اردبيل سخن مىگويد .اين فعاليت بهدليـل
اينكه قدرت در دست دمكراتهاست بسيار دشوار است .پس از اشغال اردبيـل توسـط
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ارتش سرخ ،عدۀ زيادى از كارگران و دهقانانى كه در باكو اقامت داشـتند بـراى گـرفتن
اسلحه بهنزد ما آمدند .بدين سان است كه رفقاى زندانى ما آزاد شوند .روحيـه دهقانـان
انقالبى است .شعبه اردبيل  352عضو دارد.

آستارا
رفيق آخوندزاده اطالعاتى درباره فعاليـت حـزب در آسـتارا داد .در آغـاز ايـن فعاليـت
مخفيانه انجام مىشد .لكن از هنگام ورود ارتش سرخ فعاليت حزب قانوناً (علنى) انجام
مىگيرد .ما يك كارزار مهيجى در ميان دهقانان آغـاز كـردهايـم .دهقانـان نسـبت بـهمـا
حسنظن بسيار نشان دادهاند .و با آنان رابطه بسـيار نزديـك برقـرار سـاختهايـم .تعـداد
اعضاى ما  65نفر است.

انزلى
رفيق چلنگريان از فعاليت سازمان جوانان ،كارگران ـ دهقانان در انزلى صحبت داشـت.
پيش از اشغال اين شهر توسط ارتش سرخ ،يك شعبه كوچك  2نفـرى وجـود داشـت.
پس از ورود ارتش سرخ انزلى بهمركز فعاليتها بدل گشته اسـت .كمبـود تعـداد كـادر
مانع كار ما از نقا مختل است .و رفقاى تازه وارد روسهايى هستند كه بهامور ايـران
ناواردند .و فعاليتها با دشوارىهاى بسيارى روبهرو مىگردد .ما با كميته منطقـه رابطـه
برقرار نمودهايم .و يك شعبه تئاتر برقرار كردهايم .براى كـار در ميـان دهقانـان بـهافـراد
محلى نياز هست كه هنوز وجود ندارند 32 .نفر براى اعزام بـهبـاكو جهـت شـركت در
دروس تعليماتى (كادر) آماده شدهاند .سازمان جوانان  322نفر عضو دارد.

گزارش سلطانزاده
گزار دهنده (سلطانزاده) بهوضع مالى كشور اشاره مىكنـد و مـىافزايـد اگـر بودجـه
ايران را  26ميليون روبل (نرخ قديم) در نظر بگيريم (ديده خواهد شد) اين كـل درآمـد
حكومتى كه از دهقانان فقير بهدست مىآيد چگونه بهدست شاه هدر داده مىشود.
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از سوى ديگر (ثروتهاى) ايران توسط سرمايهداران خـارجى كـه بـهسـود خـويش
هرگونه ابتكار را در كشور خفه مىسازند بهغارت مىرود ،يك چنـين وضـعى در ميـان
اهالى روحيه انقالبى ايجاد مىكند .و وظيفه رهبر(ان) را تعيين مىسازد .سپس سخنرانى
بهروحيههاى حاكم در ميان مردم پرداخته مىگويد اگر اهالى ايران  35ميليـون تخمـين
زده شود 3 .ميليون آنرا سيد و روحانيون تشكيل مىدهند .تقريبـاً  2ميليـون ايـالت2 ،
ميليون تجار و كسبه ،كه در امر توليـد سـهمى ندارنـد و  2ميليـون مانـده را دهقانـان و
صنعتگران كه عمالً خوراك كلى اهالى ايران را تهيه مىكنند.
جمعيت فعال كشور در حدود  2ميليون نفر است .كـه از (كـار) آنـان ارز اضـافه
استخراج مىشود و ما بايد خود را بر آنان متكى سازيم.
وضع سخت و ناخوشايند دهقانان در يك سو و رابطه مستمر با پرولتاريـاى بـاكو از
سوى ديگر زمينه كامالً مساعدى براى كار انقالبى فراهم مىآورد.
درحال حاضر در ايران (وضعيت) انقالبى وجود ندارد .زيرا تـودههـا بـهطـور كلـى
درجنبش انقالبى شركت نمىكنند .شعارهايى كـه اكنـون بايـد بـهسـود انقـالب عنـوان
ساخت عبارتند از
 .3مبارزه عليه انگلستان .0 ،مبارزه عليـه دولـت شـاه و  .2مبـارزه عليـه خـانهـا و
زمينداران بزرو ،حتى اگر يكى از اين شـعارها كنـار گذاشـته شـود انقـالب در ايـران
بهپيروزى نخواهد رسيد.

نشست سوم
نشست بهرياست رفيق ميرباغى كاظمزاده افتتاح مىشود.
رفيق نايناشويلى سخن را آغاز مىكند .سـخنگو از سياسـت اسـتعمارى انگلسـتان و
فرانسه و ساير كشورهاى سرمايهدارى سخن مىراند و مىافزايد كـه بردگـى خلـقهـاى
شرق هرگز ابعادى چنين گسترده بهخود نگرفته بود .لكن امروز انگلسـتان و فرانسـه بـا
دشمنى جدى روبهرو هستند كه روسيه شوروى است .بدين دليـل اسـت كـه ليـدرهاى
انقالبى سراسر جهان بهدور روسيه شوروى گرد مـىآينـد .وى سـپس ضـمن پـرداختن
بهاقدام ما در ايران ،با تكيه بهارقام اظهار مىدارد كه دهقانان كه ما بايـد بـر آنهـا تكيـه
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كنيم كمتر از نيمى از جمعيت كشور را تشكيل مىدهند در حالىكـه همـين رقـم بـراى
روسيه  62درصـد اسـت .پرولتاريـاى بـاكو نيـروى عظيمـى بـراى خـاور اسـت .لكـن
روستانشينان بايد فعاليت عظيمى در مبارزه انقالبى از خود نشان دهند .بورژوازى آگاهتر
و متشكلتر مىتواند تودهاى عظيم از مردم را بهمبارزه عليه انگلستان بكشاند .بنابراين ما
بايد از اين نيرو براى مبارزه عليه تسلط انگليس استفاده كنيم .ما هرگـز بـا جنـبشهـاى
رهايىبخش مخال نبودهايم .بلكه برعكس از آنها حمايت مىكنيم .مـا تنهـا زمـانى بـا
آنها مبارزه مىكنيم كه قيد بهبند كشيدن ديگر خلقها را داشته باشند .همـه نيروهـاى
انقالبى بايد در مبارزه عليه انگلستان بسيج شوند .ما نمىتوانيم تاكتيـك ديگـرى داشـته
باشيم .در ايران هنوز زمان انقالب كمونيستى نرسيده اسـت .در سـال  3625لنـين نـه از
انقالب اجتماعى (سوسيال) بل از جمهورى دمكراتيك سخن مـىگويـد ،در آغـاز شـما
بايد از جنبش ملى كه راه تمايز طبقاتى را باز مىكند استفاده كند و پس از آن است كـه
بايد مطالبات انقالبى خود را مطرح سازيد .در حال حاضر شـما وظيفـه داريـد خـود را
متشكل كنيد .و خود را آماده رهبرى انقالب ايران سازيد.

ابوكف
رفيق ابوك بهپشت تريبون مـىرود انگلسـتان بـورژوا و امپرياليسـت ،اينسـت دشـمن
بزرو جنبش كمونيستى .كمونيستهاى با ضربه وارد ساختن بهبورژوازى انگلسـتان در
خاور براى امر انقالب جهانى كار مىكنند .بايد با تمـام وسـايل بـهامپرياليسـم انگلـيس
ضربه وارد ساخت .اگر بتوان از خانها اسـتفاده كـرده از آنـان حمايـت خـواهيم كـرد.
(مبارزه عليه انگلستان همه وسايل نيك (مشروع)اند.
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
صادق است .انگلستان بهضرب صنايع سنگين خـود صـنعتگران كوچـك را ورشكسـت
مىسازد و بهپرولتر بدل مىكند .بهنظر مىرسد كه دهقانان از حضـور انگلسـتان آگـاهى
نداشته باشند .و خانهاى محلى را نشناسند .تـوده دهقانـان (نـادان و بـىحركـت) هـم
مىتواند عليه انگلستان بهكار گرفته شوند و هم عليه روسيه .اين امر بستگى بهايـن دارد
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كه در چه جهتى بهروى آنان كار شود .لكن از طريق يك كار تهيجى كه بـهدقـت انجـام
گيرد در آن واحد هم زمينداران بزرو شمال ،بورژوازى و هم دهقانان قيام خواهند كرد.
آنچه بايد توجه جدى ما را بهخود جلب كنـد .پيـدايش مـرد انقالبـى ،كوچـكخـان و
انستيتو سيون قدرت سوويتى در ايران است .اگر بورژوازى امروز عليـه انگلسـتان قيـام
نمىكند و از كوچكخان پشتيبانى نمىكند علت آن در اشتباهى اسـت كـه مـا مرتكـب
شدهايم .و در ايران حكومت سوويتى تشكيل دادهايم (مقيـودم كميتـه انقالبـى آسـتارا
است) براى پايان دادن بهاين برخورد قابل تأس ما بايـد بـههمـه اهـالى بفهمـانيم كـه
حكومت شوروى در ايران در واقع نه زمينداران را تهديد مـىكنـد و نـه بـورژوازى را.
آنها نيز بهجنبش آزادىبخش ملى خواهند پيوست .و نيـز نبايـد هـيچ گونـه تظـاهراتى
عليه زمينداران و بورژوازى را اجازه داد .امروز جز از يك شعار نمىتواند سـخن گفـت
مرو بر انگلستان نابود باد حكومت شاه.
سپس كنگره يك قطعنامه  2مادهاى را بهتيويب رساند

قطعنامه
 .3جنگ جهانى نيروهاى مولده سرمايهدارى را منهدم ساخت و بهيك بليه جهانى انجاميد.
 .0جهان بورژوازى قادر نيست بهطرق گذشته سرمايهدارى جهانى را از نو مستقر سازد.
 .2مبارزهاى كه در پهنه بينالمللى بين طبقـه كـارگر و بـورژوازى در جريـان اسـت
حاصلى جز در هم پاشيدن صنعت سرمايهدارى ندارد.
 .2اشتهاى آزمندانه بورژوازى اروپا بهويژه بـورژوازى انگلسـتان بـىانـدازه افـزايش
يافته است.
 . 5اين امر بندگى كشورهايى چون تركيه ،ايـران ،افغانسـتان و هندوسـتان را توسـط
سرمايه اروپايى روشن مىسازد.
 .6وظيفه حزب كمونيست ايران عبارتست از نبرد عليه سرمايهدارى جهانى ،در كنار
روسيه شوروى ،حمايت از همه عناصرى كه عليه انگلستان و دولت شاه قيام مىكنند .و
بخشيدن ماهيتى هرچه جدىتر بهاين مبارزه و جلب تودههاى دهقان و كارگرى بـهآن و
پاراليزه كردن (خنثى كردن) عناصرى كه از مبارزه انقالبى مـىهراسـند و در عـين حـال
خواهان اخراج انگليسها هستند.
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 .5در عين حال نبايد هدف خود را از نظـر دور داشـت كـه عبارتسـت از انكشـاف
بخشيدن بهسازمانهاى خودمان ،ايجاد نفوذ در ميان تودهها تا هنگام نبرد طبقـاتى بـراى
كسب قدرت زمين و بتوانيم در رطس تودههاى كارگرى و دهقانى قرار داشته باشيم.
 .2شعار ما در اي ن زمان جز مبارزه بيرحمانه عليه امپرياليسم انگلستان و عليه دولـت
شاه و همه كسانى كه از آن دو حمايت مىكنند نيست.

نكاتى پيرامون نخستين كنگره حزب عدالت
 .3برگزارى اين كنگره در تابستان  3066نشان مـىدهـد كـه حـزب عـدالت در عمـر 5
سالها (سال تأسيس  )3065بهموفقيتهايى نسبى دست يافته است .و بـهايـن توانـايى
رسيده است تا نخستين كنگره خود را برپا دارد.
 .0اين كنگره در حضور  22كادر فعال حزبى برگزار شد.
 .2گزار ها نشان مىدهد كه حزب توانسته است در اغلب شهرها تشكيالت خـود
را مستقر كند.
 .2گزار ها همچنين بازگوكننده اين حقيقـت بـود كـه فعاليـت حـزب در تمـامى
شهرها بهشكل مخفى انجام مىگيرد .و فشار وحشتناك پليس سياسى اجازه هـيچ گونـه
فعاليت را نمىدهد .و كوچكترين تحركى با شديدترين وجهى سركوب مىشود .طُرفـه
آنكه اين سركوبها توسط دمكراتها صورت مىگيرد (حزب دمكرات)
 .5در اين كنگره عليرغم آنكه سلطانزاده در گزار خـود مـىگويـد توافـق كامـل
برقرار بود اختالفاتى اساسى جريان داشت.
 .6رفيق ويكتور از كميته آذربايجان شوروى حزب را بهاحتيا و نرمش فرا خوانـد.
كه آن روى حرفش انتقاد از چپروى بود.
 . 5ابوك مسئول سياسى ارتش سرخ در ايران ،اعالم كرد آتش انقالب سراسر ايران
را فرا گرفته است و رهايى بهجز از راه قهر و توسل بهاسلحه ميسر نيست.
 .2سلطانزاده تئوريسن حـزب اعـالم مـىكنـد وضـعيت انقالبـى وجـود نـدارد .و
شعارهاى حزب بايد بر عليه انگليس ،شاه و فئودالها باشد.
 . 6رفيق شويلى از حزب كمونيست شوروى اعالم كرد .كه در ايـران زمـان انقـالب
كمونيستى فراهم نشده و آنها از جنبشهاى رهايىبخش حمايت مىكنند.
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 . 32رفيق ابوك سمت اصلى مبارزه را بر عليه انگلستان دانست .از كميتـه انقالبـى
كوچكخـان حمايـت كـرد .از هـر گونـه

آستارا انتقاد كرد .و اعالم داشت بايد از ميرزا
تظاهرات بر عليه بورژوازى و خانها خوددارى كرد و تنها شـعار مـرو بـر انگلـيس و
مرو بر شاه را داد.
 .33سه مسئول شوروى حزب را بهنرمش فرا مىخوانند .و مىگويند زمـان انقـالب
كمونيستى در ايران فراهم نشده .بايد از كوچكخان ،بـورژوازى و فئـودالهـا حمايـت
كرد .و سمت و سوى مبارزه بر عليه انگليس باشد .اما سلطانزاده ضمن آنكه شرايط را
انقالبى نمىداند .مبارزه بر عليه فئودالها را نيز در دستور كـار قـرار مـىدهـد .قطعنامـه
پايانى نيز بهنفع نظر آن  2رطى مىدهد.
 .30آنچه مسلم است .و در گزار سلطانزاده نيز مشهود است نظر غالب حزب در
كنگـره نظـر ســلطانزاده و حمايـت از خواســتههـاى ارضــى دهقانـان اســت .امـا نظــر
ضعي ترى هم وجود دارد كه بهنظريات ابوك نزديك است .و اين نظـر در كنفـرانس
كه بعد از كنگره شرق برگزار مىشـود بـهنظـرى غالـب تبـديل مـىشـود و حيـدرخان
بهرهبرى حزب مىرسد.

گزارش سلطانزاده از نخستين كنگره حزب عدالت
در  02فوريه  3602نخستين كنگره حزب كمونيست ايران در شهر انزلى گشايش يافت.
اين روز نهتنها براى جنبش انقالبى ايران بلكه همچنين بـراى تمـام خـاور زمـين نقطـه
عطفى تاريخى است 22 .نفر نماينده عليرغم همه دسايس جاسوسـان انگلـيس از نقـا
مختل ايران در انزلى گرد آمده بودند كه در بين آنان نمايندگان كمونيستهـاى ايرانـى
مقيم تركستان و قفقاز حضور داشتند .برخورد جدى با تمام مسائل مـورد بحـث ،اتفـاق
نظر كامل و موضعگيرى آگاهانه در زمينه انتخابات نشان داد كه سرنوشت رهايى ايـران
در دستهاى مطمئن و قابل قـرار دارد ،نماينـدگان بـهطـور عمـده از بـين كـارگران و
دهقانان بودند .نقش روشنفكران در كنگره برجسته نبود .اگرچه اكثريت نماينـدگان بـين
35ـ 32سال در جنبش انقالبى ايران شركت جستهاند.
كارگران ايرانى مقيم باكو حتى در سال  3632با شركت در تظـاهرات جوشـان ضـد
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جنگ امپرياليستى گام بهميدان گذاشته بودند .در سال  3636كـارگران انقالبـى ايـران از
حزب سوسيال دمكرات جدا شده و مدتى طوالنى در بين توده پرولترى شـهر بـاكو كـه
اكثر كارگران ايرانى بودند مستقالً بهكار پرداختند.
پس از انقالب فوريه ( ) 3635اين گروه رشد يافته و نفوذ آن در ميان توده كـارگران
افزايش پيدا كرد .در عين حال كار بزرگـى در خـود ايـران انجـام مـىگرفـت .و اغلـب
بهترين كارگران براى تبليغ و سازماندهى بـدانجا فرسـتاده مـىشـدند بسـيارى از آنـان
هماكنون در زندانهاى تهران ،تبريز ،قزوين و شـهرهاى ديگـر زنـدانىانـد .بسـيارى را
انگليسىها يا بههندوستان تبعيد كرده يا بهراحتى تيرباران كردهاند .سال گذشته در رشت
يكى از بهتران ما ،رفيق غفارزاده ،الهامدهنده و سازماندهنـده بـزرو حـزب كمونيسـت
ايران را خائنانه تيرباران كردند .دو ماه نيز هنگـام اشـغال شـهر اردبيـل از طـرف گـروه
انقالبى ايران 35 ،نفر از رفقاى فعال ما از زندان آزاد شـدند .چنـدين نفـر از ايـن رفقـا
درحدود يك سال در زندان بهسر برده بودند.
هيچ نمايش بزرو كارگرى در باكو نبوده كه حزب ما فعاالنه در آن شـركت نجسـته
باشد .در سختترين روزهاى ارتجـاع ،حـزب كمونيسـت ايـران بـيش از  6222عضـو
درسازماندههاى مخفى خود داشته است .دو ماه پيش ما نامنويسى در ارتش سرخ ايـران
(نهضت جنگل) را آغاز كرديم .تعداد داوطلبين آنقدر عظيم بود كه ما ناچار نامنويسـى
را متوق ساختيم .زيرا از نظر فنى اين امكان را نداشتيم كه همه داوطلبـين را بـهانـدازه
كافى آماده سازيم.
كنگره تيويب كرد كه نام قديمى «عدالت ،بهنام حزب كمونيست ايران تبديل گردد.
بالفاصله پس از برگزارى كنگره ،تركيب جديد كميته مركـزى تيـميم گرفـت كـه هـر
عضو كميته مركزى بهمدت 2ـ 0ماه در استانهايى كه هنوز در اشـغال امپرياليسـتهـاى
انگليسى است بهكار مخفى بپردازد .يك هفته پس از تيويب اين قرار  6نفر از اعضـاى
كميته مركزى براى انجام وظيفه عزيمت كردند.
در حال حاضر فعاليت شديدى در جهت سازماندهـى و سـاختمان حـزب صـورت
مىگيرد .كميتههاى حزبى كه توسط عوامل انگليسى مختـل گشـتهانـد بـهتـدريج احيـاِ
خواهند شد .پيوند بين مركز و محالت نيز برقـرار خواهـد شـد .حـزب مـا بـهويـژه از
همدردى افراد ارتشى (يعنى افراد ژاندارم و قزاق) برخوردار اسـت ايـن نبايـد موجـب
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اشتباه گردد و اين قزاقها و ژاندارمها نبايد با معادل روسى آنـان مقايسـه نمـود .ريشـه
طبقاتى قزاقان و گروههاى ژاندارم ايرانى غالباً دهقانى است .و بيشتر از دهقانـان فقيـر و
بىزميناند .لذا اين افراد براى سازمان قابليت جذب سريع دارند .بهحسـاب تقريبـى مـا
درايران تا  32222عضو داريم كه در سراسر كشور پخشاند.
ما عالوه بر كار در ايران ،فعاليت وسيعى در بـين كـارگران ايرانـى مقـيم آذربايجـان
شوروى ،داغستان و تركستان انجام مىدهيم .ما با سازمان دادن كارگران ايرانـى در ايـن
سرزمينها يك هدف دوگانه را دنبال مىكنـيم .از يكسـو از طريـق كـالسهـاى حزبـى
همكار فعال تربيت مىكنيم و از سوى ديگر داوطلبين را بهسوى خود جلب مـىكنـيم و
اعضاى حزبى را براى مقاصد نظامى بسيج مىكنيم .در اين سرزمين سـازمانهـاى مـا از
نزديك با سازمانهاى كمونيست روسيه همكارى دارند.
3
حزب كمونيست ايران نقش تعيينكننده را در جنبش انقالبى ايران ايفاِ خواهد نمود.

دستورالعمل حزب عدالت براى كميتههاى حزب

0

اين فراخوان درسال ( 3602ژوئن) بهامضاى حيدرخان صـادر شـد .و از اعضـاِ حـزب
مىخواهد كه با تشكيل كميتههاى محلـى بـراى سـرنگونى دولـت در تـدارك قيـام
مسلحانه باشند.

متن بيانيه
«با توجه بهاينكه پيشرفت انقالب در ايـران بـهتشـكيل كميتـههـاى كمونيسـتى محلـى
(عدالت) بستگى دارد .ضرورى است هرچه زودتر ايـن كميتـههـا را بـهمنظـور تشـديد
فعاليت حزب كمونيست ايران در واليات و شهرها سازمان داد.
 .3اهداف كميتههاى محلى حزب كمونيست بهقرار زير است
ال ) پيوستن بهانقالب سياسى ،جنگ عليه امپرياليسم استعمارى انگلستان .سرنگون
ساختن دولت كنونى و ايجاد دولتى جديد.
1
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ب) تدارك قيام مسلحانه سازمانها و گروههاى حزبى بهمنظور تحقق انقالب
 .0وظاي فورى كميتههاى محلى
ال ) ايجاد يك كميته مركزى از ميان اعضاِ فعال ،مـنظم و مـورد احتـرام و عالقـه
همگان بهمنظور (رهبرى) اقدامات كميتهها
ب) تدارك ديدن بخشهاى ديگر براى عضوگيرى.
ج) بيدار ساختن نيروها و سازمانهاى انقالبى تحت هدايت كميته مركزى
د) آماده ساختن گروههاى محلى بهمنظور مبارزه انقالبى و قايم فورى تحـت فرمـان
كميته مركزى
 .2تاكتيك كميته محلى بهمنظور تحقق اهداف فوقالذكر
ال ) درجرايد ،بحثها ،جلسات و محافل تبليغ براى نجات شرق از چنگـال امپرياليسـم
انگلستان و عليه دولت كنونى كه يكى از موانع اساسى در راه سعادت ايران است.
ب) تبليغات فورى بهمنظور تجديد سازمان اتحاديههاى صنفى كه در سال 6ــ3622
توسط كارگران حرف مختل ايجاد شدند و براى تشكل كارگران ،بيدار ساختن آگـاهى
طبقاتى ايشان و تبليغات درميان آنان درسراسر كشور اهميت قابل مالحظهاى دارا است.
ج) تدارك (تشكيل) سازمان جوانان كه از نيروهاى كمكى پر اهميت براى هر عمـل
انقالبى است.
د) سازمان دادن سرويس اطالعاتى و ارتباطى منظم بـا سـاير گـروههـاى حزبـى
درمنطقه عمليات
ه) كميتههاى محلى موظفند هر ماه گـزار اقـدامات خـود بـهاوضـاع اقتيـادى و
سياسى محل عمليات خود را از طريق كميته ايالتى ارسال دارند.
و) كميته محلى مىبايد از يك منشى و دو عضو رهبرىكننده كه جلسـات حـزب را
فرا مىخوانند تشكيل خواهد شد .عـدهاى از اعضـاى هوشـمند وظيفـه خواهنـد يافـت
گروههاى ديگرى را در منطقه سازمان دهند.
ز) سازمان دادن اين گروهها در منطقه ،مانند گروههاى شهرى خواهد بود.
حيدرخان عمواوغلى ژوئن 0221
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دو ديدگاه حزب نسبت بهجنبش جنگل

3

سلطانزاده در مورد دو ديدگاه چنـين مـىنويسـد «دربـاره مقاصـد كوچـكخـان دايـر
بهاجراى انقالب بورژوا ـ دمكراتيك از طريق جلب خانهاى مختل  ،زمينـدارن بـزرو
و فئودالها ،تحت اين عنوان كه در مبارزه عليه شاه و انگليسـىهـا بايـد همـه ملـت را
متحد ساخت .ابراز نگرانى مىشـد .نيـاز بـهگفـتن نـدارد كـه حـزب كمونيسـت ايـران
نمىتوانست بر اين تاكتيك صحه بگذارد زيرا كامالً اعتقاد داشت كه هر انقالبـى در هـر
كشور عقب افتاد و كشاورزى كه ستم فئودالها را پايان نبخشيده و ميليونهـا دهقـان را
آزاد نسازد سرنوشتى جـز شكسـت نخواهـد داشـت و البتـه آزادى دهقانـان بـا كمـك
فئودالها تيور باطلى است و حزب اجبار داشت با آن مخالفت ورزد.
از آنجا كه بسيارى از كمونيستهاى ايران درباره تاكتيكهاى كميته مركـزى حـزب
كمونيست ايران در ترديد بودند من از جانب كميتـه مركـزى حـزب كمونيسـت ايـران
مأموريت يافتم با لنين (دراين باره تمـاس برقـرار كـنم) در تابسـتان  3602ايـن تمـاس
برقرار شد .و از لنين درخواست شد دستورالعملهايى درباره كار آينده ما صادر كند من
در آن هنگام براى شركت در دومين كنگره كمونيسم بينالمللى بهمسكو وارد شده بودم.
رفيق لنين با امور آن كنگره بسيار مشغول بود معالوص اين قول را داد كه ايـن مسـئله
را در اجالســيه اجرائيــه كمينتــرن مطــرح ســازد .درســت در همــين زمــان كميســيون
مخيوصــى مشــغول بررســى تزهــاى او دربــاره جنــبشهــاى ملــى و ضداســتعمارى
دركشورهاى مستعمره و نيم مستعمره بود ...لذا او نسبت بهايران توجـه خاصـى مبـذول
داشت .من بالفاصله نظرات رفقاى با تجربهمان و نتايج كنگـره را بـراى كميتـه مركـزى
حزب كمونيست ايران فرستادم .اما متأسفانه پـس از آن حـوادت بـا چنـان سـرعتى رخ
دادند كه انقالب ايران قـادر نبـود زيـر فشـارهاى بريتانيـا و شـاه دوام بيـاورد و دچـار
شكست گرديد.
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 3فوريه  3602در تاشكند در مسجد ايرانيان ،متينگ رنجبران ايرانـى برپـا گرديـد022 .
نفر از كـارگران ايرانـى حضـور داشـتند .متينـگ را نماينـده كميتـه مركـزى اشـتراكيون
(عدالت) على خانزاده گشود .سـپس رفيـق ميـطفى صـبحى از سياسـت اسـتيالگرانه
متفقين در ايران و در تمام شرق بيانات و توضيحات داد .همچنين رفيقان سـلطانزاده و
فتحاهللزاده درباره اقتياد ايران نطقهايى كردند .در آخر از طرف مجلس قرار نامه صادر
و قبول شد بنا بهپيشنهاد يك نفر از رفيقان قرار گذاشته شد براى فرستادن بهايـران يـك
اردوى سرخ از ايرانيان تشكيل يابد .در همان مجلـس  022نفـر يعنـى همـه حاضـرين
بهاردوى سرخ نامنويسى كردند.
ع ـ محمدزاده عضو كميته مركزى عدالت

نقل از مجله هفتگى شعلۀ انقالب چاپ سمرقند بهزبان فارسى شماره  05سـال دوم
مورخ  03مارس 3602

جمعبندى فعاليتهاى حزب عدالت
حزب عدالت مؤلفه فعاليتهاى سوسيال دمكراتيـك و جنـبش كـارگرى بـود .از سـال
 3636تا سال 3066( 3602ــ )3065بـراى آنكـه سوسـيال دمكراسـى بـا جنـبشهـاى
كارگرى ،دهقانى و تودهاى پيوند بيابد ،زمانِ كمـى اسـت .و يـك حـزب نوپـا بايـد در
كوران مبارزات اجتماعى خود را بيازمايد .بيابد .و با آزمودن تاكتيـكهـاى مبـارزاتى در
شرايط مختل راه نفوذ هرچه بيشتر را در طبقه نوپاى كارگر و جنبش انقالبى پيدا كند.
اين فرصت بهميزان كمى در اختيار حزب عدالت بود.
سركوب وحشتناك پليس همانگونه كه درگزار مسئولين حـزب دركنگـره انزلـى
بهكرات بازگو مىشود اسـناد نظميـه 2كـه گوشـهاى از آن را در تعقيـب و شـهادت
اسداهلل غفارزاده ديديم ،عقبماندگى ساخت اقتيادى ،اجتماعى ،فرهنگى ،فرصتهاى
1
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بسيارى را براى سازماندهى يك حزب سراسرى از حزب عدالت گرفت .حزب نوپـاى
عدالت در اولين گامهايش با نهضت جنگل روبهرو شد .نهضتى كه يك سوى آن ميـرزا
كوچكخان بود يك روحانى با ديـدى محـدود و رفرميسـم ،در سـوى ديگـر آن يـك

آنارشيست بهنام احساناهللخان.
اگر حزب عدالت در سالهاى قبل توانسته بود پايههايش را در داخل محكم كنـد .و
تحليل همه جانبهاى از وضعيت ايران داشت ،مطمئنـا برخـورد اصـولىتـرى بـا جنـبش
جنگل داشت .اما سركوبهاى مكرر پليس ،نداشـتن كادرهـاى الزم و زنـدگى در بـالد
قفقاز ،از فعالين حزب ،كادرهايى آماده كرده بود كه براى كـار در ايـران فاقـد تجربـه و
شناخت كافى بودند.
حزب از ابتدا در طرح كردن يا نكردن شعار انقالب ارضى دچـار تشـتت بـود .ديـد
غالب طرح اين شعار و بهميدان كشيدن دهقانان بهانقالب بود .اين ديـد بـهدرگيـرى بـا
كوچكخان منجر شد .هرچند تمامى اين اختالف همانگونه كه قبل توضيح دادهايم اين

مسئله نبود.
در فرجام نهايى كار بهمراجعه بهلنين و مشورت با او كشيده شد .امـا فرصـت بـراى
اين تيحيح و توضيح مواضع كم بود.
از پياده شدن ارتش سرخ در انزلى تا آمدن حيدرخان بهجنگل و تشكيل كميته سـوم
انقالب فرصت اندكى است .همه اين اتفاقات در مدت يك سال صورت مـىگيـرد .امـا
سه فاكتور فرصت موفقيت را از حزب مىگيرد.
 .3بههم خوردن توازن نيروها در منطقه .0 ،تغييـر سياسـت شـوروى در حمايـت از
جنبش و  .2وحشت ميرزا از حضور حيدرخان در منطقـه و تـن دادن بـهكودتـا برعليـه
ائتالف جديد .با تمامى اين افت و خيزها حزب عـدالت در فرصـت كوتـاه فعاليـتا
بهموفقيتهاى بسيارى دست يافت .در آستانه كنگره حـزب مـىتوانسـت روى 32222
نيرو حساب باز كند .و در اغلب شهرها تشكيالت خـود را برقـرار كـرده بـود .و بـهآن
درجه رشد كمى و كيفى (سازمانى و ايدئولوژى) رسيده بود كه مدعى آن باشد از امروز
او حزب كمونيست ايران است و نام عدالت را از خود بردارد.
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حزب كمونيست ايران
مدخل
حزب كمونيست ايران درنخستين كنگره حزب عدالت كه بهكنگره انزلى معروف اسـت
در سال  )3602( 3066متولد شد ،اما نطفه واقعى آن در سال  )3632( 3062بهوجود آمد.
حزب سوسيال دمكرات ايران (فرقـه اجتمـاعيون ـ عـاميون) در سـال 3625( 3022
ميالدى) بهوجود آمد .شكلگيرى اين حزب ميادف بـود بـا نفـوذ اوليـه انديشـههـاى
ماركسيستى در ايران .و همين آشنايى نخستين با انديشههاى سوسياليستى باعث شد كـه
طي ها و اليههاى مختل از طبقات مختل خود را سوسيال دمكرات بدانند و درايـن
حزب جمع بشوند ،بازرگان در كنار روحـانى ،پيشـهور در كنـار روشـنفكر ،كـارگر
دركنار دهقان.
در سالهاى بعد و با بهميدان آمـدن هرچـه بيشـتر كـارگران ،دهقانـان ،و تهيدسـتان
شهرى و تغيير مطالبات مردم از انقالب مشروطه ،جناح چپ سوسـيال دمكراسـى رفتـه
رفته از جناح راست و ميانه جدا شد .و با نفوذ هرچه بيشتر در ميان طبقـات فرودسـت
جامعه و بخشهاى كارگرى و روسـتاها ،پايـههـاى حـزب عـدالت ريختـه شـد .فرقـه
اجتماعيون ـ عاميون طى «انتباهنامـهاى» در سـال  3632منحـل شـد .و جنـاح چـپ آن
درانجمنها و تشكيالت علنى فعاليتهاى دمكراتيك خود را پى گرفت .و تـال كـرد
در ميان تودههاى كارگرى سازمانهاى اوليه خود را بهوجود آورد.
در سال  3636( 3065ميالدى) حزب عـدالت «نخسـتين جلسـات خـود را در روى
نيمكتهاى كازانهاى نفت باكو تشكيل داد» و مسئولين حزبى را بهسراسر ايران گسـيل
كرد تا شعبات حزب را در اياالت و واليات برپا كنند.
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بهروايت سلطانزاده از تئوريسينهاى حزب عدالت در كنگره انزلى ،حزب تـا زمـان
برگزارى كنگره توانسته بود  6222نفر را در سازمانهاى مخفى خود سازماندهى كند .و
پايههاى اوليه ارتش سرخ ايران را در انقالب گيالنى پىريزى كند.
در اين كنگره تيميم گرفته شد كه نام حزب از عدالت بـهحـزب كمونيسـت ايـران
تبديل گردد.

تزهاى حزب كمونيست
حيدرخان عمواوغلى و سـلطانزاده دو جنـاح قدرتمنـد حـزب عـدالت و بعـد حـزب
كمونيست بودند .تزهاى اين دو كه خطمشى حزب را در مقاطع مختل تعيين مـىكنـد
حائز اهميت بسيار مىباشد .در تزهاى ارائه شده توسـط حيـدرخان و سـلطانزاده يـك
نكته مهم و بحثبرانگيز وجود دارد .حيـدرخان بـورژوازى ملـى را انقالبـى دانـد .امـا
سلطانزاده ديگر رسالتى براى بورژوازى ملى قائل نيست.

تزهاى حيدرخان
 .3اين تزها در ژوئن  )3066( 3602در نشريه زندگى ملل شماره  322بهچاپ رسيد.
 .0زمان انتشار اين تزها يك هفته پيش از تشكيل كنگره حزب عدالت در انزلى است.
 .2حيدرخان در اين تحليل بهسه نكته مهم اشاره مىكند.
 . 3بورژوازى ملى ،بخشى از بورژوازى متوسط و بـزرو تـا اخـراج انگليسـىهـا از
ايران در ص انقالب خواهد بود.
 . 0خرده بورژوازى شهرى و فقرا در ص اول انقالب ملى خواهند بود.
 .2دهقانان تا بهآخر در سمت نيروهاى انقالبى خواهند ماند.
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در ايران انقالب صورت گرفت.
دولت تهران شكست نخورد ،و حتى احتماالً آنقدر نيرومند است كه قدرت را حفـظ
كند و كوشش كند كه حوادت  3625را تكرار كنـد ،يعنـى خلـق را از طريـق امتيـازات
واهى فريب دهد ،و سپس بهمـدد سـرنيزه و مسلسـلهـاى انگليسـى ،قـدرت خـود را
محكمتر (از پيش) بر دو كارگران و مردم فقير ايران مستقر سازد .اما آيا اين كوشـش
اين بار نيز موفق خواهد بود؟ اگر نيروهاى خارجى انقـالب ايـران را در نظـر بگيـريم،
دولت ايران با تاريكترين چشمانداز روبهرو است ،زيرا رابطه ما بين مردم فقير ايـران و
كارگران روسيه و آذربايجان هر روز محكمتر و ملموستر شـده ،در حـالىكـه نـاتوانى
امپرياليستهاى انگليسى ،اين حاميان سـرمايهداران و زمينـداران ايـران ،هـر روز بيشـتر
هويدا مىگردد .اما دولت رشت 2كه بهجز اوضاع و احوال ناشـى از نيروهـاى خـارجى
وضع مساعدى ندارد ،مسلما نخواهد توانست هنوز براىمدتى طوالنى قـدرت خـود را
استحكام بخشد.
ال طبيعـى اسـت كـه سـؤال كنـيم نيروهـاى اجتمـاعى كـه
به اين دليل اين امرى كام ً
براساس آن انقالب ملى در ايران استوار است يا بايد استوار باشد ،در چـه حـالتى قـرار
دارند .بهعبارت دقيقترى اين نيروها كه بهنحوى فعال يا منفعل ،عليه حكومـت شـاه در
تهران حركت خواهند كرد ،كدامند؟ تا آن حد كه بورژوازى ايران هنوز روابطى نزديـك
در تجارت با سرمايهداران انگليسى برقرار نساخته است ،مـا حـق داريـم انتظـار داشـته
باشيم در مرحله اول ،بخشى از بورژوازى متوسط و بزرو نيـز در ميـان نيروهـايى كـه
عليه دولت تهران قيام خواهند كرد ،باشند .در سال  ،3226حكومت شاه امتيـاز تأسـيس
امتياز نشر بليط التارى و فرو آن بهيك كمپانى انگليسى بـا سـرمايهدارى بـهمبلـغ 22
هزار ليره را گرفت .پـس از آن يـك سلسـله امتيـازات و انحيـارات از جانـب دولـت
 .1این مقاله از ترجمه فرانسه متن روسى منتشره در روزنامه «ژیزنى ناسیونال ستى زندگى ملل شـماره  )57( 11بـهتـاری
 17ژوئن  1221بهفارسى برگردانده شده اسـت .اماـاکننده مقالـه  P.Tاسـت کـه بـدون تردیـد حیـدر تـارف وردیـ
حیدرخان عمواوغلى است .این مقاله یك هفته پیش از تشکیل کنگـره نخسـت حـزب کمونیسـت در انزلـى منتشـر شـد .حـر
مسئله انجمن (سوویت) توسط حیدرخان بربسیارف از افسانهها دایر برمخالفت او با سیستم انجمن در ایران پرتو مىافکند.
 .2دولت انقالبى میرزا کوچكخان
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بهسرمايهداران انگليسى اعطا (و ظاهراً بهخاطر هيچ چيز) انجـام گرفـت .شـاه از بـارون
رويتر  522هزار ليره بابت حق انحيارى فرو تنباكو دريافت كرد .تمام اين امتيـازات
اين نتيجه را داشت كه هر روز سرمايه بيشترى از حيطه تجـارت و توليـد ملـى خـارج
گردد ،و بدين ترتيب در محافل سرمايهدارى ايران كه سـابقاً بـهاو كـامالً وفـادار بودنـد
دشمنانى براى شاه بهوجود آورد( .ناصرالدين شاه كه بهويژه بهخـاطر اعطـاى امتيـازات
بسيار بهانگليسىها بسيار نامحبوب بود ،سرانجام توسط يـك سـرمايهدار بسـيار مرفـه ـ
ميرزا رضا كرمانى ـ بهقتل رسيد) بسيار روشن است كـه طبقـه تجـار نـه متحـد بسـيار
وفادارى بل و حداكثر هم سفرى كوتاه مدت خواهد بود .در عين حال قابـل پـيشبينـى
است كه تا زمانىكه تمايزى ژرفتر در زمينه منافع انجام نپذيرفتـه اسـت ،و تـا اخـراج
انگليسى ها ،بورژوازى ايران در برابر مبارزه در حـال جريـان كـم و بـيش منفعـل بـاقى
خواهد ماند ،و شايد هم بهرهبران انقالب ملى كمك برساند.
چنانكه انقالب  3625نشان داد ،در ص اول انقالب ملى خرده بـورژوازى شـهرى

و فقرا ،يعنى كسانىكه بار اساسى تحميلى از جانب انحيـارات و امتيـازات امپرياليسـم
انگليسى را بهدو دارند قرار خواهند داشت.
حوادت مربو بهانحيار تنباكو ،نشان مىدهد كه منافع طبقات فقيـر كدامنـد ،و نيـز
نشانهاي است از شركت و درجه آگاهى ملى ايشان .ايـن انحيـار در واقـع تـا پـس از
قيامى كه در شهرهاى بزرو پديد آمد ،و پـس از تحـريم كامـل تمـام محيـوالت ايـن
انحيار و با اعالن تهديد اروپاييان ،فس نگرديد .بهاين دليل پيشبينى ايـن امـر دشـوار
نيست كه طبقات متوسط و فقير تا آخـر از دولـت انقالبـى حمايـت خواهنـد كـرد كـه
وظيفها اخراج سرمايهداران انگليسى و وابستگانشان در ايران بدان است.
حتى در حالتى كه بخشـى از اهـالى شـهرها پـس از اخـراج سـرمايهداران خـارجى
بهاردوى ضدانقالب بهپيوندند ،دهقانان بهسهم خـود ،بـههـر حـال تـا آخـر در سـمت
نيروهاى انقالبى باقى خواهند مانـد ،زيـرا دشـمنان مسـتقيم طبقـاتى ايشـان ،نـه آنقـدر
سرمايهداران خارجىاند ،بل زمينداران و سرمايهداران حريص ايرانى.
مطابق قوانين شريعت ،زمين متعلق بهكل مردم است و شاه ،مخلوق الهى ،جز حـافظ
نظم و ملك عمومى جامعه اسالمى نيست.
اما در واقعيت در هيچ جاى دنيا دهقانان بهاندازه ايران زير سـتمى چنـان دهشـتناك
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قرار ندارند بدون در نظر گرفتن اين واقعيت كه دهقان بايد  22درصد از حاصل خود را
به ملكدار ،تاجر ـ زميندار (يا مجتهد) يا خان ،استثمارگر مـوروثى ،تحويـل دهـد (اگـر
زمين را با وسايل خود كشت كند)؛ و اگر بذر و ابزار را از خان بگيرد بايد  25درصد را
تحويل دهد؛ موقعيت اجتماعى او طى سده اخير كامالً غيرقابل تحمل گشته است ،زيـرا
كل قدرت (حكومتى) ،كل دستگاه ادارى حكومت بيش از پيش در دسـت زمينـداران و
ملكداران (خانها بيش از اينها همه قدرت داشتند) يا نماينده ايشان ،مباشـران متمركـز
شده است.
در اين سالهاى اخير مباشران حق تحييل ماليات از دهقانـان ،حـق تعـين ماليـات،
اخذ جرائم اجراى تنبيهات بدنى دهقانان ،اعزام ايشان بهزندان براى مـدت نـامعلوم ،يـا
حتى محكوم كردنشان بهمرو را بهدست آوردهاند .مباشر چشم اربابش اسـت .او مـدير
اصلى ،پليس محلى ،بازپرس ،جاسوس ،جالد ،و در يك كالم همه كاره است.
دهقانان مدتها است بـه حـق خـود را بـر مالكيـت ريـش (؟) (ملـك ،باغسـتان ،و
موستان) از دست دادهاند ،اما آيا براى ايشان جاى نگرانى نسـبت بـهريـش (؟) هسـت،
درحالىكه مجبوراند دختران خود را موافق حق سيفا (؟)( 1اگر زيبا باشند) بـراى مـدت
سه ماه بهحرم ملكدار بفرستند.
اينجا است توهين بهشرف انسانى ،بهاخـالق و بـهبرابـرى .و از همـين نـوع اسـت

غارت روستاها توسط دزدان سرگردنه كه از حمايت شاه و وليعهد برخوردارند ،زيرا كه
ايشان هدايايى عظيم بهپول دريافت مىكنند (قبايلى هستند چون على حسـن خوحـالو،
جهان بيگلو و بسيارى ديگر كه تنها براساس غارت زندگى مىكنند) .تمام اين واقعيـات
دهقانان را بهسوى مبارزه براى رهايى خويش يا اميد وافر بدان سوق دادهاند.
در همان سال  ،3625دهقانان ايران در وحدت نزديـك بـا فقـراى شهرنشـين سـعى
كردند نظم اجتماعى نوينى بهدست آورند ،و در پارهاى موارد رعايا موفق شـدند مباشـر
را از ده بيرون كنند .از پرداخت ماليات و ديگر تحييالت كـه بـهايشـان وارد مـىآمـد،
سرباز زنند.
دهقان در روستاهاى خود سوويت (انجمن)هاى محلى انتخـاب كردنـد كـه وظيفـه
 .1کلماتى که در جلویشان عالمت ؟ قرار گرفتهاند .در متن روسى خوانا نبوده یا قابل ترجمه نبودهاند( .مترجم)
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داشت يك دهم محيول را جمعآورى كرده ،بهانجمنهاى (مشابه) در شهر براى تـأمين
مخارج حكومتى بفرستد .اميد داشته باشيم كه رفقاى ما ،كمونيستهاى ايرانى بتوانند از
تجربه جنبش دهقانى  3625اسـتفاده كننـد ،و در مرحلـه نخسـت بتواننـد انجمـنهـاى
روستايى سازمان دهند تا سرانجام با مدد انجمنهاى كارگران و فقـراى شـهرى عـدالت
تقسيم اقتيادى برقرار گردد( .حزب كمونيست ايران عدالت نام دارد!) انقالب ايران ديگـر
نمىتواند تنها بهآزاد كردن تودههاى زحمتكش از يوغ استعمار خارجى بسنده كند.
«عدالت بايد عمليات خود را تا انهدام آخرين ملكدار ،خان ،مباشر ،از هـر ملتـى يـا
مذهبى مىخواهد باشد ،ادامه دهد .انقالب ملى بايد بهانقالب اجتماعى دگرسان گردد.
(حيدر تارى ورديف)

تزهاى سلطانزاده
اين تزها در سال ( 3066دسامبر  )3602در روزنامه زندگى ملل چاپ شده است
 .3انقالب اجتماعى و پايان سرمايهدارى تنها در سطح جهانى متيور است.
 .0الزم نيست كه كشورهاى مستعمره و نيمهمستعمره از مرحله انقالب ملى ـ دمكراتيـك
عبور كنند.
 . 2در پروسه مبارزه بر عليه امپرياليسم بورژوازى از ترس تعميق انقالب بـهاردوگـاه
ضدانقالب ملحق مىشود.
 .2امپرياليسم در صدد كنترل اقتيادى مستعمرات است.
 .5تحكيم جنبش و تضعي بورژوازى در كشورهاى پيشـرفته ،سـرمايه را بـهسـوى
شرق كوچ مىدهد .كه اين امـر باعـث عكـسالعمـل بـورژوازى محلـى و اتحـاد او بـا
اشرافيت مالك مىشود.
 .6با توجه بهنبود عناصر پرولترى سوسياليستى ،جهل و بىخبرى دهقانان بـهويرانـى
كامل خرده بورژوازى ،گردانهاى و پيشاهنگ طبقه كارگر ،خرده بورژوازى و تودههـاى
دهقانى بههمراه هم قادرند بهسوى انقالب اجتماعى گام بردارند.
 .5در كشورهاى فقير خردهبورژوازى از همه طبقات انقالبىتر است.
ـ احزاب كمونيست بايد بهسمت اتحاد با خرده بورژوازى بروند.
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ـ بورژوازى در انقالب ملى ـ دمكراتيك ديگر نقشى ندارد.

تزهاى رفيق سلطانزاده

1

انكشاف جنبش كمونيستى و تاكتيك بورژوازى امپرياليستى در خاور زمين.
 .3پيشرفت عظـيم تكنيـك و راه هـاى ارتبـاطى ،رشـد كـالن مبادلـه كـاال بـين دور
افتادهترين نقـا كـره ارض ،تمركـز بـيش از انـدازه تحكـيم يافتـه سـرمايه در دسـت
بزروترين كنسرسيومهاى بانكى و اتحاديههاى بينالمللـى كارفرمايـان ،و ادغـام مـداوم
عقبماندهترين كشورهاى جهان در جريان عمومى توليد كـااليى ـ تمـام ايـنهـا نشـان
مىدهد كه سرمايهدارى تا حد تبديل بهيك اقتياد واحـد جهـانىِ تفكيـكناپـذير رشـد
يافته است ،و اينكه خروج اين يا آن واحد اقتيادى مهم از تركيب آن بايد سـير عـادى
زندگى اقتيادى آنرا مختل سازد و آنرا در بنبسـت قـرار دهـد .بـدين دليـل انقـالب
اجتماعى و پايان سرمايهدارى تنها در سطح جهانى متيور است.
 .0اين عقيده حاكم كه انقالب اجتماعى دركشورهاى مستعمره و نيمهمستعمره بايـد
از مرحله يك انقالب ملى ـ دمكراتيك گذر كند ،كامالً درست نيست .مستعمره يا نيمـه
مستعمره در رابطه با اقتياد جهانى ،يكى از مناطق عقبمانده آن است ،اما در عينحـال
از نظر اقتيادى بهنحو محكمى بدان متيل است .انقالب اجتمـاعى توسـط پرولتاريـاى
ممالك سرمايهدارى پيشرفته بايد ضرورتاً طى جريان حوادت ،مستقل از درجه انكشـاف
آنها ،بهساير كشورها نيز گستر يابد ،چنانكه انقالب روسيه تـدريجاً بـهكليـه منـاطق
عقبافتاده امپراتورى سابق روس گستر يافت.
 .2انكشاف منطقى انقالب جهانى چنان است كه جنـبش آزاديبخـش دركشـورهاى
مستعمره و نيمهمستعمره در جريان نخستين مرحله مبارزه خود عليه امپرياليسـم جهـانى
مىبايست ضرورتاً بهسوى روسيه شوروى ،بهمثابه تنها مدافع خلقهاى سـتمديده عليـه
سياست چپاولگرانه سرمايهداران اروپايى دست نزديكى دراز كند .لكن در آينده شـكاف
نيرومندى بايد پديد آيد ،زيرا هرچه كه جنبش كمونيستى بيشتر انكشاف مىيابد ،هرچـه
 .1نخستین بار بروسى در روزنامه ژینى ناسیونال ستى دسامبر  1221منتشر شد .ترجمه فارسـى اولـین بـار در پشوهشـنامه
مسایل انقالب و سوسیالیسم (مانیفست  1بهار  )1171نشر یافت.
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تضادهاى طبقاتى بيشتر تشديد مىگردند ،بههمان نسبت بورژوازى جهـانى نيـز ارتجـاعىتـر
مىگردد .و از آنجا كه بورژوازى كه در كشـورهاى مسـتعمره پرچمـدار انقـالب ملـى
است ،اين اوست كه بههدايت ضمير طبقاتىا و با هراس از نمونـه روسـيه ،درتـال
حفظ دارايى و امتيازات خويش يا چون در ايران علناً بهاردوى ضدانقالب مىپيوندد يـا
اينكه ،در اثر اجبار بهشركت در مبارزه انقالبى ،از نخستين امكـان موجـود بـراى عقـد
قرارداد با اروپاى سرمايهدارى استفاده مىكند ،چنانكه تركيه كرد ،زيرا كه بهترين حـامى
براى حفظ شيوه زندگى بورژوازى بههر حال (قدرتهاى) آنتانتاند.
 . 2افزون براين ،درعير شديدترين مبارزه طبقاتى حتى استقالل غيرواقعى (تينعى)
مىتواند بورژوازى ملى يك كشور مستعمره يا نيمـهمسـتعمره را كـامالً راضـى كنـد .از
سوى ديگر با تشديد تضـاد طبقـاتى در كشـورهاى متروپـل ،بـورژوازى ايـن كشـورها
دربرابر مستعمره نرمش بهخرج مىدهند.
افزون بر اين ،نظريه ايجاد يك حكومت امپرياليستىِ خودبسنده (طرح چمبرلن) طى
جنگ (جهانى اول) با شكست كامل روبهرو گرديد و در عين حال آتش افروزان جهانى
جامعه ملل ايقان دارند كه خدمتى كه مستعمرات خودمختار بهآنهـا كـردهانـد كمتـر از
خدمتى نيست كه ساير مسـتعمرات در داغـان سـاختن قـدرت نظـامى آلمـان بـهآنهـا
كردهاند .بدين دليل آينده نزديك شاهد تجديد نظر جدى سياسـت اسـتعمارى در تمـام
كشورهاى امپرياليستى خواهد بود .ايشان بـهجـاى نگهـدارى يـك ارتـش عظـيم بـراى
سركوب دائمى قيامها ،برحسب نياز مقدارى آزادىهاى سياسى را مجاز خواهند شـمرد،
و نفوذ اقتيادى را عمدتاً در دست خود نگـه خواهنـد داشـت .شـبح انقـالب جهـانى
امپرياليستها را آنچنان بههراس مىاندازد كه روحيه هرچه بيشتر مداراكنندهاى اختيـار
مىكنند( ،ولى) بهاين شر كه همه چيز در چارچوب جامعه بورژوازى باقى بماند.
 .5تحكــيم جنــبش كمونيســتى و تضــعي موقعيــت بــورژوازى در كشــورهاى
سرمايهدارى پيشرفته ،مىبايد اجباراً در ميان طبقات دارا وحشتى ايجـاد كنـد ،كـه بـراى
حفاظت از سرمايههاى خود در مقابل انقالب پرولترى مىآيد اين سرمايهها را با خدمت
بهمناطق دور از خطر و ،مهمتر از همه ،بهخاور زمين صادر كننـد (نمونـه ،ايتاليـا) ،ايـن
وضع درجه عكسالعمل بورژوازى محلى را افزايش خواهد داد و وى را مجبور خواهد
ساخت با اشرافيت مالك متحد گردد ،و بدين سان سياست ملى را بـا سياسـت طبقـاتى
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مربــو خواهــد كــرد ،و شــايد پرولتاريــاى پيروزمنــد (متروپــل) بــا وانــده
(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.
 .6با توجه بهعدم تقريباً كامل عناصر پرولترى با بينش جهانى جمعى (كولكتيـو)ا
دراين كشورها و جهل غيرقابل باور و خوارى تودهها دهقانى ،كـه بيرحمانـه از جانـب
زمينداران بزرو استعمار مىگردند و هنوز تحت شـرايط سـنگين خـدمتگرىِ (سـرواژِ)
فئودالى قـرار دارنـد ،جنـبش كمونيسـتى در حـال رشـد در مبـارزه خـود عليـه بلـوك
ارتجاعيون مىآيد در خاور زمين خود را عمدتاً بهروى اقشـار خـردهبـورژوازى متكـى
سازد .هيچ طبقهاى در طول جنگ (جهانى اول) در اين كشورها تا حد خردهبـورژوازى
بهويرانى كشانده نشد .و تنها او است كه ،بههمراهى گـردانهـاى پيشـاهنگ كـارگران و
تودههاى دهقانى (آنجا كه اين تودههـا وجـود دارنـد) ،قـادر اسـت بـهسـوى انقـالب
اجتماعى گام قاطعانه بهپيش گذارد .و بسيارى از شعارهاى آنرا بهمـورد اجـرا در آورد.
اين طبقه تاريخاً همواره از سرنوشت خود ناراضى است و بههمـين دليـل دركشـورهاى
عقبافتاده انقالبىتر از همه است.
احزاب كمونيست خاور زمين بايد در آغاز دست اندر دست با اين عناصر تـا اتحـاد
كامل با آنان پيش روند .وجود با معنى احزاب كمونيست در كشورهاى مستعمره و نيمه
مستعمره تنها پس از پيروزى بر بلوك طبقات دارا متيـور اسـت .در هـر حـال ،تيـور
باطل اينكه توانايىهاى بورژوازى در سـمت انقـالب ملـى ـ دمكراتيـك ظـاهر شـوند
مىآيد يك بار براى هميشه ترك گفته شوند.
VANDEE

آوتيس سلطانزاده

تحليل حزب كمونيست
 .0ساخت طبقاتى جامعه ايران
 .3ايران كشورى است درحال عبور از پدرشاهى و ايلى ،فئودالى بهسوى سرمايهدارى.
 .0يگانه طبقه توليدكننده دهقانان هستند.
 .2متيديان در امر دولتى اساساً همان نمايندگان قديمى اشرافيت فئودال هستند.
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 . 2ايالت كوچنده زندگى ابتدايى دارند و بخشى از زندگى خود را از طريـق غـارت
و باجخواهى از روستاييان مىگذرانند.
 .5صنايع بزرو فابريكى در ايران وجود ندارد ،و كوششهاى اوليه نيز بهخاطر نقش
روس و انگليس شكست خورده است.
 . 6درايران پرولتارياى صنعتى وجود ندارد .و آن مقدارى هم كه بودند دراثر ورشكسـتگى
كارخانجات يا مهاجرت كردهاند ،و يا در شهرها بهلومپن ـ پرولتاريا تبديل شدهاند.
 .5لومپن پرولتاريا كه از كارگران ،پيشهوران و صنعتگران سابق تشكيل شده و مـدام
دهقانان ورشكسته و بىزمين بهآنها اضافه مىشود .نسبت مهم اهالى شهرهاى ايـران را
تشكيل مىدهد .اين جريان نظر بهشرايط غيرقابل تحملى كـه بـراى ادامـه حيـات دارد.
جريانى است بسيار انقالبى ولى غيرمتشكل و فاقد آگاهى طبقاتى.
 .2تجار كوچك و متوسـط بـهعلـت رقابـت بـا انحيـارات خـارجى در وضـعيت
ورشكستگى هستند و از روحيه انقالبى برخوردارند.
 .6قشر فوقانى روحانيت ،بهعلت مالكيت زمين ،مرتجع و طرفدار دولت است.
 .32قشر پايين و ميانه روحانيت كه از زمين و امالك وقفى عوايد چنـدانى نـدارد .و
از نظر منافع اقتيـادى كـامالً بـهخـرده بـورژوازى وابسـته اسـت ،طرفـدار اصـالحات
دمكراتيك است.
 .33مالكين بزرو كه طبقه حاكمه را تشكيل مىدهند .طرفدار دولت ،و حفظ سـلطه
امپرياليستهاى خارجى درجهت فقط موقعيت و منافع خود هستند.
 .30سير قهقرايى اقتياد كشور ،زمينه را براى انقالب ايجاد مىكند كـه درمقابـل
طبقه ضدانقالبى ،لومپن پرولتاريا ،دهقانان ،كسبه كوچك و متوسط قرار دارنـد .كـه
بالقوه انقالبىاند.
 .32مرحله انقالب رهايىبخش و ملى است .كه اهدافشان رهانـدن خلـق از اسـارت
خارجى و تثبيت استقالل كامل سياسى و اقتيادى است.
 .32رهبرى انقالب در اين مرحله در دست خرده بورژوازى است.
 .35در چنين شرايطى كه پرولتارياي صنعتى كامالً غيرمتشكل ،دهقانان در تاريكى و
جهالت و فاقـد خودآگـاهى طبقـاتى هسـتند تيـور مبـارزه طبقـاتى و رهبـرى حـزب
كمونيست امرى است قطعاً نادرست.
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 .36در مراحل بعدى است كه انقالب؛ عبور از ايـن مرحلـه رنـگ طبقـاتى بـهخـود
مىگيرد و مبارزه سوسياليستى آغاز مىشود.

 .2هدف آنى حزب
اعتالِ و گستر نهضت آزاديبخش كه هدف آن اخراج انگليسىها و سرنگونى شاه است.
 . 0دادن آگاهى طبقاتى و متشكل ساختن دهقانان و مستمندان شهرى است .تـا پـس
از اخراج انگليسىها بتوان مبارزه ملى را بهمبارزه طبقاتى تبديل كرد.

نزديكترين وظيفه حزب
 .3تربيت كادرهاى حزبى .0 ،گردآورى همه نيروهاى انقالبى در اطراف حزب .2 ،تبليغ
و تهييج وسيع مردم بر عليه امپرياليسم جهانى .2 ،كار تبليغى دامنهدار در ميان دهقانان و
مستمندان شهرى .5 ،كار تشكيالتى بين طبقات زحمتكش و ايجاد اتحاديهها سـنديكاها
و تعاونىها .6 ،تشكل نيروهاى مسلح انقالبى ملى و  .5سرنگون ساختن دولت شاه

تاكتيك حزب در اين مقطع
 .3امتناع از تدابير خالص كمونيستى .0 ،اتحاد همه طبقات .2 ،ارتبا نزديك بـا حـزب
دمكراتهاى چپ (خيابانى) .2 ،اتحاد با دمكراتهاى چپ براى شـركت در انتخابـات،
 .5همكارى با ميرزا كوچكخان .6 ،شركت در انتخابـات مجلـس و اسـتفاده از تريبـون
مجلس براى مقاصد انقالبى .5 ،شورايى كردن حكومت بدون آنكـه محتـواى پرولتـرى
داشته باشد .و  .2حل مسئله زمين در اين مرحله بهنفع دهقانان

برنامه حزب كمونيست ايران (كنگره انزلى)
اين كنگره از سوم تا پنجم خرداد  3066در شهر انزلى برگزار شد .و حـزب موفـق شـد
برنامه خود را از تيويب شركتكنندگان بگذارند.
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تحليل وضعيت (نكات كليدى)
 .3عير انقالب جهانى پرولترى فرا رسيده است .0 .در ايران دهقانان تنها طبقه مولدنـد.
 .2طبقات ستمديده در شرق بهعلت عقبماندگى سياسى ـ اقتيادى هنوز نتوانسـتهانـد
يك حزب انقالبى اساسى مستحكم ايجاد كنند .2 .منـافع مالكـان بـزرو ارضـى ،ادامـه
سياست استعمارى قدرتهاى بزرو را مىطلبد .5 .بورژوازى شهرى با تمام قوا برعليـه
دخالت خارجى اسـت .6 .روحـانيون بـرعليه واردات از كشـورهاى «كافر» معترضاند.
 .5دربين طبقات حاكم احساس يگـانگى وجـود نـدارد .جنـاحى وابسـته بـهبازارهـاى
متروپلاند و جناحى ديگر بهدنبال استقالل داخلىانـد . 2 .بـهعلـت ضـع بـورژوازى
انقالب المحاله از مرحله ملى بهمرحله اجتماعى تغيير مـىيابـد .6 .نزديكـى بـا روسـيه
پرولترى اين منبـع عظـيم نيـروى انقالبـى بـراى جنـبش رهـايىبخـش ايـران اهميـت
تعيينكننده دارد.

رئوس برنامه حزب
 .3نظام شورايى بهمثابه عالىترين شكل شـركت مـردم در حكومـت .0 ،سـلب حقـوق
سياسى از سرمايهداران .2 ،فراهم كردن امكان عملى آزادى سياسـى و مطبوعـاتى بـراى
كارگران .2 ،برابرى همه مستقل از جنس ،مذهب ،نژاد و مليت .5 ،همه قدرت بهدسـت
شوراها .6 ،اتحاد بين كارگران و سربازان .5 ،تأمين ارتش سرخ .2 ،اتحاد فـدراتيو همـه
مليتها .6 ،تأسيس شبكه وسيع مدارس در سراسر كشور .32 ،تعليم اجبـارى و رايگـان
و همگانى تا  35سالگى .33 ،ملى كـردن صـنايع .30 ،ملغـى سـاختن مالكيـت عمـومى
برزمين .32 ،ملـى كـردن بانـكهـا .32 ،كـاهش ماليـات بـر زحمتكشـان .35 ،سـاخت
شيرخوارگاه ،كودكستان و پرورشگاه و بهبود تعليمات عمومى .36 ،سـاخت كـوىهـاى
كارگرى 2 .35 ،ساعت كار روزانه .32 ،تأمين كمك پزشكى و دارويى با كيفيت رايگـان
و  .36گستر راههاى ارتباطى

حزب کمونیست ایران

69

برنامه حزب كمونيست ايران (بلشويك)
مصوبۀ كنگره انزلى

1

انقالب اكتبر ( 05اكتبر (تقويم قديم)  5نوامبر (تقـويم جديـد)  )3635و پايـان ظفرمنـد
جنگ داخلى در روسيه ،مبارزه شديد طبقاتى در آلمان ،اتريش ،مجارستان ،و اعتيـابات
عمومى ممتد در فرانسه ،انگلستان ،و امريكا و غيره نشان مىدهد كه جامعه سرمايهدارى
عمدتاً شكاف برداشته ،عير انقالب جهانى پرولترى كمونيستى فرا رسيده است.
اين انقالب نتيجه اجتنـابناپـذير انكشـاف سـرمايهدارى بـود كـه اسـتثمار و سـتم
خلقهاى عقبمانده را تا سرحد ممكن مىراند.
ويژگى جامعه بورژوا عبارت از توليد كااليى براساس مناسبات توليدى سرمايهدارى،
كه در نتيجه آن مهمترين و اساسىترين وسايل توليـد ،يعنـى كارخانجـات و مؤسسـات
توليدى ،بانكها ،اراضى و غيره بهطبقه قليلالعـدهاى از مردمـان ثروتمنـد تعلـق دارد ،و
درحالىكه اكثريت عظيم اهالى رنجبران هستند كه مجبورند بهعلت وضع اقتيادىشـان،
مداوماً يا متناوباً نيروى كار خود را بفروشـند ،يعنـى چـون مُـزدورر نـزد سـرمايهداران و
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
مــىافزاينــد و موجبــات اضــمحالل توليدكننــدگان و صــاحبان كارگــاههــاى كوچــك و
صنعتگران و غيره را فراهم مىآورد ،و از اهميت اقتيادى آنان درجامعه توليدى تا حدقابل
مالحظهاى مىكاهد و آنها را دريك وابستگى سنگين نسبت بهسرمايه قرار مىدهد.
توليدكنندگان كوچك ورشكسته از اين نوع پارهوار بهپرولتـر بـدل شـده درخـدمت
سرمايهدار و مالك ارضى قرار مىگيرند ،و پارهوار بهيك زنـدگى گرسـنه و محنـتبـار
ادامه مىدهند.
درعينحال ،همين پيشرفت تكنيك ،بهكار گرفتن زنان و كودكان را درپروسـه توليـد

درسطحى وسيع ميسر مىسازد .و از آنجا كه از سوى ديگر انكشاف فنون كاهش نسبى
 .1این سند که متأسفانه بهعلت عـد دسترسـى بـهمـتن فارسـى ن از روف مـتن روسـىاش نخسـت بـهفرانسـه و سـس
بهفارسى برگردانده شده است گفتن این نکته ضرورف است که نقش اصلى تنظیم این سند بـهعهـده رفیـس سـل انزاده
بوده است.
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نياز صاحبان صنايع را بهنيروى كار زنده كارگران موجب مىگردد ،تقاضا بـراى نيـروى
كار المحاله نسبت بهعرضه او افزايش مىيابد .نيروهـاى مولـده همـواره بالنـده جامعـه
سرمايهدارى مداوماً در جستجوى مناطق جديد براى فرو كاالهاى توليد شـده اسـت.
بازار داخلى براى اين (امر) ناكافى است ،زيرا افزايش الينقطع توليد بدون رشـد متنـاظر
استثمار در مناطق جديد از كره ارض و كشاندن ممالك كهـن غيرسـرمايهدارى بـهدرون
گرداب اقتياد جهانى ،ادامه حيـات دهـد و خـود را انكشـاف بخشـد« .چنـين وضـعى
دركشورهاى بورژوا ،و رقابت مداوماً بالنده اين كشورها در عرصه بازار جهـانى عرضـه
كاال را كه بهنحوى فزاينده توليد مىشود ،هرچه بيشتر دشوارتر مىسازد .اضافه توليـدى
كه در دورانهاى ركود كم و بيش طوالنى صنعت پديد مىآيد ،بيان نتيجه اجتنابناپذير
انكشاف نيروهاى مولده در جامعه بورژوازى است ،بحرانها و دورانهاى ركود صـنعتى
بهنوبه خود ،همـواره موجبـات ويرانـى توليدكننـدگان كوچـك را فـراهم مـىآورنـد و
وابستگى كار مُزدورر را در مقابل سرمايه هرچه بيشتر مىسازد و وضعيت طبقه كـارگر را
با سرعت بيشترى بهطور نسبى يا مطلق وخيم مىسازد.
بدين ترتيب تكامل تكنيك در جامعه بورژوازى ،كه بعضى افـزايش بـازدهى كـار و
افزايش ثروت اجتماعى است ،افزايش نابرابرى اجتماعى با افزايش فاصـله طبقـاتى بـين
دارايان و نداران (اغنيا و فقـرا) ،افـزايش نـاامنى معيشـت ،بيكـارى ،و محروميـتهـاى
مختل اقشار هرچه وسيعتر تودههاى زحمتكش را شدت مىبخشد .اما همراه بـا رشـد
و انكشاف اين تضـادها ويـژه جامعـه بـورژوايى ،نارضـايتى تـودههـاى اسـتثمار شـده
زحمتكش نيز رشد كرده ،ضرورتاً تعداد پرولترها افزوده و همبستگى و مبارزهشان عليـه
استثمارگران شدت مىيابد .در عين حال ،تكامل تكنيك با تمركز وسايل توليد و مبادلـه
و اجتماعى ساختن پروسه كار در مؤسسات سرمايهدارى بيش از پيش ،اين امكان مـادى
را فراهم مىآورد كه مناسبات كمونيستى ،يعنى انقالب سوسياليسـتى كـه هـدف نهـايى
تمام فعاليتهاى حزب كمونيست بينالملل ،بهمثابه سخنگوى آگاه جنبش طبقاتى است،
جانشين مناسبات توليدى سرمايهدارى شوند.
انقالب اجتمـاعى پرولتاريـا پـس از نشـاندن مالكيـت اجتمـاعى بـهجـاى مالكيـت
خيوصى وسايل توليد و مبادله ،و پس از مستقر ساختن سازمان برنامهدار براى پروسـه
توليد كه تضمينكننده بهروزى و انكشاف همه جانبه همه اعضاى جامعه باشـد ،تقسـيم
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جامعه بهطبقات را از بين خواهد بود و از اين طريق همه بشـريت سـتمديده را خواهـد
رهانيد و همچنين بهتمام جوانب استثمار يـك بخـش از جامعـه از بخـش ديگـر پايـان
خواهد داد .يكى از شرايط اجتنابناپذير ايـن انقـالب اجتمـاعى ديكتـاتورى پرولتاريـا
است ،كه عبارت باشد از تسخير قدرت سياسى بهدست پرولتاريا بهنحوى كه بهاو اجازه
دهد هر نوع مقاومتى از جانب استثمارگران را در هم شكند .حزب كمونيست بينالملـل
با علم بهاين وظيفه خود كه بايد پرولتاريا را قادر سازد تا رسالت بزرو تاريخى خود را
بهانجام برساند ،او را در مقابله بهاتمام احزاب بورژوازى در يك حزب مسـتقل سياسـى
سازمان مىدهـد ،تمـام تظـاهرات مبـارزات طبقـاتى او را رهبـرى مـىكنـد ،و از تمـام
تضادهاى آشتىناپذير بين منافع استثمارگران و استثمارشوندگان پرده بر مىگيرد ،و كـل
معناى تاريخى و شرايط اجتنابناپذير انقالب اجتماعى آينده را بر او روشن مـىسـازد.
همراه با اين ،او (حزب كمونيست بينالملل) از وضـع العـالج همـه ديگـر تـودههـاى
زحمتكش و استثمار شده ،در جامعه سرمايهدارى و از ضرورت اجتنابناپـذير انقـالب
اجتماعى كه براى رهايى ايشان از يوغ سرمايه است ،پرده برمىدارد .حزب طبقه كارگر،
حزب كمونيست ،تمام اقشار جماعت زحمتكش و استثمارشونده را فـرا مـىخوانـد تـا
بهاو بپيوندند و نقطه نظر پرولتاريا را بپذيرند.
پروسه تجمع و تمركز سرمايه ،با از ميان برداشتن رقابت آزاد در آغـاز سـده بيسـتم
بهايجاد اتحاديههاى انحيارى نيرومند سرمايهدارى منجر گشت سنديكا ،تراست كه در
كل حيات اقتيادى اهميت تعيينكنندهاى كسب كردند ،ادغام سرمايه بانكى بـا سـرمايه
صنعتى با تجمع و صدور روزافزون سرمايه بهخارج .تراستها كـه گـروههـاى تـامى از
قدرتهاى سرمايهدارى را از بر مىگرفتند ،بهتقسيم اقتيادى جهان دسـت يازيدنـد كـه
بيش از اين ،از نظر ارضى بين كشورهاى غنى تقسيم شده بودند .اين عير سرمايه مالى
كه المحاله مبارزه بين دول سرمايهدارى را شدت مىبخشد عيـر امپرياليسـم اسـت .از
اينجا است كه جنگهاى امپرياليستى اجتنابناپذير مىگردند جنگ براى بـازار فـرو
كاال ،براى حيطه كاربست سرمايه ،براى مواد اوليه و نيـروى كـار ،يعنـى بـراى سـيادت
برجهان و قدرت (ورزى) بر خلقهاى كوچك و ضـعي  .چنـين بـود علـت نخسـتين
جنگ بزرو امپرياليستى سالهاى 3632ـ.3632
درجه انكشاف خارقالعاده سرمايهدارى جهانى در كل ،جانشينى رقابت آزاد توسـط
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سرمايهدارى انحيارى ـ حكومتى ،تدارك دستگاه تنظيم اجتماعى پروسه توليد و توزيع
محيوالت توسط بانكها و اتحاديههاى سرمايهدارى و گرانى روزافزون هزينه زنـدگى
مربو بهرشد انحيارات سرمايهدارى ،افزايش قيمتها و ستم بـهطبقـه كـارگر توسـط
سنديكاها ،1كشيدن او بهزنجير بردگى توسـط حكومـت امپرياليسـتى ،دشـوارى عظـيم
مبــارزه اقتيــادى و سياســى پرولتاريــا ،محنــت و فالكــت و ويرانــى ناشــى از جنــگ
امپرياليستى ،تمام اينها سقو سرمايهدارى و گذار بهنوع برترى از اقتياد اجتمـاعى را
اجتنابناپذير ساخت».
اگر اين آخرين مرحله سرمايهدارى تودههاى زحمتكش كشورهاى (متمدن) پيشرفته
را در وضعيت بسيار دشوارى قرار داد ،خاور زمين را بهقبرستان سراسرى فقراى گرسنه
بدل ساخت كه در اثر سياست استعمارى قدرتهاى بزرو تقريباً از اوليهترين امكانـات
تأمين معا محروم ماندند.
تازه در سـالهـاى  3252بـود كـه ايـران دوران شـكوفايى سـرمايهدارى تجـارى را
مىگذراند و در كنار آن سرمايهدارى ربايى (هنوز) وسيعاً عمل مىكرد .از آن تـا كنـون،
وضعيت تغيير محسوس نيافته است .سياست اسـتعمارى انگلسـتان و روسـيه ،بـا مـانع
شدن از انكشاف صنايع خود وى (ايران) او را بهبازارى براى فرو محيوالت صنعتى
خويش بدل ساخت و منابع جديد مواد خامى براى تأمين مراكـز بـزرو صـنعتى اروپـا
پديد آورد .واردات عظيم محيوالت صنعتى ارزانقيمت توليدكننـدگان دسـتى كوچـك
صنعتگران را در نبرد بازندۀ نابرابرِ رقابت براى هميشه ويران ساخت ،و بهخيـل فقـراى
شهرى سرازير نمود.
اگر در كشورهاى اروپايى اين دوره عذابآور انباشت آغازين طولى نكشيد ،اگـر در
آنجا رشد سريع كارخانجات و مراكز صنعتى آنان (فقرا) را بهسرعت بهگرد هم آورد و

در گرداب صورتبندىهاى جديد اقتيادى آنان را بهپرولترهاى واقعـى بـا جهـانبينـى
طبقاتى صريحالبيان بدل ساخت ،در كشورهاى خاور برعكس ،ايـن وضـع بـهمهـاجرت
دائمى تقريباً  32ميليون فقراى گرسنه بهمراكز صنعتى اروپـا و امريكـا منجـر گرديـد ،و
امروز ديگر آن قدرتى وجود ندارد كه قادر باشد اين حركت را حتى بـراى يـك دقيقـه
هم متوق سازد.
 .1مقصود نه اتحادیههاف کارگرف بل اتحادیههاف شرکتهاف سرمایهدارف است .مترجم
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همراه اين (وضع) در اينجا (شرق) تودههاى دهقـانى در اوضـاع و احـوال شـديداً
محنتبارى زندگى مىكنند .صداى زنجيرهاى بردگى فئودالى هنوز تقريباً در همه شـرق
بهگو مىرسد.
قسمت اعظم ماليات و درآمدهاى حكومت با تمام وزن خود بر دو ايـن قربانيـان
بخت برگشته نه فقط بايد معا خود و خانوادهشان را تأمين سـازند ،نـه فقـط مالكـان
ارضى سير نشدنى ،بازرگانان و كسبه بىشمار را ،بلكـه همچنـين اشـتهايى بـىحسـاب
گروه (باند) غارتگران كارمندان دولتى را ارضا نمايند كه بههنگام درو ،چون الشـخوران
گرسنه بر ايشان هجوم مىآورند .طبقات سـتمديده و اسـير بردگـى در شـرق بـهعلـت
عقبماندگى سياسى و اقتيادىشان هنوز عليرغم وجود نيروى انقالبى بالقوه بهحركـت
در نيامده در هيچ جا نتوانستهاند يك حزب انقالبى با اساس مسـتحكم ايجـاد كننـد .در
عين حال ما شاهد جدايىاى در ميان طبقات حاكم هستيم و اگـر منـافع مالكـان بـزرو
ارضى ادامه سياست استعمارى قدرتهاى بزرو را مىطلبـد ،بـورژوازى شـهرى بـراى
تأمين منافع خويش با تمام قوا عليه دخالت خارجى قد علم مىكند ،اگر روحانيان عليـه
واردات كاال از كشورهاى كافر اعتراض مىكنند ،بازرگانان و كسبه بـهجـدل سرسـختى
عليه ايشان دست مىيازند .در بين طبقات حاكم ،كه استثمارِ كـارگرانِ كشـور برخـى از
ايشان را در وابستگى بهبازارهاى متروپل قرار مىدهد و برخى ديگر را بهدنبال اسـتقالل
مىكشاند ،احساس يگانگى نه وجود دارد ،و نه مىتواند وجود داشته باشد.
تمام اين اوضاع و احوال موقعيتى با امكانات بسيار وسيع انقالبى ايجاد مىكند كه با
توجه به ضع بورژوازى بايد المحاله از (مرحله) ملى به (مرحله) اجتماعى تغيير يابـد.
همسايگى و نزديكى روسيه پرولترى ،اين منبـع عظـيم نيـروى انقالبـى ،بـراى جنـبش
رهايىبخش تمام طبقات ستمديده و استثمار شده خـاور نزديـك و دور اهميتـى تقريبـاً
تعيينكننده در برخواهد داشت.
ايران يكى از نمونهوارترين كشورهاى شرق است كـه در آن روشـنتـر از هرجـاى
ديگر اين امتزاج و اين ستم امپرياليستى و بيدادگرى استعمارى بهچشم مىخورد.
حزب كمونيسـت ايـران وظـاي مشـخص ديكتـاتورى پرولتاريـا را در ايـران كـه
تودههاى كارگرى آن عمدتاً در مناطق مرزى قفقاز و تركستان ساكناند ،در حالىكـه در
داخل كشور فقيرترين بخش دهقانان ،و اقشار خرده بورژواى اهالى تفوق دارند ،بهشرح
زير انكشاف مىدهد
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در قلمرو سياست عمومى
 .3حتى دمكراتيكترين نظام پارلمانى يا جمهورى بورژوايى كه مبين شعار و اراده تمـام
خلق ،تمام ملت و تمام طبقات باشد ،با توجه بهوجود مالكيـت خيوصـى بـر زمـين و
ديگر وسايل توليد ،همچنان در عمل ديكتاتورى بـورژوازى بـاقى خواهـد مانـد ،يعنـى
دستگاهى براى استثمار و ستم مشتى مالك ارضى و سرمايهدار بر اكثريت عظيمى بـاقى
خواهد ماند .در تقابل با اين (نظام) ،دمكراسى پرولتـرى يـا شـورايى (سـاويت) كـه در
روسيه و يك سلسله ديگر از كشورها تحقـق يافتـه ،قـرار دارد و قـدرت سـازمانهـاى
تودهاى ،يعنى طبقات اسير سرمايهدارى ـ پرولترىها و نيمپرولترها ـ يعنى اكثريت عظيم
اهالى ،را بهپايه يگانه و ثابت كل دستگاه حكومتى ،از پايين تا باال ،محلى تا مركزى بدل
مىكند .بدين سان ،اين تنها حكومت شورايى است كه مـىتوانـد از جملـه خـود ادارى
محلى و منطقهاى را در شكلى بهنحو غيرقابل مقايسه وسيعتـرى از هـر جـاى ديگـر و
بدون اعمال قدرت از باال ،تأمين سازد .اين وظيفه حزب است كه الينقطع بهكـارگران و
دهقانان ايرانى توضيح دهد كه اين تنها قدرت شورايى است كه مىتواند بهمثابه قـدرت
واقعى مردم زحمتكش ،آنان را از استثمار و خودكامگى مالكين ارضى برهاند .تحقـق و
اجراى صحيح اين عالىترين گونه دمكراسـى در زنـدگى (واقعـى) ارتقـا مـداوم سـطح
فرهنگى سازمانى ،و فعاليت خودمختارانه تودهها را مىطلبد.
 .0نظام حكومتى ،شورايى برخالف دمكراسى بورژوازى كه ماهيت طبقاتى خـويش
را پنهان نگه مىدارد ،مادامىكه تقسيم طبقاتى جامعه بهكلى و همره آن قدرت حكـومتى
مضمحل نگشته است ،علناً بهاجتناب ناپذيرى ماهيت طبقاتى تمام حكومتهـا اعتـراف
دارد .هدف حكومـت شـورايى ،بنـابر ماهيـت خـويش ،داغـانى بـىرحمانـه مقاومـت
استثمارگران ،و از آنجا كه همه آزادىها اگر در تضاد بـا رهـايى كـار از يـوغ سـرمايه
باشند ،دروغى بيش نيسـتند ،قـدرت شـورايى نمـىتوانـد از سـلب حقـوق سياسـى از
سرمايهداران صرفنظر كند .وظيفه حزب پرولتاريا اين است كه بدون هر گونه گذشـتى
مقاومت استثمارگران را در هم شكند ،عليه پيشداورىهايى كه در زمينه ماهيـت مطلـق
حقوق آزادىهاى بورژوازى ريشه عميق دارند مبارزه ايدئولوژيك كـرده ،توضـيح دهـد
كه محروم ساختن (سرمايهداران) از حقوق سياسى و هر نـوع محـدوديت ديگـر آزادى
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منحيراً چون اقدام موقتى براى مبارزه عليـه كوشـشهـاى اسـتثمارگران بـراى دفـاع و
استقرار مجدد امتيازاتشان ،امرى ضرورى است .اما با از بين رفتن امكان عينى اسـتثمار
انسان از انسان ،ضرورت چنين اقدامات موقتى نيز از ميان خواهد رفت .حـزب تـدريجاً
اين اقدامات را محدود و سپس كالً از بين خواهد برد.
 .2دمكراسى بورژوايى ،خود را بهاشاعه صورى حقوق و آزادىهـاى سياسـى چـون
آزادىهاى تجمع تشكل و مطبوعات متساوباً براى همه شهروندان محدود مـىسـاخت،
لكــن در واقعيــت ،هــم عمــل زمامــدارى و ه ـم ،عمــدتاً بردگــى اقتيــادى كــارگران،
درچارچوب دمكراسى بورژوايى مانع از آن شد كـه ايشـان از ايـن حقـوق و آزادىهـا
هرچه قدر هم كه وسيع باشد ،استفاده كنند.
برعكس ،دمكراسى پرولترى بهجاى اعالم صورى حقوق و آزادىها ،آنها را بيش و
پيش از همه ،درست در اختيار آن طبقات از جامعه مىگذارد كه زير سـتم سـرمايهدارى
قرار داشتند ،يعنى پرولتاريا و دهقانان ،بدين منظور قدرت شورايى از اماكن ،چاپخانهها،
و انبار كاغذ بورژوازى سلب مالكيت خواهد كرد و آنها را كامالً در اختيار كـارگران و
سازمانهاى آنان خواهد گذاشت.
 .2قرنهاست كه دمكراسى بورژوازى برابرى افراد را مسـتقل از جـنس ،مـذهب ،و
نژاد مليتشان اعالم داشته است ،اما سرمايهدارى اجازه نمىداد ايـن برابـرى حقـوق در
واقعيت تحقق يابد ،و در مرحله امپرياليستى نيز بهسركوب ملى و نـژادى خـود تشـديد
هم بخشيده است .تنها از اينرو كه قـدرت شـورايى يـك قـدرت كـارگرى اسـت كـه
مىتواند اين تساوى حقوق را در همه زمينهها و تا بـهآخـر ،يعنـى از بـين بـردن كامـل
آخرين بقاياى نابرابرى زن در حقوق زناشويى و عمـومى خـانواده دنبـال كنـد .وظيفـه
حزب در درجه اول درحال حاضر عبارتست از كار ايدئولوژيك و آموزشـى بـهمنظـور
نابود ساختن تمام بقاياى نابرابر سنتى و پيشداورىها ،بهويژه در ميان اقشار عقبمانـده
كارگرى و دهقانان.
 .5قدرت شورايى بهنحوى غيرقابل مقايسه با دمكراسى بورژوازى و پارلمانتاريسـم،
با تضمين امكانات عظيمتر انقالب و بـازخوان نماينـدگان از سـادهتـرين و سـهلتـرين
وسيله ،براى كارگران و دهقانان .درعين حال جوانب منفى پارلمانتاريسم ،بهويژه تقسـيم
بين قوه مقننه و قوه مجريه ،جدايى بين سازمانهاى نماينده تودهها ،را از ميان برمىدارد.
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 .6در حالىكه دمكراسى بورژوايى عليرغم اعالمهـاى خـود ،ارتـش را بـهاسـلحهاى
دراختيار طبقات دارا بدل ساخت ،و آنرا از تودههاى زحمتكش جدا و عليه متوجه آنان
انداخت ،و از سربازان حقوق سياسى را يا سلب نمود يا تحققا را براى آنها دشـوار
ساخت ،حكومت شورايى ،كارگران و سـربازان را براسـاس برابـرى كامـل حقوقشـان،
يگانگى منافعشان ،در ارگانهاى خود متحد مىسازد .وظيفه حزب عبارتست از دفـاع و
گستر اين اتحاد كارگران و سربازان در شوراها و تقويت اين پيونـد ناگسسـتنى بـين
نيروهاى مسلح و سازمانهاى پرولترى و نيمهپرولترى.
 .5بهسبب عقبماندگى اقتيادى ايران ،و ضع كارگران درخود ايران ،نقش مهمـى
دررهايى قطعى از استثمار توسط بورژوازى محلـى و خـارجى بـهعهـده آن تـودههـاى
كارگرى (ايرانى) قرار مىگيرد كه در تركستان و قفقاز هستند و هنوز رابـط خـود را بـا
ميهن از دست ندادهاند .درعين حال تمام اقدامات (الزم) را براى اتحاد نزديك كـارگران
پيشقراوال با پراكندهترين تودههاى كارگرى و نيمهكارگرى روستاها و نيز دهقانان ميانـهحـال
بهكار خواهد بست و بهآنها الينقطع توضيح خواهد داد كه اين اتحاد برادرانه كـارگران
و دهقانان است كه مىتواند آنان را از ستم ارتجاع و بردگى طبقات دارا نجات بخشد.

در قلمرو نظامى
در قلمرو نظامى ،وظاي حزب مطابق اصول اساسى زير تعيين مىشوند
 .3در عير اضمحالل امپرياليسم و جنگ داخلى در سراسر جهان نه مىتوان ارتـش
سابق را حفظ كرد و نه ارتش جديدى براساسى بهاصطالح مافوق طبقاتى يا تمامـاً ملـى
سازمان داد.
پس از پيروزى بر دشمنان كارگران و بهمنظـور حفـظ نتـايج حاصـله از ايـن ظفـر،
ضرورى است كه بالفاصله بـهسـازماندهـى ارتـش سـرخ بـهمثابـه ارتـش ديكتـاتورى
پرولتاريا ،دست زده ارتش سرخ بايد ماهيت طبقاتى روشنى داشته باشد ،يعنى بايد تنهـا
از پرولتاريا و اقشار دهقانى و نيمهپرولترى كه بهآنان نزديك هستند تشكيل يابد .تنها در
رابطه با داغان ساختن طبقات است كه چنين ارتشى بهمليـت تمامـاً ملـى سوسياليسـتى
بدل خواهد گشت.
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 .0وسيعترين آموز نظامى براى تمام پرولترها و نيمهپرولترها و تعليم رشـتههـاى
متناظر در مدارس ضرورى است.
 . 2كار آمـوز نظـامى و تعلـيم ارتـش سـرخ براسـاس اتحـاد طبقـاتى و آمـوز
سوسياليستى انجام مىگيـرد .بـدين دليـل حضـور كميسـرهاى سياسـىاى كـه از ميـان
مطمئنترين وفادارترين كمونيستها برگزيده مىشـوند ،در كنـار رهبـران رزمـى و نيـز
ايجاد سلولهـاى كمونيسـتى در هـر يـك از افـواج بـهمنظـور تـأمين رابـط داخلـى و
ايدئولوژيك و ديسيپلين گاه ،الزم است.
اتحاد سازمانى ضرورى و ثبات را تنها مىتوان بهكمك كادرهاى فرماندهى بهارتـش
انقالبى جوان منتقـل سـاخت كـه در آغـاز از محـيط كـارگران و دهقانـان آگـاه بسـيج
مىشوند .بدين دليل آمادهسازى تواناترين ،فعالترين و وفادارترين سـربازان بـراى مقـام
فرماندهى در خدمت بهسوسياليسم يكى از خطيرترين وظاي در امر ايجاد ارتش است.
كاريست وسيع تجربه عملى و فنى جنگ جهانى اخير ضرورى است .در اين زمينه الزم
است متخييين نظامىاى كه از مدرسه ارتش سابق گذشتهاند بـهوظيفـه سـازماندهـى
ارتش و رهبرى عملى آن جلب گردند .و شر جلب ايشان بهنوبه خود عبارت است از
تمركز رهبرى سياسى ارتش و نظارت عمومى بر كادر فرماندهى در دست طبقه كارگر.

در قلمرو مناسبات ملى
 .3در تمام كشورها طبقات حاكم ،هنگامىكه پايههاى حياتشان متزلزل مىگردد ،همواره
شوونيسم ملى و مذهبى را مينوعاً دامن زده ،بخشى از اهالى را عليه بخش ديگـرى بـر
مىانگيزد ،و بدين وسيله تسلط سياسى خود را استحكام مـىبخشـند .در ايـران كـه 35
مليت و فرقه مذهبى در آن زندگى مىكنند ،اين مسئله (ملى و مـذهبى) بـهنحـوى حـاد
مطرح است .حزب بايد براى توضيح اين مطلب بهكارگران و دهقانـان كـه تنهـا دشـمن
آنان مالكان ارضى و سـرمايهداران هسـتند ،كـه متقـابالً در مقابـل انقـالب اجتمـاعى از
يكديگر حمايت مىكنند ،و اينكه فقط از طريق كوشش مشترك كارگران تمام مليتهـا
مىتوان بر اين دشمن فائق آمد ،بهشديدترين تهييج (آژيتاسيون) دست زند.
 .0حزب براى اتحاد فدراتيو همه مليتهاى ساكن ايران جهد مىكند.
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در قلمرو مناسبات مذهبى
 .3با توجه بهعقبافتادگى و جهل تودههاى خلق ،حزب كمونيست ايران بر همـه اعضـا
واجب مىداند كه بهدقت از هر گونه توهين بهاحساسات و عقايد مـذهبى پرهيـز كننـد،
زيرا چنين (عملى) تنها (بهتشديد) تعيب مذهبى كمك خواهد كرد.

در قلمرو آموزش عمومى
 . 3شاهنشاهان ايران ،و همراه آنان تمام گروه خانها و مالكان ،هرگـز بـهفكـر آمـوز
كارگران و دهقانان نبودهاند ،زيرا هرچه مردم جاهلتر باشند ،بههمان نسـبت نيـز بـراى
مالكان ارضى و سرمايهداران آسان خواهد بود كه آنان را استثمار و سركوب كنند .لكـن
تودههاى زحمتكش بايد بدانند كه براى رهـايى قطعـى از زنجيـر بردگـى و سـتم بايـد
نخست بهمطالعه آن علومى بپردازند كه تا كنون در خدمت منافع طبقات ثروتمنـد بـوده
است ،و حزب كمونيست با تمام وسايل براى تأسيس يك شبكه وسيع مـدارس خلقـى
در سراسر كشور جهد خواهد كرد.
 .0تا كنون فرزندان مالكان ارضـى و سـرمايهداران بـهمـدارس و مـدارس عاليـه راه
داشتند؛ مدارس در دست اغنيا وسيلهاى براى تحميل بردگى بهكارگران و دهقانـان بـود،
لكن اكنون مدارسى كه وسيله بردگى بودند بهوسيله رهايى بدل خواهند شد .بـهمنظـور
تحقق اين هدف حزب وظاي زير را بهعهده مىگيرد.
ال ) تعليم اجبارى ،رايگان و همگانى براى همه اطفال تا سن  35سـالگى .ب) ايجـاد
شبكهاى از مؤسسات براى كودكان بهسن مدرسه نرسيده مانند شيرخوارگاه ،كودكسـتان،
پرورشگاه و غيره ،و بهبود تعليمات عمومى .ج) بهمنظور اينكـه اعضـاى جامعـه بـراى
جامعه كمونيستى از همه نقطهنظرها آمـاده شـده و انكشـاف يابنـد ،در مـدارس رابطـه
نزديكى بين آموز و كار اجتماعاً مولد ايجاد خواهد شد .د) خوراك ،پوشاك ،كفش و
ابزار مطالعاتى تمام محيلين از طرف دولت تأمين خواهد شد .ه) تربيت كادرهاى جديـد
از كارگران تعليم يافته با تفكر كمونيستى .و) كمك همهجانبه دولت بـراى خودآمـوزى
كارگران ،دهقانان و براى ايجاد شبكهاى از مؤسسات آموزشى خارج مدرسـه ،كتابخانـه،
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اكابر ،خانه خلق ،دانشگاه ،دروس ،كنفرانس ،و مطالعات سـينمايى .ز) تأسـيس مـدارس
عالى براى همه عالقهمنـدان و در درجـه اول بـراى كـارگران و دهقانـان .ح) انكشـاف
تبليغات در وسيعترين سطح براى افكار كمونيستى از دستگاه و قدرت حكـومتى بـراى
اين منظور.

در قلمرو اقتصادى
كشتار چهارساله جهانى اقتياد جهانى را بهشـدت تضـعي كـرده ،و موجبـات كمبـود
كاالهاى ميرفى ،بل همچنين احتكار جنونآميزى را فراهم آورده است .چنـين وضـعى
بهاين مىانجامد كه براى مدتى طوالنى كشورهاى مسـتعمره و نيمـه مسـتعمره از وفـور
كاالهاى ميرفى كه سابقاً از مراكز صنعتى اروپا و امريكـا مـىرسـيد ،محـروم خواهنـد
گشت .لذا براى تخفي اين كمبود اجتنابناپذير كاالهاى ميرفى و بهمنظـور انكشـاف
نيروهاى مولده كشور ،حزب كمونيست ايران اجراى اقدامات زير را ضرورى مىداند.
 .3انكشاف شوارع ارتباطى و مرتبط ساختن تمام مراكز فرهنگى و صنعتى كشـور از
طريق راهآهن .0 .ملى كردن تمام كارخانجات و مؤسسات صنعتى ،مـاهيگيرى و معـادن
و حمل و نقل راههاى آبى و راهآهن .2 .همآهنگ ساختن توليدكنندگان دستى بـزرو و
صنعتگران در رشتههاى توليدى بهمنظور تسهيل گذار بـهشـيوههـاى توليـدى معاصـر و
اعطاى كمكهاى مالى و انواع ديگر بهآنها .2 .مساعدت اتحاديههاى كارگرى بـا تمـام
وسايل نه تنها بهكارگران ،بل همچنين بهشاگرد كـارگران و صـنعتگران فقيـر ،برحسـب
رشته توليد.

در قلمرو اقتصاد كشاورزى
 .3حزب كمونيست ايران مالكيت خيوصى بر زمـين را ملغـى مـىسـازد و آنرا ميـان
دهقانان تقسيم كرده ،خواهد كوشيد بهيك سلسله اقدامات در جهت تحقق سازماندهـى
كشاورزى بزرو بر پايه سوسياليستى جامعه عمل بپوشاند .0 .حمايت از كـار دركشـت
اشتراكى .2 .انتقال تمام اراضى مالكان ارضى و اوقاف بهدهقانـان زحمـتكش .2 .ايجـاد
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شبكهاى از ايستگاه آزمايشى ،مزارع نمونه ،بهبود بخشيدن بـهاراضـى دهقانـان .5 .ملـى
كردن امالك بزرو نمونه .6 .حمايت همه جانبه از (شركتهاى) تعاونى كه محيوالت
اقتياد روستايى را عمل مىآورند .5 .دولت بايد امور زير را سازمان دهد.
( )3تهيه آالت كشاورزى براى اينكه در اختيار دهقانان فقير و ميانه حال قرار گيرند
( )0تأمين بذر خوب و كود شيميايى براى دهقانان )2( ،اصالح نژاد حيوانـات دهقانـان،
( )2اشاعه دانش اگرونومى ( )5تعمير آالت كشاورزى دهقانان ( )6سازماندهـى كشـت
اراضى كه زير كشت نيستند توسط دولت.
 .2ملى كردن كل سيستم آبيارى و تكامل دادن و توسعه قنوات .6 .حزب كمونيست
ايران بهمنظور جلب دهقانان زحمتكش بهسوى خود بايد ،پس از ارضاى اقتيادى آنـان
در زمينه ارضى ،در ميان آنـان بـهتهيـيج الينقطـع دسـت زنـد و در روسـتاها كلـوب و
سلولهاى حزبى تأسيس كند .32 .در مورد ايالت ،حزب اقدامات الزم را بـراى تسـهيل
گذار بىدغدغه آنان بهزندگى روسـتايى فـراهم آورده ،اراضـى الزم را بـهرايگـان بـراى
تأمين معا آنان در اختيارشان خواهد گذاشت.

در قلمرو امور بانكى
 .3در قلمرو مالى و بانكى ،حزب اقدامات زير را الزم مىشمرد
الـ ) ملـى كـردن بانـكهـا و تمــام صـندوقهـاى دولتـى و ب) تبـديل بانـكهــا
بهارگانهاى حساب و حسابدارى عمومى جمهورى شورايى ،با اين هدف كـه (بعـدها)
بهحسابدارى مركزى جامعه كمونيستى بدل گردند.

در قلمرو امور مالى
 . 3حزب بر طبقات دارا مالياتى بيرحمانه خواهد بست و ماليـاتى زحمتكشـان را سـبك
خواهد ساخت .0 .حزب نظارت دقيق بر درآمدها و هزينههـاى دولتـى را الزم شـمرده،
اقدامات الزم را در جهت تنظيم يك بودجه واحد براى تمام كشور بهعمل خواهد آورد.
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در قلمرو مسئله مسكن
سرمايهداران و مالكان ارضى كه بـهبركـت عـرق و خـون كـارگران ميليـونهـا مـداخل
كردهاند ،زندگى خود را دركاخها و شهرهاى ثروتمند بهسر مىبرند ،درحالىكه دهقانـان
و كارگران در زيرزمينهاى نمناك و مساكن فقيرانه ادامه حيات مىدهند .بهخـاطر حـل
مسئله وضع مسكن مردم زحمتكش ،حزب اهداف زير را عهدهدار مىشود
 .3غيــب منــازل و قيــرهاى بــورژوازى بــزرو و مالكــان ارضــى و انتقــال آنهــا
بهمؤسسات دولتى و سازمانهاى كارگرى .0 .بناى كوىهاى كـارگرى در تمـام شـهرها.
 .2انتقال بخشى از منازل مالكان ارضى و سرمايهداران بهمنازل مسكونى كارگران شـهرى
و روستايى .2 ،اعطاى كمك مالى بهكارگران و دهقاناناى كه مايلند مطابق نقشه شوراى
محلى روى اراضى بهرايگان تعيين شده ،براى خود خانه بسازند .5 .بهطور كلـى هـدف
حزب اينست كه ازدحام وضعيت ضدبهداشتى محلههاى كهنه كارگرى را از بـين بـرده،
منازل معيوب را خراب كرده ،و منازل جديد متناظر با زندگى جديد تودههـاى كـارگرى
بنا سازد.

در قلمرو بيمههاى اجتماعى
طبقات دارا در زراندوزى خويش استثمار كارگران را تا حد سرسـامآورى پـيش رانـده،
كارگران را به  30تا  36ساعت كار در شبانهروز وا داشـتهانـد ،جنـين وضـعى انحطـا
تودههاى زحمتكش را موجب شده ،مانع آن مىشود كه ايشان بتوانند مطلقاً حتى يك يا
دو ساعت در روز بهسرگرمىهاى فرهنگى ،كتابخانه ،مدرسه و غيره بپردازند.
حزب كمونيست ايران براى مطالبات زير جهد خواهد كرد
ال ) روز كار هشت ساعته براى همه رستههاى كارگرى و  02ساعت آزادى از كـار
با دريافت مزد ،ب) شركت كارگران در استخدام و اخراج .ج) مرخيـى يـك ماهـه بـا
دريافت مزد براى كارگرانى كه بهمدت يـك سـال مـداوم كـار كـرده باشـند .د) تنظـيم
دستمزد كارگران زن توسط حكومت .ه) بيمه كامل اجتمـاعى تمـام كـارگرانى كـه كـار
ديگران را استثمار نمىكنند ،از براى تمام انـواع صـدمات بـر توانـايى كـار ،بيكـارى ،از
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بودجــه كارفرمــا و دولــت و بــا اداره بالواســطه خــود زحمتكشــان و شــركت وســيع
اتحاديـههـاى كارگـرى .و) ممنـوعيت كار كودكان بهسـن مدرسـه تا چهارده ســالگى.
ز) اجراى سيستم دستمزد تشويقى از براى افزايش بازدهى كار.
حزب خواهد كوشيد در چارچوب بيمههاى اجتماعى كمك وسيع دولت را نه فقـط
از براى قربانيان جنگ و مييبتهاى طبيعت ،بلكه همچنين از براى قربانيـان نابسـامانى
مناسبات اجتماعى تأمين ساخته ،عليه هر گونه زندگى انگلمنشانه و كاهلى مبارزه كرده،
وظيفه خود مىداند تمام كسانى را كه از كار بيرون شدهاند ،بهعرصه كار باز گرداند.

در قلمرو بهداشت عمومى
حزب وظيفه خود مىداند كه ميممانه اقـدام بهداشـتى زيـر را درخـدمت زحمتكشـان
انجام دهد
 .3سالمسازى مناطق مسكونى (حفظ خاك ،آب و هوا) .0 ،سازماندهـى و تنظـيم و
تربيت عمومى براساس علمى و بهداشتى .2 .سازماندهى اقـدامات مـانع از انكشـاف و
شيوع بيمارىهاى واگير .2 .مبارزه عليه بيمارىهاى اجتماعى ،سل ،بيمارىهاى مقاربتى
و الكليسم ،و غيره .5 .تأمين كمك پزشكى و دارويى با كيفيت رايگان ،همگانى.3

مرامنامه حزب كمونيست ايران
در اين مرامنامه حزب خواستار اخراج قشون اجنبى و محو سلطنت مىشود .و مواد زير
را در دستور كار خود بعد از سقو سلطنت قرار مىدهد
 .3تشكيل حكومت موقت انقالبى .0 ،تشـكيل فـورى مجلـس مؤسسـان .2 ،آزادى
زبان ،قلم ،اجتماعات و احزاب .2 ،اعالم جمهورى خلق .5 ،آزادى دهقانان .6 ،تشـكيل
ارتش ملى .5 ،راهآهن سراسرى .2 ،تشكيل بانك كشاورزى .6 ،تشكيل بانـك كئوپراتيـو
(اشتراكى) .32 ،اصالح نهرها و تهيه وسايل كشاورزى .33 ،كمك بهصنايع ملى .30 ،انحيـار
دولتى معادن نفت .32 ،استخراج معادن مس و آهن و غيـره .32 ،تشـكيل اتحاديـههـاى
 .1بهنقل از پشوهشنامه مسائل انقالب و سوسیالیسم (مانیفست  4تابستان .)1174
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سراسرى (رنجبران ،مستخدمين ادارات ،عمله و شـاگردان) .35 ،ضـبط امـالك مـالكين
بزرو از طرف دولت .36 ،تقسـيم امـالك مالكـين متوسـط بـين روسـتاييان .35 ،دادن
زمينهاى زارعـى بـهايـالت و عشـاير .32 ،تأسـيس بانـك ملـى .36 ،تخفيـ ماليـات
(كارگران ،برزگران ،صنعتگران) .02 ،لغو امتيازات خارجى .03 ،لغو ماليات بر حيوانـات
اهلى و  .00تطبيق اصول ماليات با عايدات

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

مرامنامه حاليه فرقه كمونيست «بلشويك» ايران
شعبه «(ايران) بينالملل كمونيست سوسياليسم
درنتيجه جنگ عمومى كه براى غارتگرى ممالـك ديگـران شـروع شـده بـود معلـوم و
آشكار شد كه ملل مظلوم شرق با بودن اصول منحوس ثروت و سرمايهدارى نمـىتوانـد
بهراحتى و آسايش زندگانى نمايند .سرمايهداران خسـيس انگلـيس ،و فرانسـه توانسـتند
نهتنها ملل محارب مغلوبه آلمان ،اتـريش ،و عثمـانى را بلكـه متفقـين خودشـان را كـه
درجنگ همدست و همقدم بودنـد غـارت و يغمـا كننـد .اعـراب ملـتپرسـت جهالتـاً
درجنگ عمومى بهمتفقين ملحق شدند كه گويا با كمك ايشان استقالل و آزادى خواهند
يافت نهايت عوض استقالل بهاسـارت و در عـوض آزادى بـهسـر نيـزه رفقـاى بـزرو
(انگليس و فرانسه) خودشان دچار شدند .اعراب مير مجاز و غيره را انگلـيس اعـراب
تونس الجزاير فلس و سايره را فرانسوىها بهتحت رقيت و اسـارت آوردنـد .همچنـين
سه سال و نيم عناصـر مرتجعـه داخلـى روسـيه را برضـد حكومـت شـوروى عملـه و
رنجبران مسلح كردند .علناً پولها دادند لباس فرستادند كه بلكه استقالل و آزادى عملـه
و رنجبران روسيه را كه قلعه پوالدين امپرياليزم دنيا را تهديد مىكرد خفه كند .آيا امـروز
صدها ميليونها ملل هند و چين و عرب و غيره حقوقاً مستقل و آزاد هستند؟ آيـا جهـانگيران
انگليسى ،فرانسوى ،ژاپنى ،امريكايى ،از افكار منحوس خود دست خواهند كشيد؟
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آيا براى سرمايهداران عدالت و انياف مىباشد؟ آيا تمام مقيد آنها ازدياد ثروت و
تأمين منافع شخيى نبوده است؟ البته خير .اين نخواهد بود زيرا كـه تـا بـهحـال نشـده
است اميد عدالت از ثروت و سرمايهداران حماقت و جهالت است .هـيچ كـس در هـيچ
موقع نمىتواند عدالت دزد را اثبات نمايد.
اما از ظلم و تعدى اين گروه اليفلحون هيچ ملت و مملكت مثـل مـا (ايـران) دچـار
فالكت و بدبختى نبوده است .مملكت متمولى كه صاحب معـادن نفـت ،زغـال سـنگ،
آهن ،طال ،نقره ،فيروزه و غيره كه مىتوانست بهآسانى مثل ممالك اروپ ترقى كرده 32
برابر اهالى حاضره را بهرفاه و خوشگذرانى اداره نمايد امروز بهواسطه سياست پيچـاپيچ
همان سرمايهداران بىوجدان قدم بهدايره انقراض نهاده ملتى كـه بـهكياسـت و فراسـت
سرآمد تمام جهانيان بود بهحالت فقر و فالكت افتـاده افـراد از گرسـنگى و برهنگـى
همه نابود مىشود.
دول جهانگير انگليس و روس سالهاى چند براى تياحب ثروت طبيعـى و معـادن
ايران قيداً با همديگر مبارزه ديپلماتى را مـداومت داده بـهانكشـاف و ترقـى اقتيـادى
ايران سدها كشيدند .بهآن اكتفا نكرده در سند  3625بـا معاهـده تامـه انگلـيس و روس
ايران را مابين خودشان تقسيم نموده شاه ايران را آژان جيـرهخـوار قـرار دادنـد .بعـد از
انقالب اكتبر و محو اصول تزارى انگليسىها استفاده كرده تمام ايران را استيال كردند .بـا
كمك شاه و خوانين امالك اين مملكت تاريخى را مستملكه خودشان قرار دادند .عالوه
بر اين با دست نامبارك شاه وزراى مالك وطنفرو معاهده انگليس و ايران را در سنه
 3636امضا نمودند كه با اين معاهده تمام ايران را انگليسها متيرف مىشدند.
در قرن آخر هيچ خيانت و تضييق از طرف اجانب نشد كه شاه و مالكين ناراضـى و
بىخبر بوده باشند.
آيا در سنه  3622لياخوف صاحبمنيب روسى بدون اجـازه شـاه مجلـس ملـى را
بمباران نمود؟
آيا در مدت سه سال 3633ـ 3622روسيه و انگليس با معاونت مالكين بـا انقالبيـون
ايران جنگ نكردند؟
آيا 3630ـ 3633بهمعاونت حكام شاه (يعنى خوانين مالك) قشون تزارى در تبريز و
رشت آزاديخواهان ايران را تيرباران نكردند؟
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آيا بىجهت بود كه در سنه  3622انگليس و روسيه ايران را بـا دخالـت بـهكارهـاى
داخلى تهديد مىكردند و نمىگذاشتند آزاديخواهان بهاصالحات مملكت پرداخته شـاه
وطنفرو را بهجزايش برسانند؟
اگر دسيسه و انتريك مالكين و شـاه نبـود البتـه انگلـيسهـا و غيـره نمـىتوانسـتند
بهكارهاى داخلى ما مداخله و استقالل مملكت ما را خفه كنند.
معلوم است كه مالكين عاشق چشمهاى زيباى اروپاييان نبودند بلكه بهواسـطه آنـان
آقايى خودشان را محافظت كرده انبارهايى كه بهزحمت و مشقت دهاتى ايرانى اندوخته
بودند بهفرو مىرساندند اگر سرمايه اروپا نمىشد مجبور بودنـد امتعـه را بـههـموطنـان
خود بهقيمت ارزان بفروشند آنها نبودند كه در سنه  3635قطع نظر از قحطى و گرانـى
مملكت تمام آذوقه را بهانگليسها فروخته باعث ،تلـ شـدن شـش كـرور ايرانـى
بدبخت گرديدند؟
بنابراين فرقه كمونيست (بلشويك) ايران وظيفه حاليه خود مىداند كه فقط بهاخـراج
قشون اجانب از ايران بلكه در محو اصول سلطنت و خان خانى كوشش بنمايد.
تمام تشكيالت و فرق سياسى كه بهمقيد فوق خدمت مىكننـد و فرقـه كمونيسـت
ايران معاونت خواهد كرد تا عمله و رنجبران ايران بفهمند كه غير از محو مفتخوران و
تشكيل حكومت شوروى (سوويت) براى آنها عالجى نبوده و نيست .اين مبارزه قطعى
را مى توانيم فقط با يارى و كمك تمام عناصر انقالبى ايران انجام داده نتيجه صحيح بگيريم.

 .0راجع سياست
فرقه كم ونيست ايران بعد از محو اصول سلطنت براى اجراى مواد ذيل كوشش خواهد كرد.
 . 3بالتأخير تشكيل حكومت موقتى انقالبى از اشخاصى كـه نماينـده فـرق انقالبـى
هستند و همچنين انجمنهاى محلى
 . 0دعوت فورى مجلـس مؤسسـان بـا اسـاس انتخابـات عمـومى مخفـى ،مسـتقيم،
متناسب ،مساوى
 .2فوراً آزادى لسان آزادى قلم ،آزادى مطبوعات ،آزادى اتفاقـات ،آزادى تشـكيالت
اعالم شود.
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 .2ايران بايد جمهورى (خلق) مستقل و الينفك باشد.
 .5دهاتى از چنگ ملكداران خالص و رفاهيت حال اقتيادى آنها فراهم آيد.
 .6بــراى مبــارزه از دزدهــاى اجانــب و محافظــت جمهــورى ايــران در تحــت اداره
صاحبمنيبان ايرانى اردوى ملى تشكيل شود.

 .2راجع بهاقتصاديات
مملكت ما از لحاظ اقتياد فوقالعاده است .مثل اينكه در ممالك متمدنـه دهـات بـراى
شهر بهمنزله اجير و مزدوركننده مالك شرق و مستملكات هم در انكشاف سـرمايهدارى
بهدرجه دهات ممالك متمدنه افتادهاند.
از امتعه خام مملكت مـا مثـل پنبـه ،ابريشـم ،پشـم و غيـره سـرمايهداران روسـيه و
انگليسى مالالتجاره فابريكى درست كرده ده برابر گرانتر بهما مىفروشند كه در عـرض
چهل سال از مملكت ما بيست يا سى كرور تومان طال و نقره بردهاند.
اگر ايران بهخارج هشتاد كرور تومانى امتعه مىداد مجبور بود كه صـد .صدوبيسـت
كرور تومان از خارجه مالالتجاره بگيرد و نتيجه تمـام ايـن تضـيقات بـهدو عملـه و
رنجبران ايران تحميل مىشد.
ايشان هم شب و روز زحمت مىكشد ليكن محيـول رنـج آنهـا بـهكيـ مايشـاِ
مالك بىوجدان ميرف مىباشد.
عالوه بر اين نتيجه در رقابت مالالتجاره خارجه تمام امتعه و مالالتجاره داخلـى كـه
صنعتكاران ما درست مىكردند از اهميت افتاده صنايع داخلى ما را محو مىنمـود عمـان
رقابت امتعه خارجى هزاران صنعتكار ايرانى را مجبور نمـود كـه دسـت از كـار كشـيده
بيكار و سرگردان بمانند يا از گرسنگى ترك وطن گفته بهخارجه مثل قفقاز ،تركسـتان و
غيره پناهنده شوند.
براى سرمايهداران اجانب ثروت و سرمايه ايجاد نمايند .آنها كه نمىتوانند بهخارجه
بورند مجبور مىشوند يا سائل باشند يا بهاطـراف خـوانين غـارتگر جمـع شـده باعـث
اغتشا شلوغى مملكت بشوند.
عالوه از مالكين دهاتى فلكزده ايران از طـرف تنزيـلخـواران بـىانيـاف هـم
تضييق مىشوند.
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براى خاتمه دادن اين فالكت فرقه كمونيست ايران وظيفه فورى خـود مـىدانـد كـه
دراجراى مواد ذيل سعى و كوشش نمايد.
 . 3در اول وهله با سرمايه دولت بايد نقا بزرو ايـران مثـل تبريـز ،تهـران ،خلـيج
فارس و بحر خزر با راهآهن بههمديگر مربو شود .0 .بـراى رفاعيـت حـال رنجبـر و
صنعتكاران بانك فالحت تشكيل شود .2 .براى انكشاف و ترقـى استحيـاالت داخلـى
بانك مربوطه تأسيس شود .2 .بهزودى نهرها و نقا زراعتى درسـت و وسـيله فالحـت
رنجبران تهيه شود .5 .بايد بهكارخانجات ملـى كمـك كـرده اسـباب ترقـى و انكشـاف
صنايع ملى را فراهم آورد . 6 .معادن نفت و نمك بايد در انحيار دولت باشد .در ايـران
معادن نفت زياد است مخيوصاً در جنوب كـه انگلـيسهـا بـهكـار انداختـه و اسـتفاده
مىكنند .5 .با سرمايه دولت معادن مس و آهن و غيره بهكار انداخته شود.
 .2براى مدافعه حقوق رنجبران اتفاق همكاران در جهت استحيال تشكيل شود مثل
اتفاق مستخدمين ادارات دولتى اتفاق عمله و شاگردان در شهر .در دهات اتفـاق فقـراى
دهاتى تأسيس شده بهواسطه اتفاقهاى محلى ،واليتى ،ايالتى و مركـزى كـه موسـوم بـه
«شوراى اتفاقهاى ايران» است با همديگر مربو باشند.

 .3مسئله ارضى
 .3در هيچ مملكت مثل مملكت ايران ناعدالتى و ناانيـافى نيسـت .در ايـنجـا اراضـى
خوب در دست مالكين است .زياده از ني ارضى ايـران را اربابـان و صـاحبان ملـك
غضب كردهاند .در ميان اربابان ملك كسانى هستند كه صاحب هزار قلعـه ده و زيـاده از
دو كرور رعيت دارند مثالً ضلالسلطان و غيره.
فرقه كمونيست (بلشويك) ايران احوال اس انگيز دهـاتى را در نظـر گرفتـه طلـب
اجراى مواد ذيل را در مسئله اراضى وظيفۀ حتمى مىشمارد.
 .0امالك مالكين بزرو از طرف دولت ضبط و مال مخيوص ملت باشد.
 .2امالك مالكين وسطى كه كمتر از مقدار معينى است كه دولـت ضـبط مـىكنـد و
زياده از مقدار معينى كه بـهزارعـى داده مـىشـود بايـد در ميـان دهـاتى تقسـيم و مـال
مخيوص دهاتى باشد.
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 . 2اگر اراضى مالكين براى برزگران كافى نشد آنوقت از اراضى دولتى هم بهاختيـار
برزگران داده مىشود.
 .5عشاير و ايالت را اراضى زراعت داده از چادرنشينى خالص يابد كرد.

 .4راجع بهماليه
در مسائل ماليه فرقه مىخواهد
 .3تأسيس بانك ملى دولتى كه در تمام شهرهاى محال ،واليات و ايالت شعبه داشته
باشد .0 .تخفي ماليات عمله ،صنعتگران و برزگران .2 ،لغو ماليات بر افراد و حيوانـات
اهلى .2 ،تطبيق اصول ماليات از عايدات و  .5لغو تمام امتيازات خارجى.

قيد
فرقه كمونيست (بلشـويك) ايـران تمـام اجـراى مـواد فـوقالـذكر را در وقـت اصـول
دمكراتيزم بورژوازى ممكن مىداند و دراين خيوص مبارزه خواهد نمـود .بـا حيـول
اين مقاصد ما دورۀ اول مبارزه خودمان را تمام مىكنيم بعد از اين فرقه ما مبارزه صنفى
(طبقاتى) را مداومت داده براى سوسياليسم و حكومت شـوروى كوشـش مـىكنـد كـه
بدون آن ملل مظلـوم هـيچوقـت از چنـگ پـوالدين جهـانگير و سـرمايهداران خـالص
نمىتوان شد.
مقيود و مسلك ما مساوات و برابرى اقتيادى و سياسى بنىنوع بشر اسـت و ايـن
مرام و مقيود را هم با معاونت و يارى فقرا كه لواى سرخ انقالب سوسياليسـم را بلنـد
كرده ،شعار بزرو «رنجبران فقير جميع ممالـك متحـد شـويد!» اعـالم كـردهانـد .فرقـه
كمونيست بلشويك ايران يكى از اعضاى بينالملل كمونيست بوده اعتمـاد تـام بـهغلبـه
رنجبران فقير دنيا داشته و مىداند كه اصول سرمايهدارى غرب دورۀ اخيره خـود را طـى
مى كند ،رسيده است آن روز كه از اين اسارت و ظلمت عمله و رنجبـران دنيـا خـالص
شده مساوات حقيقى در ميان مردم بهعمل آيد.
زحمتكشان ايران هم بايد بهاين عيد مبارك حاضر و مهيا باشند.
 . 3ايران فعالً در مرحله بورژوازى است در حال عبور از پدرشاهى و ايلى و فئودالى
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بهسوى سرمايهدارى 55 ،درصد اهـالى تختـه قـاپو هسـتند كـه اكثريـت آن را دهقانـان
تشكيل مىدهند و  05درصد هم عبارتند از ايالت كوچنـده .توليدكننـده اساسـى همـان
دهقان زحمتكش يعنى رعيت است كه اقتياد كوچك خـود را بـدون اسـتثمار ديگـرى
اداره مىكند .مالكين فئودال (خانها ،آقاها ،ملكداران كه قواى دولتى پشتيبان آنان است
دهقان را در واقع در حال وابستگى بهزمين نگه مىدارنـد و نـهتنهـا بـر زمـين و امـوال
متعلقه آنان بلكه بر جان آنان نيز تسلط دارند .متيديان دواير دولتى ايران اساسـاً همـان
نمايندگان قديمى اشرافيت و فئودال است .چون وظاي و مقامات دولتى بنا بـهعـادات
متداوله تا حال هم باقى ماندهاند خريد يا فرو مىشود ،لـذا خريـدار مقـام بـا وظيفـه
بهمردمى كه تحت اداره او بايد باشند بـهمثابـه بـاجگزار نگـاه مـىكنـد و تمـام همـش
ميروف اينست كه حد اعـالى عوايـد از مـردم بـهدسـت آرد .ضـمناً تمـامى سـنگينى
مالياتهاى بىترتيب و وحشيانه بار دو دهقان است كه در نتيجه ورشكستش مىكنند
و از زمين هم مىرانند.
 .0ايالت كوچنده كه تقريباً زندگى ابتدايى دارندگان وسائل معيشت و ادامـه حيـات
خود را از راه يغما و چپاول منظم اهالى تخته قاپو بهدست مىآورند .اينها براى دهقـان
باج تعيين مىكنند و مجبورشان مىنمايند كه نقدا يا جنساً بـهآنـان ماليـات بپردازنـد .بـا
وجود زيانهاى بزرگى كه ايالت از راه تاخت و تاز بهدهقانان آرامشطلب وارد مىكنند
دولت شاهنشاهى كوچكترين اقدامى براى جلـوگيرى بـهعمـل نمـىآورد .اوالً قـدرتى
ندارد كه براى مقابله اينها بفرستد ،ثانيا براى آنكه در صورت بروز خطـرى داخلـى يـا
خارجى متوقع پشتيبانى آنان است.
 .2صنايع بزرو فابريكى در ايران بههيچ وجه وجود ندارد .آيا اين كوششهـا بـراى
ايجاد صنايع درآغاز قرن بيستم نظر بهمخالفت انگليس و روس به عدم موفقيت انجاميد.
و همچنين صنايع معدنى نيز وجود ندارد ،زيرا سـرمايهداران انگليسـى و روسـى تـا
جايىكه مىتوانستند امتيازات منابع طبيعى را از دول شاهنشاهى تحييل كرده و بهخـود
منحير نمودند و قسمت عمده آنها را در حـال تعطيـل نگـاه داشـتهانـد فقـدان كامـل
راههاى آهن كه بهموجب قرارداد پولهسـتان  3226بـين انگلـيس و روس سـاختمان آن
قدغن شده است در مقابل تكامل و توسعه اقتياد ايران سد غيرقابل رفعى ايجاد كرده و
ايران را در سرحد ورود بهنام سرمايهدارى متوق كرده است.
در نتيجه همين وضع در ايران پرولتارى صنعتى نيـز اصـالً وجـود نـداد .گـروههـاى
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كارگران صنعتى كه هنگام كوشش براى ايجاد صنايع محلى آغاز پيدايش نهادند ،پـس از
تعطيل كارخانهها قسمتى بهخارجه (بهطور عمده باكو) مهاجرت كردند و قسمتى هم در
شهرهاى بزرو سكونت كردند و بهقشر لمپن پرولتاريا بدل گرديدند.
سرمايهدارى اروپا از همان آغاز رخنه بهايران تقريباً تمامى صنايع پيشهورى را وقتـى
رونقى داشت كامالً محو كرد (حاال فقط پنج درصد آنها بـاقى مانـده اسـت) و صـدها
هزار پيشهور را در جرگه لمپن پرولتاريا انداخت .طبقه لمپن پرولتاريا كه از كـارگران و
پيشهوران و صنعتگران سابق تشكيل يافته و در مقابل ورشكسته و بىزمين دائماً بهآنهـا
عالوه مىشوند قسمت مهم اهالى شهرهاى ايران را بهوجود مىآورند.
اين طبقه نظريه شرايط غيرقابل تحملى كه براى ادامه حيات خود دارد طبقهاي است
بسيار انقالبى ولى كامالً غيرمتشكل و فاقد آگاهى طبقاتى.
 .2سرمايهدارى محلى كه براى ادامه حيات خود بهطور متمادى و پايدار مبارزه كرده
است ،باالخره در نتيجه آنكه اعتبارات مـالى بـهانحيـار بانـكهـاى خـارجى در آمـد،
سركوب گشته و اكنون طبقه تجار ايرانى در سرحد ورشكستگى كامل است .وضع طبقه
تجار بهويژه در شمال ايران كه نظر بهانقطاع دادوستد بـا روسـيه ،دهقانـان جـايى بـراى
فرو محيوالت خود ندارند ،سختتر شده است ،تجار از يك طرف جنس از جـايى
وارد نمىكنند ،از طرف ديگر چون دهقانان دچار فقر و فالكت شدهاند ،لذا اموال تجـار
خريدارى ندارد .اين وضع سخت و سنگين تجار كوچك و متوسط بورژوازى ايـران تـا
حدى روحيه انقالبى در آنان ايجاد مىكند.
 .5روحانيون در ايران فوقالعاده زيادند (اين قشر تقريباً داراى سه ميليون نفر اسـت)
و در زندگانى كشور نقش بزرگى بازى مىكنند ،زيرا كه قدرت قضايى ،فرهنگ مردم ،و
كار و تأمين اجتماعى ـ همه در دست روحانيون است .روحانيون بهطور بارز بهدو طبقه
مختل تقسيم مىشوند .قشر فوقانى آن ،بهاصطالح مجتهدها زمينهاى وسيعى بهدست
آورده بهمالكين مبدل شدهاند كه دهقان را استثمار و مضمحل مـىنماينـد .ايـن قسـمت
روحانيون تا حد اعال مرتجعند و كامالً طرفدار دولت شاهند .قسـمت ديگـر روحـانيون
كه بيشتر شهرى هستند ،از زمين و از امالك وقفى عوايدى ندارند و لذا از لحـاظ منـافع
اقتيادى خود كامالً خرده بورژوازى وابستهانـد .بعضـى از ايـنهـا طرفـدار اصـالحات
دمكراتيك هستند و عمالً در انقالب  3622شركت كردند.
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 .6صاحبان امالك بزرو در ايران طبقه حاكمه را تشكيل مىدهند (و در حـدود سـه
هزار نفرند) و هر يك از آنها دهها و صـدها ده و زمـين دارنـد كـه آنهـا را بـهوسـيله
دهقانان آباد مىكنند .البته مطمئن نيستند كه اگر رژيم نوى روى كار آيد بتوانند موقعيت
سياسى و وضع اقتيادى خود را كماكان حفظ كنند و از اينرو است كه تا مىتواننـد از
وضع موجود ارتجاعى دولت شاه و ازسلطه امپرياليستهاى خارجى طرفدارى مىكنند.
مالكين مىفهمند كه با سقو تسلط اشغالگرانه خارجىهـا تسـلط آنـان نيـز از بـين
خواهد رفت و لذا با هر دو دست بهانگليس متوسلند و با نهايت كوشش سعى مىكننـد
كه نفوذ خود را حفظ كنند .هر گونه نهضـت انقالبـى ،ولـو نهضـت صـرفاً ملـى عليـه
انگلستان ،با مخالفت مالكين و مقاومت مسلحانه آنان ميادف مىشود.
 .5از آنچه كه در باال ذكر شد آشكار مىشود كه ايران كنونى از لحـاظ اقتيـادى نـه
فقط رشد نمىكند بلكه سير قهقرايى طى مىكند و همين تنزل دائمى شـرايط اقتيـادى
زندگى اكثريت اهالى زمينه مساعد براى انقالب ايجاد مىنمايـد .در مقابـل يگانـه طبقـه
ضدانقالبى مالكين بزرو طبقات زيرين قرار دارند كه بالقوه انقالبىاند
ال ) قبل از همه هزاران صنعتگر و پيشهور ورشكسته ،كارگران كارخانههـاى بسـته
شده و دهقانان بىزمين كه در جسـتجوى كـار بـهشـهرها روى آوردهانـد كـه مجموعـاً
بىچيزان شهر ـ نوع لمپن پرولتاريا را تشكيل مىدهند؛
ب) دهقان رعيت چندين ميليونى كه نه تنها از حق مالكيت بر زمين آباد كرده خود،
بر باغ و احشام خود محرومند بلكه حق شخييت نيز ندارند ،بيرحمانه از طرف مالكين
و خانها و مجتهدها استثمار مىشوند ،زير بار سنگين بهره مالكانه و ماليات دولت ميـان
آن دو هيچگونه اميدى ندارند كه در صورت ادامه وضع حاضر حال فقر و فالكت خـود
را بهبود بخشند؛
ج) طبقه چندين ميليونى كسبه كوچك و متوسط كه عدهشان به  2/5ميليون نفر بـالغ
مىشود و در سرحد فقر كامل قرار دارند و درك مىكننـد كـه در صـورت بقـاى رژيـم
فعلى و رقابت روزافزون سرمايه انگليسى طبقه تجار و كسبه ايـران را محكـوم بـهزوال
قطعى مىنمايد.
 . 2تمامى طبقات نامبرده در باال اينك  35سـال اسـت در حـال جـو و خـرو
انقالبى هستند و بدتر شدن وضع اقتيادى آنان موجـب افـزايش انـرژى انقالبـى آنهـا
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است و انفجار انقالبى را ناگزير مىسازد .ضمناً روشـن اسـت كـه مرحلـه اول نهضـت
انقالبى بايد رنگ رهايىبخش ملى داشته باشد.
در چنين شرايطى كه در ايران پرولتارى صنعتى كامالً غيرمتشكل است و دهقانان در
تاريكى و جهالت بهسر مىبرند و كامالً تحت سلطه خرافات مذهبى قرار دارنـد و فاقـد
خودآگاهى طبقاتى هستند و مادامى كه نفرت بهخارجىها كه در نظر خلـق ايـران منشـأ
تمامى اين بالها هستند نظر مشترك همه است (جز طبقه مالكين بزرو) تيـور ايـنكـه
انقالب در ايران مىتواند بر زمينه مبارزات طبقاتى بهوجـود آيـد و از همـان آغـاز زيـر
پرچم كمونيستى برود قطعاً نادرست است.
انقالب ايران فقط در شكل نهضت آزاديبخش ملـى كـه هـدفش رهانـدن خلـق از
اسارت خارجى و تثبيت استقالل كامل سياسى و اقتيادى ايران باشد مىتواند بهوجـود
آيد و پيروزمندانه تكامل يابد .چنين انقالبى بهوسيله خردهبورژوازى تجـارى كـه يگانـه
طبقه قادر بهرهبرى سياسى در ايران است رهبرى خواهد شد.
فقط در جريان بعدى تكامل انقالب يعنى وقتى كـه تـودههـاى وسـيع دهقـان بـدان
ملحق شوند و اين تودهها متشكل گردند و زير رهبرى حزب كمونيست قـرار گيرنـد و
زمانى كه دشمن مشترك يعنى امپرياليسم خارجى كـه تقريبـاً بـهتمـامى طبقـات تعـدى
مىكند ـ مغلوب گردد ـ فقط در اين صورت در جريان تحكيم پيروزى ،مبارزه عمـومى
ملى خيلت مبـارزه طبقـاتى بـهخـود مـىگيـرد و طبقـات زحمـتكش پـرچم انقـالب
سوسياليستى را بر افروخته و با از سر راه برداشـتن سـاير طبقـات مخـال تـا پيـروزى
نهايى پيش خواهد رفت .جريان تكامل انقالب ايران با منافع انقـالب اجتمـاعى جهـانى
هماهنگى كامل خواهد داشت ،زيرا در وهله اول انگلستان را از ايران مـىرانـد ،قـدرت
امپرياليسم انگلستان را متزلزل مىسازد و سپس ايران را بهطور طبيعى و بهتدريج بهنظام
كمونيستى سوق مىدهد
شرايطى كه وضع سخت و سنگين اقتيادى تمامى طبقات خلـق ايـران را بـهوجـود
آوردند همه نتايج سياست امپرياليستى انگليس و روسيه تزارى است .از ايـنرو طبيعـى
است كه مردم نسبت بهانگليس و همچنين نسبت بهروسيه نظر دشمنانه دارند...
«و گمان برند كه روسيه شوروى زير نقـاب كمونيسـم مقاصـد امپرياليسـتى نسـبت
بهمردم ايران داشت باشد.
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«اين گمان بهسبب ماجراى گيالن ،كه درچشم مردم ايران از نو خطر اسـارت در (دسـت)
روسيه را زنده مىكرد ،تشديد شد و بدينسان جنبش ضدانگليسى را توقي كرد.
«هرگونه دخالت مسلحانه روسيه شوروى نهتنها بـهانقـالب كمـك نخواهـد رسـاند،
بلكه برعكس براى آن ايجاد مزاحمت خواهد كرد ،زيرا جنبش موجـود در ايـران را كـه
عليه ستم خارجى متوجه است منقسم خواهد ساخت و بخشـى از خشـم انباشـته شـده
عليه ستمگر اصلى ـ انگلستان ـ را بهسمت روسـيه شـوروى متوجـه خواهـد سـاخت،
امرى كه با تضعي گـرايش ضدانگليسـى در عـين حـال هـوادارى (سـمپاتى) موجـود
درميان مردم از كمونيسم را تضعي خواهد كرد و مانع از آن خواهد شد كـه كمونيسـم
در ميان مردم ريشه بدواند و مشـكالتى در راه گسـتر نفـوذ حـزب كمونيسـت ،كـه
هماهنگ با روسيه شوروى عمل مىكند ،ايجاد خواهد كرد».
 .6از احكام نامبرده درباال برمىآيد كه حزب كمونيست ايران (عدالت) درمقابل خود
دو هدف نزديك دارد
 .3تأمين اعتالِ و گستر نهضت آزاديبخش ملى كه هدف راندن امپرياليستهـاى
انگليس از ايران و در ارتبا ناگزير با آن سرنگون ساختن حكومت شاه هدفش است...
«قيام و گستر جنبش آزاديبخش ملى بهمنظور اخراج امپرياليستهاى انگليسى از
ايران و سرنگونى رژيم شاه كه بهطـرز جداناپـذيرى بـا آن مـرتبط اسـت ،بـدون آنكـه
به كمك مرئى نيروهاى مسـلح روسـيه شـوروى روى آورده شـود و بـا تكيـه منحيـر
بهنيروهاى انقالبى ملى ايرانى».
 .0در جريان مبارزه عليه امپرياليستهاى انگليس متحد و متشكل كـردن دهقانـان و
مســتمندان شــهرى و ايجــاد خودآگــاهى طبقــاتى در آنــان تــا پــس از پيــروزى
برامپرياليستهاى انگليس بتوان مبارزه ملى را بهمبارزه طبقـاتى و نهضـت آزاديبخـش
ملى را بهنهضت كمونيستى تبديل كرد.
موافق اين هدفها حزب كمونيست ايران (عدالت) نزديـكتـرين وظـاي خـود را
چنين مطرح مىنمايد
 .3ايجاد عده زيادى كادر محكم حزبى كه حزب بتواند بهوسيله آنان رهبرى مستقيم
تودههاى وسيع طبقات زحمتكش را در دست بگيرد؛
 . 0گرد آوردن همه نيروهاى انقالبى كشـور در اطـراف حـزب زيـر پـرچم نهضـت
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آزاديبخش ملى بر عليه امپرياليستهاى خارجى و مبارزه با دولت شاه كه بهخارجىهـا
فروخته شده است؛
 .2تبليغ و تهييج وسيع كه چشم و گو مردم را بهنقش امپرياليسم جهانى در ظلـم
و تعدى نسبت بهتودههاى خلق و همچنين چشم مردم را بهسياسـت انگلـيس در ايـران
باز كند و بدين ترتيب حتى نفرت آنان را عليه اشغالگران خارجى برانگيزد؛
 .2كار تبليغاتى دامنهدار در ميان دهقانان و مستمندان شهرى بهمنظور ايجـاد آگـاهى
طبقاتى در ميان آنان ولى حزب كمونيست ايران (عدالت) الزم مىشمارد كه در اين كـار
اوهام و خرافات مذهبى و معيشتى را كه در ميان تودههاى دهقانى بىاندازه قـوى اسـت
بايد بهحساب آورد و در مبارزه با آن حداكثر احتيا را مراعات كرد؛
 . 5كار تشـكيالتى وسـيع بـين طبقـات زحمـتكش ،ايجـاد اتحاديـههـا و مسـاعدت
بهگستر نهضت سنديكايى و تعاونى و دادن محتوى انقالبى بهآنهـا و رهبـرى مشـى
سياسى آنها؛
 .6ايجاد نيروهاى مسلح انقالبى ملى براى مبارزه عليه امپرياليسـتهـاى خـارجى و
دولت شاه؛
 .5سرنگون ساختن دولت شاه و ايجاد نظام سياسـى نـوينى كـه از لحـاظ سـازمانى
شكل حكومت شوروى داشته باشد ،بدون كنار گذاشتن خرده بورژوازى .شركت حزب
در اصالحات دولتى و اجتماعى كه به دست دولت انقالبى جديـد بايـد بـهعمـل آيـد،
حزب دولت جديد را بايد بهمبارزه با سرمايهدارى جهانى سوق دهد.
 . 32براى حل وظاي ذكر شده در باال حزب كمونيست ايران (عدالت) از اقـدامات
فورى درباره اجـراى تـدابير خـالص كمونيسـتى در ايـران امتنـاع مـىورزد و تاكتيـك
نزديكترين دوره مبارزه خود را (تا سرنگونى دولت شاه و طـرد انگلـيسهـا از ايـران)
برپايه اتحاد همه طبقات از پرولتاريا گرفته تا بورژوازى متوسط براى مبارزه عليه قاجـار
و امپرياليستهاى خارجى و همچنين برپايه ارتبا نزديك با حزب دمكراتهاى جـوان
(گروه شي محمد خيابانى) كه بيانگر منافع خرده بورژوازى و روشنفكران اسـت مبتنـى
مىسازد حزب كمونيست ايران (عدالت) ممكن و مطلوب مىشمارد در دوره مذكور بـا
حزب دمكراتهاى چپ در انتخابات توافق حاصل كند و با آنها در بلوك ايـالتى وارد
شود همچنين حزب كمونيست (عدالت) براى خود مطلوب مىشـمارد كـه بـا رهبـران
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يبخش ملى از قبيل ميرزا كوچكخان و امثـال او همكـارى كنـد
سرشناس نهضت آزاد 
حزب كمونيست ايران (عدالت) خود را مجاز مىداند در انتخابات مجلس كـه از طـرف
دولت شاه اعالم مىشود شركت نمايد و همچنين در طول مجلس نماينده داشـته باشـد،
ولى نه براى كار ارگانيك در آن بلكـه بـراى اسـتفاده از تريبـون مجلـس بـراى مقاصـد
انقالبى و حزبى.
 .33حزب كمونيست ايران (عدالت) با آنكه كاربست فـورى كمونيسـم و اقـدامات
كمونيستى و از جمله جلب سلب مالكيت از بورژوازى تجـارى را در ايـران غيـرممكن
مى داند و اين قبيل اقدامات را به بعد از پيـروزى نهـايى بـر امپرياليسـتهـاى خـارجى
موكول مىنمايد ،معهذا ممكن و مطلوب مىشمارد كه در جريان مبـارزه بـا انگلسـتان و
دولت شاه براى جلب نيروهاى وسيع دهقانى بدين مبارزه مسئله ارضى بـدون تـأخير و
بهطور قاطع حل شود و امالك بزرو مالكين ـ زمينداران بهنفع دهقانان ميادره شود .با
توجه بهاين امر كه مبارزه با زمينداران عمده در شرايط مبارزه با انگليسـىهـاى پشـتيبان
آنان بههر حال كاري است ضرور و ميادره امالك بزرو بـهمنـافع خـردهبـورژوازى و
بورژوازى متوسط لطمه نمىزند و آنها را از انقالب دور نمىكند ،بايد قبـول كـرد كـه
چنين اقدامى نهتنها نهضت انقالبى را ضعي نمىكند بلكه آن را قوىتر هم مىكند زيرا
براى شركت جديد تودههاى دهقانى در جهش انقالبى انگيزه عملى بهوجود مىآيد.
 . 30حزب كمونيست ايران (عدالت) براى بيرون راندن انگليسىهـا از ايـران ضـمن
همكارى نزديك با احزاب خرده بورژوازى و با گروههاى نهضت نجـاتبخـش ملـى از
قبيل كوچكخان مدلهاى نهايى خود را از نظر دور نخواهد داشت.
كميته مركزى حزب كمونيست ايران
ژانويه ـ مارس 0221

بيانيه حتمىاالجراى حزب كمونيست ـ 0011
در اين بيانيه حزب ،ضمن تحليل اوضاع و احوال جامعه (فقر و فالكـت و فاقـه مـردم)
خواستار اقدامات زير مىشود
 .3تشكيل اتحاديههاى روستايى .0 ،تشكيل اتحاديههاى كارگرى .2 ،كوشـش بـراى
اخراج انگليسها .2 ،سرنگونى حكومت .5 ،مسلح كردن زحمتكشان .6 ،ميادره زمـين
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فئودالها و تقسيم آن بين رعايا .5 ،حذف مالياتهاى سنگين از دو رعايـا .2 ،ضـبط
انبارهاى محتكران و فرو آن بهقيمت مناسب بـين اهـالى .6 ،آزادىهـاى دمكراتيـك،
 .32انـحالل مـحكمههـاى شـرعى و بـرقرارى محـاكـم مـردمـى .33 ،آزادى مـذاهب،
 .30تحييل عمومى و مجانى و  .32از بين بردن اختالفات ملى

بياننامه 1و پيشنهادات حتمىاالجرا
فرقه اشتراكيون ـ اكثريون ايران (كمونيست ـ بلشويك) (عدالت)
(اول ذيقعده  )0332ـ (ژوئيه )0220
نستعين بالعداله
طلبات حاضرۀ ما
ملت بدبخت ايران كه قرنهاى متمادى در منتها درجه گرسنگى و زير تازيانـه ظلـم لـه
شده و بهزنجيرهاى سنگين اسارت مغلول شده و بهواسـطه ظلـم خـوانين و مالكـين و
اخيراً سرمايهداران انگليسى مضمحل شده عجالتاً فقراى كاسبه اين ملـت قـديم آخـرين
قطرات خونابه رنج و عذاب را از كاسه صبرشان مىنوشند مات و متحير شده بيچارههـا
نمىدانند چه بكنند و از چنگال ظلم ظالمين عير حاضره چگونه خالص شوند.
رعايا و زارعين مظلوم بهواسطه جهالت و مادامى كه از عيـرهاى قبـل بـراى آنهـا
بهارت مانده و حمايت عادى شـاه و اطرافيـانش از مالكـين و اربابـان قـوه خالصـى از
چنگال ظلم مالكين از آنها سلب شده و باالخره از زور بيچارگى مأيوسانه چشـمهـاى
بىنور شده از ظلم خود را بهطرف آسمان انداخته و از خدا خالصى و آسايش مسـئلت
مــىنماينــد امــا مالكــين خونخــوار بــهحمايــت شــاه و اطرافيــانش تكيــه كــرده
نه اينكه فقط زارعين بدبخت را غارت كرده گرسنه نگـاه مـىدارنـد بلكـه بـدون هـيچ
مالحظه بهاراضى و ناموس حتى حيات آنها هم فرمانفرمايى و حكمرانى مىكنند.
 .1این سند که از مجله «دنیا» سال سو شماره  1گرفته شده است بهاحتمال قوف متعلس بهگروه کمیته مرکـزف منتخـ
کنگره انزلى سل ان زاده است زیرا این گروه پ از پذیرش کمیته مرکزف دو از حرف هیئت اجرایـى دو بـهعنـوان
نمایندگان خراسان بهکمیته مرکزف دو وارد شدند .در مورد توضیحات بیشتر نگاه کنید بهجلد چهار اسناد سرسخن.
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صنعتگران و عملهجات بهكلى سائل شدهاند چون كه زحمت دسـت آنهـا را كسـى
قيمت نمىگذارد براى اينكه مالالتجاره قلب و ارزان انگليس مثـل سـيل وارد مملكـت
مىشود بههمين واسطهها صد هزاران فقراى كاسبۀ ايران گدا شده و بدون نتيجـه و ثمـر
از ظالمينى كه آنها را بهاين بليهها گرفتار كردهاند اميد كمك و ترحم دارند.
مردم گرسنه و ذليل شده شهرى كه روز بهروز عدهشان بهواسطه دهـاتىهـاى خانـه
ويران شده رو بهزيادى است از گرسنگى نزديك بههالكت عمومى هستند ولى خـوانين
و ثروتمندان مفتخيز كه از خون اين فقـراى مظلـوم گردشـنان را كلفـت كـردهانـد بـا
دوستان وفادارشان يعنى مجتهدين و مالنمايـان بـىوجـدان ظـالم بـهتشـويق و كمـك
حكومت شاهى در قيرهايى كه روى استخوانهاى پوسيده ايـن ملـت مظلـوم گرسـنه
ساخته شده مشغول عيش و عشرت گشته شاد و خرم زندگى مىكنند.
دو ثلث ملت ايران هم كه طبقه تجار و كسبه باشند آنها هم بـهواسـطه اعتبـارات و
امتيازات بانكهاى انگليس و افالس و بىپولى رعايا و عملهجات تجارتشان كساد شـده
و بهدرجه افالس و محو شدن رسيدهاند.
اصناف فوقالذكر بهواسطه ظلمهاى مذكوره طرفدار انقالب هستند و لكن بهواسـطه
بىعلمى و بىتشكيالتى نمىتوانند با هم متحد شده يك مرتبه علنى خروج كـرده آتـش
انقالب را در مملكت روشن نموده و ريشه ظلم و ظالمين را از جا بكنند.

كى سبب فالكتهاى ايران شده
شاه عوض اصالح در مدت كمى چندين كابينه كه از همان آقايان و ثروتمنـدان مركـب
بودند تشكيل داده و حكومت راندهاند.
اين حكومتها فقط مشغول لخت كردن رعايا شده خزينه دولت كه از دسـت رنـج
فقرا جمع شده بدون مالحظه از حساب دادن يا نظارت ملت حي و ميـل مـىكننـد و
چنين حكومتى البته هيچ وقت بهفكر بدبختىهاى ملت يا تنظيم قانون جديدى كه مبتنى
بر آسايش رعيت باشد نبوده و نيست بلكه فقط در فكر اسير كردن و بنده كردن رعيـت
و باالخره تحويل دادن بهانگليسها بود و هستند چنان كه انگليسها نـه بـهقـوه اسـلحه
بلكه بهكمك همين وزراى ايران صاحب ايران شدهانـد و در سـايه معاهـده سـنه 3636
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انگليسها ماليه مملكت را در دست خودشان گرفتـه و قشـون ايـران را تحـت نظـارت
صاحبمنيبان خود قرار داد و در خيال استحكام حق تيرف خود برسر ملـت و
دولت ايران است.
براى هر جا هر حكومتى كه طرفدار سياست خود بود معـين مـىكـرد و حقيقتـاً
بهكلى فرمانفرماى ايران مىتوان گفت از هر طرف ثروتهاى طبيعى مملكت را مىكشد
و آذوقه كه ماحيل دسترنج خود ايرانى است براى گرسنه نگاه داشتن و محتاج بهخـود
كردن فقراى كاسبه جمع و احتكار كرده حتى ضايع مىكند.
مالالتجاره قلب كارخانههاى خود را آورده بهقيمت مىفروشد كه از يـك طـرف
طال و نقرۀ موجود در ايران را بكشد از طرف ديگر صـنعتگران كـم مايـۀ ايـران كـه بـا
كارخانههاى دستى كار كرده و روزگار مىگذارند مجبور بهافالس و ورشكستگى كـرده
باالخره همۀ آن كارگران بيچاره را بهگدايى و فاقه انداخته بههمين واسطه شـهرها مملـو
از كارگران و عملهجات بيكار كه از گرسنگى مجبور با مسائل بهك باشـند يـا نـوكرى
انگليسها را بكنند.
عالوه بر اين وضع سياستمدارى حكومـت شـاهى طمـعكـارى خـوانين و مالكـين
بىوجدان و جاهطلبى وزراى خائن كه بهطـالى انگلـيس بنـده شـدهانـد باعـث خرابـى
هستند .باالتر از همه اينها نادانى و گرسنگى و بداتفاقى خود ملت مظلوم ايـران بيشـتر
باعث اين ذلتها و فالكتهاى ايران شده است.

منظرههاى ايران
عموماً عملهجات و دهاتىهـا گرسـنه و مملكـت خـراب و ويـران بـهواسـطه ايـنكـه
حكومتهاى امپراطورى روس و انگليس پس از آنكه مملكت ايـران را بـهزور طاليـى
كه برشوت دادند خراب نمودند و معاهدات و امتيازاتى كه از حكومتهـاى بـىفكـر و
وجدان شاهى گرفتند.
مثل معاهده ( 3226ـ يا ـ  )3226تمام ثروتهاى طبيعى ايران را و راههاى حمـل و
نقل ايران را بهدست گرفته مملكت را بىفالحت گذاشته و بهحالت خرابـى انداختنـد و
با همين سياست زحمتكشان و زارعين مظلوم ايران را بهواسطۀ احتياج براى خـود بنـده
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و برده ساختند و حتى نگذاشتند كه آنهـا بـراى خالصـى خـود بـهفكـر اجتماعـات و
تشكيالت بيفتد.

سكوت غيرممكن است
هرچه خواهم ناله را پنهان كنم

سينه مىگويد كه من ننگ آمدم فرياد كش

هر كسى بهقدر ذره وجدان داشته باشد يا خوفى از دست انتقام داشته باشـد و ملـت
گرسنه بىپشت و پناه ايران را ببيند بايستى بـهصـداى بلنـد فريـاد كنـد بـهايـن وضـع
نمىتوان زندگانى كرد.
بايستى هميشه درهرجا بهمردم مظلوم بگويد كه هنوز وقت هـالك نيسـت هنـوز موضـع
فنا و محو شدن نرسيده چرا كه وقتى بهاطراف نظر كنيد و ملتفت مىشويد هنوز آخرين
و تنها كمكچى و پشت و پناه ملت مظلوم ايران يعنى فرقۀ اشتراكيون ايران است.
بايد دانست كه اعضاى بىحساب همين فرقه در راه آزادى ملت مظلوم ايران دسـت
از جان و مال و ناموس كشيده و با كمال قوت قلب مىكوشـد تـا فقـراى كاسـبه ملـت
ايران را از زنجير اسارت خارجه و چنگال ظالمين داخله نجـات داده آنهـا را از دنيـاى
گرسنگى و جهالت و ذلت بيرون كشيده و بهدنياى روشن آزادى و آسايش داخل كند.

مقصد فرقۀ اشتراكيون ايران
مقيد اين فرقه مقدس آن است كه يك حكومتى تشـكيل بشـود در ايـران از خـود
فقرا و زحمتكشان ايران نه اينكه از دولتمندان و مفتخوران.
اين وضع حاليه را در نظر مىگيرد مىبينـد حكومـت ظالمـه اسـتبدادى سـلطنتى در
ايران برپاست و در نقا مختل مملكت هنـوز قـواى مسـلح اجنبـى موجـود اسـت و
حكومت مستبده شاه را محافظت و محارست مىكند.

قدم اول ما
رعايا و زارعين مظلوم ايران را كه مركب از چندين ميليون است بهيكديگر متفق كرده و

011

تاریخچه حزب عدالت و حزب کمونیست ایران

تشكيل انجمنهاى محكم دهاتىها بدهيم و كوشش نماييم كه رعايا حالى شـده بداننـد
جهالت و خرابى كه شاه با اعوان با وفاى اطرافش سالهاى سال ملـت مظلـوم را در آن
نگاه داشته بودند بهآخر رسيده و بايستى بهآنها بفهمانيم كـه همچنـان كـه يـك دسـته
چوب وقتى بههم پيوسته باشد آن را مىتوان در هم شكست مگر آنكه آنهـا را از هـم
جدا كرده و تك تك نمود همين طور تمام ظلمهايى كه بهآنها مىشود بهواسطه تنهايى
و يكه بودن است ما دستهجات متفقه متشكله كارگران و رفقاى متحده فقرا را كه بـراى
مبارزه با دشمنانشان تشكيل مىشود شكستن غيرممكن است.
افراد فرقه يا هر كسانى كه طرفدار فرقه اشتراكيون ايران هستند بهعبارت آخـرى هـر
كس خوشبختى وطن و ملت را بخواهد بايستى در همه جا و همه وقت در اين موضوع
خلق را موعظه كند و تبليغات نمايد و با تمام قوه بكوشد كه مثل عقاب بهدشمن حملـه
كرده و او را محو و نابود نمايد.
و عملهجات را با هم متحد و متفق كنند و اين اتفاق و اتحاد تقريباً اولين بيل خـاكى
است كه فقراى كاسبه از قبرى كه جهت دشمنانشان مىسازند بر مىدارند يا اولين قدمى
است كه بهسمت سعادت و خوشبختى بر مىدارند.
فرقه اشتراكيون ايران خوب مىداند كه با اتحاد عملهجات و كارگران و كمـك فرقـه
دمكرات در ايران يك مرتبه نمـىتـوان حكومـت حاضـره و مسـلط سـلطنت را مبـدل
به حكومت شورايى (سوسياليستى) كرد و هم فقراى مظلوم را راضى نمود بنابراين آشـنا
بودن انقالبچيان ايران را بهتشكيالت دمكراسى در نظر گرفتـه فرقـه اشـتراكيون ايـران
خيال مىكنند كه اول بايستى در ايران يك قوه انقالبى ملـى فـراهم كـرد تـا بـا آن قـوه
دشمنان خارجى و بسا حكومت شاهى را محو و برطرف نمايد.

خطمشى ما
بهواسطه نبودن كارخانجات و معادن و راههاى آهن در ايران عملهجـات و كـارگران بـا
تشكيالت نيست بهعالوه موهومات ذيل كه عموم ملـت مظلـوم ايـران را احاطـه دار و
بىعملى و جهالت كه عده خرابى ملت بهواسطه آن است و تعيبات جاهالنه صنفى كه
اساس بدبختى ايران بوده است در نظر مىگيريم.
از آن طرف اثرات انقالب كه از فشار ظلم امروزه در هر نقطه و ميان هر دسـته پيـدا
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و نمودار است و خرابى اوضاع اقتياد و معيشت عمومى كه روز بهروز در تزايد اسـت
البته يك اختالل و اغتشا برپا خواهد شد.
وقتى كه اين مسائل را در نظر بگيريم بهخوبى معلوم مىشود كـه دوره اول انقـالب
ايران انقالب ملى (دمكراسى) خواهد شد.
فرقه اشتراكيون ايران اين انقالب دمكراسى را همه نوع كمك و همراهى خواهد كرد
و كوشش خواهد كرد كه در ص اين انقالب دهاقين و زارعين زياد داخل بشوند.
و پس از آنكه دشمن عمومى و خارجى رفع شـد و فـتح و نيـرت انقـالبچيـان
محقق گرديد آنوقت اين مبارزه ملى بدل بهمبارزه صنفى خواهد شد.
آن وقت است كه صن عملهجات و زحمتكشان بيرق سوسياليستى را بلند كـرده و
براى رسيدن بهمقيد اصلى هر مانع و فرقه كه درمقابل باشـد رفـع كـرده معارضـين را
محو شمرده و بهطرف مقيد اصلى يعنى اساس سوسياليستى و كمونيستى خواهد رانـد.
عجالتاً براى حل مسائل و اجراى مقاصد مذكوره فرقه اشتراكيون ايران الزم مىدانـد كـه
مسائل ذيل كه نكات اصلى اين راه است بدون فوت وقت و تأخير اجرا بدارد.

نابود باد ظالمين
چون عمده سبب خرابى امروزه ايران انگليسهاى ظالم هستند بر ما الزم و واجب است
كه با تمام قوا كوشش كنيم تا اين مهمانان ناخوانده را بيرون نماييم.
و نبايد فرامو كرد كه بهاهالى مظلوم حالى كنيم كه ايـن مهمانـان ناخوانـده فقـط
آمدهاند براى غارت ملت و مملكت و شاه كه تا بهحال بـهكمـك آنهـا خـون ملـت را
كشيده در اين موقع چون از حمله انقالب ترسيده و ديگر اميدى بهنگاه داشتن تخـت و
تاج ندارد البته دو دستى خواهد چسبيد بهانگليسها كه بلكه بهقوه آنها خزانه دولت كه
از خون ملت مظلوم جمع شده با خود ببرد بايستى اين نكته را خوب ملتفت بود.

نابود باد انگليس ظالم جهانگير
مردود و محو باد دستگاه سلطنتى كه مركب است از خوانين و اعيان و مالكين بىانياف
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زنده باد اختيارات ملت
حكومت متشكله از خوانين و سرمايه خارجى را بايستى بهكلى از قلب مجروح رعايـاى
مظلوم خارج كرده تا ملت آزاد ايران بهاختيار خود هر قسـم حكـومتى كـه بخواهـد
تشكيل بدهد كه آن حكومت از خود ملت و تابع رطى و ميل ملت باشد.

مسلح كردن زحمتكشان
بايستى قشونى كه با پول ملت و اسم خوانين جمـع شـده و امـروز محافظـت سياسـت
ســرمايهداران خارجــه را مــىكنــد متفــرق كــرده و درعــوض آنهــا الزم اســت عمــوم
زحمتكشان و زارعين را مسلح كرد تا آزادى كه گرفتهاند حفظ نمايند و حمالت دشمن
را رد كنند.

زمين مال زارع است
بايستى تمام اراضى زراعتى تقسيم بشود در ميان زارعين زحمتكش بهقدرى كه هر زارع
با خانواده خود بتوانند آن زمين را بكارد.
مالكين بىانياف كه عده آنها در ايران بيش از سه چهار ميليـون نيسـت ولـى هـر
كدامشان چندين پارچه امالك متعدد ،صدها و هزارها رعيت كه اين اراضى را مىكارنـد
در اختيار خودشان دارند بايستى تمام آنها را دستشان را كوتـاه كـرد و تمـام مايملـك
آنها را از منقول و غيرمنقول جاندار و بيجان همـه را مجانـاً تقسـيم كـرد ميـان همـان
رعاياى زحمتكش.
امالك خاليه و موقوفات را نيز كه عده مأمور يا مجتهدين مفتخور در دست گرفتـه
و مىخورند بايستى بهاختيار ملت واگذار شود.

ماليات عادالنه
بيچاره زارع كه با عرق جبين زحمت مىكشد ولى بدبخت ابداً از زحمـت خـود فايـده
نمىبرد چون كه موقع خرمن آنچه كه ارباب بىانياف مىگيـرد كـه حـق اوسـت اگـر
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چيزى ماند بهاسامى ماليات سرشمارى سربازى چـوب و فلـك و غيـره غيـره از طـرف
مأمورين بىانياف حكومتى مىگيرند.
خالصه اگر بتواند فقط يك شكم سيرى براى خود و اال چيـزى ديگـرى از ثمـره
زحمتش نمىبيند و فايده زحمت او را مأمورين و اربابان مىبرنـد كـه روز بـهروز هـم
گردنشان كلفت مىشود.
بايستى از اين مالياتها بهكلى موقوف شده و بهجاى آن ماليات عادالنه برقرار شـود
كه يعنى عشريه از عايدات غير از خرج يعنى از عايدات زيادى از خـرج رعيـت گرفتـه
شود .رعاياى بىزمين يا كم حاصل نبايستى ابداً ماليات بدهند.

فقرا نبايستى گرسنه بمانند
خوانين و مالكين آذوقه را انبار كرده هر وقت بخواهند و هر قدر بتوانند جنس را گـران
كرده و خود را دولتمندتر مىكنند .هرچه قدر فقراى بيچاره گرسنهتر بشـوند محتكـرين
بىانياف قيمت جنس را بيشتر گران مىكنند.
بايستى فورى تمام انبارهاى جنس محتكرين ضبط شده و بـهقيمـت مناسـب معـين
درميان اهالى گرسنه تقسيم شود.

آزادى عمومى
مملكت هميشه بايد آزاد باشد چرا كه بخت و سعادت ملت و مملكت بسته بهآزادى است.
عموماً مملكتى كه گرفتار سرپنجه نفوذ خارجى شد وقتى مىتواند بهحالت اسـتقالل
اوليه خود عود كند كه قواى اجتماعى ملت ظاهر شده و با قواى متشكله متجدده شروع
بكند بهزندگانى جديد.
نيست باد سكوت پست فطرتانه و ذلتآور.
فوراً بايستى اعالم شود آزادى عمومى ،حريت شخيى ،آزادى نطـق و ظلـم ،آزادى
اجتماعات و اتفاقات و عقايد.
بايستى فورى رفع شود ظلمها و حبس و بندهايى كه بهواسطه اظهار عقايـد سياسـى
و مذهبى و شكايت از بىانتظامى حال دهاقين واقع شده و مىشود.
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محاكم عدليه
حال حاضر محاكم و مرافعهجات مردم در دست روحانيونى است كه قسمت اكثر آنهـا
جزو همان مالكين و دولتمندانى هستند كه فقراى كاسبه گرفتار زنجير ظلم آنها هستند.
در حقيقت دزد خود پاسبان و ظالم خود حاكم است.
بايستى فورى چنين محكمهها عوض شـده و عمومـاً اعضـاى محـاكم بايـد طـرف
اطمينان فقرا و خيوصا قضاِ محاكم بايستى انتخاب شده از طرف خـود ملـت باشـد و
قضاِ و رؤساى محاكم فعلى فوراً خودشان بايستى جلب بهمحاكمه شـده و جـزا ببيننـد
مثل دشمنان ملت و انقالب.

آزادى مذهب
از آنجايى كه فرقه اشتراكيون ايران نمىخواهد ابداً دخالتى در مذاهب مختلفـه بكنـد و
همينطور هيچ ميلى بهتحقير هيچ يك از آنهـا نـدارد علـىهـذا آزادى تامـه مـىدهـد

بهمذاهب مختلفه كه هر يك از افراد ملت ايران پيرو داراى هر مـذهبى كـه مـىخواهـد
باشد .و چون مذهب مسئله وجدانى است ابداً نبايستى وجدان را تحت فشار قرار داد تا
هر كسى هر عقيده را مىخواهد پيروى كند ولى همين قدر بايستى دانست كه مذهب را
نبايستى داخل در امورات سياسى و حكـومتى كـرد و بـهكلـى ايـن دو قـوه بايسـتى از
يكديگر جدا باشند.

معارف عمومى
ملت مظلوم ايران قرنها بهواسطه ظلم و فشـار اسـتبداد از جـاده معـارف و تمـدن دور
افتاده و بهكلى در تاريكى جهل زندگانى مىكند.
حكومت شاهى و اعوان او براى اينكه ملت را درجهالت نگاه بداند تا بهاين واسـطه
آنها را بهآسانى زير زنجير كشيده و مغز استخوان آنها را بمكند تمـام علـوم و معـارفى كـه
براى زندگانى نوع بشر الزم است مخفى كرده و راه تحميل آن را بهروى ملت بستهاند.
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تحييل علم بايستى عمومى و مجانى بهخرج دولت بشـود و بـراى عموميـت دادن
معارف در هر شهر و دهات فورى بايستى مدارس و مكاتب باز شود براى عمـوم مـردم
تحييل علم نبايستى منحير بهيك دسته اشراف پولپرسـت باشـد بلكـه البتـه بايسـتى
عمومى باشد زيرا كه سعادت و آسايش عموم اهل عالم در تحييل علم است.

نيست باد اختالف ملى
اختالفات ملى آلت دست حكومتهاى جهانگير است كـه بـا ايـن آلـت هميشـه بـراى
ضع و هواپرستى خود يك ملتى را با ملت ديگر بهجنگ وا مىدارند.
و همين مسئلهها باعث آن است كه هيچ وقت نگذارد يك ملتى با ملت ديگـر يعنـى
زحمتكشان و فقراى عالم بههم نزديك شده و با يكديگر اتفاق كنند.
ولى طبيعت صلح پرور فقراى كاسبه كه تشكيل يك هيئـت جامعـه و يـك خـانواده
بشرى مىدهند بهزودى ملتفت مىشوند كه دشمن آنها كيسـت و دوسـت آنهـا كـدام
است .زحمتكشان و زارعين يك مملكتى داراى هر مذهب و عقيـده باشـند ابـداً دليلـى
ندارد و اسبابى درميان نيست كه دشمن زحمتكشان و زارعين ايـران باشـند بلكـه بايـد
دانست تمام زحمتكشان و زارعين اروپا و امريكا مدتهاى مديد است كه بـراى آزادى
و آسايش رنجبران عالم زحمت مىكشند و دستهاى تاول كرده برادرانه خـود را بـراى
كمك كردن و آزاد كردن فقراى كاسبه مظلوم شرق دراز كردهاند و مىگويند.
عموماً اختيارات و حكومت هر ملتى بايستى در دست عملهجـات و زارعـين همـان
ملت باشد و هيچ قسم تحكم و ظلم نبايستى باالى سر آنها باشد.
بايد دانست كه مدتهاى مديدى است كلمات ذيل با قطرات خون سرخ نوشته شده
فقراى كاسبه جهان و ملل مظلومه شرق متحد شويد!
بايد بدانيد دشمن اول شما شاه و اعيان و اشراف و طرفداران او هستند.
و دشمن دوم كه كمتر از اولى ظالم نيست سرمايهداران و جهانگيران انگليسند.
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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بهسعى و اهتمام برادران فرقه اشتراكيون ايران در عباسآباد نيشـابور بـهطبـع رسـيد
3
درمطبعۀ زيرزمين .پانزدهم ذيقعده الحرام 3026

انشعاب در حزب،
تغيير رهبرى
يك سنت بد
حزب در كنگره انزلى بهنتايج مشخيى رسيد (.)3066
مرحله انقالب و رهبرى آن از نكات بحث برانگيز بود كه مشخص شد.
حزب بهاين ارزيابى رسيد كه مرحله انقالب رهايىبخش و ملى است و رهبـرى آن
در دست عناصر خرده بورژوا است .و بهعلـت سـازمان نايـافتگى پرولتاريـا و نداشـتن
آگاهىهاى طبقاتى و نبـود صـنايع فـابريكى ،تيـور مبـارزۀ طبقـاتى و رهبـرى حـزب
كمونيست ،امرى است قطعاً نادرست .و حزب بايـد ضـمن اجتنـاب از تـدابير خـالص
كمونيستى بهاتحاد و ارتبا با تمامى نيروها بينديشد .دراين اتحـاد ميرزاكوچـكخـان و
گروه خيابانى در صدر نيروها بودند.
با اين همه در كنگره نتوانست بهشكل ريشهاى سه مسئله اخـتالف برانگيـز خـود را
حل كنند
 .3رهبرى انقالب .0 ،شعارهاى انقالب و  .2حل مسئله ارضى
پس از برگزارى كنگره طى ائتالفى بين ميرزا كوچكخان و حزب ،جمهورى گـيالن
بهصدارت ميرزا بهوجود آمد.

كميته مركزى منتخب انزلى
در اين زمان در كميته مركزى منتخب كنگره انزلى افراد زير حضور داشتند
 .3سلطانزاده .0 ،پيشهورى .2 ،برادران آقازاده و  .2چلنگريان و تعدادى ديگر
 .1خسرو شاکری ـ اسناد جنبش کارگری و کمونیستی ایران
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حيدرخان عمواوغلى رهبر بلندآوازه فرقه اجتماعيون ـ عـاميون و حـزب عـدالت و
حزب كمونيست ايران در اين كنگره حضور نداشت .امـا تاكتيـكهـاى اتخـاذ شـده در
انقالب گيالن توسط رهبرى منتخب كنگره مـورد پـذير او و جنـاح قدرتمنـدى كـه
طرفدار او در حزب بود ،نبود .بههمين خاطر پيشهورى در كنگره سـوم كمينتـرن اعـالم
داشت در ايران دو حزب كمونيست وجود دارد.

پلنوم وسيع باكو
در  2سپتامبر  3602كنگره خلقهاى خاور زمين در باكو برگزار شد .در اين كنگـره 360
ايرانى شركت داشتند .اين كنگره بعدها بهكنگره باكو معروف شد.

انشعاب در حزب
در  33سپتامبر ايرانىهاى شـركتكننـده در كنگـره بـاكو در نشسـتى (كنفـرانس ملـى)
حيدرخان را بهدبير كلى حزب برگزيدند .و كميته مركزى جديدى را انتخاب كردند .كه
اين رهبرى بهكميته مركزى كنفرانس باكو معروف شد .در اين كميته مركزى سـلطانزاده
و برادران آقازاده جناح قدرتمند حزب و منتخبين كنگره انزلى حضور نداشتند.
سلطانزاده از اين نشست و انتخاب كميته مركزى جديد بهعنوان انشعاب در حـزب
كمونيست ياد مىكند .كه بهدرستى يك انشعاب بود.

قدرتهاى پشت صحنه
دو جناح حزب طرفداران و مخالفان قدرتمندى در بيرون حزب داشتند.
 . 3جناح حيدرخان از سوى حزب كمونيست آذربايجان شوروى و دفتر قفقاز حزب
سوسيال دمكرات روسيه پشتيبانى مىشد.
 .0جناح سلطانزاده مورد تأييد و حمايت دفتر مركزى كمينترن مىبود (كه به كابـك
شهرت داشت).
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تصميم كابك
در  35ژوئيه  3603طى اجالس كابك درمورد اختالف در درون حزب كمونيست ايران
تيميم زير را اعالم داشت «در ايران تنها حزب كمونيست ايـران بـهرسـميت شـناخته
مىشود (منظور كابك كميته مركزى منتخب كنگره انزلى و نماينده وى سـلطانزاده بـود
كه عضو كابك بود) اين تيميم بهاطالع دفتر قفقاز حـزب كمونيسـت روسـيه و كميتـه
مركزى حزب كمونيست آذربايجان رسيد .اگر اين تيميم مورد قبول اين دو ارگان قرار
نگيرد .مىبايست كميته اجرايى كمينترن را مخاطب قرار دهند»
يك توضيح :در آن زمان هنوز حزب كمونيست شوروى تشكيل نشده است بههمين
خاطر در قفقاز دفتر قفقاز حزب سوسيال دمكرات روسيه فعاليت مىكند.

مخالفت با تصميم كابك
همانطور كه پيشبينى مىشد اين تيميم مورد قبول دو ارگان فوق (حـزب كمونيسـت
آذربايجان شوروى و دفتر قفقاز) قرار نگرفت .و اين دو اعـالم كردنـد كـه همچنـان از
كميته مركزى منتخب كنفرانس باكو حمايت مىكنند.

جلسه دوم كابك
مسئله بار ديگـر در اجالسـيه بعـدى كابـك مطـرح شـد .و در نشسـت  06اوت 3603
تيميم گرفته شد كه كميسيونی مركب از رادك و بالكـون (دو تـن از رهبـران جنـبش
كمونيستى) بهمسائل مورد اختالف در حزب كمونيست ايـران و تركيـه رسـيدگى كنـد.
كابك در نشست بعدى تيميم زير را گرفت «ايـن تيـميم كـه در ايـران تنهـا حـزب
كمونيست ايران بهمثابه شعبه بينالمللى كمونيست بهرسـميت شـناخته مـىشـود ،تأييـد
مىگردد .توجه حزب كمونيست آذربايجان بهاين امر جلب مىگردد كه وى حـق نـدارد
در ايران حزب كمونيستى بهموازات حزب كمونيست ايران سـازمان دهـد .اگـر حـزب
كمونيست آذربايجان بهحزب كمونيست ايران اعتراضـى داشـته باشـد مـىبايسـت آنرا
بهاطالع كمينترن برساند .اين تيميم همچنين بهاطالع كميسـيون اعتبارنامـههـاى كميتـه
مركزى حزب كمونيست روسيه خواهد رسيد».
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كنگره چهارم كمينترن
متعاقب همين تيميم ،كنگره چهارم كمينترن از پذير دو نماينده از «دفتـر خـارجى حـزب
كمونيست ايران در باكو» كه  6ماه قبل از سوى كمينترن منحل شده بود ،سرباز زد.

نشست سوم كابك
اما اختالف پايان نيافت و كابك مجبور شد نشست ديگـرى برگـزار كنـد و در  5اكتبـر
 3603تيميم زير را اتخاذ كرد «كميته مركزى كه در نشست باكو برگزيده شـده ،بـدين
شر بهرسميت شناخته مىشـود كـه نماينـدگان خراسـان ،سـلطانزاده و جـوادزاده ،را
بهعضويت بپذيرند .تنظيم دستورالعملهـاى الزم بـهعهـده رفقـا صـفراوف و رادك
گذاشته مىشود».

پايان اختالف
بدين ترتيب اختالف درونى حزب با فشار حزب كمونيسـت آذربايجـان و دفتـر قفقـاز
حزب كمونيست روسيه بهنفع جناح حيدرخان و با پا در ميانى كمينترن پايان يافت.

يك سنت بد
اختالف در درون حزب يك امرى است طبيعى .آن هم بر سر مسئله حادى مثل انقالب
گيالن و حل مسئله ارضى در جامعۀ فئودالى.
اما اين اختالف را بايد در صحنه سياسى آن روزگار ديـد .فشـار روزافـزون ارتجـاع
(انگليس و قزاقان رضاخان) از يك سـو ،شـك و دودلـى و نـاپيگيرى كوچـكخـان از
سويى ديگر ،بهحزب فرصت نمىداد كه در يك پروسه آزمون و خطا پـى ببـرد كـه آيـا
طرح هژمونى حزب كمونيست و انقالب ارضى با توجه به وضعيت نيروهاى انقـالب و
ضدانقالب در داخل و خارج ،تا چه حد بر شرايط ايران منطبق است.
بههر صورت با اينكه كنگره انزلى در ارزيابى مرحله انقالب (رهايىبخش و ملى) و
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رهبرى آن (خرده بورژوازى) درراه درستى گام برمىداشت .و دردستور كارخود وحدت
با كوچكخان را گذاشته بود ،اما اجراى آن از سوى جناح حيدرخان بهنظر چـپروانـه
مىآمد .و حيدرخان در تزهايى كه ارائه مىداد خواهان نزديكى هرچه بيشتر بـا ميـرزا و
حذف هر گونه شعار ارضى بود .براى حيـدرخان سـرنگونى دولـت مركـزى و اخـراج
انگليسىها مبرمترين وظاي اين مرحله حزب بود.
با اين همه سير برقآساى تحوالت (شكست احساناهللخان و يور قزاقها) اجـازه
نداد كه تز نزديكى حيدرخان بهكوچكخان و پذير هژمونى ميرزا در واقعيات زندگى
محك بخورد و نشان دهد كه آيا ترس كوچكخان از تعميـق انقـالب و طـرح انقـالب
ارضى ناشى از دست دادن هژمونى در انقالب بود و پتانسيل ميرزا براى پيشبرد انقـالب
بهآخر رسيده است و يا آنكه شعارهاى حزب باعث وحشـت مـالكين شـده اسـت كـه
مىتوانند در سرنگونى حكومت شركت كنند.
اما تزهاى حيدرخان نتوانست بهترسها و ترديدهاى كوچكخان فائق بيايـد .و كـار
بهتوطئه در پسيخان كشيده شد .و حيدرخان بهدست تفنگچـىهـاى ميـرزا بـهشـهادت
رسيد اما در آن قضيه سنت بدى بهوجود آمد .و آن دخالت حزب كمونيست آذربايجان
در اختالفات درونى حزب كمونيست ايران بود .هرچند اين دخالت بـا واكـنش شـديد
كمينترن روبهرو شد .اما رهبرى حزب كمونيست آذربايجان شوروى دسـت از دخالـت
نكشيد و اين دخالت را حقى دانست كـه در دورههـاى بعـد در جريـان تشـكيل فرقـه
دمكرات آذربايجان و تغيير رهبرى حزب توده خـود را نشـان داد .و ضـربات غيرقابـل
جبرانى بهچپ در ايران زد.

كودتا برعليه رضاخان ()0314
در سال  3222كودتايى بر عليه رضاخان در شرف تكوين بود كه اين كودتا لـو رفـت و
عدهاى دستگير شدند .اين كودتا ارتباطى مستقيم با حزب كمونيست نداشت .امـا طـراح
اين كودتا كمونيستهاى باكو بودند.
سيدابوالقاسم موسوى از فعالين كمونيستى در باكو بود در سال  3222تيميم گرفت
كه بههمراه عدهاى از نظاميان كودتايى برعليه رضـاخان ترتيـب بدهـد .و بـا دسـتگيرى

حزب کمونیست ایران

000

رضاخان ،سرتيپ مرتضىخان يزدانپنـاه (فرمانـده لشـكر مركـز) ،سـرهنگ محمـدخان
(رئيس نظميه) سرهنگ كريم آقاخان بوذرجمهرى (كفيـل بلديـه) يـك حكومـت ملـى
تشكيل بدهد.

يك خائن
اما اين كودتا قبل از آنكه وارد مرحله عمل شود توسط فرد خائنى بهنام طهماسب پسـر
محمدخان با كمك آقاشي عبدالرحمن و شي ابوالقاسم تويسركانى بـهاطـالع سـرهنگ
محمدخان درگاهى رئيس تشكيالت نظميه رسيد .و افراد زير دستگير شدند
 .3سيد ابوالقاسم موسوى ،رهبر كودتا .0 ،اسداهللخان رزمجو ،وكيلباشـى ،منتيـب
بهتيپ اول گارد پياده .2 ،آقاجانخان نظـامى از تيـپ گـارد سـوار .2 ،علـىاصـغرخان،
شاگرد مدرسه امنيه .5 ،سيدمحمودخان سيگارفرو  .6 ،آخوندزاده ،محمـد آخونـدزاده
معروف بهبهرام سيروس از اعضـاى حـزب عـدالت و از كمونيسـتهـاى قـديمى و از
سازماندهندگان تشـكيالت كـارگرى در انزلـى و تهـران .5 ،شـي حسـين لنكرانـى ،از
سازماندهندگان تظاهرات خيابانى در سـالهـاى نخسـت اسـتقرار قـدرت رضـاخان و
سالهاى بعد از شهريور 3202

اسناد نظميه
نظميه طى دو سند چگونگى كودتا و عاملين آنرا معرفـى و آنهـا را بـهدادگـاه نظـامى
معرفى مىكند.

ديوان بيگى حكومت نظامى تهران بهمحكمه نظامى 24 ،خرداد 0314
وزارت جنگ ،حكومت نظامى شهر تهران ،محكمه فوقالعاده نظامى ،راپرت ،تـاري 02
ماه خرداد 3222
مقام محترم محكمۀ ديوان حرب با تقديم دوسيه واصله از ادارۀ نظميه راجع بهجـرم
سيدابوالقاسم موسوى ،اسداهللخان و رزمجو وكيلباشى منتيب به تيپ اول گارد پيـاده،
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آقاجانخان نظامى تيپ گارد سوار ،علـىاصـغر مـتعلم مدرسـۀ امنيـه ،سـيدمحمودخان

1
سيگارفرو  ،آخوندزاده ،شي حسين لنكرانى بهعرض مىرساند
به موجب محتويـات دوسـيه و منـدرجات اسـتنطاقات و راپـرت مسـتنطق محكمـه
علىاصغر و آخوندزاده و شي حسين بىتقيير ليكن موسوى و اسـداهللخـان در درجـه
اول و آقاجانخان و سيدمحمودخان در درجۀ دوم بهكنكا بر ضد دولت كامالً و قويـاً
محكوم مىباشند .علىهذا بهنام حفظ امنيـت مملكتـى مجـازات چهـار نفـر محكـومين
مشاراليهم را مطابق قانون حكومت جليلۀ نظامى ميوبۀ رجب  3206و مقـررات جاريـه
از پيشگاه محكمۀ محترمه خواستار است.
ديوان بيگى محكمه سلطان على ( )...نامور

2

گزارش ديوان بيگى حكومت نظامى تهران 24 ،خرداد 0314
وزارت جنگ ،حكومت نظامى شـهر تهـران و توابـع ،محكمـه فـوقالعـاده نظـامى،
راپرت ،بهتاري  02خرداد ماه 3222
آقاى ديوانبيگى محكمۀ محترمۀ فوقالعادۀ نظامى بـر طبـق دوسـيه اسـتنطاقى ادارۀ
نظميه راجع بهاشخاص مفيله االسامى ذيل موسوى ،اصغرخان شـاگرد مدرسـه امنيـه،
اسداهللخان وكيلباشى نظامى ،سيدمحمودخان سـيگارى ،آقاجـانخـان شـاگرد مدرسـۀ
 .1سیدابوالقاسم موسوف از جمله ایرانیانى است که ظاهرا از سالهاف انقالب  1215در فعالیتهـاف کمونیسـتى ایرانیـان
مقیم باکو شرکت داشته است .در مورد این بخش از فعالیتهاف او و علت دستگیرفاش « ...بهعنـوان ایـنکـه در رس
 )172نیـز تـا کنـون
دستهاف که در ارتش با دیکتاتورف رضاشاه مخالفت مـىکـرده اسـت( »...ابراهیمـوف پیشـین
احالعات دقیقى درکار نبوده است .در خاحرات ایرج اسکندرف از شرکت کسانى چون دکتر مسنن و «عاصمى» نـا در
حر و توحئه موسوف یاد شده است که با مفاد اسناد این مجموعه همخوانى نـدارد .ر ...ایـرج اسـکندرف خـاحرات
سیاسى بهکوشش على دهباشى تهران  1131انتشارات علمى صص 117ـ.114
از دیگر چهرههاف سرشناسى که در این زمینه مورد اشاره قرار گرفتهاند .یکى شـی حسـین لنکرانـى اسـت کـه هـم در
سالهاف نخست استقرار قدرت رضا خان و هم سالهاف بعد از شهریور  1121از معرکه گردانهاف مهم صحنۀ سیاسـى
تظاهرات خیابانى تهران بوده است .احتماالً منظور از خوندزاده نیز میرزا محمد خوندزاده (معروف به بهرا سـیرو )
از اعااف حزب عدالت و کمونیسـتهـاف قـدیمى ایـران اسـت کـه در ایـا فعالیـتهـاف نیمـهرسـمى حـزب بـهکـار
سازمان دهى تشکیالت کارگرف در انزلى و تهران مشغول بود از نجـایى کـه خونـدزاده در ایـا مـورد نظـر (تابسـتان
 )1114در تهران بود و براف مدتى نیز بازداشت شده است و بنا بهوساحت سلیمان میرزا زاد مىشود (ر ...ع .شـمیده
 )52بعید نیست که همین « خوندزاده» مورد
میرزا محمد خوندزاده  1171ذربایجان روزنامه سینین نشریه سى
اشاره در سنه مورد بحث باشد.
 .2فعالیتهای کمونیستی در زمان رضاشاه ـ مرکز اسناد ملی ـ به کوشش کاوه بیات
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سوارنظام ،شي حسين لنكرانى ،آخوندزاده؛ كه شروع بهپارهاى عمليات برضد دولـت و
ميالح مملكتى نموده و بر طبق مراسلۀ نمره  25/02بهحكومت جليله نظـامى ارسـال و
حسباالمر بر طبق يادداشت نمرۀ  252دايره كابينه بهمحكمه ارجـاع شـده و رسـيدگى
بهعمل آمده و خالصه اظهارات اشخاص فوقالذكر مطابق شرح ذيل است
 .3طهماسب پسـر محمـدخان اظهـار مـىدارد بـهواسـطه آشـنايى سـابقه يـك روز
بهموسوى گفتم ممكن است يك سفار نامه توسط حـاجى رحـيم آقـا قزوينـى بـراى
رياست محترم اركان حرب بگيرد كه با سفار نامهاى كه خودم از آقا شي عبـدالرحمن
وكيل بروجرد گرفته بودم ضميمه نموده در ادارۀ قشونى تهيۀ شغلى براى خودم نمـايم.
موسوى اظهار نمود صبر كن كارها درست مـىشـود و مـرا بـراى مـذاكرات بـهمنـزلش
دعوت كرد در آنجا پس از مذاكرات تقاضا نمود براى تهيۀ انقالبى كه خيـال دارد برپـا
نمايد از نظاميان تيپ عراق كه سابقاً جز عدۀ خالو قربان و احساناهللخان بودهانـد بـا او
آشنا و همعقيده نمـايم پـس از اتمـام مـذاكرات بـهمنـزل آقـا شـي عبـدالرحمن رفتـه
بهمشاراليه گفتم قضايايى كش كردهام كه الزم مىدانم مرا بهحضـور بنـدگان حضـرت
اشرف رئيسالوزراِ و رياست عاليه كل قوا دامت عظمه ببريد .گفت مطالـب را بنـويس
باالخره شي ابوالقاسم تويسركانى را ديده او قبول نمـود كـه بـهعـرض برسـاند .شـب
ديگر موسوى با يك نفر ديگر آمد بهمنزل من و تقاضا كرد كه قضـايا را جـداً دنبـال
نمايم .مالقات مزبور را هم فوراً بهآقا شي ابوالقاسـم اطـالع داده شـب بعـد برحسـب
اطالع مشاراليه بهمنزلش رفته جناب سرهنگ محمدخان رياست محترم نظميه 1نيز آنجا
آمده مراتب را بهايشان معروض پس از مذاكره براى كش قضـايا قـرار شـد يـك نفـر
صاحبمنيب از مأمورين تيپ عراق با من همراه نمايد .بعد نايب دويم يوس آقاخان
صاحبمنيب فوج بهادر را با من همراه نموده روز ديگـر موسـوى را مالقـات ،اظهـار
نمود منزل مـا نمـىشـود قـرار گذاشـتيم كـه شـب را بـهمنـزل مـن بياينـد و مـن هـم
صاحبمنيب فوقالذكر را بهايشان معرفى كنم .در شب معهود صاحبمنيب مشـاراليۀ
بهمنزل من آمد موسوى هم با دو نفر نظامى (وكيلباشى اسـداهللخـان رزمجـو ،آقاجـان
نظامى مدرسه سوار) آمدند و شروع بهصحبت كرده ،مفاد صحبتشان اين بـود كـه عـده
جمع كرده و تهيه كرد تا آن موقع رؤساِ اداره قشونى را دستگير نمايند.
 . 0نايب دوم يوسـ آقاخـان .مشـاراليه در اظهـارات خـود اقـرار طهماسـب را
 .1سرهنگ محمدخان درگاهى ریاست تشکیالت نظمیه 1111ـ1112
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تيديق و عالوه مىكند كه موسـوى جـدريت داشـت كـه در ظـرف يـك هفتـه از ايـن
مذاكرات نتيجه گرفته شود كودتا شده ،اشخاصى كه الزم است دستگير شوند.
 .2على اصغرخان شاگرد مدرسۀ امنيه اظهار مىدارد بنابر سابقۀ آشـنايى بـا موسـوى
در رشت يك روز در موقع عبور درحالتىكه اسداهللخان رزمجو هم با من بود موسـوى
را نزديكى دروازه دولت مالقات در بين صحبت تقاضا نمود كه با اسداهللخـان مشـاراليه
بهمنزلش برويم .بعد از چند روز در ماه رمضان با اسداهللخـان بـهمنـزل مشـاراليه رفتـه
دربين صحبت اظهاراتى مىكرد كه اين طور نمىماند ،بايد اقداماتى كـرد كـه شـما هـم
راحت بشويد .اسداهللخان گفت ما همه نوع حاضريم .موسوى اظهار داشت جمعيت مـا
خيلى است و به اسداهللخان هم اظهار كرد شما هم چنـد نفـر رفقـاى حسـاس خـود را
بهمن معرفى كنيد .پس از مذاكرات بيرون آمديم .چون من مأموريت دماوند پـيش آمـد،
دماوند رفته تا اينكه اخيراً از دماوند احضار شدم.
 .2اسداهللخان رزمجو وكيلباشى و نويسنده در تيپ محترم گارد پياده اظهار مىدارد
بعد از جلسۀ اول كه علىاصغر مذكور موسوى را مالقات كرديم برحسب تقاضـاهاى او
مجدداً در منزلش او را مالقات اظهار مىنمود كه تمام ملل دنيا در تهيۀ جنگ مـىباشـند
آلمان و روس و ژاپن با هم متحد مىشوند و حتماً تا چهار سال ديگـر جنـگ عمـومى
شروع و چنانچه ما پيش نرويم از بين خواهيم رفت ،باز از يك طرف روس و از طـرف
ديگر انگليس داخل خاك ايران خواهند شد .ما بايد از حاال اقداماتى بنماييم و بـا يكـى
از دول متفق بشويم .عدهاى هستند كه نمىگذارند ما پيشرفت نماييم .ما بايـد قـدمهـاى
بلندى برداريم كه تا چهار سال ديگر خودمان را بتوانيم حفظ بكنيم.
در جلسۀ سوم اظهار نمود ما بايد بعضى موانع را از جلو برداريم ،بايد يـك عـدهاى
تهيه و كودتايى بنماييم و درنتيجه يك حكومت مقتدرى تشكيل بـدهيم .گفـتم شـما بـا
دست كى مىخواهيد يك همچو اقدامى بنماييد .جواب داد هـر وقـت از شـما مطمـئن
شوم خواهيد ديد ،اشخاص فعالى هستند از نظاميان كه همه سرهنگ و ياور مىباشـند و
غيرنظامى هـم هسـتند انشـااهلل همـين روزهـا آنهـا را خواهيـد ديـد .بعـد صـحبت از
قــوامالســلطنه و مســئله تروريســت شــده تقاضــا نمــود كــه او را بــا عبداليــمدخان
صاحبمنيب سابق ژاندارمرى آشنا نمايم 1.بهمالحظۀ آشنايى سابقه عبداليـمدخان را
 .1عبدالصمدخان درحر توحئهاف که ظاهرا قوا السل نه در پاییز  1112برضد رضاخان ترتی داده بود شرکت داشـت
ر ...حسین مکلى تاری بیست ساله ایران جلد دو تهران  1172بنگاه ترجمه و نشر کتاب صص 134ـ111
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مالقات و يك روز موسوى را با سيدمحمودخان سيگارى رفيـق خـودم كـه سـابقاً او را
بـهموسـوى معرفــى كـرده بــودم بـهمنـزل عبداليــمدخان بـروم .صــحبت موسـوى بــا
عبداليمدخان منتج بهنتيجه نشده مراجعت كردند .فرداى آن روز مجـدد مـن بـهمنـزل
موسوى رفتم مشاراليه مىگفت بايد بهيكديگر نزديك شده شما هم با رفقـاى ديگرتـان
مذاكره و همديگر را بشناسيد تا دستور بهشما داده شود .از قراوالن درب عمـارتهـاى
سلطنتى سؤال كرد و گفتم نظامى هستند گفت اگر تنهـا وليعهـد را دسـتگير كنـيم مثـل
پارسال مردم هيجان مىكنند 1بايد خود سردار سپه را نيز توقي كـرد آن وقـت سـردار
سپه بهامراِ لشكر بهواليات تلگراف كنند كه آنها هم اقـدام ننماينـد گفـتم ايـن مسـئله
غيرممكن است .اظهار نمود حاال حق داريد بترسيد ولى وقتى صاحبمنيـبان ديگـر را
ديديد اطمينان پيدا مىكنيد فردا شب بياييد صاحبمنيبانى را كه گفت مالقات خواهيد
كرد عير آن روز بهاتفاق آقاجانخان نظامى مدرسه سوار كه او را هم براى مالقـات بـا
موسوى حاضر كرده بودم درب منزل موسوى رفته اظهار نمود شما برويـد اول ناصـريه
بايستيد تا من بيايم بهمحل معهود رفته موسوى هم بعد رسيد او از جلـو ،مـا دو نفـر از
عقب بهمنزل طهماسب رفتيم در آنجا مشاهده شد نايب دوم يوسـ آقـا هـم حضـور
دارد .موسوى و صاحبمنيب مشغول صحبت شده .نايب مشـاراليه اظهـار مـىداشـت
اينجا محل خوبى براى صحبت نيست خوب است بهمنزل ما بـرويم .طهماسـب گفـت

مطمئن باشيد .من گفتم اگر از ما مطمئن نيستيد مىرويم .گفتند شـما بايـد باشـيد .بعـد
موسوى اظهار نمود وطن ما خراب است بايد كوشش كنيم تا ايجاد سرمايه نماييم ،بايـد
زحمت بكشيم صاحبمنيب گفت من مخال هسـتم .مـن گفـتم روسهـا بـا وجـود
اينكه بلشويك شدهاند كسى را نمىگذارند داخل مملكت آنها بشـود صـاحبمنيـب
گفت ما نظامى هستيم اگر ما را بگيرند فوراً تنبيه مىكنند ولى براى شما آن قدر اهميـت
ندارد موسوى يك حرفى زد كه صاحبمنيب رفت بيرون نگاه كرد و آمد توى اتاق بـا
موسوى بنا كردند آهسته صحبت كردن .در بين صحبت اظهار نمود يك جايى است كـه
آنجا نمىتوان نظامى فرستاد (غرض منزل بندگان حضرت اشرف رياسـت وزراِ عظـام

2
است) براى اينكه آنجا چند نفر نظامى رشيد هستند .بعد صحبت از باسـتيان نمودنـد
كه بايد بههر نحوى هست بهآنجا دست پيدا كرد و براى تهيۀ اسلحه .بعد اظهار داشتند
 .1منظور ماجراف جمهورف است.
 .2در لغت بهمعناف برج و بارو.
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كه شبها اسلحه در انبار است دو نفر درب انبار گذارده هرچه مىخواهيم بر داريـم .از
من سؤال كردند عده چه قدر دارى گفتم كسى را ندارم .گفتنـد بـا مسلسـل تيرانـدازى
كردن بلدى؟ گفتم رفيقى در تيپ سوار دارم او بلد است ،ممكن است رفته او را ببيـنم.
نايب گفت من چند نفر دارم كه بـا پنجـاه تيـر خـوب مـىتواننـد تيرانـدازى نماينـد و
آقاجانخان نظامى اظهار نمود من تيراندازى با پنجاه تير مىدانم .موسـوى اظهـار نمـود

بايد زودتر اقدام كرد و تا شب جمعه كودتا نماييم .صاحبمنيب اظهار نمـود كـه اقـالً
ده روز وقت الزم دارد .موسوى گفت بايد شب تعطيل نباشد و قـرار شـد شـب آينـده
جلسه در منزل نايب باشد.
 .5سيدمحمودخان سيگارى اظهار مىدارد بنا بهمعرفى وكيلباشى اسداهللخان رزمجو
دو مرتبه مـن موسـوى را (يـك مرتبـه در منـزل خـود و يـك مرتبـه هـم در منـزل
عبداليمدخان) مالقات نموده همه را صحبت از تغيير رژيم بود .موسوى بـهمـن گفـت
شما يك عده براى انقالب تهيه كنيد تا بهموقع من دستور بدهم و علت دخـول خـود را
در قسمت موسوى مىگويد براى اين بوده است كه مىخواستم صـاحبمنيـب بشـوم
(سابقه در ژاندارمرى و قشون تا معين نايبى بنا بهاظهار خود داشته است).
 .6آقاجان نظامى جزو مدرسه سوار اظهار مىدارد بنا بهمعرفى اسداهللخان وكيلباشى
درب منزل موسوى رفته موسوى اظهار مىكـرد و از آنجـا برحسـب دسـتور موسـوى
بهاول خيابان ناصريه آمده با موسوى كه بعد از ما آمد بهمنزل طهماسب رفته در آنجا با
طهماسب و يك نفر نايب دويم قشونى كه قبالً بدانجا آمده بود مشغول صـبحت شـدند
كه بايد با يك قسمت قشونى همراه شده چون حضرت اشرف (مقيـود رئـيسالـوزراِ
است) اول خوب كار مىكرد و حاليه ديگر كار نمىكند بعضى رؤساِ را از كار برداريم.
بعد صحبت از طرز كودتا كرد و اشخاصى را كه مذاكره مىكردند دستگير كننـد عبـارت
بود از بندگان حضرت اشرف رئيس الوزراِ ،حضرت اجل سرتيپ مرتضىخان فرمانـده
لشكر مركز ،1جناب سرهنگ محمدخان رئـيس نظميـه ،سـرهنگ كـريم آقاجـان كفيـل
بلديه 2.موسوى مىگفت بايد كودتا كرد تا دولت ملـى تشـكيل بـدهيم .صـحبت آنهـا
طورى بود كه مرا ترس گرفته بود .بعد قرار شد فردا شب در منزل نايبمشاراليه جلسـه
داير شود.
 .1سرتیپ مرتاى خان یزدانپناه.
 .2سرهنگ کریم قاجان بوذرجمهرف.

حزب کمونیست ایران

007

 .5عبداليمدخان اظهار مىدارد موسوى توسط اسداهللخان رزمجوى از من تقاضـاى
مالقات نمود و در منزل من در موقع مذاكره اظهار داشـت راجـع بـهتغييـر رژيـم بـا او
صحبت نمايم من از داخل در صحبت با مشاراليه امتناع نموده در موقـع خـروج اظهـار
داشت خواهشمندم چنانچه براى من گرفتارى رخ داد بگوييد محض آشنايى بهمنزل من
آمده بود.
 .2از تحقيقات آخوندزاده و شي حسن لنكرانى معلوم مىشود كه مشاراليهها بههيچ
وجه با موسوى و رفقاى او طرف مواجهه نبوده و اصالً با خياالت آنها همـراه نبـوده و
اطالعى هم نداشتهاند.
 .6سيدابوالقاسم موسوى مالقاتهاى پىدرپى با اشخاص فوقالذكر را اقرار ولى اظهار
مىدارد صحبتهاى من با آنها راجع بهاقتياديات مملكت و جمهوريت بوده اسـت ولـى
بهطور كلى از قرار اظهار اشخاص فوقالذكر و اوضاع احوال آشنايى و طرز مالقاتهاى
اشخاص معلوم است در صدد توطئه و تهيه كودتايى بر ضد دولت بوده است.
بناِ علىهذا مطابق مندرجات دوسيه و اقرار خود اشخاص فوقالـذكر سيدابوالقاسـم
موسوى بهنام عامل توطئه و اسداهللخان رزمجوى نيز معلوم است كه بهطور كلـى بـا خيـاالت
موسوى همراه و مشغول اجراى خياالت او بوده و كامالً جديت داشـتهانـد ،مقيـراند و
سيدمحمودخان سيگارى و آقاجانخان نظامى نيـز مفهـوم مـىگـردد از عمليـات آنهـا
بىميل نبوده و تقيير دارند .ولى علىاصغرخان امنيه و آخوندزاده و شي حسن لنكرانى
3
بهكلى بىتقيير مىباشند .مستنطق محكمه.
(امضا ناخوانا)

ادوار مختلف رهبرى حزب
 .3در سال  ،3066منتخبين كنگره انزلى رهبرى حزب را تشكيل مىدهنـد (سـلطانزاده،
برادران آقايوف ،پيشهورى و چلنگريان)
 .0در سال  ، 3066منتخبـين كنفـرانس بـاكو در رهبـرى حـزب بودنـد (حيـدرخان،
سلطانزاده و پيشهورى و)...
 .1فعالیتهای کمونیستی در زمان رضاشاه ـ مرکز اسناد ملی ـ به کوشش کاوه بیات
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 .2در سال  ،3220محمد دهقان ،آخوندزاده ،اسماعيل فارسى و رضاقلى عبـداهللزاده
در رهبرى حزب بودند.
 .2در سال  3222محمد پروانه ،آخوندزاده ،عبداهللزاده ،فارسى ،سالماهلل ،بـاقرزاده و
پيشهورى در رهبرى حزب بودند.
 .5از سال  3222بهبعد ،كميته مركزى حزب ديگر وجود خارجى نداشت.
درسال  3222رهبرى حزب تحت پيگرد نظميه رضاشاه قرار گرفت .عبدالحسين حسـابى
(دهزاد) استاد ميرزا على ،باقرزاده و پروانـه و سـاير فعـالين حـزب زنـدانى شـدند.
عدهاى ديگر بهخاطر فشار نظميه و احتمال دستگيرى از ايران خارج شدند .عـدهاى كـم
در ايران و بيرون از زندان از پيگردهاى پليس در امان ماندند كه در فعاليتهاى محـدود
نقش داشتند.

سازمان حزب كمونيست در تهران

0

پس از شكست انقالب گيالن و كشته شدن حيدرخان ،مركز فعاليت حـزب بـهتهـران منتقـل
شد تا سال  ،3222زمان تاجگذارى رضاخان .و فعاليتهاى حزبى درتهران رونق يافت.
رضاخان كه تا رسيدن بهقدرت عوامفريبانه خود را طرفدار كارگران ،دوستى با اتحاد
شوروى نشان مىداد .بعد از بهقدرت رسيدن نقاب از چهره برداشت و دست بهسركوب
اتحاديههاى كارگرى و حزب كمونيست زد.
تا قبل از سركوب  ،3222اتحاديههاى كارگرى بـهميـزان زيـادى توسـعه پيـدا كـرده
بودند .حدود  2222كارگر در اتحاديههـا در تهـران متشـكل بودنـد .و در رطس تمـامى
اتحاديهها ،اتحاديه كارگرى چاپ بود كه رهبر آن باقرخان و پروانه بودند.
اين اتحاديهها نقش سياسى مهمى درتهران ايفاِ مىكردند .دفاع از حقـوق كـارگران،
مبارزه با ارتجاع داخلى و امپرياليسم ،دفاع از نهضت انقالبى جهانى و انترناسيوناليسـم شـعار
اتحاديههاى كارگرى بود درضمن صاحب چندين روزنامه حقيقت ،كار و اقتياد بودند.

 .1خاحرات اردشیر وانسیان
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سال  ،0311سال ترور و وحشت
رضا شاه رژيم خود را از طريق ترور و وحشت تحكيم مىكرد .عشـقى شـاعر انقالبـى
ترور شده بود ،واعظ قزوينى عضو حزب كمونيست و مدير روزنامه «نييحت قـزوين»
ترور شده بود .مدرس نماينده مجلس ترور شده بود .سرهنگ فوالدين كه قيـد كودتـا
برعليه رضاشاه را داشت اعدام شده بود و سرهنگ محمد درگاهى درايـن زمـان رئـيس
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.
كليه فعاليتهاى حزبى مخفى بود .ترور سـياه رضـا شـاهى اجـازه كـار علنـى را از
حزب گرفته بود با اين همه دمكراسى حزبى تا جايى كه فعاليـت مخفـى حـزب اجـازه
مىداد رعايت مىشد.
فعاليت در حوزهها يكى از پايههاى كار حزبى محسوب مىشـد .حـوزههـا هفتـهاى
يكبار تشكيل جلسه مىدادند .مگر در مواقع بحرانى و ضرورى كـه جلسـه فـوقالعـاده
برگزار مىشد.
تعداد اعضاِ حوزه بين 5ـ 2نفر بود .ترتيب و محل حوزه هميشه مـورد دقـت قـرار
مىگرفت و براى آمدن بهحوزه تمامى نكات كار مخفى و اصول ايمنى رعايت مىشد تا
مبادا پليس با تعقيب يكى از اعضاِ حوزه بهمحل حوزه برسد.
ديسيپلينهاى شديد حزبى كه يكـى از شـرايط كـار در دوران مخفـى بـود رعايـت
مىشد .مسائل سازمان حزب و انتخابات كميتههاى محلى ،توسط برگزارى كنفـرانسهـا
حل و فيل مىشد.
حزب در اين زمان فاقد ارگان علنى بود و مجبور بود ديدگاههاى خود را بهصـورت
شبنامه در مراكز كارگرى و محالت پخش كند.
موضعگيرى حزب در مورد قضيه بحرين و شعار «بحرين مال ايران اسـت .انگلـيس
بحرين را تيرف كرده است» .بهصورت شبنامه پخش شد .و اثر خوبى داشت.
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سازمان جوانان كمونيست ايران
حزب در تهران سازمان جوانان را تشكيل داد .كه تا ضربه سال  3222فعال بـود .و بعـد
از آن بهعلت فشار پليس تارو مار شد و از آن چيزى نماند.
در بين سالهاى 5ـ 3226سازمان جوانان دوباره فعـال شـد .و در ايـن دوره توسـط
يك رهبرى سه نفره اداره مىشد .يك كارگر ،دو روشنفكر .رضا روستا ،دكتر رادمنش و
اردشير آوانسيان در اين ايام در رهبرى سازمان جوانان بودند.

زمينههاى فعاليت سازمان جوانان
فعاليت سازمان جوانان مخفى بود .حـوزههـاى آن هـر شـب تشـكيل مـىشـد و داراى
برنامههاى مخيوص بهخود بود.
سازمان جوانان در  0عرصه فعاليت مىكرد
 . 3در عرصه روشنفكرى ،كه بيشتر در ميان دانشجويان بود .دانشـجويانى كـه عضـو
سازمان بودند .در تأسيس اتحاديه دانشجويان نقش مهمى داشتند.
مدرسۀ دارالفنون نيز از محلهاى مهم فعاليت سازمان جوانان حزب بود.
 .0در تظـاهرات دانشــجويان درمقابـل وزارت فرهنــگ كـه برعليــه زورگـويىهــاى
وزارتخانه برپا شده بود ،سازمان جوانان نقش و رهبرى داشت.

ارگان سازمان
سازمان جوانان مجلهاى بهعنوان «بلشويك جوان» منتشر مىكرد .اين مجله با دسـت
نوشته مىشد .و با كاغذ كپی تكثير مىشد .دراين مجله تئورىهـاى ماركسيسـتى مـورد
بحث قرار مىگرفت.
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اتحاديه دانشجويان در كرج
سازمان جوانان با پايگاهى كه در مدرسه عالى كشاورزى كرج داشت ،توانست اتحاديـه
دانشجويان را در كرج تشـكيل بدهـد .و درايـن مـدت توانسـت عـالوه بـر ارتبـا بـا
دانشجويان با بازاريان محلى نيز تماس برقرار كند.

نقشه متينگ در مسجد شاه
سال  3225اوج سياسـت هـاى سـركوبگرانه رضاشـاه بـود .ميـدق و مـدرس از رفـتن
بهمجلس باز ماندند .و مردم از سياستهاى رضاشاه ناراضـى بودنـد .حـزب و سـازمان
جوانــان حــزب در ارديبهشــت  3225تيــميم گرفتنــد در مســجد شــاه متينگــى عليــه
سياستهاى انتخاباتى رضـا شـاه برگـزار كننـد .در روز برگـزارى متينـگ پلـيس مـانع
برگزارى متينگ شد .و در روزهاى بعد مسئولين سازمان جوانان دستگير شدند .و نقشـه
متينگ در نيمه راه رها شد.

سازمان حزب در گيالن
پس از شكست انقالب گيالن (نهضت جنگل) كادرهاى حزب در رشت و بندر پهلـوى
تحت تعقيب قرار گرفتند .و تشكيالت اين دو شهر متالشى شد .عده زيادى دسـتگير و
زندانى شدند .و عدهاى ديگر بهناچار بهخارج گريختند.
تا مدتى تشكيالت در اين دو شهر وجود خارجى نداشت .تا اينكـه در اوايـل سـال
 3223محمد آخوندزاده عضو كميته مركزى حزب وارد گيالن شد .و حوزههاى حزبـى
را بار ديگر در اين دو شهر احياِ كرد .كميته ايالتى در گـيالن و كميتـههـاى شـهرى در
انزلى و رشت شروع بهفعاليت كردند .در اين هنگام اتحاديههاى زير سازمان داده شد.
 .3اتحاديه حماالن .0 ،اتحاديه كرجىبانان و  .2اتحاديه ماهيگيران
اتحاديه حماالن و كرجىبانان هر كـدام بـين 622ــ 522عضـو داشـتند .امـا اعضـاِ
اتحاديههاى ماهيگيرى به  3222نفر مىرسيد.
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انتخابات مجلس سال 0312
در انتخابات مجلس سال  3220كارگران انزلـى محمـد آخونـدزاده را كانديـد خـود
كردند .اگر مختير دمكراسى وجود داشت و رژيم رضاشاه بهحداقل دمكراسى پـاىبنـد
بود ،بىشك محمد آخوندزاده از انزلى انتخاب مىشد.
عالوه بر كارگران ،روشنفكران ،جوانان كمونيست و جمعيت فرهنگى آخونـدزاده را
كانديد خود اعالم كرده بودند.
چيزى نگذشت كه سرتيپ محمد آيرم فرمانده تيپ گيالن ،آخونـدزاده ،داد زاده و
عدهاى ديگر را دستگير و زندانى كرد.
بدين ترتيب بار ديگر ارتجاع رضاشـاهى تشـكيالت حـزب و اتحاديـه كـارگرى را
متالشى كرد.

تشكيالت گيالن
در سال  3226فعاليت حزب در گيالن افزايش يافـت .و حـزب توانسـت اتحاديـههـاى
كارگرى را شكل بدهد
 .3اتحـاديه حلبىسـازها .0 ،اتحـاديه كـارگران انبـار نفت .2 ،اتحـاديه كالهدوزهـا،
 .2اتحاديه حماالن در بندر پهلوى .5 ،اتحاديه كرجىبانان در بنـدر پهلـوى .6 ،اتحاديـه
كارگران شيالت در بندر پهلوى و  .5اتحاديه حلبىسازها در بندر پهلوى

سازمان جوانان كمونيست
حزب توانست در رشت و پهلوى سازمان جوانـان كمونيسـت را سـازماندهـى كنـد .و
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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توانست با روستاهاى اطراف شهر ،بين رشت ـ پهلوى و رشت ـ خوى ارتباطى برقـرار
كند .اما بهعلت شرايط نامساعد اين ارتباطات نتوانست جنبه تودهاى پيدا كند.

سركوب سال 0301
درسركوب سال  3232تشكيالت رشت و پهلوى متالشى شد .و عده زيادى دستگير شدند.

فعاليتهاى حزب در گيالن بهروايت نظميه

0

بهدنبال پخش اعالميههاى ميور و مجله بيرق انقالب درآستارا .رئيس نظميه اردبيل طى
گزارشى بهوزارت داخله خواستار اقدامات عاجل براى دستگيرى توزيعكنندگان آن مىشود.
گزار نظميه اردبيل
 32دى 3225
ليله  36ماه جارى در آستارا دو ورقه ميور چاپى شبيه بـهژالتـينهـاى سـابق درب
منزل صاحبمنيبان كادر حوزه  6نظام وظيفه عمـومى و درب مدرسـه حكـيم نظـامى
الياق نمودهاند .همچنين دو جلد مجله چاپ سنگى نظير مندرجات بيرق انقالب درب
ادارۀ تلگراف و داخلى يك باب دكان غيرمسكونى انداختهاند .بهعالوه يك جلـد مجلـه
بيرقه انقالب بهمنزل رئيس بلديه آستارا انداخته شد ...نظر بهاينكه تحت نظـر مظنـونين
نتيجه نبخشيده و اين عمليات در آستارا تكرار شده لهذا دو نفر مفـتش بـهمعيـت نايـب
سوم جعفر قلىخان بهآستارا اعزام گرديـد .كـه منـازل مظنـونين را تفتـيش و اشـخاص
مزبور جدا تعقيب شوند.
رئيس نظميه اردبيل

دفتر مخيوص بهوزارت داخله
 33فروردين 3226
محرمانه .وزارت جليله داخله .مطابق اطالعـات واصـله اخيـراً اداره پرسـى آذنفـت
بهقزوين انتقال يافته و همچنين از اداره نوبل رشت عدهاى از مبلغين بهوسـيله كشـاورز
مترجم كنسولخانه شوروى و فروز معلم معارف گيالن عضو مجمع فرهنـگ از قبيـل
آقامحمد معروف بهنجار استاد على حلبىساز كه سجل كارگر دارد .در قزوين تحتنظـر
 .1فعالیتهای کمونیستی در زمان رضاشاه ـ به کوشش کاوه بیات
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اسماعيل همتى عضو پرسى آدنفت مىباشند حسباالمر مبـارك ملوكانـه ارواحنـا فـداه
مراتب را بهاطالع آن وزارت جليله مىرساند كه تعليمات مقتضيه بهحكومـت و نظميـه
قزوين مبنى بر مراقبت از رفتار اشخاص مزبور صادر فرمايند.
رئيس دفتر مخصوص شاهنشاهى

تشكيالت كل نظميه بهوزارت داخله
 30مهر 3226
نظميه گيالن راپرت مىدهد جمعيت فرهنگ كه از زمان سابق دراثر نفوذ خارجىهـا
در رشت تشكيل شده و در موقع انقالب گـيالن و ورود بلشـويكهـا در آن صـفحات
بهواسطه مساعدت و كمكهايى كه با جمعيت مزبور شده رفته رفته در عقيده اعضاِ آن
رسوخ پيدا كرده است و با دست عمال خارجى براى پيشرفت مـرام كمونيسـتى شـروع
بهعمليات نموده تا بعد از خاتمه غائله آن حدود و مظفريـت قشـون ايـران آپراسـ از
طرف روس ها به كنسولگرى رشـت تعيـين شـده ،مشـاراليه نيـز بـا مبـرّزين و عـاملين
جمعيت مزبور كه عبارت بودند از كريم كشاورز ،انيارى ،كبارى ،شريفى ،حسن آقاى
نيكسرشت ،رضا حسنزاده ،روستا ،ميـرزا حسـينخـان جـوان مـراوده داشـته عنـان و
اختيارات جمعيت را بهدست گرفته مبادرت بهاقدامات مضره و تبليغات مىنمودنـد كـه
درنتيجه مراقبت مأمورين اعمال و نيرات آنها كش و مورد تعقيب واقع شـده و اغلـب
آنها بهروسيه و بعضى نقا داخلى تبعيد گرديدهاند كـه راپـرت آن جريانـات درموقـع
خود بهمقامات مربوطه تقديم شده است .اخيراً حسن آقاى نيكسرشت و محمدعلى آقا
شريفى از روسيه بهايران مهاجرت كرده و دستگير و تحت تعقيب مىباشند ،كشاورز كه
فعالً مترجم كنسولگرى روس و از عمال جمعيت مـذكور اسـت در كنسـولگرى روس
بهنام اتفاق جوانان (سايرزباالشوي) تشكيالتى داده بـهاسـم بعضـى از اعضـاِ جمعيـت
پريشان و معيل وجوهى اخذ و بين خودشان از قبيل وحدانى ،جبـارى ،نويـدى تقسـيم
مىنمايند و جلسات خودشان را در منزل كشـاورز يـا قرائـتخانـه فرهنـگ تشـكيل و
تيميماتى اتخاذ مىنمايند .بهنظميه مزبور دستور داده شد كه قرائتخانه را تعطيل كرده
و كاركنان آنها را تحت نظـر قـرار داده و در صـورت بـروز اعمـال بـرخالف ميـالح
مملكتى آنها را جدا تعقيب نمايند.
رئيس كل تشكيالت نظميه مملكتى
سرتيپ كوپال
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تشكيالت حزب در آستارا سال 0312
ميــرزا محمــد علــى آغــاجى مســئول تشــكيالت آســتارا ،ســازمان حــزب در آســتارا را
سروسامان مىدهد .و تشكيالت آستارا و اردبيل را بههم مربو مىكند.
ميرزا بيوك آقا جمالى ،حوزههاى شهرى را سازماندهى مىكند و مسئوليت حوزههـا
را بهاشخاص زير مىسپارد
 .3عزت فيروزى .0 ،غالمحسين رحمانى .2 ،مشهدى غنى ابراهيمى .2 ،ميـرزا صـفر
نوعى و  .5فرخى فزضى نونهكرانى
وزارت جنگ بهرياست وزراِ
 32بهمن 3226
محرمانه .مستقيم .مقام منيع رياست وزراِ عظام دامت شوكته .تعقيـب ابالغيـه نمـره
 5356طبق راپرتى كه اخيراً از لشكر شمال غـرب رسـيد ،و از شـرف عـرض خاكپـاى
مبارك ملوكانه ارواحنا ،گذشته ،چند سال اسـت در آسـتارا تشـكيالت كمونيسـتى داده
شده و رياست آن فعالً با ميرزا محمدعلى (قزل) آغاجى مهاجر است كه فعالً در رشـت
مى باشد .و تشكيالت كمونيستى اردبيل و آستارا نيز با يكديگر مربو و ميرزا بيوك آقـا
جمالى عضو مؤسسه شيروخورشيد اردبيل سال گذشته حوزههاى تشكيل داده و نظارت
حوزههاى مزبور بهاشخاص ذيل اسـت عـزت فيـروزى خيـا  ،غالمحسـين رحمـانى،
مشهدى غنى ابراهيمى ،ميرزا صفر نوعى ،فرضـى نونـه كرانـى ،هـدايت و حسـباالمـر
جهان مطاع مبارك ملوكانه ارواحنا فدا مقرر اسـت افـراد فـوقالـذكر كـه مبـدط و منشـأ
تشكيالت مزبور هستند مورد تعقيب واقع گردند علـىهـذا مراتـب را بـراى استحضـار
خاطر مبارك ابالغا معروض داشت كه براى اجراى امر جهان مطـاع مبـارك اوامـر الزم
صادر فرمايند.
اسعد ـ وزارت جنگ

 .1فعالیتهای کمونیستی ـ همان کتاب
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يك نكته
در تمامى اين اسناد كه وزير جنگ بهشاه و شاه بهنخستوزير ارجاع مـىدهنـد و همـه
بسيج مىشوند تا با دستگيرى و تبعيد عدهاى «امر جهان مطاع ،مبارك ملوكانـه ارواحنـا
فدا» اجرا شود .جرمى بهوقوع نمىپيونـدد .عـدهاى جمـع شـدهانـد .و نهايـت درمـورد
مملكت صحبت مىكنند .و اين عـده كمونيسـت هسـتند .همـين .هـيچ اقـدام عملـى و
خرابكارانهاى صورت نمىگيرد .جرم اين افراد فقط فكر كردن درمورد مملكت و مـردم
است .و در نزد ديكتاتورى جرمى از اين باالتر نيست.

تشكيالت آستارا بهروايت اسناد و نظميه

0

در گزار  3226/32/6نظميه در مورد تشكيالت آستارا چنين مىنويسد
تشكيالت كمونيستى آستارا چند سالى است كـه فعـال اسـت .مؤسسـين آن جليـل
ستارزاده و ميرزا محمدعلى قزل آغاجى مهاجر بودهاند.
در شروع كار ميرايوب مسئول و جليل ستارزاده تحويلدار بوده است .پـس از فـرار
جليل ستارزاده ،مسئوليت تشـكيالت بـهعهـده فرضـى گذاشـته شـده و پـس از تبعيـد
ميرايوب بهآبادان رياست كميته با عزت فيروزى خيا مىشود.
اعضا كميته آستارا
 .3فـرضى نـونه كرانـى .0 ،معمول .2 ،على نفتفـرو  .2 ،غالمحسـين رحمانـى،
 .5ميرزا غنى ابراهيمى .6 ،ميرزا صفر نوعى .5 ،غالم نفتفرو  .2 ،ميرزا بابا فرا گمرك

فعاليتهاى جمعيت فرهنگ
جمعيت فرهنگ رشت تشكيالتى بـود كـه در سـال  3065شمسـى بـهكوشـش حسـين
جودت تأسيس شد .حسين جودت در رشت روزنامـه آموزگـار را منتشـر مـىكـرد .بـا
شروع نهضت جنگل تفنگ بهدست گرفت و بهدرجه سرهنگى رسيد .پـس از شكسـت
نهضت جنگل بههمراه خالو قربان و همراهانش تسليم دولت رضاخان شد .و رضـاخان
 .1فعالیتهای کمونیستی ـ همان کتاب
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اين گروه را روانه جنگ بهاروميه با سميتقو كرد .و غدارانه خـالو قربـان و عناصـر مهـم
گردان او را بهقتل رساند .جودت بعـد از مشـاهده ايـن جنايـات بـهتهـران بازگشـت و
دروزارت فرهنگ مشغول بهكار شد.

عناصر مهم جمعيت فرهنگ
 .3رائفى .0 ،ثابت .2 ،سيرتى .2 ،اسماعيل شبرنگ .5 ،محمدتقى جبارى .6 ،كريم كشاورز،
 .5اسماعيل سليمى .2 ،آقا دائى نمايش .6 ،ناصـحى .32 ،فيـيحى .33 ،غالمرضـا آزار،
 .30كوچكـى .32 ،نيارى .32 ،كيايـى .35 ،رضايـى .36 ،طلوعـى .35 ،علـى فـروزى،
 .32حسـن نيكسـرشـت .36 ،سـيدعلـى كپور .02 ،گيوهچـى .03 ،اردشـير آوانسـيان،
 .00رضا روستا

هيئت مديره جمعيت فرهنگ
 .3كـريم كشـاورز .0 ،رضا روسـتا .2 ،علـى كيايـى .2 ،اسـماعيل شـبرنگ .5 ،طلوعى،
 .6محمدتقى جبارى .5 ،على فروزى
مجمع فرهنگ در جريان انقالب گيالن (3220ـ )3066عنوان فرهنگ نـوين برخـود
نهاد .و تحت تأثير انقالب  3635روسيه بهانديشههاى سوسيال دمكراسى نزديك شد.

فعاليتهاى جمعيت فرهنگ
 .3دادن نمايشهاى هنرى ،اجتماعى ،سياسى .از آثار مولير و ساير نويسندگان داخلـى و
خارجى .0 ،برگزارى كنفرانسهاى هفتگى علمى ،ادبى ،اجتماعى و سياسى .2 ،تشـكيل
كالسهـاى اكـابر بـراى محـو بـیســوادى .2 ،انتشــار مجلـه فرهنـگ ،رســالههـا و
بروشـورها .5 ،تشكيل كتابخانه و قرائـتخانـه .6 ،ايجـاد كـالس موسـيقى .5 ،تشـكيل
مدرسه دهقان و كالس اكابر در روستا .2 ،تشكيل جمعيـت سـعادت نسـوان بـهابتكـار
روشنك خانم و جميله صديقى و سكينه شبرنگ و  .6تشكيل مدرسه سـعادت و مجلـه
پيك سعادت براى آگاهى دادن بهزنان.
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جمعيت زنان براى نخستين بار در  2مارس  3632بـا نيـب عكـس كـالرا زتكـين،
رهبر زنان جهان روز جهانى زن را جشن گرفت.
جمعيت فرهنگ بهمناسبت محبوبيتى كه در بين مـردم داشـت .مـورد كينـه دسـتگاه
رضاخانى و سرلشكر آيرم نماينده شاه در گيالن بود .و باالخره موفق شـدند عـدهاى از
افراد برجسته اين جمعيت را بهشهرهاى ديگر تبعيد كنند .اين جمعيـت تـا سـال 3232
كماكان بهفعاليت خود ادامه داد.

يك نكته
جمعيت فرهنگ عليرغم آنكه عناصرى از حزب كمونيست مثل اردشير آوانسيان ،رضـا
روستا و كريم كشاورز در آن فعاليـت داشـتند .تشـكيالتى كمونيسـتى نبـود بلكـه يـك
تشكيالت فرهنگى و دمكراتيك بود.

كميته ايالتى خراسان
از ابتداى تأسيس حزب كمونيست ،خراسان از جمله اياالتى بود كه سازمانهـاى حزبـى
در آن فعال بودند ،اين سازمانها در اثر فشار و هجوم مكرر پلـيس رضاشـاه متالشـى و
پراكنده مىشد و پس از مدتى دوباره بهفعاليت مـىپرداختنـد .و هميشـه فعاليـت آنهـا
درشرايط مخفى صورت مىگرفت.

مسائل مطروحه در حوزهها
حوزههاى حزبى بهطور منظم تشكيل مىشد .و در اين حوزهها مسائل زير مـورد بحـث
قرار مىگرفت
وضع داخلى كشور و مبارزه با ارتجاع رضاشاهى ،وضع كارگران و دهقانان و مبارزه
در راه بهبود زندگى آنها ،نهضت كمونيستى در جهان و مبارزه با امپرياليسـم و مسـائل
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.
آموزگارى كه در تهران دستگير و زندانى شده بـود .و بعـد از آزادى در مشـهد بـهكـار
آموزگارى مشغول شد .دراين مجله مسائل سياسى و تـا حـدودى تئـورى ماركسيسـم مطـرح
مىشد .عده نويسندگان آن محدود بود .و مجله بهوسيله كاغذ كپى تكثير مىشـد .و هربـار
نسخههايى از آن براى تهران و يك نسخه براى نگهدارى بهكمينترن فرستاده مىشد.
پس از ضربه سال  3226و دستگيرى افراد شاخه خراسان مجله ديگر منتشر نشد.

وضعيت كارگران خراسان
خراسان در سالهاى 2ـ 3225فاقد كارخانه و كـارگران صـنعتى بـود .اكثـر كـارگران را
قاليبافان كارگاههاى قاليبافى تشكيل مىدادند.
جز اينها كارگاههاى ديگرى هم بودند كه كارگران زيادى در آنها كار مىكردند.
كارگران قاليباف وضعيت رقتبارى داشتند .كار در كارگـاههـاى تاريـك و نمـور و
مزدى ناچيز عده زيادى كودكان خراسان دراين كارگاهها كار مىكردند كه اغلب آنها از
والدينشان توسط صاحبان كارگاه خريده شده بودند.

اتحاديه كارگران قاليباف
حزب براى مبارزه با ظلم و ستم صاحبان كارگاههـاى قاليبـافى و بهبـود وضـع زنـدگى
كارگران و ايجاد وحدت بين آنها ،اتحاديه كارگران قاليباف را تشكيل داد.
هيئتى مركب از رئيس ،منشى ،صندوقدار در رطس اتحاديه قـرار داشـتند حـزب بـا
تشكيل فراكسيون در داخل اتحاديه ،الهامبخش و سازمانده اتحاديه بود.

تشكيل سازمانهاى جنبى
اتحاديه پس از شكل گرفتن ،تشكيالت دمكراتيك ديگرى در كنار خود سازمان داد.
 .3صندوق تعاونى براى كارگران ،جهت مسـاعدت مالـى و اعطاى وام بهكارگــران،
 .0تشكيل كالسهاى اكابر براى باسواد كردن كارگران و  .2تشكيل تيم فوتبال
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جشن اول ماه مه 0312
حزب اول ماه مه  3222را جشن گرفت .پس تيميم گرفت مراسم مفيلترى بـهشـكل
مخفيانه در كوه سنگى مشهد ترتيب دهد .اين مراسم با كمك سـازمان مخفـى كـارگران
ترتيب داده شد .در اين مراسم از وضع زحمتكشان و بهخيوص وضع كـارگران ايـران
صحبت بهميان آمد .مبارزه عليه ارتجاع و امپرياليسم از جمله مسائلى بود كـه سـخنرانان
بدان اشاره كردند .و در آخر سرودهاى انقالبى خوانده شد اين مراسم در روزگـار سـياه
و وحشت نظميه رضاشاهى كارى بزرو بود.

گسترش فعاليتهاى حزب
مشهد در آن زمان مركز فعاليت هـاى حـزب در ايالـت خراسـان بـود .حـزب همچنـين
عدهاى هوادار در قوچان و نيشابور داشت اما در ساير شهرهاى خراسـان سـازمان قابـل
مالحظهاى نداشت .در اين زمان حزب كوشيد با دهقانان تماس بگيرد .حسـين فرهپـور
مسئول اين تماسها و بررسى زمينههاى كار در روستا شد .مطالعاتى شد .و حزب موفق
شد با روستاييان در راه مشهد ،قوچان ،باجگيران تماسهايى داشته باشد.

انتخابات مجلس در سال 0312
كميته ايالتى خراسان تيميم گرفت در اين انتخابات شركت كند .و انتخابات مجلـس را
بهتريبونى براى افشاگرى نسبت بهماهيت رژيم و انتخابات مجلس تبـديل كنـد .دو نفـر
كانديدا شدند
 .3على اكبر فرهودى ،كارگر قاليباف ،عضو كميته ايالتى خراسان و  .0عبدالحسـين دهـزاد
(حسابى) آموزگار و عضو كميته مركزى حزب
صدها نفر بهكانديداهاى حـزب كمونيسـت رطى دادنـد و در شـرايط آن روز بـراى
حزب موفقيت بزرگى بود.
شركت حزب در انتخابات باعث هوشيارى پليس شد .و مدت زيـادى نگذشـت كـه

حزب کمونیست ایران

030

نظميه متوجه شد اين كار مربو بهحزب كمونيست است .و توجه پليس بهمراكز كـارى
معطوف شد.
در اولين ضربه پليس علىاكبر فرهودى و دو نفر از كارگران قاليباف دستگير شـدند.
بعد نوبت بههيئت اجرايى و فعاالن اتحاديه كارگرى رسيد آنهـا هـم دسـتگير و روانـه
زندان شدند.
در بازجويىها پليس بهوجود اتحاديه كارگرى ،صندوق تعاونى ،كالس اكـابر و تـيم
فوتبال پى برد .اما براى رسيدن بهحزب كمونيست ناكام ماند.

علت شكست پليس در رسيدن بهحزب
 .3بيش از همه بهايمان و يگانگى افراد دستگير شده بسـتگى داشـت .كـه شـكنجههـاى
پليس را تحمل كردند و سخنى از حزب بهميان نياوردند.
 .0قبل از اين ضربه كميته ايالتى توسط يكى از اعضاِ حزب كه بـهتـازگى از زنـدان
آزاد شده بود .با شگردهاى پليس سياسى آشنا بود .و تجربيات زندان بهتمامى حـوزههـا
منتقل شده بود.
 .2از آنجايى كه دستگير شدگان در زندان نيمهساز مشهد ،بازداشت بودنـد ،حـزب
توانست توسط كارگران كه در زندان مشغول بـهكـار بودنـد بـا دستگيرشـدگان تمـاس
بگيرد .و با كمك مالى بهخانواده دستگيرشدگان در باال بردن روحيه آنها مؤثر بود.

يك نكته تاريخى
رضاخان سردار سپه و رضاشاه كبير بعدى دمكراسى نوپاى مشروطه را بـهرژيمـى سـياه
بدل كرد و انتخابات مجلس را بهنمايشى مضحك از عمله و اكره قزاقى بـدل كـرد .امـا
آنچه از نظر تاريخى حائز اهميت است .اين موضوع است كه در نمايشى كه ژنرالهـاى
ارتش مجريان آن هستند ،ديكتاتورى حاضر نيسـت كسـى خـارج از نمـايش وارد ايـن
بازى بشود .حتى اگر در سرنوشت اين بازى ،هيچ تأثيرى نداشته باشد.
شركت حزب كمونيست در نمايش انتخابات  3226با نمايندگان از پيش تعيين شـده
نظميه در حالى كه هيچ خطرى براى ديكتاتورى نداشت ،با سركوبى جدى روبهرو شد.
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دستگيرىهاى سال 0300
پس از مدتى پليس عدهاى را آزاد و عدهاى ديگر را بـهشـهرهاى مختلـ تبعيـد كـرد.
بهاين ترتيب پرونده دستگيرشدگان بسته شد .ولى پس از دو سال على فروزى كه سابقاً
در تهران زندانى بود .و بهخدمت پليس سياسـى در آمـده بـود در مشـهد بـا عـدهاى از
اعضاِ حزب آشنا شد و آنها را بهپليس لو داد.

شهادت اكبر قاليباف
پلـيس بـا اطالعــات علـى فـروزى دســت بـهدسـتگيرى اعضــاِ حـزب و اتحاديــه زد.
دستگيرشدگان بهزير شكنجه برده شدند .و دراين ميان اكبر قاليباف بهشهادت رسيد.

نقدى بر عملكرد كميته ايالتى خراسان
اردشير آوانسيان كه بين سالهاى 6ـ 3225دركميته ايالتى خراسان از مسـئولين درجـه اول،
آن بوده است .درخاطرات خود عملكرد كميته ايالتى خراسان را اينگونه ارزيابى مىكند.
 .3چپروى يكى از بيمارىهايى بود كه حزب كمونيست مدتها بـهآن مبـتال بـود.
علت آن بىتجربگى و نبود طبقه كارگر صنعتى بود.
پس از پيروزى انقالب اكتبر ،گروهى از كمونيستهاى ايران خيال مىكردند كه دنيـا
دارد بهسوى سوسياليسم مىرود .و لذا بدون درنظر گرفتن شرايط خاصى ايران انقـالب
سوسياليستى را شعار اصلى خود قرار داده بودند .بـههمـين خـاطر حـزب گـام مهـم و
اساسى براى نزديكى با ساير عناصر ملى و آزادى خواه بر نمىداشـت .هرچنـد در بـين
سالهاى 22ـ 02كوششهايى براى همكارى با سـاير عناصـر مترقـى بـهعمـل آورد امـا
پيگير و قابل توجه نبود.
 . 0حزب تفاوتى بين بورژوازى ملى و بورژوازى كمپرادور (وابسته) قائل نبود.
 .2كمى ارتبا با روستا .حزب در اين مدت نتوانست ارتبا منسـجمى بـا دهقانـان
برقرار كند.
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چرا كه اين كار مستلزم كادر حرفهاى و تأمين زنـدگى آنهـا توسـط حـزب بـود .و
حزب از عهده اين كار بر نمىآمد.
 . 2كمى كار درميان روشنفكران .در مشـهد يـك سـازمان فرهنگـى جوانـان وجـود
داشت .كه داراى قرائتخانه و باشگاه بود .حـزب مـىتوانسـت بـا كـار در ايـن مراكـز
به تربيت نيروهايى چنـد همـت گمـارد .امـا حـزب فاقـد كادرهـايى بـا پرنسـيبهـاى
روشنفكرى بود .و اگر داشت در زندان بودند.

سازمان حزب در تبريز
از بدو تشكيل حزب ،سازمان حزب در تبريـز تشـكيل شـد .اسـكندانى ،مهـديخانى ،و
حسين بىچيز از اعضاِ كميته ايالتى بودند .اما پس از چندى بهعلت رشد گـرايشهـاى
راست در كار سازمان حزب توق حاصل شد .و فعاليتها بيشتر در سـطح گـروههـاى
مستقل شكل گرفت.
 .3گروه اسـكندانى .0 ،گروه مهديخانى .2 ،گـروه مشـهدى .2 ،گـروه سـرتيپزاده،
 .5گروه حسين بىچيز
در اوايل سال  3222حزب توجه خود را بهكميته ايـالتى تبريـز معطـوف كـرد و بـا
فرستادن نمايندگان بهتبريز ،كنفرانس ايالتى حزب را در شرايط مخفى برگزار كـرد .ايـن
كنفرانس از اين جهت اهميت داشت
 .3جمعآورى نيروها و سازماندهى تشكيالت حزب در تبريز
 .0طرد تفكر راست بهرهبرى سرتيپزاده (سـرتيپزاده طـى تلگرافـى بـهرضـاخان
تبريك گفته بود)

ارگان كميته ايالتى
ارگان كميته مجلهاى بود بهنام «بلشويك» كه با دست نوشته مىشد .با كاغذ كپيـه تكثيـر
مىشد و در تبريز منتشر مىگشت( .پدر ديكتاتورى بسوزد)
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سازمان جوانان
زماندهى كنـد و كنفـرانس
در همين زمان سازمان حزب توانست ،سازمان جوانان را سا 
آن را هم تشكيل دهد.

كنگره در حزب
كنگره دوم حزب كه به كنگره اروميه معروف شد .بهسازمان آذربايجـان حيـات تـازهاى
بخشيد .كميته مركزى يكى از اعضاِ خود را با چند كادر فعال حزبى مثل رفيق نيكبين
مأمور تشكيالت آذربايجان كرد .كميته ايالتى در تبريز و ديگر شهرها فعالتر شد.
در اواخر سال  3226كنفرانس ايالتى تشكيل شد .كه براى سازمان ايالتى منبع ثمراتى
بود .كميته ايالتى موفق شد مجله شراره ،فرياد كارگر ،آذربايجان را نيز منتشر كند.

اتحاديهها
سازمان حزب در تبريز بهاتحاديهها نيز پرداخت .اتحاديه صابونپزها ،نسـاجهـا و چنـد
اتحاديه ديگر توسط حزب سازماندهى و راهاندازى شد.

وضعيت سازمان ايالتى
پس از كنگره دوم حزب ،كريم نيكبين مأمور احياِ تشكيالت تبريز شد .در ايـن زمـان
مسئولين ايالتى تبريز افراد زير بودند
 .3كريم نيكبين .0 ،رضاقلى نيكبين .2 ،مشهدى جعفر كاويان ،حسين آقا (نـادرى
فرضى) .5 ،داوود ارمنى (گوركيان) .6 ،اردشير آوانسيان
كميته ايالتى مشهدى ابراهيم رهبر ثـانوى ،و حسـين آقـا اتكـايى را بـراى تحيـيل
بهروسيه اعزام كرد كه پس از مراجعت اتحاديههاى كارگرى را سازماندهى كردند.
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كنفرانس ايالتى
با آمدن اردشير آوانسيان بهعنوان نماينده كميته مركزى حزب از تهران ،كنفـرانس ايـالتى
حزب در تبريز برگزار شد تا مسائل ايالت بررسى شود.

اعضاءِ شركتكننده در كنفرانس
 .3اردشير آوانسيان .0 ،مشهدى جعفر كاويان .2 ،حسين آقا نادرى فرضى (معلم مدرسه
متوسطه شوروى) .2 ،مشهدى ابراهيم رهبر ثانوى (نوكرى) .5 ،كرباليى ابـراهيم فـوادى
(صابونپز) .6 ،رضا بيروديان (فرشباف) .5 ،حسين آقا اتكايى . 2 ،علىاكبر رنـج دبـاغى
(دباغ) . 6 ،داوود گوركيـان (مسـتخدم كوپراتيـو آرور) نـام مسـتعار رجـب .32 ،هرايـر
آقاماليان ،نام مستعار روسى .33 ،زينالعابدين سرباززاده مشهور بـهزينـال ،نـام مسـتعار
منوچهر .30 ،حسن فتحى وافق (جورابباف) نام مستعار كماندر
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
 .3حسين آقا نادرى فرضى (با نام مستعار رعدى) .0 ،محمدعلى نادرى مقام (با نـام
مستعار كارگر) .2 ،اردشير آوانسيان (با نام مستعار فـوالد) .2 ،زيـنالعابـدين سـرباززاده
(با نام مستعار محرم) .5 ،هراير آقاماليان (با نام مستعار روسـى) .6 ،عبدالحسـين فـوادى
(با نام مستعار حقى) .5 ،اكرم خانم فوادى (با نام مستعار مستوره)
در اين كنفرانس نيز اعضاِ كميته سازمان جوانان انتخاب شدند و در مورد گسـتر
تشكيالت تيميماتى گرفته شد.

كميته محلى
در كنفرانس ايالتى افراد زير بهعنوان كميته محلى انتخاب شدند

036

تاریخچه حزب عدالت و حزب کمونیست ایران

 .3اردشير آوانسيان (با نام مستعار فوالد) .0 ،داوود گوركيان (با نام مستعار رجـب)،
 .2حسين آقا نادرى فرضى (با نام مستعار رعدى) .2 ،مشهدى ابراهيم رهبـر ثـانوى (بـا
نام مستعار اسكندرى) .5 ،كرباليى ابراهيم فوالدى (با نام مستعار چوقون)

كميسيون تفتيش
 .3مشهدى جعفر كاويان (با نام مستعار بيير) .0 ،هراير آقاماليان (با نام مستعار ارومى)،
 .2حسين آقا اتكايى (با نام مستعار جليل)

متالشى شدن كميته ايالتى تبريز در سال 0301
بهدنبال پخش اعالميه اول ماه مه بـهامضـاِ حـزب كمونيسـت ايـران ،پلـيس بـه داوود
گوركيان مشكوك شد .و نـامبرده تحـت مراقبـت و تعقيـب پلـيس قـرار گرفـت .از او
بهحسين آقا نادرى فرضى معلم مدرسه شوروى رسيدند.
در  2خرداد  3232پليس بهكارخانه جـوراببـافى شـمس حملـه كـرد و افـراد زيـر
دستگير شدند
 .3سيفعلى بقايى .0 ،محمدباقر رحمى پرتوى .2 ،شي احمد جوراببـاف شـتربانى،
 .2علىاكبر لطفى .5 ،اسماعيل همپا .6 ،حسن كماندر فتحى وافق .5 ،محمدعلى جورابباف
در بازجويىهاى بعدى كه با ضرب و شتم و شكنجه توطم بود پليس بهاتحاديـههـاى
كارگرى حزب تشكيالت ايالتى ،و سازمان جوانان حزب رسـيد .و اردشـير آوانسـيان و
مشهدى جعفر كاويانى از مركزيت حزب دستگير شدند.

دستگيرشدگان كميته ايالتى حزب
 .3آرداشز ـ آوانسيان ـ  06ساله ـ مؤسس و اعضاِ كميته اشتراكيون .0 ،مشهدى جعفـر
كاويانى ـ  22ساله ـ مؤسس و عضو كميسيون تفتيش .2 ،حسين آقا نادرى فرضى ـ 02
ساله مؤسس و عضو كميته اشتراكيون .2 ،داوود ارمنى گوركيان ـ  25سـاله مؤسـس و عضـو
كميته اشتراكيون .5 ،كرباليى ابراهيم فوادى ـ  23ساله عضو كميته .6 ،مشـهدى ابـراهيم
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راهبر ثانوى ـ  22ساله ـ عضو كميته .5 ،زيـنالعابـدين سـرباززاده ـ  25سـاله ـ عضـو
كميته .2 ،هراير ارمنى آقاماليان ـ  02ساله ـ عضو كميسيون تفتيش .6 ،حسين آقا اتكايى
ـ  05ساله ـ عضو كميسيون تفتيش .32 ،حسن كماندر فتحى وافـق ـ  02سـاله ـ عضـو
كنفرانس .33 ،رضا بيروديان  06ساله ـ عضو كنفرانس .30 ،علىاكبـر رنـجدبـاغى ـ 20
ساله ـ عضو كنفرانس .32 ،محمدعلى نادرى مقام ـ  00ساله ـ عضو كميتـه كموسـمول،
 .32مهدى هاشمىغيور ـ  02ساله ـ عضو كميته كموسـمول .35 ،عبدالحسـين احمـدى
خاكر ـ  02ساله ـ عضو كميته كموسمول .36 ،محمدباقر رحيمـىپرتـوى ـ  32سـاله ــ
عضو اتحاديه .35 ،اكبر فوارى ـ  36ساله ـ عضـو اتحاديـه .32 ،جـواد خبازيـان عضـو
اتحاديه ـ  02ساله  .36اصغر پورصنعتى .02 ،مشهدى محمدعلى فـائزى .03 ،علـىاكبـر
لطفى تبريزى  .00اسماعيل همپا .02 ،سيفعلى بقايى  20ساله عضـو اتحاديـه .02 ،شـي
احمد جورابباف  20ساله عضو اتحاديه .05 ،كرباليى شاد درد  23ساله عضو اتحاديـه،
 .06حسن يخدانى  22ساله عضو اتحاديه .05 ،سومبات قربيان  22ساله عضو اتحاديـه،
 .02آبكار هاوانيان  36ساله عضـو اتحاديـه .06 ،مـاتوس پطروسـيان  26سـاله عضـو
اتحاديه و  .22اسماعيل صبحى  25ساله عضو اتحاديه

يك نكته
كليه اطالعات راجع بهوضعيت كميته ايالتى حزب درتبريز و اسامى  22عضو دستگير شده
3
از گزار كميسيون تحقيق نظميه آذربايجان  06ارديبهشت  3232استخراج شده است.
در زير اين گزار بازجويى نام سه آدمكش مىدرخشد
 .3سلطان نيرتاهلل آزار راد رئيس تأمينات .0 ،على اشـرفخـان بينـا رئـيس شـعبه
اطالعات .2 ،على درخشان رئيس شعبه  0تأمينات.
كه طبق اين گزار داده شده با تدابير عملى و مواعيد عفو و اغماض و يك سلسله
تحقيقات عميقانه موفق بهاخذ نتيجه شدهانـد .امـا بايـد ديـد كـه در فرهنـگ آدمكشـان
رضاشاهى تدابير عملى ،مواعيد عفو و اغماض و سلسله تحقيقات عميقانه ،چيـزى جـز
شكنجه و خرد كردن متهمين در زير فشار معنايى ديگر ندارد.
 .1کتاب فعالیتهای کمونیستی ـ مرکز اسناد
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فعاليتهاى حزب در تبريز بهروايت اسناد نظميه
همچنان كه انقالب تاري خود را دارد .ضد انقالب هم تاري خاص خـود را دارد .امـا
تاري ضد انقالب ،تاري نيست ،ضد تاري است .اما با مرور ايـن ضـدتاري مـىتـوان
گوشههاى نانوشته تاري را مطالعه كرد.
كتاب «فعاليتهاى كمونيستى در دوره رضاشاه 3232ـ »3222بهكوشش كـاوه بيـات
كه گزيدهاى از اسناد نظميه رضاشاه در فاصله  32سال (3232ــ )3222اسـت .مـا را بـا
نامها و نشانههايى آشنا مىكند كه در سياه چالهاى رضا شاه كبيـر پوسـيدند تـا كشـور
خود را بهعدالت ببينند.

دستگيرى سازمان حزب در تبريز
در شهريور  3222افراد زير بهعلت تشكيل محفل كمونيستى بازداشت و تحت محاكمـه
قرار گرفتند.
 .3عبداهللخان مديـر اتاق مراسـالت .0 ،عباسـقلىخان مباشـر تحريـريه مراسـالت،
 .2ابوالقاسم اسكندانى (از اعضاِ حزب عدالت) .2 ،مشهدى يوس قاضـيوف ايروانـى،
 .5ميرزا على فتحى دكترزاده

گزارش اداره تأسيسات نظميه آذربايجان  02شهريور 0314
عبداهللخان ولد ابوالحسنخان مدير اتاق مراسالت و عباسقلىخان ولد ميـرزا علـىخـان

مباشر تجزيه مراسالت مستخدمين پستخانه ايالتى كه از چندى بهاين طرف بـا اشـخاص
انقالبى مراوده و پيدا و اغلب با ابوالقاسم اسكندانى كه سـابقه انقالبـى را دارد بـهاتفـاق
مشهدى يوس قاضيوف ايروانى (مسـتخدم سـابق تجارتخانـه روسـى و شـعبه دولـت
شوروى روسيه و در انقالب  3206هق .تهران يـك سـال تمـام مدافعـه داشـته و رفتـار
مشاراليه ظنين و اعمالش تحت تعقيب است) در رستوران رشـت مالقـات و مـذاكراتى
مىنمودند كه مورخه دو مـاه جـارى خانـه ميـرزا علـى تقـى دكتـرزاده مظنونـ ًا تفتـيش
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اعتبارنامه نمرۀ ( 20كمونيستى) كه در سال  3222شمسـى در كنفـرانس نخجـوان دايـر
بهتشكيالت مدركى كه دال بهتشكيل (كمونيستى) ايران باشد بهدست نيامد ولى از خانه
عبداهللخان مدير اتاق مراسالت يك جلد مرام و نظامنامه (اجتماعيون) كه اخيراً درتحت

مديريت ميرزا علىاصغرخان سرتيپزاده تشكيل يافته كش در نتيجه تحقيقـات معلـوم
گرديد كه عبداهللخان و اسكندانى نيز داخل فرقه اجتماعيون مىباشند .چهار نفـر مزبـور
داير بهارتبا و مراوده خودشان اظهار مىدارند كه در شوراى رشت با همـديگر ارتبـا
پيدا و عيرها در رستوران مزبور جمع و داير بـهجريانـات شـهرى (راجـع بـهاعالنـات
منتشره در روزنامجات) صحبت مىنموديم .نظر بر مراتب فوق چون مـدرك صـحيحى
بهدست نيامد كه محققاً ارتبا مشاراليه از روى چه اساسى بوده لهذا هر چهار نفر بهقيد
التزام مرخص گرديدند و نظر بهسوِسابقه مشهدى يوس بيك و اسكندانى اعمالشـان
تحت تعقيب و مراتب براى استعفا ،خاطر مبارك بهعرض مىرسد.
ايالت آذربايجان بهوزارت داخله

دستگيرى  26نفر بهجرم فعاليتهاى كمونيستى
گزار نظميه آذربايجان بهوزارت داخله
 30مهر 3222
 06نفر از ارامنه و مسلمين كه با بلشـويكهـا مربـو و صـورت آنهـا لفـا تقـديم
مىشود دستگير و توقي گرديده از منزل ورامخان دو تپانچه كش و از منزل سـايرين
هم نوشتجاتى كه بهدست آمده است كه مأمورين اين اداره مشغول تفتـيش و نتيجـه در
ثانى بهعرض خواهد رسيد.
رئيس نظميه آذربايجان سرهنگ پاشا

 .3ورامخان دميلوسيان تبعه ايران رئيس ماليات غيرمستقيم .0 ،استپانخان يقازاريـان
تبعـه ايران رئيـس پرسـنل ماليه ايالتـى .2 ،آراكيل بـارماكاريان تبعه ايران زرگـرباشــى،
 .2پطروسخـان ميكائيليـان تبعـه ايـران .5 ،آراكيـل مارطونيـان تبعـه ايـران .6 ،آردا
شهبازيان تبعه روسى دكتر .5 ،ميكائيل الكساندريانس تبعه روسى .2 ،روبن باباخانيـانس
تبعه روسى .6 ،غزل تارخانيانس تبعه ايران .32 ،آردا حسرتيانس تبعـه ايـران طبيـب،
 .33آلكسان بابا يانس تبعـه ايـران .30 ،بـابيلكس بابـا يـانس تبعـه ايـران .32 ،واركـين
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پژتشكين تبعه ايران .32 ،آگوب پطروسيان تبعه روسى .35 ،علىاصـغرخان سـرتيپزاده
تبعه ايران .36 ،دكتر رحيمخان تبعـه ايـران .35 ،علـى مـردان اوف .32 ،ميمنـد محمـد
باقرزاده تبعه ايران .36 ،جواد آقا علمدارى حاجى عبـاس تبعـه ايـران .02 ،ميـرزا علـى
مشهدى ميرزا آقا تبعه ايران .03 ،الكساندر درُوارطانيانس تبعه ايران .00 ،مشـهدى تقـى
مشهدى رضا تبعه ايران .02 ،يروان مارطونيان تبعه ايـران .02 ،آرشـاق بانسـيانس تبعـه
روس .05 ،هايك بابايانس تبعه روس و  .06ابوالقاسم اسكندانى تبعه ايران

ارسال اعالميه از آلمان بهتبريز
اين اعالميه از آلمان بهنشانى كتابخانه پرور نيز ارسال شده است .اين اعالميه توسـط
كميته مركزى فرقه جمهورى انقالبى ايران امضـاِ شـده اسـت .در ايـن اعالميـه ضـمن
برشمردن جنايات رژيم از مردم مىخواهد كه مسلح شوند .و حكومت را سرنگون كنند
و يك حكومت ملى در قالب جمهورى ايجاد كننـد .فرقـه جمهـورى در آلمـان توسـط
دانشجويان ايرانى و دكتر ارانى و مرتضى علوى بهوجود آمد .و ايـن اعالميـه از جملـه
فعاليتهاى آنها است كه به ايران ارسال شده است.
اداره نظميه بهرياست وزراِ
 36آبان 3225
مقام منيع رياست محترم وزراِ عضام دامت شوكته
بر طبق راپرت واصله از نظميه تبريز و گيالن اخيرا تعدادى بيانيه چاپى (كه مـردم را
دعوت بهانقالب و جمهوريت نمـوده) در آلمـان طبـع و در پاكـتهـاى سربسـته و بـا
رو هاى مختل توسط پست بهنقا مورخه ارسال و پستخانه محل هم توزيع نمـوده
است .يك نسخه از آن ها باسـواد راپـرت نظميـه تبريـز لفـا تقـديم و از لحـاظ مبـارك
مىگذارند مالحظه خواهيد فرمود .در مركز نيز اقدامات الزمه بهعمل آمده مقـدارى كـه
در ظرف چند روزه رسيده و در پستخانه موجود بـوده دريافـت و بـراى نقـاطى هـم از
پستخانه مركزى ارسال مىشود دستور كافى داده شد .توقي و از ارسـال آن خـوددارى
نموده الزم بهمراقبت را بهعمل آورند.
رئيس كل تشكيالت نظميه ـ درگاهى
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ضربه سال  0301بهكميته ايالتى آذربايجان
بهدنبال فعاليت كميته ايالتى تبريز و بهدنبال پخش اعالميههاى حزب نظميه بهحسين آقـا
معلم مدرسه شوروى و داوود ارمنى عضـو تعـاونى آرور (يكـى از تشـكيالت تجـارى
شوروى) رسيد در همين زمان مشـهدى جعفـر كاويـان و اردشـير آوانسـيان نيـز مـورد
تعقيب پليس مركز قرار مىگيرند و از نظميه تبريز تقاضاى دستگيرى آنها مىشود.
در اولين ضربه نظميه حسين آقا معلم و داوود ارمنى و محمـدعلى كـارگر كارخانـه
جوراببافى شمس دستگير مىشوند .و بعد مشهدى جعفر كاويـان و اردشـير آوانسـيان
دستگير مىشوند.
گزار نظميه آذربايجان  32خرداد 3232
مستقيم و محرمانه .مقام محترم ايالت كبـرى آذربايجـان دامـت شـوكته .بـا زيـارت
مرقومه جوابيه نمره  236راجع بهتعقيب ناشرين اوراق مضره ژالتينى ،خـاطر محتـرم را
مستحضر مى دارد كه از بدو امر مأمورين اين اداره با يك جديت تمـام مشـغول تعقيـب
قضيه بوده و نيز راپرتهايى در اطراف عمليات حسين آقا نـام معلـم مدرسـه شـوروى
تبريز و داوود نام ارمنى عضو كوپراتي آرور (نام يكى از تشكيالت تجـارى روسهـا)
رسيده و حاكى بود كه مشـاراليه بـا عنـاوين مشـغول تبليـغ جوانـان مسـلمان و ارامنـه
بهمسلك كمونيستى مىباشند .ضمناً تلگرافى نيز از مركز راجع بهدستگيرى مشهدى نـام
و آرداشز ارمنى (مشهدى كاويان و اردشير آوانسيان) واصل شده بود كه بهواسطه معلوم
نبودن آدرس و هويت مشاراليه بهدستگيرى آنها موفقيـت حاصـل نگرديـد ولكـن بنـا
بهپارهاى اطالعات ديگر حسين آقـا معلـم و داوود مزبـور بـا عـده شـاگردان كارخانـه
جوراببافى شمس مظنوناً جلب متعاقب يك رشته تحقيقـات كافيـه معلـوم گرديـد تـا
قسمت مهمى از تبليغات بهوسيله حسين آقا معلـم و داوود ارمنـى بـهعمـل آمـد حتـى
اوراق ژالتينــى نيــز توســط حســين آقــاى مــذكور بــهمحمــدعلى نــام شــاگرد كارخانــه
جوراببافى شمس منتشر شده است .فعالً قضيه جدا تحت تعقيب عالوه مشـهدى نـام
مذكور با آرداشز ارمنى نيز شب گذشته دستگير توقي شدهانـد .بـديهى اسـت راپـرت
جامع قضيه هرچه زودتر تقديم آن مقام عالى خواهد شد.
رئيس نظميه شمال غرب ـ سرهنگ عبداهلل سيف
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پخش اعالميه حزب كمونيست بهمناسبت اول ماه مه 0301
ايالت آذربايجان بهوزارت داخله
 35ارديبهشت 3232
محرمانه .مقام محترم وزارت جليله داخلـى بـهطـورى كـه از نظميـه ايـالتى راپـرت
مىدهند شب دهم ارديبهشت در ناحيه شتربان يك طغرى ورقه ژالتينى پيدا شـده فـوراً
تفتيش و تحقق در تمام شهر بهعمل آمد اينك سـواد ورقـه مزبـوره تلـوا (ييـرو) بـراى
استحضار خاطر محترم تقديم مىشود.
ايالت آذربايجان

بهمناسبت عيد اول ماه مه
رنجبران روى زمين متحد شويد
بيانيه
اول ماه مه (دهم ارديبهشت) روز مبارزه زحمتكشان دنيـا محسـوب مـىشـود .و بـا
خون هزاران كارگر امريكا و اروپـا رسـميت پيـدا نمـوده اسـت .در ايـن روز كـارگران
بهتهديدات پليس اهميت نداده و با بيرقهاى سرخ و با شعارهاى انقالبى فوج فـوج در
خيابانها نمايش مىدهند .كارگران ايران نيز بهنوبه خود اين روز را روز مبـارزه شـمرده
و با زحمتكشان دنيا همقدم مىشوند! اتحاديه كارگران ايران بـا ايـن بيانيـه بـهكـارگران
آذربايجان اين عيد كبير بينالمللى زحمتكشان را از صميم قلب تبريك مىگويد .امروزه
در سرتاسر مملكت ايران بحران اقتيادى حكمفرما بود و قيمت پـول ايـران تنـزل پيـدا
كرد مزد كارگران روزبهروز كمتر شده اهالى گرسنگى با مرو همآغو

مىشوند .علت

اصلى آن عبارت از اين است كه امورات مملكت در دست يك عـده مـالك و غـارتگر
است و در رطس آنها پهلوى واقع شده و با دست شمار بىرحمانـه صـن

زحمـتكش

ايران  322ميليون دالر در بانك ملى نيويورك شعبه لندن براى تأمين آتيـه خـود ذخيـره
نموده است .و امروز سردسته غارتگران (پادشاهان) بـودن خـود در افتخـار فرانسـه بـا
مخارج گزاف اعياد مخيوص بهخود

را جشن مىگيرد و برعكس تمام فرَق سياسـى
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و اجتماعات كارگرى را غارت و خفه نموده و فشار ملى را نسبت بهملل اقليت بـدتر از
حكومت تزار اجرا مىنمايد .جرايد فعلى كه مداح و كاسهليس حكومت پهلـوى هسـتند
اين ،آه و نالـه گرسـنگى و بيكـارى ايرانيـان را در نظـر عالميـان و زحمتكشـان ايـران
پردهپوشى نموده اسم منحوس پهلوى را با خطهاى درشت درج و يگانـه نـاجى ايـران
مىنامند .رفقا! فشار اقتيادى فعلى مملكت حيات ما را هرآن تهديد مىنمايد .حكومـت
مالك و مجلس شوراى ملى ذرهاى بهحال ما اعتنا نكرده و با وضع مالياتهـاى سـنگين
ما كارگران را مجبور مىنمايد كه اطفال  5ساله و مادر  52ساله خود را بـهكـار واداريـم
بنابراين براى ما زحمتكشان نه از مجلس و نه از شاه راه نجـات نبـوده فقـط يگانـه راه
نجارت ما كارگران دخول بهتشكيالت اتحاديههاى صنفى و مبـارزه بـا جـالدان صـن
كارگرى مىباشد كارگران ايران با همراهى زحمتكشان عالم در تحت رهبريـت اتحاديـه
كارگران و لواى سرخ فرقه كمونيست ايران مىتوانيم بهاجراى شعارهاى ذيل موفق شويم
 .3وضع قانون رحمت با اشتراك نمايندگان حقيقى صن

زحمتكش

ـ علنى شدن اتحاديههاى كارگرى
ـ  2ساعت كار از مزد كارگران
ـ لغو وصول سرخط در كارخانههاى فرشبافى و غيره
ـ مراعات حفظ اليحه كارگران در كارخانجات
ـ جلوگيرى ،كاركرد اطفال خردسال
ـ بيمه كارگران
ـ تأمين بيكاران شهر و دهات
 .0آزادى جرايد و ادبيات و اجتماعات كارگرى
زنده باد اول ماه مه عيد كبير بينالمللى زحمتكشان!
زنده باد اتحاديههاى صنفى كارگران ايران
زنده باد اتحاد كارگران روى زمين
زنده باد فرقه كمونيست ايران و بينالمللى سرخ كارگران.
محو باد اصول و قوانين استبدادى حكومت پهلوى و مجلس او
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محو باد فشار ملى كه تمام ملل اقليت را زير پـاى يـك مشـت آقايـان نفـتخـوران
3
فارس اسير كرده
ارديبهشت اتحاديه كارگران ايران

بررسى و تحقيق در مورد  31نفر كه متهم بهداشتن مرام كمونيستى بودند
وزارت جنگ 3226/2/02
بعدالعنوان .امروز مقرر شده بود كـه راجـع بـهاشـخاص مندرجـه در مرقومـه نمـره
 3652/222صادره از درون تشكيالت نظميه مملكتى تحقيقات كافى بهعمل آيد
 .3ميرزا بيوك آقا وهابزاده
 .0اهل اردبيل و از تجار معتبر است .سابقاً در حزب دمكرات بوده و فعالً در عقيـده
خود باقى است شخياً آدم صحيحالعمل و طرف توجه عامه و مأمورين دولتى مىباشد.
 .0ميرزا غالم جودت
صاحب امتياز روزنامه جودت .فعالً در دفتر اجيائيه اردبيل مشغول خدمت مىباشد.
در سال  3225در اردبيل با دستور كنسـولگرى شـوروى جمعيتـى بـهاسـم «مجمـع
سعادت» تشكيل داد برادرانش نيز جزِ هيئت رئيسه جمعيتاند .نظر بـهايـنكـه اردبيـل
تقريباً سرحدات اقامت اشخاص فوق مضر است .مخيوصاً تغيير پست جودت بهداخله
مملكت ايجاب مىكند.
 .2يوس سيابى
جزو مجمع سعادت است و پيوسته با غالم جودت و برادرانش معاشرت داشته.
 .2مشهدى مجيد
 .1اوراق مضره
نظمیه ذربایجان در  11خرداد  1111بهوزارت داخله گزارش مى دهد کـه حسـ
اوراق ماره تعقی و دستگیر شدند.
باید دید که در قامو و لغتنامه یك رژیم توتالیتر اوراق ماره چیسـت .در صـفحات بعـد اوراق ماـره چـاش شـده
است (در گزارش نظمیه) اعالمیه اول ماه مه بهامااءِ اتحادیه کارگران با  2درخواست که نهتنها کمونیستى نیست .بلکـه
مورد قبول امریکا و انگلی و دیگر کشورهاف سرمایهدارف است و همه نها را تحت عنوان تأمین اجتماعى کارگران
اجرا مىکنند .اما براف یك رژیم دسسوت که کارگران هیچ حقـى ندارنـد .ایـن درخواسـتهـاف غیرکمونیسـتى اوراق
ماره است .و عاملین ن باید تعقی و دستگیر و مجازات شوند.

فرمـان شـما عوامـل چـاش و پخـش
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مشاراليه عمويى دارد موسوم به مهدى كه مظنون بهارتبا با كاركنان شوروى اسـت.
دستور كافى در مراقبت مشاراليه بهمأمورين محلى داده شود.
 .5آقارضا عتيقهچى
در بازار اردبيل دكان عتيقهفروشى دارد .با اشـخاص مظنـون مـراوده دارد .بـهنظميـه
اردبيل دستور داده شد اعمال او را تحت نظر قرار دهد.
 .6مشهدى حسين پسر ميرزا كيك
بهروسيه مسافرت نمود
 .5اميرحسين بيگ چالق
در ســال 3223ـ ـ 3222در نمــين قــراِ ســرحدات حــدود آســتارا يــك تشــكيالت
كمونيستى بوده كه شخص مزبور از رؤساى تشكيالت محسوب و جداً بـراى پيشـرفت
مسلك كمونيستى كار مىكرده .از لنكران و بادكوبه بـهمشـاراليه تيـميمات الزمـه داده
مىشد .كميته اردبيل كه با رياست دكتر راكاريان تبعه شوروى تشكيل شده بـود كشـ
دكتر و رفقايش از طرف حكومت بهروسيه تبعيـد شـخص مـذكور پـس از اسـتخالص
بهتبريز و تهران مسافرت نمود چندى قبل نظميه اردبيل خانه او و چنـد خانـه ديگـر را
تفتيش مقدارى اوراق دائر بهعمليات او كش نموده منجمله دفترچه بهدست آمده كـه
پارهاى وقايعات آن ايام را يادداشت كرده بود .از ايـنرو معلـوم مـىشـود كـه مشـاراليه
درعمليات و عقيده خود باقى نظر بـهاقتضـاى وقـت و مواظبـت مأموريـت حراسـت و
سكوت اختيار نمود
 .2احمد برادرزاده عبداهلل بيگ صدر كميته بلشويكى نمين بـود كـه پـس از انحـالل
تشكيالت با چند نفرى از افراد كميته بهروسيه مسافرت و از قرارهـاى چنـدى قبـل در
بادكوبه فوت كرده است.
 .6ميرايوبخان برادرزاده صباحالملك
در سال 3223ـ 3222از هيئت رئيسه كميته بلشويكى نمين بوده .در سـال مزبـور دو
سه نفر نماينده از طرف روسـيه بـه نمـين وارد و مسـتقيماً بـهخانـه او وارد شـده مُهـر
مخيوص براى كميته و در حدود  222تومان وجه نقد بـراى پيشـرفت مقاصـد كميتـه
آورده بودند .پس از انحالل تشكيالت كمونيستى از مشاراليه حركات ظنآورى مشاهده
شده ...بهنظميه محل دستور داده شده كه عمليات او را تحت نظر قرار دهند.

046

تاریخچه حزب عدالت و حزب کمونیست ایران

 .32ميرزا پاشا
تحويلدار گمرك است سابقاً داخل حزب دمكرات بوده است .تقريباً  02سال دربندر
پهلوى مشغول فعاليت كمونيستى شده در آستارا عدهاى از جوانان را بهدور خـود جمـع
جمعيتى بهنام هيئت (تئاترال) تشكيل مىدهد .اگرچه ظاهراً بـهتيـاتر و تهـذيب اخـالق
مذاكرهاى مىنمود ولى از عملياتشان معلوم بود كه درامور ساير نيز دخالت داشتهاند.
جمعيت زير مركب از اشخاصى بودند كه در انقالب بلشويكى اشتراك داشتند .تغيير
پست مشاراليه بهمحل ديگر ايجاب مىكند.
 .33ميرايوب معلم
اهل آستاراست و جزِ معلمين مدرسه حكيم نظامى آستاراست .در انقـالب شـركت
داشته بهروسيه مىرود و بار ديگر بهآستارا برمىگردد و بهسمت معلمى به هيئت تئاترال
و فوتباليست آستارا كه ميرزا پاشا تشكيل داده داخل شده.
در سال  3225او و صفر آقازاده (نوعى) از خدمت معارف منفيل مىشـوند .امـا در
تهران سليمان ميرزا حكم ابقاِ آنها را مـىگيـرد در زمسـتان  3226اميرلشـكر خزاعـى
حكم انفيال آنها را از مركز مىگيـرد ميرايـوب بـهتهـران مـىآيـد .و وزارتخانـه بـا
مراجعت او بهآستارا موافقت نمىكند و او را بهآبادان اعـزام مـىدارنـد .طبـق اطالعـات
رسيده ميرايوب در تعطيلى مدارس از آبـادان بـهگرگـانرور و اردبيـل و آسـتارا آمـده و
درضمن مسافرت تبليغاتى در حدود طوالش نموده و گويا بعضى وجه از اداره شـيالت
دريافت و بين اهالى كه طرف سوِظن مطلبين محل بوده تقسيم نموده است.
 .30ميرزا حاجى نادرى
اهل آستارا است و معلم است .او نيز داخل جمعيتهاى تأسيس شده ميرزا پاشا است.
 .32ميرزا محمدحسين
مستخدم بلديه است و آستارايى است .در جمعيت هيئت تئاترال سمت منشـىگـرى
داشته .در قضيه قتل احمد بيگ ،او و ميرزا عبـدالرحيم معلـم ،احمـد بيـگ را بـهمنـزل
صادقخان زمانى برده پس از چند ساعت احمد بيگ كشته شد نظميه آستارا مشاراليه را

دستگير و چون مدركى بهدست نيـاورد مـرخص كـرد .مطـابق تحقيقـات قويـاً مظنـون
بهعقيده كمونيستى است .در ضمن تفتيش منـزلش اشـعارى بـهدسـت آمـد كـه داس و
چكش را آرزو كرده اخراج او از سرحد ايجاب مـىنمايـد (احمـد بيـگ از گـروههـاى
ضدبلشويك بود كه از باكو بهايران مهاجرت كرد و در سال  3222بهقتل رسيد)
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 .32ميرزا اصغرآقازاده سجل نوعى
در سال 3223ـ 3222در آستارا كميته انقالب تشكيل داده بود و مشاراليه در انقـالب
اشتراك نموده و مطابق مداركى كه فعالً در نظميه آستارا موجود است منشى كميته بـود.
بعد بهرشت و پهلوى رفته در انقالب آنجا شركت مـىنمايـد .پـس از رفـع عائلـه كـه
نمايندگان دولت شوروى (جميعت اتحاد كارگران تشكيل دادند) داخل جمعيت مزبـور
شده تقريباً رياست فعله و كارگران را داشته .از آنجا فوراً بهآستارا مىآيـد و بـا سـمت
معلمى داخل خدمت مدرسه مىشود .در ضمن داخـل هيئـت تئـاترال شـده از اعضـاى
رئيسه محسوب چنانچه در ماده  32شرح داده شده در عمليات آنها شركت مىكرد.
در سال  3225بهاتفاق ميرايوب از خدمت وزارت معارف منفيل و پـس از انفيـال
از خدمت معارف فرقـه اجتمـاعيون ـ عـاميون را در آسـتارا تشـكيل از افـراد جمعيـت
تئاترال خارج و داخل فرقه مىكند پس از چندى رعاياى دهـات ملكـى محمـدباقرخان
ميباح الملك نمين را تحريك ...طبقه امريه امير لشكر شمال غرب خانـه ميـرزا اصـغر
تفتيش مقدارى اوراق كه دال بر عمليات سوِ بوده كشـ بـا خـود مشـاراليه بـهتبريـز
مىفرستند .فعالً در اداره لشكرى توقي و تحت محاكمه مىباشد.
 .35صادقخان پسر حاجىخان
در ميان عموم جماعت آستارا معروف بهبلشويكى است .در تشكيالت هيئت تئاترال
و در فرقه اجتماعيون كه ميرزا اصغر آقازاده مؤسـس آن بـوده عضـويت داشـته .مطـابق
اطالعاتى كه نظميه محل مىدهد با جليل ستارزاده كـه در اثـر تعقيـب مـأمورين نظميـه
بهروسيه گريخته كامالً درست بود همچنين در انتشار مجـالت مضـره (بيـرق انقـالب)
تحت تعقيب واقع شده .تبعيد صادقخان نهايت ضرورت را دارد.
 .36خدادادخان برادر صادقخان
مشاراليه سابقه سوِ ندارد
 .35محمدعلى شهبازى
مشاراليه در موقع ورود بلشويكها در انقالب شركت داشته .بعد روسـيه مـىرود و
در مراجعت به استخدام ماليه آستارا درمىآيد .در جمعيت تئاترال كار كرده.
 .32فرضى نونه كرانى
در آستارا مقيم دكان بقالى دارد در نظر اكثر اهالى عقيده كمونيستى دارد و از اعضـاِ
مهمه هيئت تئاترال اجتماعيون بوده اكثر معاشرتش با اشخاص مظنون بوده.
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در قضيه قتل احمد بيگ دستگير و چون مدركى بهدست نيامد آزاد شـد .دور كـردن
او از سرحدات ضرورت تام دارد.
 .36مشهدى غنى پسر حاجى آقاباال
مشاراليه از هيئت رئيسه جميعـت تئـاترال و در فرقـه اجتمـاعيون عضـويت داشـته
درقضيه قتل احمد بيگ دستگير و طبق اظهار رئيس نظميه محل شـفاهاً پـارهاى مطالـب
مىگويد مهلت مىخواهد .كه فرداى آن روز اطالعات خـود را بگويـد .در همـان شـب
خود را آتش زده كه قريب موت بوده براى معالجه بهرشت عزيمـت و پـس از بهبـودى
بهكلى اظهارات شفاهى خود را تكذيب مىكند.
 .02آقا على دالك
در انقالب  3222شركت داشته .دكان او محل تجمع افراد مظنـون اسـت .و هميشـه
تحت نظر نظميه است.
 .03تقى بردار على آقا سلمانى
تقى برادر ندارد .فقط يك نفر برادر دارد موسوم به ميرزا حاجى معلم
تقى كريمى در سال  3222دستگير پس از  0سال زندان بهتويسـركان تبعيـد شـد .از
عمال مهم فرقه اشتراكى اردبيل بود.
 .00ميرزا ابراهيمخان باغچهسرايى
در ايام ورود قواى بلشويكى بهآستارا جزو مجاهدين بـوده در سـال  3225بـهجـاى
ميرزا پاشا رئيس جمعيت سعادت مىشود .قريب  2سال است كه بـهكلـى در پيشـرفت
مرام كمونيستى اقدامى نكرده است
 .02عزت خيا
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.
 .02غالمحسين پسر كرباليى رحمانى
در موقع ورود قواى بلشويكى بهآستارا عضو كميته انقالب بود .همچنـين در هيئـت
تئاترال و فرقه اجتماعيون كار كرده و از اعضاى مهم بـوده اسـت .اقامـت او در سـرحد
مقتضى نبوده.
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 .05على آقا نورالهى
خواهرزاده غالمحسين رحمانى است .كه در سوِظن قرار گرفته است .امـا خـود او
مورد سوِظن است.
 .06ميرزا رحمان داد زاده
3
مستخدم پرس آذنفت است .تبعه شوروى است مظنون بهجاسوسى است.
رئيس تأمينات ـ سلطان نصراهللخان آزاردار

اخراج و تبعيد اعضاءِ و هواداران حزب كمونيست
اسامى  06نفر را وزارت عظما مىبيند .بعد رضاشاه رؤيت مىكند و حسباالمـر جهـان
مطالع ارواحنافداه دستور تبعيد مىدهد.

وزارت جنگ بهرياست وزراء
 0دى 3226
مقام منيع رياست وزراِ عظام دامت شوكته سواد راپرت تأمينات نظميه تبريـز راجـع
بهعدهاى كه داراى افكار انقالب هستند لفاً 2ارسال و حسباالمـر جهـان مطـالع مبـارك
ملوكانه ارواحنا فداه ابالغ .مقرر فرماييد از طرف هيئت محتـرم دولـت در تبـديل محـل
مأموريت اقدامات الزم بهعمل آيد.
سردار اسعد وزير جنگ
 .1چند توضيح
 .1منظور از انقالب سال  1111ورود قواف بلشویکى که در این راپرت مدا مده است .بـدین قـرار اسـت کـه در سـال
 1222بهدنبال شکست قواف دنیکین (از ژنرالهاف تزار که با بلشویكها مىجنگید و معروف بهژنرالهاف سـفید بودنـد)
ارتش سرخ وارد بندر انزلى شد .و حزب عدالت توانست کمیتـههـاف مخفـى خـود را فعـال کنـد .فعـاالن ن کمیتـههـا
بهکمیته انقالب در این راپرت از ن یاد مىشوند.
ن بـود و در دوران
 . 2فرقه اجتماعیون همان حزب سوسیالیسـت اسـت کـه سـلیمان میـرزا اسـکندرف لیـدر و مبسـ
رضاشاه تا زمانى فعال بود.
 .1خودکشى مشهدف غنى بهدنبال دستگیرف و شکنجه و تش زدن خـود بـهخـاحر قتـل احمـد بیـگ داسـتان شـنایى
است .متهمى که زیرشکنجه مجبور بهاقرار دروغ مىشود و درموقع مقتاى خودکشى مىکند .تا از شکنجه خال شود.
 . 4در تمامى این راپرت از تعقی مراقبت دستگیرف و تبعید صحبت مىشود .و این نشاندهنـده سیسـتم وحشـتنا .و
شدیداً پلیسى دوران رضاشاه است.
 .2ل = پیچیدن ـ منظور ضمیمهنامه است.
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 .3محمدعلى شهبازى دستور به تبعيد از آستارا .0 ،يوس سيابى دستور به تبعيـد از
اردبيل .2 ،ميرزا پاشـاخان دسـتور به تبعيد به بندرعباس .2 ،اميرايوب آسـتارايى اخراج،
 .5ميرزا حاجى نادرى اخراج .6 ،ميرزا اصغر آقازاده اخراج .5 ،ميـرزا حسـين مسـتخدم
بلديه تبعيد .2 ،ميرزا غالم جودت تبعيد
عالوه بر اين رياست وزرا طى نامهاى بهاداره نظميـه ( 33دى  )3226اطـالع داد كـه
براى تغيير محل خدمت و انفيال آن بخـش از كارمنـدان دولـت كـه «افكـار انقالبـى»
داشتهاند بهوزارتخانههاى ذىربط دستورهاى الزم داده شده اسـت .لـيكن كسـانى كـه
كارمند دولت نيستند تحت نظر نظميه قرار گيرند .تا هرگاه مظنون بهآشوبطلبى باشـند
1
تعقيب و بهنواحى ديگر اعزام شوند.

تشكيالت حزب در اصفهان
فعاليت حزب در اصفهان بهشكل مخفى بود .و كانون اين فعاليت درميان كارگران بود.

تظاهرات اول ماه مه 0301
در اول ماه مه  3232چهارصد نفر از كارگران نساجى وطنـى درخواسـتهـاى خـود را
بهرئيس كارخانه اعالم كردند.
شرايط كار در كارخانه سخت بود 32 .ساعت كار متوالى با فحش ،كتك و تـوهين و
دستمزدى ناچيز.

 .1يك نكته
 .1در زیر این دستورات نا و امااءِ سردار اسعد وزیر جنگ است .اما دیرف نمىگذارد که او نیز مورد خشم و غاـ
دیکتاتور قرار مىگیرد و سربهنیست مى شود .هرچند کـه نـه جـالدان و نـه نوکرانشـان از تـاری در نمـىگیرنـد .امـا
سرنوشت سردار اسعد محل عبرت است و حکمت.
 .2سردار اسعد نخست وزیر مىنویسد که اسامى براف رضاشاه فرستاده شده و رضاشاه که جهـان م یـع اوسـت و اروا
همه فداف او باشد گفتند که هیئت دولت دستور تبعید بدهد .یا بهراستى رضاشاه «جهان م اع» بود یـا حسـ االمـر او
«مبار .بود .یا رضاشاه واقعاً «ارواحنافداه» بود .پدر دیکتاتورف بسوزد که از یك قزاق بىسواد چـه مـىسـازد .کـه  11سـال
بعد خود بهتبعید مىرود .در حالى که نه جهان م اع است .نه ارواحنا فدا .و در جزیره موری در اوج فالکت مىمیرد.

حزب کمونیست ایران
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تقاضاهاى كارگران
 .3حق داشتن اتحاديه و صندوق تعاون 2 .0 ،سـاعت كـار روزانـه 5 .2 ،ريـال حقـوق
روزانه .2 ،هفتهاى يك روز مرخيى .5 ،موقوف شـدن كتـك و تـوهين بـهكـارگران و
اخراج بىجهت كارگران .6 ،معالجه كارگران بهحسـاب كارخانـه .5 ،پرداخـت غرامـت
بهخاطر آسيب ديدن اعضاِ كارگران .2 ،پرداخت مزد بهخاطر اضافه كار .6 ،اضـافه كـار
بيشتر از  0ساعت نباشد.
مذاكره نمايندگان كارگران بـا صـاحب كارخانـه بـهنتيجـه نرسـيد .و بعـد از  2روز
كارگران بهطرف چهارباغ اصفهان بهراه افتادند .در آنجـا متينگـى برپـا شـد و كـارگران
تقاضاهاى خود را تكرار كردند .و باالخره بهنتايج زير رسيدند.
 .3برقرارى  6ساعت كار در روز .0 ،افزايش  %02حقوق .2 ،برخى امتيازات ديگر
در همان روز  05نفر از فعالين كارگرى و از جمله رفيـق كـامران از اعضـاِ حـزب
كمونيست دستگير شدند .رفيق كامران تحتالحفظ بهتهران فرستاده شد.

سرهنگ سيامك بعدى
اما كامران در بين راه توانست از دست ژاندارمها بگريزد ستوان ژاندارم سيامك كه خود
از اعضاِ حزب كمونيست بود .در فرار او كمك كرد .سيامك درسالهاى بعد از رهبران
سازمان افسران حزب توده شد.

سازمان قزوين
در سال  3226حزب بهتشكيالت قزوين سروسامانى داد .در همين زمان حزب جمعيت
نسوان را سازماندهى كرد كـه اعضـاِ آن بيشـتر بـانوان و آموزگـاران بودنـد .جمعـت
پرور نيز كه جنبه فرهنگى داشت توسط فعالين حزبى سازماندهـى شـد .و تـا سـال
 3232بهفعاليت ادامه داشت.
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تزهاى كنگره دوم حزب
اين كنگره در سال  3226در شهر اروميه (رضائيه) برگزار شد و بهكنگره اروميه معروف
شد .حزب در اين كنگره بهنتايج زير رسيد
 . 3ايران كشورى است نيم مستعمره كه عليرغم ميل انگليس براى مستعمره كردن آن
جهت وابستگى اقتيادى ايران بهروسيه ،اينكار بهانگليس اجازه داده نشد.
 .0رابطه اقتيادى ايران و روسـيه از سـال  3222در ايـران باعـث رشـد بـورژوازى
كمپرادور و ترقى مبارزات جنسى پولى و تجزيه بزرو فئودالى در ايران شد.
 . 2انقالب روسيه پايگاه بورژوازى كمپرادور و مالكين شـمال و مركـز ايـران را كـه
روسيه تزارى بود از بين برد.
 . 2كودتاى رضاخان نه يك مبدط جديـد در تـاري ايـران و نـه سـقو تـام و تمـام
فئوداليسم و استقرار حكومت بورژوازى است (نظريه اپورتونيستهـاى راسـت) .بلكـه
دنباله و نتيجه مبارزه بزرو در داخل طبقه فئودال و بعد مبارزه طبقۀ كه مالكـين برضـد
كوشش بورژوازى براى داخل شدن در حكومت و باالخره مبـارزه فئـودالهـا و بخـش
فوقانى بورژوازى بر عليه نهضت انقالبى و تشكيالت انقالبى است.
 .5وظايفى كه بر عهده رضاخان واگذار شده بود عبارت بود از
سركوب نهضتهاى انقالبى و محكم نمودن نفوذ اقتيادى و سياسى انگليس
و امروز رضاخان نمونه كامل رژيم سلطنت مطلقه اشرافى و مالكى و دشـمن آزادى
سياسى كارگران و زارعين مىباشد.
 .5ايران امروز به  0ص متخاصم تقسيم گرديده است
در يك طرف مالكين و بخش فوقـانى بـورژوازى كمپـرادور و روحانيـت مرتجـع،
درسويى ديگر ،كارگران ،دهقانان ،صنعتگران ،بورژوازى كوچك و متوسط
 .2در ايران شرايط عمومى مترقى سرمايهدارى موجود نيست .ورود سرمايه خـارجى
بهايران مساوى است با حراج گذاشتن مملكت.
 .6در ردي مـدافعين رضـاخان ،اعيـان و اشـراف و روحـانيون و يـك قسـمت از
بورژوازى كمپرادور و انگليس قرار دارند.
 .32دهقانان بهعنوان بزروترين طبقه مولد ايران بعد از كودتاى رضاخان وضع بدى
پيدا كردهاند و اكنون در صفوف مبارزه براى سرنگونى حكومت قرار گرفتهاند.
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 .33از تمامى شور هاى انجام شده اين نتيجه بهدست مىآيد كه تمامى آنها
بدون تهيه زمينه ،بدون تشكيالت مـنظم ،بـدون رهبـرى و بـدون ارتبـا بـا ديگـر
حركتهاى انقالبى بوده است
و بايد در حركتهاى بعدى بهاين نكات دقت كرد
 .3توسعه انقالب زراعتى بايد با مساعدت و كمك نيروهاى انقالبى در شـهر انجـام
گيرد .0 .موفقيـت نهضـت انقالبـى در شـهرها مسـتلزم حمايـت تـودههـاى كـارگران،
صنعتگران و بورژوازى كوچك است .2 .كارگران و صنعتگران ضمن كمـك در مبـارزه
بايد در رهبرى آنها نيز كمك كند .2 .يكى ديگـر از شـرايط پيـروزى انقـالب دهقـانى
انتشار افكار انقالبى در ميان قشون و طرفدارى آنها از انقالبيون است.
 .30اتحاد دهقانان با دمكراتهاى انقالبى در شهرهاى كـامالً الزم اسـت .و برعهـده
طبقه كارگر و حزب كمونيست است كه مبارزه را از مسائل محدود بهمسائل عمومىتـر
گستر مىدهد .و در اين ميان در صورت وجود شرايط عينى حزب مـىتوانـد از قـوه
مديره انقالب محسوب شود.
 .32با توجه بهاينكه غير از حزب كمونيست هيچ تشكيالت جدى سياسى ـ انقالبى
وجود ندارد تاري در مقابل حزب وظاي سنگينى قرار داده است .مهمتر از همـه تهيـه
و رهبرى انقالب دهقانى است .حزب موظ است كه تمام قـواى خـود را جمـعآورى
كند .تشكيالت و حوزههاى خود را از نو فعال كند .و رابطه آنها را بـا طبقـه كـارگر و
صنعتگران و دهاقين فقير محكمتر نمايد.
 .32براى جلب كارگران بهمبارزه انقالبى حزب موظ اسـت كـه از همـه امكانـات
علنى و مخفى سود جويد و كـارگران و دهقانـان را در اتحاديـههـا سـازماندهـى كنـد.
همچنين اتحاديه صنعتگران و اصناف را فعال كند.
حزب موظ است بهحقوق اقليتهاى ملى نيز توجه كند.
حزب موظ است مقدمات تشكيل حزبى ائتالفى يعنى حزب انقالبى ملى ايـران را
فراهم آورد.
 . 35حزب انقالبى ملى ايـران بايـد از كـارگران ،دهقانـان ،خـرده بـورژوازى باشـد.
رهبرى اين حزب بايد دست حزب كمونيست باشد.
 .36مهمترين شعار حزب ،سرنگونى رژيم سـلطنت و برقـرارى جمهـورى انقالبـى
است .وظيفه اين جمهورى بهقرار زير است
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حفظ استقالل و تماميت ايران ،دوستى بـا اتحـاد شـوروى ،سـپردن امـور بـهدسـت
نيروهاى انقالبى ،محو قطعى بقاياى فئـوداليزم ،اسـتقرار كامـل آزادىهـاى دمكراتيـك،
وضع قوانين كارگرى ،مسلح كردن كارگران و دهقانـان و وضـع قـوانين انقالبـى بـراى
مبارزه با كوششهاى ضدانقالبى
 .35فعاليت در ميان اقليتهاى ملى براى اتحاد آنها با كارگران و دهقانان
 .32آماده شدن حزب براى تعقيبهاى بىرحمانه پليس رضاخانى
 .36افشاى حزب فاشيستى ايران نو كه رهبرى آن با رضاخان است
 .02كليه عمليات حزب بايد كامالً با وضعيت بينالمللى مملكت مربو باشد.
 .03حزب موظ است ضمن شركت در انتخابات مجلـس ،سياسـتهـاى خائنانـه
طبقه حاكم را در فريب تودهها افشاِ كند.

برنامه حزب در كنگره دوم
حزب در كنگره دوم برنامه كارى خود را مورد تيويب قرار داد .و بهايـن نتيجـه رسـيد
كه كودتاى رضاخان نهتنها شروع يك مبدط جديد و تأسـيس يـك حكومـت بـورژوايى
نيست بلكه رضاخان توانسته است با تقويت و همراهى بخش بااليى بـورژوازى ،رژيـم
سلطنتى ،مالكى ،اشرافى را مستحكم كند .و با سركوبهاى وحشيانه كارگران ،دهقانـان
و جنبشهاى مردمى راه هر گونه ترقى صلحآميز را از بين ببرد.

رئوس برنامه حزب در بخش سياسى
 .3تشــكيالت جمهــورى فــدراتيو ،پارلمــانى .0 ،اجــراى كليــه قــوانين مجريــه و مقننــه
بهانجمنهاى ملـى .2 ،حفـظ و تماميـت ارضـى كشـور .2 ،محـو كامـل فئوداليسـم.5 ،
مناسبات دوستانه با اتحاد شوروى .6 ،برقرارى آزادىهاى دمكراتيك .5 ،تشكيل محاكم
انقالبى و  .2ضبط كليه اموال احمدشاه و رضاشاه و موافقين رژيم
ـ تفكيك مذهب از دولت و آزادى عقايد مذهبى
ـ استقالل داخلى و اقليتهاى قومى
ـ تشكيل ارتش ملى
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ـ شركت در انتخابات و افشاى مجلس و رژيم
ـ افشاِ رضاخان و حزب ايران نو

بخش اقتصادى
ضبط بالعوض صنعت نفت ،تجديد نظر در قراردادهاى اسـارتبـار خـارجى ،تأسـيس
بانك كشاورزى ،دادن وامهاى طويلالمدت و بىسود بهصنعتگران كوچك ،كمك بـراى
تشكيل اتحاديه صنعتگران ،بهبود و كمك در رساندن آب بـهمنـاطق كـم آب و احـدات
راهآهن سراسرى

بخش كشاورزى
واگذارى كليه امالك دولتى ـ مالكين بزرو و موقوفه بهدهقانـان ،ضـبط امـالك شـاه و
اشراف و خوانين و تقسـيم آن بـين دهقانـان ،ضـبط منـابع آب كـه بـهشـاه ،مالكـين و
موقوفات متعلق است و واگذارى آن بهجمعيتهاى دهقانى ،بخشيدن قـروض دهقانـان
بهدولـت و ربـاخواران ،كمـك بـهدهقانـان از هيئـت حيثـت تخـم و هواشـى ،تشـكيل
صندوقهاى وام بهدهقانان و واگذارى زمينهاى مزروعى بهايالت

بخش كارگرى
آزادى تشكيالت كارگرى ،بهرسميت شناختن تشكيالت كـارگرى ،آزادى اجتماعـات و
محافل ،آزادى متينگهـا و نمايشـات ،آزادى اعتيـابات ،آزادى مطبوعـات كـارگرى2 ،
ساعت كار روزانه ،دو برابر شدن اجرت كار شبانه ،منع كار شبانه بـراى زنـان و اطفـال،
منع كار براى اطفال كمتر از  32سال ،مرخيى بهمـدت دو مـاه بـا حقـوق بـراى زنـان
كارگر ،آزادى تشكيالت كارخانهاى با حق مداخلـه در امـور ،ذيحـق بـودن اتحاديـههـا
درعقد قراردادهاى دستهجمعى ،تعيين متوسط دسـتمزد توسـط اتحاديـههـاى كـارگرى،
تعيين  20ساعت كار در هفته ،برقرارى  0هفته مرخيى با حقوق در سال ،تأمين مسكن
و منع جريمه
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بخش اجتماعى
بيمه اجتماعى همه زحمتكشان ،دايـر كـردن محلـىهـايى بـراى افـراد از كـار افتـاده و
بچههاى بىسرپرست و دادن مستمرى بهافراد از كار افتاده

بخش مالى
وضع مالياتهاى سنگين بهثروتمندان و وضع قوانين مالياتى بهنفع كارگران و دهقانان

بخش شركتهاى تعاونى
توسعه شركتهاى تعاونى و جلب اقشار فقير بهآن

3

تزهاى مصوب كنگره دوم حزب كمونيست ايران
تحت عنوان «مطالعات راجع بهاوضاع بينالمللى ايران»
 .3ايران يكى از ممالك نيمه كلنى است كه هنوز رسماً و ظاهراً استقالل خـود را حفـظ
كرده در تحت تيرف دول معظمه سرمايهدار درنيامده است .علت محفـوظ مانـدن ايـن
استقالل ظاهرى نيز آنست كه مخالفت شديد مابين روسيه تزارى و انگليس امپرياليسـت
مانع از اين گرديد كه ايران كامالً بهصورت مستعمره در آيد .پـس از سـقو حكومـت
استبدادى روس و خارج شدن سربازان تزارى از ايران انگليس بهزودى تمام خاك ايران
را بهاميد تيرف و مستملكه نمودن قطعى آن اشغال نمود .قـرارداد انگلـيس و ايـران در
سال  3636قاعدتاً مىبايستى بهتيرف انگليس در ايران صورت رسمى بدهد ولى قـوت
و استحكام شوروى از يك طرف و توسعه روزافزون نهضت ملى انقالبى در خود ايـران
از طرف ديگر دولت بريتانيا را مجبور كرد كه موقتاً از نيت خود (تيرف فورى و علنـى
 .1دو سند از مصوبات دومین کنگره حزب کمونیست ایران است که درشهر ارومیه (رضائیه) در  1225برگزار گردید.
این اسناد از مجله دنیا ـ شماره  4سال اول اخذ شدهاند.
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ايران) چشم پوشيده براى رسيدن بهاين مقيود راههاى تازه ديگرى جستجو كند .بهغيـر
از جهات فوق بعضى علل اقتيادى محض هم موجود بود كه تيـرف فـورى ايـران را
براى انگليس غيرممكن مىنمود .زيرا كه ايران اقتيـاداً بـهانـدازه بـا روسـيه مربـو و
مشتركالمنافع بود كه بهاين زودىها نمىتوانست رابطه و بستگى خود را بـا آن دولـت
پاره كند.
 .0اين عالقه و رابطه با روسيه در عرض سـالهـاى متمـادى از ابتـداى سـال 3222
بهتدريج ايران را در منطقه اقتياد دنيا جلب نمود .كشيدن راههاى آهن از طرف روسـيه
بهسرحدات ايران اين سير را شديدتر كرده و طبعاً شرايط مساعدى بـراى صـدور مـواد
خام صنعتى و محيوالت زراعتى ايران بهبـازار وسـيع روسـيه ايجـاد نمـود .معـامالت
تجارتى با سرعت حيرتانگيزى ترقى كرده و در همين حال مقـدار و نفـوذ بـورژوازى
دالل (بورژوازى كمپـرادور كـه دالل تجـارت خارجـه اسـت) رويـه ازديـاد گذاشـت.
بورژوازى دالل از يك طرف واسطه فرو امتعه خـارجى در مملكـت شـده از طـرف
ديگر مواد خام صنعتى و محيوالت زراعتى را بهخارجه صـادر مـىنمايـد .مـرادف بـا
اين حال مبادالت جنسى ـ پولى در مملكت ترقـى زيـاد نمـوده موجـب تجزيـه بـزرو
فئودالى و رواج سرمايه تجارى و تنزيل در فالحت است.
 .2تا قبل از انقالب روسيه بورژوازى كمپرادور (دالل) قسمت شمال و مركز ايران و
نيز مالكين عمده تكيهگاهشان روسـيه تـزارى بـود و در حقيقـت عمـال سـرمايه روس
بودند .اما محو و انقراض كاپيتاليسم در روسيه ظهور انحيار تجارت خارجى روسـيه و
ممكن نبودن تجديد روابط سابق با روسيه امروزى البداً نقطه نظر سياسى ايـن طبقـه را
نسبت بهاتحاد شوروى تغيير داد.
قرارداد  3636يكى از اقدامات طبقه اشراف ايران بود كه سعى مىنمود كار ايـران را
يكطرفه نموده در آغو امپرياليسم انگليس بيندازد .با وجود آن اگر قـرارداد صـورت
نگرفت جهتش همان سير انقالب ملى و ظهور حكومت شوروى درصحنه سياست دنيا بود.
 .2دولت بريتانيا وقتى كه بهعدم امكان تيرف ايران بهوسيله خشونت صرف و زور
فقط يقين كرد تعميم نمود كه در ايران مانند بينالنهرين و مير دستنشاندههـاى خـود
را نيب كرده و توسط آنها بهتدريج ولى بهطور اساسى تسلط خـود را محكـم نمايـد.
كودتاى سيدضياِالدين ( 05فوريه  )3603مىبايسـتى بـراى امپرياليسـم انگلسـتان ايـن
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خدمت را انجام مىداد .ولى سيدضياِالدين خيلى زود بهانگليسى علنـى معـروف شـده
وظيفه را كه بر عهده او واگذار شده بود نتوانست اجرا كند .بهاين علت انگليس ميـمم
گرديد كه بهجاى او همكار و نوچه او رضاخان را كه آن وقت بهكلى هويتى نـامعلوم و
غيرمعروف بود برقرار كند.
در اين موقع سلسله قاجاريه رل ننگين و مفتضحانه خود را ديگر تمام كرده و بهاين
سبب امپرياليسم انگليس نيز پس از دلسرد شدن و بىنياز گرديـدن از آن سلسـله توجـه
خود را بهسوى رضاخان معطوف نمود .بهاين اميد كه وجود جاهطلب او بيشتر مىتوانـد
منافع بريتانيا و منجمله رژيم غارتگرى را حمايت نمايد .همين مسئله خود بطالن ايـن
عقيده را كه «كودتاى رضاخان معنايش سقو حكومت فئودالهـا و اسـتقرار حكومـت
بورژوازى است» بايستى بالشك نظريه اپورتونيستى ابنالوقت و ضـدانقالبى محسـوب
داشت .رضاخان در هنگامى كه براى تيرف كـردن حكومـت مبـارزه مـىكـرد حقيقتـاً
كوشش نمود كه بهبورژوازى ملى اتكا نموده حتى با عناصر جمهورىطلب و تشكيالت
طبقه پرولتاريا نيز مغازله و عشوهفروشى مىنمود .امـا عمليـات او هـيچ وقـت از دايـره
مبارزه براى تيرف حكومت در قالب رژيم فئودالى و مالكى خارج نشد .مواعيـدى كـه
رضاخان بهبورژوازى ملى مىداد تمام براى فريب بورژوازى ملى بود .اين حقيقـت كـه
درموقع كودتاى رضاخان طبقه فوقانى بورژوازى ملـى از او تقويـت كـرده و حـاال هـم
آنها تا حدى او را تقويت مىكنند ،بورژوازى بودن سلطنت رضـاخان را ثابـت نكـرده
بلكه ظاهر مىكند كه رضاخان با كمال مهارت توانست اساس رژيم مالكى و فئودالى را
با كمك و مساعدت طبقه فوقانى بورژوازى محكم نمايد .براى رضاخان ايـن مسـئله از
آن جهت بهآسانى صورت گرفت كه در مدت ده بيست سال اخير در ايـران بـورژوازى
فوقانى تجارتى با شدت تمام سرمايه خود را در خريدن امالك صرف نمـوده و بـهكـار
انداخته چرا كه آنها نيز امتيازات و حقوق فئودالى استفاده كـرده و بيشـتر از معـامالت
تجارتى و صنعتى مداخل مىبرند .بـدين ترتيـب طبقـه اعـالى بـورژوازى ايـران خـود
بهحفظ مالكيت و رژيم مسلوب بودن حقوق سياسى كـه اسـتثمار بيرحمانـه دهـاقين را
تأمين مىكند عالقهمند مىباشد .رژيم رضاخان اگر هم بعضى مقدمات و شرايط مساعد
براى ترقى بورژوازى ملى به وجود آورده ولى در عـين حـال ايـن رژيـم اسـتثمار و يـا
چپاول دهاقين را از جانب مالكين قوت داده و وضعيات اقتيادى و سياسى زارعـين را
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بهكلى تحملناپذير نموده است .نيز اشتباه محض است اگر كودتـاى رضـاخان را ماننـد
يك كودتاى دربارى تيور نمود .اين كودتا دنباله و نتيجه مبارزه بزرو در داخـل طبقـه
فئودال و بعد مبارزه طبقه حاكمه مالكين بر ضد كوشش بورژوازى براى داخل شدن در
حكومت و باالخره مبارزه فئودالها و طبقـات فوقـانى بـورژوازى برضـد نهضـتهـاى
انقالبى و تشكيالت انقالبى مىباشد.
 .5وظايفى كه بر عهدۀ رضاشاه واگذار شده بود عبارت بودنـد از محـو و سـركوبى
نهضت انقالبى كه پيوسته در مملكت توسعه مىيافت ،و بهتدريج محكـم نمـودن نفـوذ
اقتيــادى و سياســى انگلــيس يعنــى عم ـالً اجــراى قــرارداد  3636رضــاخان از دو راه
مىتوانست بهاين مقيد برسد از يك طرف از راه تأسيس و ايجـاد قشـون «ملـى» و از
طرف ديگر بهطريق تظاهر دائمى احساسات دوستى نسبت بهاتحاد شوروى ،بـراى ايـن
مقيود رضاخان مدت زيادى با جمهورىطلبها مالعبه و عشوهفروشى كـرد .امـا ايـن
اظهارات راجع بهدوستى و جمهورىخواهى ابداً از دايره حرف خارج نشـده و درعمـل
نفوذ انگليس متيل استحكام يافت .اين دوروئى ماهرانه تا آخر سال  3605امتداد يافتـه
دراين وقت رضاخان با مساعدت انگليس كليه كانونهاى انقالبى را بر هم زده منحل نمود.
در اين موقع سردار خائن اجنبىپرست نقاب جمهورىطلبى را علنـاً از صـورت دور
انداخته همان طورى كه شايسته يـك سـلطان دسـتنشـانده انگلـيس اسـت بـر تخـت
سلطنت جلوس كرد .كودتاى رضاخان بهدوره مغازلـه او بـا جريانـات آزاديخـواهى و
انقالبى جامعه ايران خاتمه داد.
امروز رضاخان نمونه كامل رژيم سلطنت مطلقه اشـرافى و مالكـى و دشـمن آزادى
سياسى كارگران و زارعين مىباشد.
 .6ترقى و نمو منافع اقتيادى انگليس جـدا اسـتقرار صـلح و سـكونت را در ايـران
تقاضا مىكرد .اما انگليس در تحت فشار توده ملت قشون اشغالى خود را از ايرن بيرون
برده و رل استقرار امنيت و سركوبى شور هـا و انقالبـات را بـهعهـده قشـون «ملـى»
رضاخان واگذار نمود و براى محو سـركوبى نهضـتهـاى انقالبـى در نـواحى مختلفـه
مملكت و مطيـع كـردن فئـودالهـاى سـركش كـه حكومـت رضـاخان را بـهرسـميت
نمىشناختند تقريباً در همه نقا ايران حكام كشورى را عوض و بهجـاى آنهـا حكـام
نظامى برقرار شده و دولت تمركز بايستى برقرار گرديد .حكومت رضـاخان بـدون ايـن
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دستگاه نظامى يك روز هم قادر بهادامه حكومت خود نيسـت .حاليـه ديگـر قشـون رل
خود را براى انگليس و رضاشاه بازى كرده و بهاين سبب در آتيه جريان عمومى مستلزم
ازدياد قوت پليسى بهحساب قشون مىباشد .زيرا احتماالً قشون ممكن است يك وقتـى
اسلحه مبارزه برضد انگليس و سلسله پهلوى شود و از امكان يك چنـين خطـر بزرگـى
الزم است بههر وسيله كه ممكن است جلوگيرى نمود.
 .5ساختمان طبقاتى ايران معاصر موقتاً با مقاصد ارتجاعى انگليس و رضاشاه كمـك
نمود .طبقه حاكمه مهم يعنى مالكين عمده صاحب و ارباب حقيقى مملكت مـىباشـند.
خود رضاشاه در مدت معين قليلى بهمالك عمده مبدل شده و بهاين طريـق مظهـر اراده
اين مرتجعترين طبقات گرديده است .طبقه مذكور هم بهطبقه خود تكيهگـاه اميـدبخش
سلسله جديد مىباشد .رل بـورژوازى صـنعتى هنـوز غيرقابـل ذكـر بـود و بـورژوازى
كمپرادور (دالل) با دسته فوقانى بورژوازى نيز كه متكى بـر كاپيتاليسـم خـارجى اسـت
ماند روحانيون هميشه در دست ارتجاع و امپرياليستهاى خارجى بوده و خواهـد بـود.
تمام اين طبقات حاكمه ايران در تحت رياست رضاخان حاضرند كه منـافع مملكـت را
بههر قيمت پستى فروخته و بهعبارت ديگر قوه داخلى هستند كه سرمايه انگليس بـر آن
تكيه كرده است .اما مجلس شوراى ملى بـهواسـطه اخـتالس و تقلـب در آراِ قالـب و
مجسمه اراده متمركز اين دسته قطاعالطريق مىباشد .امروزه رژيم رضاخان بـزروتـرين
مانع اساسى در راه استقرار اصول دمكراسى در ايران است .درس و تجربه سياسى كه از
مسئله كودتاى رضاخان گرفته مىشود عبارت از آن است كـه ايـن كودتـا و مخيوصـاً
رژيم سياسى كه بعد از آن برقرار گرديده هر تيور واهى را راجع بهامكـان يـك ترقـى
صلحآميز مبارزه طبقاتى در ايران برطرف نموده است .ايران امروزه بهطور آشكار بـر دو
ص متخاصم تقسيم گرديده است در يك طرف مالكين يعنى طبقه جامعه و طرفداران
آنها و يا بهعبارت صحيحتر آنهايى كه در عمليات با مالكين شريك هسـتند (قسـمت
فوقانى بورژوازى) ـ و در طرف ديگر كارگران ،دهاقين ،صنعتگران ،بورژوازى كوچـك
و قسمت خيلى زياد بورژوازى متوسط مىباشند.
وضعيت اين طبقات و دستهجات اجتماعى از قرار ذيل است
در بين مالكين و بورژوازى فوقانى هنوز مبـارزه و زدوخـورد دوام دارد .ايـن نـزاع
دنباله و تكميل مبارزه رضاخان برضـد وضـعيات نسـالً بعـد نسـلى سـلطنت قاجاريـه
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مىباشد .مخالفين رضاخان در اين جنگ عبارت از دسـته منتهـى درجـه مرتجـع يعنـى
عناصر رژيم قديم از ميان مالكها ،مستخدمين مهم دولتى و مخيوصاً روحانيون طـراز
اول مى باشند .اين مبارزه از يك طرف قوت رژيم رضاخان را ضعي نموده و از طـرف
ديگر بهواسطه موجود نبودن تشكيالت منظم انقالبى روحـانيون مرتجـع و دسـتهجـات
مرتجع ديگر سعى مىكنند كه از نارضـايتى روزافـزون تـوده كـارگر و دهـاقين نسـبت
بهرژيم رضاخان بهمنفعت طبقاتى خود استفاده نمايند.
 .2در ايران شرايط عمومى ترقى كاپيتاليسم هنوز موجود نمىباشـد زيـرا كـه ايـران
هنوز دوره تجمـع اوليـه سـرمايه ) (Accmulation du capitalرا طـى نكـرده و بـرعكس
بهواسطه كسر دائمى صادرات بهواردات هنوز سرمايه قابل توجـه ذخيـره نشـده اسـت.
بنابر نظريه ماركس جلب و دخول سرمايه خارجى ممكن است قائم مقـام سـرمايه ملـى
بشود .ولى با اوضاع حاضره و شرايط موجوده در ايران اين مسأله يعنى جلـب سـرمايه
خارجى مساوى با حراج گذاشتن مملكت و فروختن آن بهسرمايهداران خـارجى و قبـل
از همه بهانگليس مىباشد.
انگليس بدون مبارزه نمىتواند ترقى منابع اقتياد و مخيوصاً بهكار افتـادن سـرمايه
ممالك ديگر را در ايران اجازه بدهـد .زيـرا كـه اهميـت ايـران در سيسـتم مسـتعمرات
انگليس بهاندازه زياد است كه انگليس بهآسانى حاضر بهصرف نظر كردن از مقـام خـود
در ايران نخواهد شد.
بهاين جهت ترقى كاپيتاليسم در ايران با بودن رژيم حاضره فقـط از طريـق ضـميمه
شدن و داخل كردن در سيسـتم كلنـىهـاى انگلـيس ممكـن مـىباشـد .تمـام اقـدامات
اقتيادى رضاشاه (ساختن راهآهن و شوسه ،دادن اعتبـارات و غيـره) كـامالً و بالاسـتثنأ
مطابق منافع انگليس اجـرا مـىشـود .ظهـور كارخانـههـاى كوچـك در نقـا مختلـ
نمىتواند در تغيير اين جريان اساسى مؤثر واقع شود .بهعالوه از آن هرگاه درنظر گرفتـه
شود كه مهمترين مؤسسات درست اقتيادى مملكت از قبيل بانك و تلگراف و نفـت و
غيره در دست انگليس تمركز يافته است معلوم خواهد شد كه حـرف راجـع بـهتوسـعه
سرمايهدارى و يا ترقى صنايع  Industrailsationدر ايران بىاساس بىمعنى اسـت .هرگـاه
ايران بخواهد كه در مقابل دول امپرياليستى حقيقتا داراى استقالل كامـل بـوده و تبـديل
بهيك مستعمره سرمايهداران انگليس نشود بر او الزم است (ولو بر ايـن كـار قـادر هـم
هست) كه از سير طريق سرمايهدارى صرف نظر كند.
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 .6از روز اولى كه رضاخان بهعرصه سياست قدم گذاشت متكى بهانگليس بود ولـى
تا سال  3605خيلىها بهاين حقيقت پى نبرده بودند .بعـد از خفـه شـدن شـور هـاى
انقالبى توده زحمتكشان و بعد از تاجگذارى اتحاد ممكن ميان رضاخان و انگليس بسته
شد و بنابراين هرگاه بگوييم كه در ردي مدافعين تخت و تاج سلطنت رضاشاه پهلوى
كه عبارت از اعيان و اشراف و روحانيون و يـك قسـمت بـورژوازى كمپـرادور (يعنـى
بورژوازى كه دالل تجارت خارجى است) امپرياليسم انگليس هم جا گرفته است اغـراق
نگفتهايم .بهنوبه خود رضاشاه هم كوشش دارد كه متفقين محرمانه خود را راضى ساخته
و بهآنها خدمت نمايد .ليكن اين مسئله منـافى بـا آن نيسـت كـه گـاهى نيـز رضاشـاه
برخالف سياست استعمارى انگلستان در تحت فشـار ملـت مجبـوراً قـدمهـايى بـردارد
(قرارداد با روسيه).
فقط توسط رضاشاه انگليس توانست كه آرزو و آمال ديرينه خـود را كـه عبـارت از
وصل كردن سيستم راهآهن بينالنهرين با راهآهن هند بود اجـرا نمايـد .در موقـع جنـگ
انگليس يا اتحادجماهير شوروى سوسياليستى ايـن راهآهـن در قسـمت رسـاندن قـواى
نظامى از بينالنهرين و هندوستان بهسرحدات روسيه رل مهمى را بازى مىكند و متيـل
كردن بندر خزر بهخليج فارس نيز توسط راهآهن يـك قسـمت از ايـن نقشـه محاصـره
حكومت شوروى است.
 .32بزروترين طبقه در ايران كنونى از حيث عده طبقه دهاقين مىباشـند .وضـعيات
سياسى و اقتيادى توده دهاقين ايران بعد از كودتاى رضاخان بدتر از سـابق گرديـده و
فقط قسط خيلى محدود دهاقين متمول كه با سرمايه صرافى (تنزيل) كامالً مربو بـوده
و از حيث اقتياد منافعشان با هم يكى است درحفظ رژيم رضـاخان ذينفـع مـىباشـند.
زيرا اين رژيم بهتر از رژيم قاجارى مىتواند منافع ايشان را تأمين نمايـد ولـى اكثريـت
معتنابه دهاقين و يا بهعبارت ديگر اكثريت مهم اهالى ايـران امـروزى در انهـدام فـورى
مالكيت اربابى و كليه رژيم سلطنتى كنونى ذينفع مىباشند براى همين اسـت كـه بـدون
پروا و خوف از رژيم مستبده رضاشاه پهلوى كه متفق او انگليسها در راه خفـه نمـودن
نهضت انقالبى از هيچ گونه مساعدت خوددارى نمىكنند همه روزه درنقا مختلفه اين
مملكت شور هاى متوالى توده زحمتكشان برضد رژيم خونين سلسله جديد باند مىشود.
نهضتهاى انقالبى در آذربايجان ،گيالن ،خراسان و غيره بهطور واضح ثابت مىكند
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كه افكار انقالبى در مغز توده زحمتكشان دهات و شهرها جا گرفته و دهاقين كه تا ايـن
اواخر خارج از جريانات انقالبى بودند حاليـه از مبـارزه بـر ضـد رژيـم كنـونى و ضـد
ارتجاع انگليس و رضاشاه شروع بهاشتراك جدى نمودند.
ولى ارتجاعى كه با خفه نمودن شور هاى ملى عادت و نشوونما نموده است هـيچ
رحم و انيافى را قائل نمىباشد .همه شور ها و انقالبات از طرف رژيـم مسـتبده بـا
قساوت و بيرحمى بىنظيرى خفه گرديد .انقالبيون و شورشيانى كه زنده بهدست آمدند
با هزار گونه شكنجه و عذاب معدوم و مقتول گرديدند (گيالن).
در آنجاهايى كه براى خفه كردن انقالبات اقتدار رضاخان كافى نبود قواى تكنيكـى
انگليس (طياره و اتومبيل باركش و غيـره) بـهامـداد مـىرسـد (خراسـان) .حكومـت
استبدادى و روزنامهنويسهاى اجير تهران براى بدنامى نهضت انقالبى و برطرف نمودن
نفوذ آن در ميان توده زحمتكش جه در داخله و چه در خارجه رهبران و قائدين انقالب
را اجير و مزدور انگليس و خود نهضت را از دسائس دولت انگلستان معرفى مىكردنـد
براى اينكه بتوانند با قساوت زيادترى نهضت انقالبى ملت را خفه كنند.
حزب كمونيست بايد با همه وسايل پـرده از روى جنايـات مـزدوران و عمـال شـاه
برداشته و بهاين وسيله انقالبيون ايران را از اين قبيل تهمتها محفوظ بدارد.
 .33از همه اين شور ها يك تجربه و درس بهدست آمده و آن اين است كـه ايـن
شور ها بدون تهيه زمينه ،بدون تشكيالت منظم و بـدون رهبريـت و ارتبـا بـا فـرق
انقالبى بهظهور آمدهاند .حزب كمونيست ايران بايستى با تدابير قطعى از ظهـور همچـو
اقدامات انفرادى جلوگيرى نموده همه قواى انقالبى زحمتكشان را كه در نقا مختلـ
انفراداً مبارزه مىكنند بهيك سيل عمومى انـرژى انقالبـى متحـد نمـوده ارتجـاع شـاه و
انگليس را محو كرده حكومت زحمتكشان را مستقر نمايد .عالوه بر اين تجربيات چنـد
سال اخير و مبارزات دهاقين در راه منافع خودشان بهخوبى بـهتـوده ملـت فهمانـد كـه
طريق واحد اين مبارزه فقط انقالب داخلى است ـ همه اين شور ها و قربانىها بـراى
ما درس عبرت بوده نكات ذيل را در دماغ ما جايگير ساختهاند
 .3براى فتح و توسعه انقالب زراعتى تنهـا مبـارزه دهـاقين جهـت بـهدسـت آوردن
اقتدارات سياسى در دهات و تيرف زمينهاى اربـابى كـافى نيسـت ،بلكـه بـراى ايـن
مقيد مساعدت انقالبيون شهر از واجبات درجه اول مىباشد.
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 .0نهضت انقالبى در شهرها زمانى موفق بهانقالب خواهد شـد كـه تـوده كـارگران،
صنعتگران و بورژوازى كوچك آنرا تقويت نمايند.
 .2كارگران و صنعتگران نه اينكه بهدهاقين در راه مبارزه انقالبى مسـاعدت كـرده و
مىكنند بلكه اغلب قائدين آنها هم از ميان كارگران و صنعتگران در آمدهاند.
 . 2يكى ديگر از شرايط فتح انقالب زراعتى انتشار افكار انقالبـى در ميـان قشـون و
طرفدارى قشون از انقالبيون است.
 .30اتفاق دهاقين ايران با عناصر انقالبى دمكراسى شهرها كـامالً الزم مـىباشـد .در
ميان اين طبقات اهالى ارتبا محكمى موجود است زيرا هر دسته بهيك انـدازه در زيـر
فشار دشمنان واحد طبقاتى خود مىباشند و ضمناً هرگـاه دهـاقين در نتيجـه وضـعيات
اقتيادى خود كه آنها را در اطراف اقتياد كوچك خودشان محدود مىنمايـد ميـل بـر
اين داشته باشند كه مسئله مبارزات را منحير بهمسائل محدود ممكن نمايند كـارگران و
بورژوازى شهرها برعكس دايره مقاصد سياسى اين مبارزه را خيلى وسيعتر و عمومىتر
قرار مىدهند .مخيوصاً اين مسئله خيلى مربو بهطبقه كارگر ايران مىباشد.
پرولتاريا ايران از حيث عده كم و در كارخانههاى بزرو تجمع ندارد .پرولتاريا ايران
با عناصر نيم پرولتارى صنعتگران مربو و داراى عالقه محكم مىباشـد .ولـى در عـين
حال همچنين پرولتاريا براى حزب كمونيسـت ايـران پايـه محكمـى شـده و در تحـت
رهبريت حزب يك سلسله امتحانات در مبارزات انقالبى بـراى دمكراتيزاسـيون اساسـى
ايران از خود بروز داده است .در اوقات اخير حزب كمونيست ايران و ارتبا او با توده
زحمتكش ايران خيلى ضعي شده و در عمليات انقالبى خود حزب دچار يك سلسـله
مشكالت و تعقيبات سخت پليس گرديده است ولى با همه شرايط خيلى سخت حـزب
كمونيست توانست يك قسمت عناصر جدى خود و يك سلسـله مناسـبات خـود را بـا
توده زحمتكشان محفوظ بدارد .از وضعيات عمـومى ايـران كـه بـراى توسـعه نهضـت
انقالبى كامالً مساعد مىباشد بهطور حتم حزب كمونيست را بايد عامـل مهـم و جـدى
دراداره اين مبارزه قرار داده و حتى در صورت وجود شرايط عينى قـوه مـديره انقـالب
محسوب داشت.
 .32حاليه در ايران بهغير از حزب كمونيست همه تشكيالت جدى سياسـى انقالبـى
وجود نداشته فقط بعضى عناصر انقالبـى دمكراسـى و سوسياليسـتى وجـود دارنـد كـه
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متفرق و غيرمتشكل بوده و يك پروگرام سياسى روشن در دست ندارنـد .هـيچكـدام از
اين دستهجات براى رهبرى نهضت انقالبى قابل نيستند .برعكس حزب كمونيست ايران
با اتكاِ و مساعدت بينالمللى كمونيستى قادر است كه موقعيت و كيفيت زدوخوردهاى
انقالبى را پيشبينى كرده مطابق آن شعارهاى الزمه سياسى انتخاب نمايد و براى تـأمين
فتح تشكيالت خود را تهيه نمايد .تـاري در جلـو حـزب كمونيسـت ايـران وظـاي و
مسئوليتهاى سنگين و مهمى را قرار داده است .مهمتـر از همـه ايـن وظـاي تهيـه و
رهبرى انقالب فاتحانه زراعتى است .براى اين مقاصد حـزب موظـ اسـت كـه تمـام
قواى خود را كه عبارت از پيشقراوالن پرولتاريا است جمـعآورى نمـوده تشـكيالت و
حوزههاى خود را از نو با فعاليت كامل بهكار انداخته و روابط آنها را با طبقه كـارگر و
صنعتگران و دهاقين فقير محكمتر نمايد .حزب بايستى تمام وقت و كوشش خود را بـر
آن صرف كند كه از جاده حقيقى اصول لنينى خارج نشده و در خط سياسى خود داراى
افكار روشن و قطعى باشد .البته اين مسئله مخيوصاً در ايـران از كارهـاى فـوقالعـاده
مشكل است زيرا طبقه كارگر ايران ضعي و حـزب كمونيسـت هـم جـوان مـىباشـد.
دراينجا توجه و دقت فوقالعاده و روابط خيلى محكـم بـا بـينالملـل كمونيسـت الزم

مى باشد .حـزب كمونيسـت ايـران بايسـتى طبقـه كـارگر را تكيـهگـاه خـود قـرار داده
درعينحال از ارتبا آن طبقه با عناصر نيمپرولتاريا (نيمه رنجبر) صنعتگران ،بـورژوازى

كوچك و دهاقين استفاده نمايد» تا ايـنكـه بتوانـد در ميـان طبقـات اهـالى تبليغـات و
اقدامات منظم انقالبى اجرا نمـوده و نيـز در تحـت رهبريـت واحـدى ايـن طبقـات را
بهمبارزه انقالبى سوق دهد.
 .32براى اينكه توده كارگران را بهتر بهمبارزه انقالبى جلب نموده حزب كمونيست
ايران موظ است كه از همه گونه وسائل ممكنه علنى و سرى استفاده كرده و همچنين
براى اينكه اتحاديههاى كارگران را از نو تأسيس نمايـد بـا وسـائل آشـكار و مخفـى و
سرى كار كنـد .درموقـع جلـب كـردن عناصـر غيرپرولتاريـا بـهمبـارزه انقالبـى حـزب
كمونيست ايران بايستى حتماً كمى معلومات سياسى آنها را كه بهواسطه آن نمىتواننـد
شعارهاى كمونيستى خالص را درك و قبول كنند در نظر بگيرد .حزب كمونيست ايـران
بايد در پروگرام داخلى تقاضاهاى كارگران و دهـاقين و بـورژوازى كوچـك شـهرها را
تهيه نموده و شكل مقتضى اجتماعات و تشكيالت توده وسيع زحمتكشان را كه بايستى
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در اطراف اين مطالبات جمع نموده مشخص نمايد .بـراى كـارگران شـكل طبيعـى ايـن
تشكيالت عبارت است از اتحاديه كارگران و براى دهاقين اتفاق دهـاقين مـىباشـد .در
قسمت صنعتگران و كسبه بايستى از تشـكيالت آنهـا كـه در سـير ادوار تـاري توليـد
گرديده و عبارت از مجامع مختل اتحاديه اصناف و صنعتگران و غيره مىباشد بهطـور
كلى استفاده نمود .همچنين الزم است كه اهميت بزرگى بهمسـئله ملـل كوچـك كـه در
جزو مملكت ايران زندگى مىنمايند داده شود .حزب كمونيست ايران بايـد مطالبـات و
شعار عمومى تمام احزاب كمونيستى دنيا را راجع بهمسئله مليت يعنـى شـعار حـق هـر
ملت بر استقالل كامل خود حتى مجزا شدن از حكومت مركزى را جزو پروگـرام خـود
قرار داده و موافق آن اقدام نمايد .حزب كمونيست ايران در همان حال كـه بـراى نـابود
كردن رژيم سلطنت كار مىكنند موظ است كه در همه تشكيالت ملل كوچـك ايـران
كه در آنها عناصر كارگر و دهاقين موجود اسـت داخـل شـده و آن عناصـر را اسـاس
مطالبات انقالبى ملى تحت تشكيالت آورد حزب بايسـتى بـا جـديت و پشـتكار بـراى
ايجاد رابطه با همه تشكيالت موجود كارگران ،دهاقين ،صنعتگران و هكـذا دسـتهجـات
انقالبى بورژوازى كوچك كوشش و اقدامات نموده و اين روابط را با اصول تشـكيالتى
مستحكم نمايد .در زمينه پروگرام انقالبى معين در تشـكيالت فـوق دسـتهجـات چـپ
تشكيل داده و بعد توسط همين دستهجات كـه بايـد رل فراكسـيونهـاى مخيـوص را
بازى كنند با احتيا ولى پشتكار فوقالعاده براى ائتالف آن تشكيالت انفـرادى كوشـش
شود .اول آنها را در شكل ائتالفهاى موقتى و بعد بـهشـكل ائـتالفهـاى متمـادى و
دائمى انقالبى در آورده باالخره پس از تهيه مقدمات اساسى تشكيالتى و سياسى وسائل
تأسيس حزب ائتالفى انقالبى يعنى حزب انقالبى ملى ايران را فراهم آورد.
 .35حزب كمونيست ايران تشكيل چنين حزبى را بايـد در صـورت موجـود بـودن
شرايط ذيل جزو مقاصد خود قرار دهد
 . 3حزب انقالبى ملى ايران بايد حزب اتحاد انقالبى كـارگران و دهـاقين بـورژوازى
كوچك باشد.
 .0اساس آن بايد تشكيالتى باشد كه حزب كمونيسـت ايـران در آن رل رهبريـت را
بازى كند.
 .2اين حزب بايد بر ضد اسـتقالل سياسـى و تشـكيالتى حـزب كمونيسـت ايـران
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دستاندازى و اقدامات ننموده بـراى تنقيـدات او از اشـتباهاتى كـه در مبـارزه انقالبـى
مىشود وى را بهمضيقه نياندازد.
در ايران مقدمات عمومى تأسيس حزب انقالبى ملى موجود است اما نـه آنكـه ايـن
موضوع را از مسائل يوميه شمرد و در اجـراى آن فـورى داخـل اقـدامات شـده حـزب
كمونيست ايران حاال هنوز بسيار ضعي بوده و فكر ايجاد حزب انقالبـى ملـى ممكـن
است آلت استفاده عناصر مخال واقع شود .مشكالت و تيادمات تشكيالتى بين فرقـه
«كوميندان» و حزب كمونيست چين ممكن است در شرايط ايران با شكل خطرناكتـرى
براى انقالب تكرار شود .از طرف ديگر حزب كمونيست ايران نبايد بهمخالفين سياسـى
خود امكان دهد كه زمينه چنين تشكيالتى را بهدست خود بگيرند .هرگاه پيش از آنكـه
حزب كمونيست ايران بهطور كامل و كافى براى چنين كارى حاضر شود از يك طرفـى
اقداماتى براى تشكيل حزب انقالبى ملى بشود حزب بايد بهترين قواى خـود را مـأمور
كند كه در رهبرى كردن اين امر خود را داخل نموده و سعى كننـد كـه رل رهبريـت را
بهدست خود بگيرند.
 .36مهمترين شعارهاى حزب كمونيست ايران در اين دوره بايد نـابود كـردن رژيـم
سلطنت و استقرار جمهوريت انقالبى باشد .جمهورى انقالبى بـا وسـائل الزمـه اجـراى
وظاي زير را عهدهدار شود
ال ) حفظ استقالل و تماميت ايران در مقابل دول امپرياليست.
ب) استحكام عالقه و دوستى مابين ايران و اتحاد جماهير شوروى.
ج) سپردن امور مهم حكومتى بهدست عناصر انقالبى.
د) محو و نابود كردن قطعى بقاياى فئوداليسم و تقسيم زمينهاى اربـابى و غيـره
بين دهاقين.
ه) استقرار كامل آزادى و دمكراسى.
و) وضع قوانين براى كارگران و حفظ حقوق آنها و مسلح كردن تشكيالت انقالبى
كارگران و دهاقين و صنعتگران.
ز) وضع قوانين انقالبى كـه بـا شـديدترين وجهـى همـه اقـدامات و كوشـشهـاى
ضدانقالبى را براى استقرار اصول قديمه محو و نابود سازد.
 . 35در داخل ايران حاليه يك سلسله ملل مختلفه (عرب ،ترك ،تركمن ،كرد و غيره)
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زندگى مىكنند كه زحمتكشان آنها در حقيقت از دو طرف زير فشـار اسـتثمار و ظلـم
واقع شدهاند.
از يك طرف اشراف و فئودالها و رؤساى ملى خودشان بهآنهـا تعـدى و اجحـاف
نموده و از طرف ديگر فشار و تعديات سلطنت انگليس و رضاشاه ايشان را در زير بـار
شكنجه خود قرار داده و كمترين مقاومتى را از جانب آنها خـامو و خفـه مـىكننـد.
حزب كمونيست ايران بايد نسـبت بـهايـن ملـل دقـت و توجـه كـافى بـهعمـل آورده
تشكيالت خود را در ميان توده زحمتكشان ايران ملل تأسيس و مستحكم نمايد .حـزب
موظ است كه بهطور كامل و كافى بهاين ملل بفهماند كه حزب كمونيست ايران يگانه
طرفدار آزادى كامل ايشان از تحت فشار ظلم سلطنت رضاشـاه و انگلـيس كـه مسـبب
اصلى اسارت و مظلوميت زحمتكشان ملل كوچك و بزرو ايران هستند مىباشد .فقـط
از راه توحيد تمام قوا و جديت كارگران ،دهاقين و مظلومين همه ملل كـه در سـرزمين
ايران زندگى مىكنند ما مىتوانيم بهاين ارتجاع تيره و اسارت جانفرسا خاتمه بدهيم.
 .32حكومت ارتجاعى رضاخان بهوسيله انتخابات قالبى پارلمان را در دسـت خـود
دارد .از صدوچهل و سه نماينـدگان مجلـس اشـراف درجـه اول داراى شيـت و يـك
نماينده روحانيون شانزده هوچىها و يـا داللهـاى دول امپرياليسـت خـارجى پنجـاه و
چهار كرسى را اشغال نمودهاند .اصول پارلمانى در ايران هميشه در دست طبقـه حاكمـه
آلت فريب و ريشخند و وسيله تعدى و ظلم نسبت بهتـوده زحمـتكش بـوده و هسـت
حزب كمونيست ايران در همان حال كه خاصيت و صفت حقيقى پارلمانهاى حاليـه را
براى توده زحمتكش تشريح مىنمايد نبايد از شركت در انتخابات مجلـس امتنـاع ورزد.
برعكس بايد دستهسازىها و اجتماعات موقع انتخابـات را بـراى تبليغـات خـود مـورد
استفاده قرار داده و در آنجا سياست خائنانه و ظالمانه طبقـه حاكمـه را در فريـب دادن
توده زحمتكش و ملت ستمكش ايران كش و گوشزد عموم نمايد.
 .36ضمناً حزب كمونيست ايران بايد بـراى تعقيـب بيرحمانـه و شـقاوتكارانـه از
طرف سلطنت انگليس و رضاشاه خود را آماده نمايد .فرقه فاشيست «ايران نو» كه چنـد
قبل از اين تأسيس شده و خود رضاشاه آن را رهبرى مىكند بـدون شـك قبـل از همـه
مبارزه بر ضـد حـزب كمونيسـت ايـران و تشـكيالت آن مـأمور خواهـد شـد .حـزب
كمونيست ايران بايد با تمام مسائل و قوا حقيقت ارتجاعى اين فرقه را در برابر رنجبران

حزب کمونیست ایران

069

ايران فا و آشكار كرده و توده وسيع و زحمتكش را بهخوبى آگاه نمايد كه اين فرقـه
در دست انگليسها وسيله جديد ،و يكى از وسائل مهم براى فريب دادن ملـت و اسـير
كردن مملكت مىباشد.
 .02كليه عمليات حزب كمونيست ايران بايد كامالً با وضعيت بـينالمللـى مملكـت
مربو باشد .در وضعيت بينالمللى رل مهـم را مناسـبات بـين ممالـك سـرمايهدارى و
اتحاد جماهير شوروى بازى مىكند .دول سرمايهدار كه در رطس آنهـا دولـت انگلـيس
قرار گرفته پيوسته خود را براى جنگ بر عليه اتحاد شوروى حاضر كرده و همه مساعى
خود را در اين راه بهكار برده و خواهد برد كه ايـن مملكـت را برضـد اتحـاد جمـاهير
شوروى داخل جنگ كند .بديهى است كه وظيفـه حـزب كمونيسـت ايـران آنسـت كـه
برضد اقدامات امپرياليسم انگليس در جلب ايران بهيك ماجراى خـونين مبـارزه نمايـد.
حزب بايد قبل از همه با جسارت و شجاعت تحريكات و نيرنـگهـاى جنگـى دولـت
انگليس را كش نموده و در ضمن فا كردن تحريكات ضدانقالبى عمـال انگلـيس و
مبارزه كردن بر ضد آنها رابطه محكم و نزديكى اين عناصر را با رژيم سلطنتى رضاشاه
بهمردم بفهماند.
حزب كمونيست ايران بايد با جديت و ثبات قدم خللناپذيرى بهتـوده زحمتكشـان
ايران حالى كند كه تا رژيم استبدادى سلطنت در ايـران بـاقى اسـت در حقيقـت اصـول
آقايى غارتگرى امپرياليسم انگليس نيز در ايـن مملكـت بـاقى خواهـد مانـد و فقـط آن
انقالب ملى كه بتواند با اصول سلطنت بازى خاتمه دهد مىتواند توده زحمتكش ايـران
را در شاهراه آزادى و استقالل داخل نمايد.
حزب كمونيست ايران رشته انقالب ملى كارگران و زارعـين و خـرده بـورژوازى را
در دست گرفته بر ضد استبداد سلطنت مبارزه مىكند .هر آينه انقالب زراعتى ايـران در
تحت رهبرى حـزب كمونيسـت ايـران فـاتح شـده نيـز در تحـت رهبـرى بـينالمللـى
كمونيست قرار گيرد آن وقت با وجود اتحاد جماهير شوروى در صحنه دنيـا راه ترقـى
غيرسرمايهدارى براى ايران باز است .بـراى ايـنكـه بـهايـن مقيـود برسـيم جـديت و
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
تحت عنوان «پروگرام عمليات حزب كمونيست ايران»
ايران با قدمهاى بلند بهطرف يك انقالب جديد مىرود .كودتاى رضاخان ظهـور وقـايع
جدى و قضيه انفجار را تا حدى كند نموده بهتأخير انداخت .ولـى سـلطنت پهلـوى نـه
فقط مسلوب بودن حقوق سياسـى ،اسـتثمار روزافـزون اقتيـادى ،تعـدى و اجحافـات
نسبت بهملل اقليت و باالخره فروتنى و فرمانبردارى در مقابل امپرياليسم انگليس را كـه
از مميزات عير قاجار بودند برطرف ننمـوده بلكـه خيلـى از خيوصـيات يـك رژيـم
سياسى وحشيانهتر و مخوفترى را بهظهور آورد .اين امر كامالً واضع و طبيعـى اسـت.
قابله و دستپرورنده رضاخان امپرياليسم انگليس بود .انگلـيس پـس از اسـتفاده كامـل
بىنياز شدن از سلسله قاجار اميد خود را بر رضاخان تمركز داده بهاين خيال كه وجـود
جاهطلب و منفعتپرست اين شخص خواهد توانست منافع او را بيشـتر و بهتـر تـأمين
نمايد .كودتاى رضاخان بههيچ وجه مميز سقو حكومت فئـودالهـا و شـروع يـك
مبدط جديدى در تاري ايران نمىباشد .اگرچه رضاخان در موقـع مبـارزه بـراى تيـرف
حكومت سعى كرد بر عناصر بورژوازى ملى تكيه كرده و بـا عناصـر جمهـورىخـواه و
حتى با طبقه كارگر نيز مغازله و عشـوهفروشـى كنـد .ولـى معـذالك كليـه مبـارزات و
اقدامات او هيچوقت از قالب رژيم فئودالى و مالكى خارج نشد .وعدههايى كه رضاخان
بهبورژوازى ملـى بـراى جلـب كـردن كمـك ايشـان در مبـارزه بـا قاجاريـه مـىداد و
گذشتهايى كه بهنسبت بهآنها مىكرد در هر نوبت همين كه مسئله حكومـت درميـان
مىآمد قطع و متروك مىگرديد.
اين مسئله كه در موقع كودتاى رضاخان عناصر فوقانى بورژوازى ملى از او تقويـت
كردند و يك قسمت از اين دسته سرمايهداران و تجار اكنون هم او را تقويـت مـىكننـد
دليل بر بورژوازى بودن سـلطنت حاضـر رضـاخان نبـوده و بلكـه دليـل آن اسـت كـه
رضاخان توانست رژيم سلطنتى مالكى و اشرافى را با تقويت و همراهـى طبقـات فـوق
بورژوازى ملى محكم نمايد.
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اين امر براى رضاخان از آن جهت بهسهولت ميسر گرديد كه در دو سال اخير طبقـه
فوقانى بورژوازى ملى با شدت هرچه تمامتر سرمايه خود را بـهميـرف خريـد امـالك
تازه رساند زيرا كه صرف كردن سرمايه در اين قسمت بهواسطه استفاده كردن از حقوق
و امتيازات فئودالى ،مسلوب بـودن حقـوق سياسـى و بـاالخره جهـل و موهـومپرسـتى
دهاقين خيلى بيشتر از معامالت تجارتى محض فايده و مداخل مىداد .بنابراين قسـمت
فوقانى بورژوازى ملى ايران خود بهحفظ مالكيت و اصول مالكى و به باقى ماندن رژيم
مسلوبيت حقوق سياسى (كه استثمار بىانـدازه از دسـترنج دهـاقين را تـأمين مـىكنـد)
عالقهمند مىباشد.
رژيم رضاخان اگر هم معنيش بهوجود آوردن بعضى مقدمات و شرايط مساعد براى
ترقى بورژوازى ملى باشد ولى درعينحـال ايـن رژيـم هـيچ يـك از اصـول حكومـت
فئودالى و روحانيت را دست نزده و آنها را كامالً بهحـال خـود بـاقى گذاشـت .رژيـم
رضاخان برعكس موجب تزييد و تشديد استثمار دهـاقين گرديـده و وضـعيت آنهـا را
بهكلى تحملناپذير قرار داد.
نسبت بهامپرياليسم انگليس رضاخان در بعضى مواقع (در واقعـه مجاهـده بـا اتحـاد
شوروى) بهواسطه فشار بورژوازى ملى برخالف احكام عمال بريتانيا رفتار نمـود .ولـى
درعينحال او نيز مانند سل خويش با مجسم كردن رژيم ارتجاع فئودالى و روحانيـت
درشخص خود بهطور ناگزير عامل حتمى منافع امپرياليسم انگلستان بوده و خواهد بود.
رژيم رضاشاه پهلوى امروز يك مانع عمده و اساسى براى پيشرفت دمكراسى ايـران
و تأمين كردن استقالل حقيقى آن در برابر امپرياليسم انلگيس مـىباشـد .كليـه مبـارزات
كارگران و دهاقين براى دفاع منافع خود در مقابل رژيم اسـتبدادى و اسـتثمار نامحـدود
پيوسته ميادف با تعقيب و مجازات شديد از طرف رضاخان مىشد .و در مواقع مشكله
مخيوص از طرف امپرياليسم انگلسـتان نيـز بـهسـلطنت پهلـوى علنـاً كمـك مـىشـد
(شور خراسان) .اين قلع و قمعها و قيابىهـا بايسـتى آخـرين اشـتباهات را راجـع
بهامكان ترقى صلحآميز مبارزه طبقاتى در ايران محـو نمايـد .مملكـت بـهطـور واقـع و
آشكارا بر دو اردو تقسيم شده و ظهور جنگ داخلى سخت و بيرحمانهاى بـين ايـن دو
دسته يك امرى است كه وقوع آن در يك آتيه دور و نزديكى حتمى مـىباشـد .در يـك
طرف طبقات حاكمه امروزى مالكـين و طرفـداران ايشـان و شركايشـان يعنـى قسـمت
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فوقانى بورژوازى ملى ص آرايى كرده و در طرف ديگر كارگران ،دهـاقين ،صـنعتگران،
كسبه ،بورژوازى كوچك و قسمت اعظم بورژوازى متوسط تيادم خونين بـين ايـن دو
اردو و قطعى و ناگزير است.
در ايران معاصر طبقهاى كه عدها از همـه بيشـتر اسـت عبـارت از طبقـه دهـاقين
است .دهقان در انقالب آتيه اين سرزمين يك رل فوقالعاده مهمى را بازى خواهد كـرد.
وضعيت سياسى و اقتيادى دهاقين ايران پس از كودتاى رضاخان روبهبدترى گذاشـت.
فقط قسمت بىاندازه كـم دهـاقين م تمـول ايـران كـه منافعشـان بـا سـرمايه صـرافى و
رباخوارى جدا مربو است بهحفظ رژيم رضاخان ذيعالقه مىباشد .زيرا كه اين رژيم
بيشتر از رژيم سلطنتى قاجار ميـالح آنهـا را حمايـت مـىكنـد .ولـى اكثريـت قـاطع
تودههاى دهاقين يعنى اكثريت قاطع اهالى ايران معاصر بهانقراض فورى مالكيت و كليـه
رژيم سلطنت شاهى عالقهمند هستند.
تجربه مبارزات سالهاى اخير دهاقين ايران در راه منافع خود بهاو نشان داد كه تنهـا
طريق اين مبارزه عبارت از انقالب زراعتى است.
انقالب زراعتى در شـرايط حاضـر ايـران الزمـها محـو و انحـالل كامـل بقايـاى
فئوداليسم و حكومت روحانيت و دمكراتيزاسيون اساسى كليه بنيان حيات ايران است.
براى اجراِ و پيشرفت فاتحانه زراعتى مبارزه كردن دهاقين بهتنهايى و تيرف كردن
حكومت بهدست خود در دهات و ضبط و تقسيم اراضى اربابى بين خـود كـافى نبـوده
بلكه الزم است كه دهقانان با داشتن اتحاد محكم با طبقات انقالبـى شـهرها (كـارگران،
صنعتگران و بورژوازى كوچك) مبارزه خود را اجرا نمايند .تجربـه شـور هـاى اخيـر
زارعين ايران نيز نشان داد كه كارگران ،صنعتگران نه فقط درمبارزه انقالبى بهآنها كمك
مىنمايند بلكه بهنهضتهاى دهقانى متفكرين (ايدئولووهاى) نيز مىدهنـد .الزم اسـت
كه در آتيه انقالب ايران در تحـت رهبريـت فكـرى و تشـكيالتى پرولتاريـا (رنجبـران)
تشكيل يافته و توسعه يابد .شر ديگـر موفقيـت انقـالب ايـران دخـول و نفـوذ افكـار
انقالبى در قشون و آمدن قشون بهطرف ملت شور كننده است.
اتحاد دهاقين با دمكراسى انقالبى شهر در ايران كامالً طبيعى مىباشد زيرا بـين ايـن
طبقات اهالى روابط محكم مشخص موجود بوده هم آنها و هم اينهـا از يـك دشـمن
مشترك تحمل مشقت و جور مىكنند.
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طبقه كارگر ايران هنوز خيلى قليلالعده بوده در كارخانجات بزرو تمركـز نيافتـه بـا
طبقات نيمه پرولتاريا صنعتگران بهسختى متيل بوده و همچنين روابط خيلى محكـم را
با زارعين حفظ كرده است.
پرولتارياي ايران پايه و اساس حزب كمونيسـت ايـران را تشـكيل داده و در تحـت
رهبريت اين حزب يك سلسله سرمشقهاى جدى و با پرنسـيب مبـارزه انقالبـى بـراى
دمكراتيزاسيون اساسى ايران داده وضعيات و مقتضيات ايران عناصر مساعد بـراى ترقـى
نهضت كبير انقالبى در اين مملكت مىباشد.
بنا بهشرح فوق حزب كمونيست ايران اولين وظيفـه خـود را محـو رژيـم فئـودال و
روحانيت ،اخراج كامل امپرياليستهاى انگليس از ايران و مبارزه بـراى اسـتقالل كامـل
مملكت قرار مىدهد .براى انجـام ايـن مقاصـد حـزب كمونيسـت ايـران بـهفرقـههـا و
تشكيالتهايى كه براى مبارزه بر ضد جالدان ايران حاضـر شـدهانـد كـامالً مسـاعدت
خواهد نمود .كارگران و دهاقين و صنعتگران بايستى بهخوبى ملتفـت شـوند كـه بـدون
انقراض امپرياليسم انگليس چاره ديگرى براى استخالص از اين وضعيات تحملناپـذير
كنونى ندارند.
دومين كنگره حزب كمونيست ايران كه در «اروميه» تشكيل شده همه مسائلى را كـه
مربو بهمبارزه انقالبى توده زحمتكشان مىباشد مفيالً تحت مذاكره در آورده و راجع
بهمسائل تهيه و تشكيل انقراض سلطنت يك سلسله تيميمات اتخاذ نمود.
حزب كمونيست ايران بعد از مدتى وقفه نسبى در عمليات خود كه علت آن نيـز
تعقيبات سخت دواير نظميه بود از نو بيرق مبارزه را برافراختـه و همـه طبقـات و ملـل
مظلوم و استثمارشونده سلطنت رضاخانى را بهزير بيرق خود دعوت مىكند.
حزب كمونيست ايران مقاصد ذيل را تعقيب مىكند

 .0در قسمت سياسى
 .3محو كردن حكومت شاهى و مالكى ،الغاِ حقـوق و امتيـازات مخيـوص ملـل دول
امپرياليست و تشكيل جمهوريت فدراتيو (متفقه) مستقله انقالبى ملى
 .0حزب كمونيست ايران در همان حال كه جمهوريت پارلمانى را نسـبت بـهرژيـم
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سلطنت حاليه بدون شبه يك قدم بهجلو مىداند درعـينحـال ايـن قسـم جمهوريـت را
وسيله فريب دادن توده زحمتكش كشور از طرف طبقات حكمفرما دانسته و بهاين علت
با آن مخال مىباشد.
 .2حزب كمونيست ايران الزم مىداند كـه در روى خرابـههـاى سـلطنت رضـاخان
جمهوريتى را تأسيس كند كه بناى آن بر اتفاق آزاد مللى كـه حاليـه در داخلـه مملكـت
ايران هستند قرار گرفته باشد .در اين جمهوريت اجراى كليه قوانين مجريه و مقننه چـه
در مركز و چه در محلها بهانجمنهاى ملى واگذار خواهد شد .در اين انجمنها نيز رل
قطعى را بايستى نمايندگان تشكيالت و دستهجات انقالبى كارگران و دهاقين بازى كرده
و تشكيالت مذكور حق داشته باشند نمايندگانى را كه تيميمات و دستورات ايشـان را
اجرا نمىكنند قبل از انقضاى مدت نمايندگى آنها پس بخواهد.
 .2جمهوريت فدراتيوى (متفقه) ملى موظ است
ال ) با تمام وسائل استقالل و تماميت مملكت ايران را در مقابل دول امپرياليست و
قبل از همه در مقابل انگليس مدافعه كند.
ب) مناسبات دوستى را با ملل اتحاد شوروى سوسياليستى محكم نمايد.
ج) محو كامل بقاياى فئوداليزم و در مرحله اول الغاى اصول مالكى اراضى و تقسيم
بالعوض زمينهاى اربابى ،وقفى و خاليه بين دهاقين.
د) دادن آزادى كامــل دمكراســى بــهطبقــات زحمــتكش (آزادى نطــق ،مطبوعــات،
تشكيالت ،مجامع غيره) تا اينكه آنها بتوانند در راه منافع طبقـاتى خـود كـامالً آزادانـه
مبارزه نمايند.
ه) حكومت انقالبى جمهوريت متفقه ملى بايد از اولين روز تأسـيس خـود محكمـه
نظامى انقالبى تشكيل دهد كه بهوسيله آن كليه اقدامات و كوشـشهـاى ضـدانقالبى را
براى تجديد اصول ارتجاعى قديم بهطور قطع معدوم نمايد.
و) ضبط فورى كليه امالك احمدشاه مخلوع و شاهزادگان قاجار و همچنـين جميـع
امالك و دارايى رضاشاه پهلوى و مدافعين رژيم قديم.
ز) اعالم آزادى كامل عقايـد و مـذاهب و تفكيـك مـذاهب از دولـت و مـدارس و
درعينحال مبارزه قطعى بر ضد تمايالت روحانيون در دخالت كردن بهكارهاى قضـايى
و معارفى و ساير كارهاى دولتى.
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 .5حزب كمونيست ايران براى آزادى كامل و استقالل مللى كه جزو مملكـت ايـران
زندگى مىكنند حتى تا مجزا شدن ايشان از مركـز (در صـورت متمايـل بـودن اكثريـت
زحمتكشان آن ملل بر اين امر) مبارزه مىكند.
 .6حزب كمونيست ايران بههم زدن قشون حاليه را كـه منـافع طبقـات حكمفرمـا و
استثماركنندگان خارجى را دفاع مىنمايند طلب مىكند ـ براى دفـاع فتوحـات انقالبـى
بايستى قشون جديدى كـه در آن عناصـر كـارگر و انقالبـى اكثريـت داشـته باشـند بـا
فرماندهان انقالبى كارگرى و دهاتى تشكيل شود .حـزب كمونيسـت ايـران كليـه افـراد
انقالبى قشون حاليه را دعوت مىنمايد كه بيرق شور و انقالب را بلند كرده اسلحه و
معلومات نظامى خود را بر ضد استثماركنندگان ملت بهكار برند.
 .5حزب كمونيست ايران در همانحال كه براى تـأمين جمهوريـت فـدراتيوى ملـى
كوشش مىكند الزم مىداند كه از مجلـس حاليـه بـا وجـود ارتجـاعى بـودن علنـى آن
استفاده نمايد .حزب كمونيست ايران بايستى در انتخابات مجلس بـا جـديت و فعاليـت
هرچه تمامتر شركت كرده با پالتفورم مستقل خود هويت حقيقى مجلس را كـه وسـيله
فريب دادن توده زحمتكشان است آشكار نمايد.
 .2حزب كمونيست ايران بايستى پرده از روى مقاصـد عمـل رضاشـاه كـه كوشـش
مىكنند هرگونه مجامع و احزاب از قبيل ايران نو و غيره تشكيل بدهند بر دارد تا اينكه
طبقات وسيع توده زحمتكشان بفهمند كه اين دستهجات و احزاب يكى از طـرق فريـب
ملت و اسارت مملكت در دست سلسله جديد عمال امپرياليسم انگليس مىباشد.

 .2در قسمت اقتصادى
 .3ضبط بالعوض كارخانجات و معادن نفت كمپانى «انگليس و ايران» ،انحيـار معـادن
و صنايع نفت در دست دولت انقالبى.
 . 0تجديد نظر و الغاِ قوانين و امتيازاتى كه استقالل مملكت را تهديد نموده و ايران
را در تحت اسارت سرمايه خارجى انداختهاند.
 .2تأسيس بانك استقراضى فالحتى در تمـام نقـا مملكـت تـا ايـنكـه دهـاقين و
صاحبان باغات كوچك بتوانند از وجوهات دولت قروض كم تنزيل دريافت دارند.

076

تاریخچه حزب عدالت و حزب کمونیست ایران

 .2مساعدت بهصنعتگران كوچك ويدى بهتوسط دادن قرضهاى طوالنى و بىتنزيل
دولتى بهآنها تا اينكه بتوانند اقتياد خود را بهتر و مطابق اصول تازه تجديد نمايند.
 .5همه گونه مساعدت دولتى براى متحد كردن صنعتگران در شركتهاى تعـاونى از
روى رشتههاى مختلفه صنايع و انتشار و ترويج ماشينهاى سيستم معاصر درميان آنها.
 .6تأسيس فورى يك سلسله ساختمانها از قبيل قناتهـا ،چـاههـاى آرتـزين بـراى
بهسهولت رساندن آن بهناحيههاى كمآب يعنى بهمحـلهـايى كـه اهـالى آنجـا احتيـاج
فوقالعاده بهآب داشته و هزاران جريب زمين حاصلخيز باير و بالاستفاده مانده است.
 .5كشيدن راههاى آهن كه مراكز حاصلخيز اقتيـادى مملكـت را بـا يكـديگر و بـا
ناحيههاى ميرفكننده وصل نمايند .اين اقدام از راه بسـتن ماليـات بـهطبقـات متمـول
انجام خواهد گرفت .يك دينار هم براى كشيدن راههاى نظـامى كـه بـراى دفـاع منـافع
امپرياليستهاى انگليس ساخته مىشوند نمىتواند ميرف شود.

 .3در قسمت فالحت
 .3واگذار نمودن كليه امالك دولتى ،مالكين بزرو و موقوفات بالعوض بهدهاقين.
 .0ضبط ملك شاه و اشراف و خوانين و تقسيم آنها ميان دهاقين.
 .2ضبط منابع آبها كه بهشاه و مالكين و موقوفات متعلق اسـت و واگـذار نمـودن
آنها براى استفاده بهجمعيتهاى دهاقين.
 .2الغاِ قروض دهاقين زحمتكش بهدولت و رباخواران (اشخاص پـول تنـزلدهنـده
بهدهاقين) الغاِ همه معامالت غيرعادالنه و منع قانونى اين قسم معامالت.
 .5اجراى كمك و مساعدت بهدهاقين از حيث دادن تخم و مواشى.
 .6تعيين صندوق حكومتى براى كمك كردن بهاقتياد دهاقين خورده بهواسـطه دادن
اعتبارات كمتنزيل و قروضهاى متمادى و يا اصالً بالمدت.
 .5آن قسمت از دهاقين كه بهواسطه كم بودن زمـينهـاى مالكـى و وقفـى بـهكلـى
بىزمين و يا كمزمين مىمانند بايد قطعاً از زمينهاى حكومتى سهمى بهآنها واگذار گردد.
 .2حكومت انقالبى بايد بهكليه قبائل كوچنشين بهقدر كافى اراضـى مـزروع واگـذار
كند تا اينكه آنها بتوانند از شكل اقتياد چوپانى و صـحراگردى خـارج شـده بـهيـك
شكل اقتياد پرحاصلترى داخل شوند.

حزب کمونیست ایران

077

 .4در قسمت وضع قوانين راجع بهكارگران و اتحاديههاى كارگران
در ضمن مدافعه منافع حياتى رنجبران ايران حزب كمونيست ايران اجراى مسـائل ذيـل
را مطالبه خواهد كرد
 .3آزادى كام ـل تشــكيالت سياســى و اتحاديــههــا و كئوپراتيوهــا و اشــكال ديگــر
تشكيالت صنعتى رنجبران.
 .0حكومت و صاحبان كارخانجات بايـد رسـماً اتحاديـه كـارگران را ماننـد ارگـان
رسمى تشكيالت طبقه كارگر بشناسند.
 .2آزادى اجتماعات و محافل.
 .2آزادى متينگها و نمايشات.
 .5آزادى اعتيابات.
 .6آزادى كامل براى مطبوعات كارگران.
 .5هشت ساعت مدت كار كارگران در هر روز.
 .2دو برابر شدن اجرت كار شبانه.
 .6منع كار شبانه براى نسوان و اطفال
 .32منع كار براى اطفال كوچكتر از  32ساله.
 .33مرخيى با مواجب براى زنان آبستن در مدت چهار هفتـه پـيش و چهـار هفتـه
پس از وضعحمل.
 .30آزادى تشكيالت كميتههاى كارخانهاى با داشتن حق مداخلـه در تنظـيم روابـط
ميان كارگران و صاحبان كارخانجات و تفتيش استحياالت.
 .32ذيحق بودن اتحاديهها در عقد قراردادهاى دستهجمعى با صاحبكاران.
 .32وضع ميزان متوسط مزد بهتوسط اتحاديهها.
 .35تعيين  20ساعت كار در هفته.
 .36برقرارى سالى دو هفته مرخيى با مواجب براى كارگران و مستخدمين كه بيش
از شش ماه در مؤسسه خدمت كرده باشند.
 . 35تأمين منازل موافق حفظ الحيه براى كـارگران درمعـادن نفـت ،شـيالت و
صنايع ديگر.
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 .32منع جريمه.

 .1در قسمت اجتماعى
درعينحال براى آنكه وضعيت ناگوار و مشقتآور تـوده زحمـتكش هرچـه زودتـر رو
بهبهبودى گذارده شود حزب وضع و اجراى قوانين ذيل را در قسـمت بيمـه اجتمـاعى
طلب خواهد كرد.
 . 3بيمه اجتماعى همه زحمتكشان در صورت ناخو شدن ،ناقص شـدن اعضـاِ از
كار افتادن و بيكار ماندن بهحساب صاحبكاران و اربابـان و تشـكيل دادن صـندوقهـاى
مستمرى براى آنها.
 .0افتتاح دارااليتامها و دارالعجزهها.
 . 2استقرار مستمرى از طرف حكومت در حق همه پيرمردان و پيرزنان از كار افتـاده
كه بيش از پنجاه سال دارند.

 .6در قسمت مالى
حزب در قسمت مالى از حكومت طلب خواهد كرد
 .3بستن يك ماليات واحد فوقالعاده بر همه طبقات ثروتدار بهمنفعت قربـانىهـاى
انقالب و براى ميارف تعليمات ملى.
 .0وضع ماليات بر اموال و عايدات بهقسمى كه منافع قسمت زحمتكش ملت تـأمين
گردد .يعنى سبك كردن بار ماليات تا حداكثر بركارگران و دهاقين و صنعتگران و كسبه.

 .7در قسمت تشكيل شركتهاى تعاونى (كثوپراتيفها)
حزب كمونيست ايران توسعه هرگونه شركتهاى تعاونى را از وظاي خود مىشـمارد.
حكومت جمهورى فدراتيوى ملى بايد منتهى درجـه كمـك را بـهشـركتهـاى تعـاونى
بهعمل آورد .مخيوصاً در قسمت جلب كردن فقيرترين طبقههاى ملت بهشركت جدى
دراين تشكيالت .قوانين جمهوريت ملـى بايـد مـانع شـود كـه صـن هـاى ثـروتدار
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شركتهاى تعاونى را مانند آلت استثمار و اسارت اقتيادى زحمتكشان بهمنفعت خـود
بهكار برند.

فعاليتهاى حزب بعد از كنگره دوم تا اواسط سال 0001
بعد از برگزارى موفقيتآميز كنگره دوم (كنگره انزلى) حزب موفق شد دو پلنوم برگزار كند.

اولين پلنوم
دراين پلنوم كادرهاى فعالين حزب شركت داشتند كه مطرحترين آنها عبارت بودند از
 .3سـلطانزاده .0 ،عبدالحسـين دهزاد .2 ،حسـين شـرقى .2 ،پيشهورى .5 ،كاويـان،
 .6اردشير آوانسيان .5 ،سيفى .2 ،پورافر
دراين جلسه سلطانزاده بهتوضيح وضعيت جهان در ايران پرداخت .خطـر جنـگ و
وظاي حزب كمونيست ،مبارزه با امپرياليسم و مبارزه براى اسـتقالل ايـران نيـز مـورد
بحث و بررسى قرار گرفت حسين شرقى درباره وضع ايـران و مسـائل سـازمان حـزب
صحبت كرد .و گزار از وضعيت سازمان جوانان داد.
اين پلنوم چند روز طول كشيد و در خاتمه تيـميماتى مهـم بـراى كارهـاى حزبـى
گرفته شد.

جناحبندى درون حزب قبل از پلنوم دوم
براى بررسى پلنوم دوم حزب بايد نگاهى بكنيم بهص بندىهـاى درون حـزب قبـل از
پلنوم .بعد از پلنوم اول اختالف نظر در حزب شدت گرفت و در نهايت حزب را بـهدو
بخش اقليت و اكثريت تقسيم كرد .سلطانزاده رهبرى جناح اكثريت حزبى را داشـت .و
جناح اقليت نيز توسط دهزاد و شرقى هدايت مىشد.
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جناح اقليت
عبدالحسين دهزاد و حسين شرقى در جـزوه «مـا از مجلـس چـه مـىخـواهيم» كـه بـه
مناسبت انتخابات دوره هفتم مجلس نوشته شد ،اعتقاد خود را بهمبارزه سياسى با سمت
و سويى دمكراتيك در جبههاى با نيروهاى ملى و دمكرات بيان داشتند.

برخورد جناح اكثريت
جناح اكثريت بهرهبرى سلطانزاده تئوريسين حزب ،با نظر اقليت بهتندى برخورد كـرد.
و «مكتوب سرگشاده كميته مركزى حزب كمونيست ايران بهاعضاى حزب» كه در مجله
ستاره سرخ چاپ شد ،داليل مخالفت خود را با تفكر اقليت بيان مىكند.

مكتوب سرگشاده كميته مركزى
انتشار اين سند صريح (منظور جزوه «ما از مجلس چه مىخواهيم») اپورتونيستى ،اشتباه
و خطاى بزرگى بوده است .كميته مركزى نبايستى شعارهايى اختيار كند كه هيچ تناسب
و ربطى با منافع حقيقى توده زحمتكشان ايران ندارد ،بگذار بـورژوازى خـود منـافع
خود را مدافعه كند .تا آنجا كه اين اقدامات و تشبثات بورژوازى ليبـرال جنبـه انقالبـى
دارد و در صورتى كه بر عليه رژيم ارتجاعى پهلوى و انگليس باشد ،حـزب كمونيسـت
حاضر است از هر حيث بهآن مساعدت نمايد.
ولى كميته مركزى بهاعضاى حزب و كليه ملت زحمتكش خاطرنشـان و پـيشبينـى
مىكند كه در موقع حوادت قطعى يعنى موقعى كه در دهات زارعين اسـلحه در دسـت،
اراضــى و امــالك مالكــين و اربابــان را تيــرف و ضــبط خواهنــد كــرد و كــارگران و
صنعتكاران و كسبه خود در شهرها آشيانه سلطنت ارتجاعى و پوسيده انگليس ـ پهلـوى
را خراب خواهند كرد .جاى هيچ شكى نيست كه بورژوازى آزاديخواه امـروز خـود را
با ارتجاع شديد و بىامان متحداً بر عليه توده انقالبى مبارزه خواهد كرد .بنابراين حـزب
هرگز نبايد اين وضعيت را درموقع اقدامات و عمليات خود در مسـائل سياسـى از نظـر
دور سازد.
كميته مركزى كمونيست ايران
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جناح اكثريت در مقاله ديگرى ضمن مرزبندى با دمكراتها و مشروطهچىها بـدين
گونه با جناح اقليت مرزبندى مىكند «تاكتيك كمونيستها اين نيسـت كـه يـا بايـد در
انتخابات شركت كرد و بلوك اتحاد ،عمومى با كليه مخالفين حكومت حاضـره تشـكيل
داده ،از تشكيالت غيرعلنى و مبارزه انقالبى و شورشى مسلحانه صرفنظر كرد».
اين اعالم مواضع نشان مىدهد كه اقليت عالوه بـر شـركت در انتخابـات و تشـكيل
جبهه واحد برسر چگونگى مبارزه و استفاده از تشكيالت علنى بهجاى تشكيالت مخفى
مواضع مشخيى داشته است.

حزب در آستانه پلنوم دوم
جناح اكثريت حزب در آستانه پلنوم دوم 02 ،آذر  ،3222طى بيانـهاى بـا امضـاِ كميتـه
مركزى ،جناح اقليت را تهديد بهاخراج كرد.
«به عموم افراد فرقه كمونيست ايران»
بعضى عناصر منورالفكر بهحـزب داخـل شـدهانـد ،ايـن قبيـل عناصـر كـه در دوره
پيشرفت و صعود جريان انقالبى به فرقه آمده بودنـد ،امـروز بـهواسـطه مشـاهده فشـار
ارتجاع از كار مأيوس شده ،رهجويى مىكنند .يا اينكـه در داخـل فرقـه مانـده از خـود
فعاليتى بروز نمىدهند .يا اينكه بهدام ظاهرسازىهاى حكومت بورژوازى بزرو مالكين
گرفتار شده از راه حقيقى انقالبى منحرف مىشوند .اين عناصر را فشار ارتجاع ترسـانده
است .اينها هنوز نمىتوانند شرايط روز را فهميده و بـا متـد و اصـول بلشـويكى كـار
كرده ،كارگر را بهواسطه تشكيالت و نظم حزبى براى مبارزه صـنفى تربيـت و متشـكل
نمايند .بنابراين يكى از وظاي عمده تشكيالت است كه اين قبيـل عناصـر بـهفرقـه راه
پيدا نكنند».

پلنوم دوم حزب
پلنوم دوم حزب در بهمن  3222در سنگلج تهران با حضور ،عبدالحسين دهزاد ،كاويـان
اردشير آوانسيان و عدهاى ديگر برگزار شد.
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از اصفهان كامران و از خراسان مهدى طهماسبى ،و نمايندگانى از گـيالن و آذربايجـان
شركت داشتند .نظر بهاهميت اين پلنوم سلطانزاده از خارج كشور بهايران آمد.
دراين پلنوم اردشير آوانسيان گزارشى از وضع جهان و ايران و وظاي مبـرم حـزب
داد و ضمن اشاره بهمحاكمه پروفسور رازين كه در اين محاكمـه فـا شـد امپرياليسـم
نقشه حمله بهشوروى را دارد .و در ايران نيز از سوى تبليغاتچىهاى رضاخانى حملـه
بهقفقاز و تيرف  35شهر قفقاز بهميان كشيده شده اسـت بحـث شـد كـه اگـر جنگـى
برعليه يگانه كشور سوسياليستى در بگيرد .وظيفـۀ همـه كمونيسـتهـا دفـاع از كشـور
شوروى است.
پلنوم موفق شد در آخر قطعنامهاى را تيويب كند كه در بند  5قطعنامـه بـهاخـتالف
درون حزب چنين پرداخته مىشود «فرقه توانسته است نظريات غلط و اشتباهآميز را كه
در فرقه پيدا شده بود كامالً از بين بر دارد».

ادامه اختالف درون حزب
بعد از پلنوم دوم ،حسين شرقى يكى از كسـانى كـه در انتشـار جـزوه «از مجلـس چـه
مىخواهيم» نقش داشت بههمراه دهزاد بهشوروى رفت .كمينترن براى بررسـى مواضـع
اعالم شده در جزوه منتشره هيئتى بهرياست كمونيست مشهور فنالندى كوكوسيئين كـه
از زمان لنين عضو كميته مركزى حزب بلشويك بود تعيين كرد .اين هيئت مواضع اتخاذ
شده را نادرست دانست و از جناح اقليت حزب انتقاد كرد.
اما اختالف با دخالت كمينترن هم از بين نرفت .و دهزاد در مقاله منتشره در روزنامه
پيكار  32تير  3232در مقاله «انقالب ملى چيست و ما چرا طرفدار آن هستيم» .در تقابل
شعار انقالب كارگران و دهقانان (ديدگاه جناح اكثريت حزب) ضرورت تحول انقالبـى
بورژوا ـ دمكراتيك را مطرح كرد.
سلطانزاده رهبر جناح اكثريت حزب در شماره بعدى روزنامه پيكار نوشـت« ،فرقـه
كمونيست ايران كه در مقابل خود يك وظيفه مهـم تـاريخى را دارد موظـ اسـت كـه
برتشكيالت خود مجدداً نظرى انداخته و از نو آنها را با اسـلوب محكـمتـرى تشـكيل
بدهند .عناصر اپورتونيست و متزلزل را كـه امـروز در حـالى يـأس و دودلـى باشـند از
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
حزب در خراسان و مسئله سازمان جوانان كمونيست در ايران مطرح شد.
اما در پلنوم سوم وضع تشكيالت اصفهان ،گيالن ،آذربايجان مطـرح شـد و در آخـر
بيانيهاى منتشر شد كه براى اولين بار مسئله ملى شدن صنعت نفت جنوب مطرح گرديد
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
انگليس كه با تياحب بحرين جزيره ايرانى مشغول ساختن استحكاماتى بر عليـه اتحـاد
شوروى است استناد مىشود و گفته مىشود كه «وطنخـواهى رضـاخان دروغـى بـيش
نيست .از بودجه مملكت  %62صرف بودجه جنگ و تشكيالت پليس مىشود درحـالى
كه  %5بهميارف فرهنگـى مـىرسـد .و  2222مـالك و تـاجر و دالل ملـت را غـارت
مىكنند و اين غارت را بهحسابهاى خود در خارج انتقال مىدهند.
در خاتمه از زحمتكشان خواسته مىشود تا با جمعآورى قوا ،فشردن صفوف خـود،
رژيم خونخوار رضاخانى را سرنگون كنند.

نشست كميته مركزى در خارج از كشور
در اواخر سال  3226اين جلسه با حضور افراد زير تشكيل شد
 .3سلطانزاده  .0حسين شرقى .2 ،سيفى .2 ،اردشير آوانسيان
در اين جلسه مسائل زير مطرح شد
 .3وضع ترجمه و انتشار ادبيات فارسى .0 ،وضع چاپ و انتشـار روزنامـه پيكـار و
مجله ستاره سرخ و  .2وضع سازمانهاى حزبى دراروپا
ترجمه و چاپ آثار ماركسيستى در داخل كشور مشكل بود .بعد از كنگره دوم زمينه
ترجمه و چاپ آثار ماركسيستى توسط سلطانزاده و ذره آماده شد .و ايـن دو توانسـتند
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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علوى مسئول حزب در آلمان بود .كار در اروپا بهعلت تحييل دانشجويان ايرانى بـراى
حزب حائز اهميت بود .رضاخان در اين اوان بر عليه روزنامه پيكار كه توسط هـواداران
حزب در آلمان منتشر مىشد بهدادگاه اليپزيـك شـكايت كـرده بـود .قضـات اليپزيـك
درآخر برعليه رضاخان رطى دادند .رضاخان توسط تيمور تـا تـال زيـادى كـرد تـا
سازمان حزب را در اروپا از بين ببرد ،اما موفق نشد.
دراين جلسه نامه ناشر ستاره سرخ كه يـك كمونيسـت اتريشـى بـود خوانـده شـد.
حزب نمىتوانست در اروپا توسط يك ايرانى مجـوز مجلـه بگيـرد .و سـتاره سـرخ بـا
ناشرى يك اتريشى چاپ و پخش مىشد .پليس او را تحت فشار قرار داده بود.
تيميم جلسه بر اين شد كه براى رسيدگى بهوضـع سـازمانهـاى حزبـى در اروپـا
سلطانزاده بهاروپا سفر كند.
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
بود .حزب در اروپا با چاپ و انتشار نشريه پيكار و ستاره سرخ دست بهافشـاگرىهـاى
گسترده بر عليه رژيم سياه رضاخانى مىزد.
رضاخان كه تاب تحمل كوچكترين انتقاد و افشاگرى را نداشت .تيميم بهتوقيـ
نشريه پيكار و تبعيد مرتضى علوى كه از دانشجويان ايرانى در آلمان بود گرفت.
پس بهدادگاه اليپزيك بر عليه نشريه پيكار شكايت كرد .و چون از نظر قانونى بُردى
براى رضاخان متيور نبود .كار بهتهديد و قطع رابطـه اقتيـادى بـا آلمـان و فراخـوانى
سفير از آلمان كشيده شد .و پس از  5ماه رفت و آمد تيمور تا (فرد شـماره دو رژيـم
رضاخان) بهآلمان نشريه پيكار بهمدت  6ماه توقي و مرتضى علوى تبعيد شد.
تال گسترده رژيم تا مرز قطع رابطه با آلمان رسيد ،نشان مىدهد كه روزنامه پيكار
و ستاره سرخ از چه جايگاهى برخوردار بوده است.
با اين همه توقي نشريه پيكار و تبعيد مرتضى علوى در جرايد آزاديخـواه آلمـان
مخيوصاً جرايد كارگرى انعكاسى وسيع يافت و كارزار تبليغاتى گسترده برعليـه رژيـم
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رضاخان برپا شد .و در نهايت دادگاه آلمان حكم بهنفـع نشـريه پيكـار داد .و ديكتـاتور
دراين عرصه سيلى محكمى خورد.

ادعانامه ما برضد رضاخان پهلوى
آنچه ما در مقابل محكمه اظهار خواهيم داشت

1

در چهارم آوريل محاكمه پيكار ـ در محكمه برلين شروع خواهد شد.
قزاقباشى موسوم بهرضاشاه كه امروز در ايران حكومت نموده و دست خونآلـود
گريبان ملت زحمتكش ايران را مىفشارد كوشش دارد كه چنگال خود را بهخارج ايـران
هم دراز نموده نغمه آزادى كه از حلقوم انقالبيون ايرانى خارج بلند اسـت خفـه نمايـد.
اين شخص كه در مقابله با مردم ايران جز سرنيزه و سياهچال وسيله ديگرى نمىشناسـد
اين جبار در خارج ايران به محكمه عدليه فا نمايد يا آنكـه جنايـات قزاقباشـى زيـر
هفت پرده پنهان مانده نمىتوان آنها را آشكار نمود ،كدام خيانتى هست كه اين شخص
در عرض چند سال تسلط خود در ايران مرتكب نشده است؟ كدام گوشه ايـران هسـت
كه دست ظلم و تعدى اين قزاق بهآنجا نرسيده است؟ با ايـن حـال مـدعى اسـت كـه
جرايد انقالبى نسبت بهاو تـوهين نمـودهانـد .تيمـور تـا و داور كـه علمـدار فجـايع
رضاخان هستند ادعا دارند كه رضاشاه پهلوى هيچوقت بهاموال مردم ايـران دسـت دراز
نكرده ،ظلم نكرده ،قتل و چپاول نكرده و باالخص بههيچ مورى آزارى نرسانيده اسـت.
رجــال پهلــوى همگــى دامــن عيــمت و طهارتشــان از لــوت هرگونــه رشــوهگيــرى و
وطنفروشى و اختالس و آدمكشى پاك و مبرا است حاال ببينيم حقيقت مسئله از همـين
قرار است يا نه؟
 .3ما از آقاى رضاخان پهلوى سؤال مىكنيم اگر ايشان دست درازى بهاموال ملت ايران
نكردهاند چگونه درعرض ده سال رياست و زمامدارى خود ميليونها وجه نقـد دربانـكهـاى
خارجه اندوخته و بهاندازه ني ايران امالك و مستغالت براى خود تهيه نمودهاند.
 .0امالكى كه پس از سالها كه در بانك استقراضى روس رهن بوده بعد از واگذارى
بانك مزبور از طرف دولت شوروى بهايران وزارت ماليـه ايـن امـالك را ضـبط و اداره
 .1از مانیفست مسائل انقالب و سوسیالیسم زمستان 1174
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نمود ،چگونه امالك مذكور كه مال مسلم ملت ايـران اسـت در جـزو امـالك مازنـدران
رضاخان درآمده و بهنام امالك همايونى در جرايد اعالم ثبت آن درج شد؟
 . 2آيا اين امر دروغ است كه تمام امالك عمده و پرمنفعـت تجـار و اعيـان خـود را
بهزور اخذ و يا خريد .و اموال صاحبمنيبان بزرو و امراى لشكر خـود را كـه از ملـت
چپاول كردهاند تيرف نموده است و هر كس نداده حبس و از كار معزول مىشده؟ آيـا
چراغعلىخان پسرعموى محبوب خود را رضاخان بهواسطه امتنـاع او از وصـيت كـردن

دارايى خود به وليعهد با ضربت لگـد هـالك نكـرد و بعـد از مـرو او دارايـى او را
بهنوشته ساختگى ضبط ننمود؟
 . 2آقاى رضـاخان مـا شـما را قاتـل انقالبيـون گـيالن و آزاديخواهـان خراسـان و
سربازهاى سلماس 1گرداننده سر كلنل محمدتقىخان و كوچكخـان در شـهرها .جـالد
زارعين قشقايى و كرد و بلوچ قاتل واعظ قزوينى ،قاتل ميرزاده عشقى ،جـالد حجـازى
كارگر مطبعه تهران و ...مىدانيم .آيا شما منكر صحت اين وقايع هستيد؟
 .5آقاى رضاخان ما شما را متهم مىكنيم كه تاج و تخت خود را از دست انگليسها
گرفته و در يك رشته از عمليات و سياست داخلـى و خـارجى خـود اطاعـت خـود را
بهامپرياليسم انگليسى ثابت نموديد .ما مدعى هستيم كه شما بهپشت هماندازى و جعـل
تلگرافات از طرف اهالى تبريز و اصفهان و غيره و بهزور سرنيزه قزاقان خود و تـرور و
باالخره با تطميع اعضاى مجلس «مؤسسان» ساختگى را مجبور كرديد شما را بـهشـاهى
انتخاب كنند .آرى سلطنت شـما غيرقـانونى و غيرمشـروع بـوده و ملـت ايـران طالـب
جمهورى بوده است نه سلطنت.
 .6شما و نوكر شما تيمور تا كه دم از استقالل ايران مىزنيد تـا كنـون يـك قـدم
عملى براى لغو امتياز خانه خرابكن نفت جنوب ،براى قطع دست انگليسها از بحرين
بر نداشتيد .شما يك ميليون ليره را كه انگليسها در موقع عقد قرارداد بهوثـوقالدولـه و
تيمور تا و نيرهالدوله و غيره بهرشوه پرداختند و تا كنـون هـيچ حكـومتى زيـر بـار
شناختن آن نمىرفت بهرسميت شناختيد.
 .5شما گروههاى گروه ،اكراد و الوار و ساير رعاياى ايرانى و سربازان بيچاره رشـيد
 .1اشـاره اسـت بـه دو قیـا سـربازان ـ دهقانـان در ذربایجـان و خراسـان در تابسـتان  1223کـه حـى ن بـراف تأسـی
انجمنهاف سوویت انقالبى کوشش بهعمل مد ولى شکست خورد( .ویراستار)
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ايران را بهوسيله سياست خيانتكارانه خود و براى منافع طبقه خـود بـهبرادركشـى وادار
كرده و به دهان مرو فرستاديد .شما تمام اسلحه و قواى ايران را بـراى جنـگ بـا خـود
طواي و رنجبران ايران صرف كرديد نـه بـراى دفـاع حقـوق و خـاك ايـران بـر عليـه
امپرياليسم خارجى.
 .2شما در اعتياب كـارگران نفـت جنـوب نـهفقـط بـهكـارگران بـدبخت ايـران و
عائلههاى فقير آنها كه از تعديات كمپانى نفت جنوب از سادهلوحى بـراى درخواسـت
كمك بهپايتخت و درگاه تو آمدند كمكى نكرديد بلكه بهحمايت كمپانى انگليس بهروى
كارگران غيرمسلح ايرانى تير خالى كرديد و جمعى از آنها را ماهها و سالهـا محبـوس
نمودهايد .آقاى رضاخان شما اموال سردار بجنورد و سردار ماكو و سردار عشاير و شي
خزئل و ظفر نظام و داوودخان كلهر و جـواهرات خـالو قربـان و غيـره را كـه خـون و
دسترنج زارعين سيهروز ايرانى بود اخذ كرده بهجيب خود ريختيد .آيا منكر اين حقـايق
هستيد؟ شما تمام دهات اطـراف سـعدآباد را خشـك و لـميـزرع نمـوده آب قنـات را
بهسعدآباد محل قير شدادى خود بردهايد.
 . 6شما تمام آثار و بقاياى دوره مشروطيت را در ايران محو و آزادى را كامالً ممنوع
و اجتماعات و اتحاديهها را منحل و ممنوع و دهان تمام جرايد را بسـتيد .شـما مـديران
جرايد را براى مجبور كردن بهستايشگرى از فجايع خود مانند دوره بربريت زير چـوب
و شالق انداخته و يا حبس و تبعيد كرديد .شما در عيرى كـه در تمـام دنيـا در آزادى
مسافرت و ( )...تحييالت آن كوشش مىكننـد و همـه دول بـراى سـهولت تجـارت و
معاشرت و مسافرت هرگونه قيودات و محدوديتها را حتى در بـين ممالـك همـديگر
مرتفع مىنمايند ،در داخل مملكت ايران بـين شـهرهاى ايـران سيسـتم خـود را برقـرار
كرديد .شما ايران را بهيك محبس بزرو و يك مملكت جاسوسها مبدل نموديد .وزيـر
عدليه شما با وجود تمام اصالحات كذايى خود در عدليه تـا كنـون يـك نفـر محبـوس
سياسى ايرانى را در محكمه ايرانى علناً محاكمه نكـرده مجـازات و محاكمـه محبوسـين
سياسى را برخالف نصصريح قانون اساسى بهعهده مأمورين تأمينات گذارده اسـت كـه
در شكنجه و عذاب محبوسين سياسى از هيچ شقاوتى فروگذارى نمىكنند.
 .32آقاى رضاخان شما تمام آنگلوفيلهاى معروف را كه حتى جرطت ورود بهايـران
را هم نداشتند .دو مرتبه روى كار آوريد .شما تيمور تا قاتـل  02نفـر دهقـان بيگنـاه
گيالن ،طرفدار جدى قرارداد ،رشوهخوار مشهور كه رجالهتـرين عنيـرى اسـت كـه در
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تاري جديد ايران بهظهور رسيده زمامدار مطلق ايران كـردهايـد .آقـاى رضـاخان وزيـر
دربار شما برخالف نصصريح قانون اساسى در آن واحد هم مقام وزارت و هم وكالـت
را اشغال كرده و در عرض تمام اين مدت از هيچ يك از دو شغل استعفا نـداده و بـراى
دو مقام حقوق مىگيرد .تيمور تا خود وزير دربار است و از طرف ديگر شـبهـا
فراكسيون ترقى «مجلس شوراى ملى» را اداره مىكند .دادگر رئيس مجلس نوكر شخص
وزير دربار بود ،و تمام مذاكرات و آراِ و عروسـكهـاى مقـوايى پارلمـان ايـران يعنـى
«وكال» قبالً از طرف امر تيويب گرديده است .قالبى و سفارشى بودن وكـالى مجلـس
مسخره ايران در دوره حكومت رضاخان مسئلهاي است كه بـر تمـام افـراد ملـت ايـران
واضح بوده و حتى خود آقاى تيمور تا نيز سال گذشـته در فراكسـيون ترقـى (خانـه
صدرالسلطنه) موقع تعرض بهتوقع رياست مجلس داشتن فهيمى مـىگفـت «اگـر بـراى
انتخاب ساير وكال تلگراف رمز كرديم براى انتخاب آقاى فهيمى قشون روانـه نمـوديم.
راجع بهرئيسالوزرا و شما مخبرالسلطنه قاتل خيابانى و احرار آذربايجان راجع بهفروغى
كاسهليس شما و رؤساى نظميه و امرا و لشكر از قبيل جـان محمـدخان ،احمـدآقاخان،
كريم آقاخان كه هر كدام براى خود صد نايب حسين كاشى هستند ديگر شرح و بسطى
نمىدهيم .در هويت خود شما همين بس كه كمپانى انگليسى نفت تا كنون دو مجسـمه
براى شما نيب نموده است و اين ننگ ارزانى شما و شايسته شخص شما است .اما مـا
اين نكات و صدها نكات ديگر را در مقابل محكمه عدليه اظهـار و بـا اسـناد و مـدارك
ثابت مىنماييم تا دنياى آزدايخواه شما و رژيم غارتگرى شما را بشناسد.
آقاى رضاخان پهلوى ،در نظر ملت زحمتكش ايران شما مدتها است كـه محكـوم
هستيد .محاكمه ما با شما و رجال شما در محكمه برلين خاتمـه نيافتـه و بلكـه در آتيـه
نزديكى در خود ايران در محكمه انقالبى رنجبران ايران تجديد خواهـد شـد .آن وقـت
است كه شاهدهاى عمليات شما و كاركنان شما بدون هيچ ترس و مالحظه در محكمـه
حاضر شده مجال هيچ گونه انكار و خالصى براى جالدان رنجبران باقى نخواهـد مانـد.
آن وقت است كه ملت زحمتكش ايران با شما و عنوان شما ختم حساب خواهد نمود.
امروز در مقابل محكمه آلمان
فردا در مقابل محكمه انقالبى ايران
فروردين  3233مارس 3620

حزب کمونیست ایران

089

شركت حزب كمونيست در انتخابات مجلس
در حزب دو ديدگاه نسبت بهانتخابات مجلس وجود داشت
 .3ديدگاه نخست ،انتخابات مجلس را شعبدهبازى حكومت (رضاشاه) بـراى فريـب
مردم مىدانست و معتقد بود كه شركت در انتخابـات باعـث گمراهـى مـردم مـىشـود.
بهحكومت حقانيت مىدهد .پس معتقد بهبايكوت كامل انتخابات بود.
 .0ديدگاه ديگر بر اين باور بود كه با توجه بهجلـب افكـار عمـومى بـهانتخابـات و
مسائل سياسى حزب بايد از اين فرصت براى طرح شعارهاى خـود اسـتفاده كنـد .و از
همين دريچه ايجاد شده دست بهافشاگرى بر عليه رژيم و پارلمان فرمايشـى او بزنـد .و
بهزحمتكشان بفهماند كه كارگران و دهقانان پارلمانى كه با زور سرنيزه حكومت مالكين
و بورژوازى بزرو انتخاب مىشود نمىتواند بهخواستههاى آنها جامـه عمـل بپوشـاند.
پس شركت در انتخابات از اين زاويه درست است.
اردشير آوانسيان از رهبران حزب درمورد شركت حزب در انتخابات چنين مىگويد
«درموضعگيرى حزب بهنكاتى چپروانه برخـورد مـىكنـيم .حـزب بـهدرسـتى اعـالم
مىدارد كه نمايندگان طبقه رنجبر از پارلمان و فقط براى اظهار حرفهـاى خـود بـراى
بيدار كردن رنجبران بايد استفاده نمايند .اما بعد دچار چپروى مىشود و اعالم مىدارد
 .3هر يك از افراد كارگر و زارع با فهم نبايد بهجز بهافراد كارگر و زارع رطى مىدهند.
 .0رنجبران ايران هميشه در هر كـار مبـارزه طبقـاتى را در نظـر گرفتـه واقعـاً بـراى
برانداختن اصول مالكى و بورژوازى و ايجاد حاكميت رنجبران خواهند كوشيد.
از اين مواد چنين بر مىآيد كه با ساير عناصر ملى و آزاديخواه نبايد همكارى نمود
و عناصر مترقى ديگر را نبايد انتخاب كرد.
در موضعگيرى بعدى اعالم مىدارد كه رنجبران ايران با تمام قواى مـادى و معنـوى
از اصول سوسياليسم در اولين وطن حقيقى پرولتاريا (روسيه) جداً مدافعه خواهد كـرد.
نخواهند گذاشت مالكين و بورژوازى ايران را داخل بلوكهاى ضدشوروى نمايند.
دراينجا بين بورژوازى دالل (كمپرادور) و بورژوازى ملى فرقى قائـل نمـىشـود .و

بورژوازى ايران را يكپارچه و ضدانقالبى مىگيرد.
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اعالميه حزب درباره انتخابات دوره پنجم مجلس
انتخابات موقعى شروع مىشود كه سرتاسر ايران را يك ارتجاع سياه احاطه كرده مـال و
جان و ناموس مردم را تابع اراده و هوا و هوس مأمورين دولت و پليس است.
رفقاى عزيز! بايد بدانيد و بهتمام افراد زحمتكش ثابت كنيد كه دولت حاضره از اين
قبيل كارهاى كاريكاتورى بهغير از اغفال توده زحمتكش مقيـود ديگـرى نـدارد .بايـد
درعمل منطقى بهتمام افراد رنجبر فهماند كـه مجلـس و نماينـدگان بـورژوازى بـهجـز
تضييع حقوق زارع و كارگران ايران رل و وظيفه ديگرى ندارند بايـد هـر يـك از افـراد
طبقات زارع و كارگر بدانند كـه مـادامى كـه حكومـت و تشـكيالت دولـت در اختيـار
طبقات مالك و بورژوازى است ،مادامى كه در مملكت اصـول فاشيسـتى و ديكتـاتورى
دوام دارد درهاى مجلس بهروى نمايندگان رنجبران مسدود خواهـد بـود .اگـر اتفاقـاً از
رنجبران يك و يا چند نفر انتخاب مىشوند صداى آنها نيز بهواسطه وكالى خـائن كـه
رل مأموران پليس را در پارلمان بهعهده گرفتهاند خفـه خواهـد شـد متأسـفانه در ميـان
اعضاى حزب و توده زحمتكش و بهمالحظات فوقالذكر اشخاصى هستند كه اصوالً بـر
عليه دخالت در انتخابات بوده خيال مىكنند كه انتخابات مجلس چونكـه شـعبدهبـازى
است بنابراين كارگر و زارع نبايد گول خورده در آن شركت نمايد بلكه وظيفـه خـود و
تمام افراد زحمتكش مىدانند كه مجلس را بايكوت نموده بههيچ كس رطى ندهند .البتـه
اين فكر از نقطه نظر توجيه افراد و توسعه جريان انقالبى بسيار خطرناك است برعكس
آنها هر قدر انتخابات سفارشى و بر طبق دستورات حكومت هم بـوده باشـد مـا از
نقطهنظر توجه توده و توسعۀ تشكيالتهاى انقالبى در آن دخالت نماييم چونكه دراين
دوره افكار متوجه سياست بوده موقع بسيار مساعدى اسـت بـراى تبليـغ افكـار و آمـال
حزبى از اين موقع فرصت بايد استفاده كرده بهتودۀ رنجبر نزديك شده بهآنها راهنمايى
كرده حرفهايى را كه شايد در ساير مواقع آن قدرها هم قابل توجه نباشد در اين موقـع
تشنج افكار زد ،تمام خيانتكارىهايى كه طبقات مالك و بـورژوازى بـهواسـطۀ پارلمـان
انجام مىدهند براى زارع و كارگر كامالً شرح داد ،آنهـا را بـراى از بـين بـردن اصـول
مالكى و بورژوازى حاضر كرد .عالوه بر اينها در اين قبيـل مواقـع مـىشـود در ميـان
طبقات مظلومه احساسات مبارزات طبقاتى را پرور كرد .در اين دوره بايـد بـهزارع و
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كارگر فهماند كه مالك و بورژوازى دشمنهاى حقيقى و سبب بدبختىهـاى روزافـزون
آنها هستند ،بنابراين كارگر و زارع مىتواننـد هميشـه بـهنماينـدگان صـن خـود رطى
بدهند و بهنمايندگان واقعى خودشان بسپارند در پارلمان فقط بدبختىهاى طبقه خود را
بيان و خيانتهاى طبقات ديگر را افشاِ نماينـد و معنـى حقيقـى قـوانينى را كـه بـراى
مكيدن خون رنجبران تـدوين مـىشـود از كرسـىهـاى مجلـس بـهگـو تمـام افـراد
زحمتكش برسانند .نمايندگان كارگر و زارع بايد بدانند كـه بـهواسـطه پارلمـان آمـال و
آرزوهاى امروزۀ زارعين ايران كه تقسيم كردن اراضى و از بـين بـردن اصـول آقـايى و
حاكميت مالكى اسـت قابـل اجـراِ نمـىباشـد .كـارگران و سـاير طبقـات زحمـتكش
نمىتوانند بهواسطه پارلمان ،پارلمانى كه با زور سرنيزۀ حكومـت مالكـين و بـورژوازى
بزرو انتخاب مىشود مقدرات خود را حل نمايند .نمايندگان طبقه رنجبران از پارلمـان
فقط اظهار حرفهاى خود و براى بيدار كردن رنجبران بايد استفاده نمايند.
رفقاى عزيز! اوضاع كنونى دنيا بسيار وخيم و تيره است .از يكطرف امپرياليستهـا
بهواسطه رقابت و همچشمى كه با توسعۀ بحرانهـاى اقتيـادى روزبـهروز عميـقتـر و
جديدتر مىشود براى ريختن خون ميليونها كارگر و زارعين جـوان جنـگهـاى بسـيار
خونين و هولناكى را تهيه مىنمايند .از طرف ديگر دول امپرياليستى اروپا و امريكا براى
برانداختن رژيم سوسياليستى در وطن حقيقـى پرولتاريـا دنيـا هـزاران حقـهبـازىهـا و
نيرنگها بهكار برده انواع بلـوكهـا و دسـتهبنـدىهـاى نظـامى و ديپلماسـى بـهوجـود
مىآورند .از طرف سيم در ممالك عقبمانده شرقى جريانـات انقـالب كمونيسـتى (در
چين) و نهضتهاى آزادىطلبى (در هندوستان) روزبهروز وسـعت مـىيابـد .در چنـين
موقعى رنجبران ايران نبايد سكوت اختيار كرده در گوشـه سـاكت بنشـينند و بـا كمـال
خونسردى تماشا كنند كه چگونه مالكين و بورژوازى براى حفظ منافع خودشـان ايـران
را بهطرف امپرياليسم كشانده بر ضد دولت كمونيستى بهكار مىبرند .بايد زارع و كـارگر
ايرانى بهخوبى بدانند كه حل قطعى مقدرات آنان بسته بهموقعيـت انقـالب بـينالمللـى
پرولتاريا ممالك متمدن و پيشرفت نهضتهاى آزادىطلبى مظلومين ممالك عقـبمانـده
و ملل مظلومه است .از همه مهمتر پيشرفت و ايجاد سوسياليسـم در همسـايگى بسـيار
نزديك كـه بـراى كـارگر و زارع ايـران يـك پايگـاه اميـدوارى بزرگـى اسـت طبقـات
زحمتكش فوقالذكر هميشه عالقه و اعتناى بزرگى بهآنجا داشـته مـالك و بـورژوازى
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ايران نيز در نوبه خود از پيشرفت اصـول سوسياليسـم جمـاهير شـوروى در انديشـه و
ترس بوده و مىباشند.
رفقاى عزيز! حاال موقع آن رسيده است كه با قدمهاى محكم با روح قوى و جديت
كامل ،با اميد موفقيت بهپيش رفتـه تـوده را در مبـارزات روزمـره كـه مهـمتـرين آنهـا
انتخابات است براى انقالب اجتماعى مهيا و آماده نماييم.

شعارهاى دورۀ انتخابات
 .3هر يك از افراد كارگر و زارع با فهم نبايد بهجز از افراد كارگر و زارع رطى بدهد.
 .0محو و نابود باد مالياتهاى كمرشكن كه بـراى تـأمين حاكميـت طبقـه مـالك و
بورژوازى بهزارع و كارگر تحميل مىشود.
 .2زنده باد انقالب پرولتاريا چين و نهضت آزادىطلبى هندوستان ،محو و نابود بـاد
مالكــين و بــورژوازى ايرانــى كــه از امپرياليســم ايرانــى كــه از امپرياليســم و از آقــايى
انگليسها در هندوستان طرفدارى و حمايت مىنمايند.
 . 2رنجبران ايران با تمام قواى مادى و معنوى از اصول سوسياليستى در اولين وطـن
حقيقى پرولتاريا (روسيه) جـداً مدافعـه خواهنـد كـرد و نخواهنـد گذاشـت مالكـين و
بورژوازى ايران را داخل بلوكهاى ضد شوروى نمايند.
رنجبران ايران هميشـه در هـر كـار مبـارزۀ طبقـاتى را در نظـر گرفتـه دائمـاً بـراى
برانداختن اصول مالكى و بورژوازى و ايجاد حاكميت رنجبران خواهند كوشيد.

فعاليت اتحاديهاى حزب
قبل از آنكه بهوضع اتحاديههاى كارگرى در زمان رضاشاه بپردازيم .نگاهى بـهگـزار
سيدمحمد دهگان رئيس شوراى متحده اتحاديههاى كارگران بهدفتر اجرايى بـينالمللـى
سنديكاهاى سرخ در سال  3600( 3223ميالدى) كمك مىكنـد تـا درك جـامعتـرى از
وضعيت جنبش سنديكايى داشته باشيم.
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گزارش دهگان
كــارگران چاپخانــه در ســال  3205هجــرى قمــرى ( 3625مــيالدى) نخســتين اتحاديــه
كارگرى را تأسيس كردند و در سال  3205ه ق بعد از  32روز اعتياب با گـرفتن حـق
قرارداد دستهجمعى توانستند در زندگى كارگران تسهيالتى ايجاد كنند.
 2ساعت كار روزانه و گرفتن اضافه كار از دستاوردهاى اين حركت بود.
از سال  3062ه ق اتحاديههاى نساجى ،كـارگران خبـاز و ديگـر اتحاديـههـا شـكل
گرفت كه منجر بهتشكيل شوراى اتحاديههاى كارگرى شد.
وضعيت كارگرى در شهرها بزرو بهقرار زير بود
 .3تهران ،جمعيت  022222ـ كارگر  22222ـ عضو اتحاديه  .0 ،02222تبريـز ،جمعيـت
 022222ـ كارگر  22222ـ عضو اتحاديه  .2 ،2222رشت ،جمعيت  22222ـ كـارگر 35222
ـ عضو اتحاديه  2222و  .2انزلى ،جمعيت  6222ـ كارگر  2222ـ عضو اتحاديه 2222

اتحاديههاى كارگرى تهران
 .3اتحاديه خبازان  2222كارگر عضو .0 ،اتحاديـه خياطـان  0222كـارگر عضـو .2 ،اتحاديـه
كفاشان  3222كارگر عضو .2 ،اتحاديه قنادان 252ـ 62كارگر عضو .5 ،اتحاديه چاپخانـه
252ـ 62كارگر عضو .6 ،اتحاديه شاگرد مغـازههـا 252ــ 62كـارگر عضـو .5 ،اتحاديـه
كارگران زردوزى  352كارگر عضو .2 ،اتحاديـه كارمنـدان پسـت و تلگـراف 252ــ62
كارگر عضو و  .6اتحاديه كارمندان تجارتخانهها 252ـ 62كارگر عضو
در مدت كوتـاهى حـدود  02222كـارگر در اتحاديـههـاى كـارگرى سـازماندهـى
مىشدند .كه علت آن را بايد در وضعيت سخت زندگى كارگران جُست.
اتحاديه هاى كارگرى توانستند عليرغم حكومت نظامى در تهران ،تبريز و چنـد شـهر
ديگر ظرف  6ماه  2اعتياب كارگرى را سازماندهى كنند.
در مجمــوع در تهــران  52222كــارگر ،در تبريــز  22222كــارگر ،در رشــت 35222
كارگر ،در انزلى  32222كارگر عضو اتحاديه بودند.
اين مجموع بافت كارگرى درحالى است كه از جميعت  35222222نفرى ايران
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 05222222نفر عشاير 2522222 ،و در شهرها 6222222 ،در روستاها زندگى مىكردند.
مراكز مهم كارگرى
 .3معادن زغال سنگ ـ در تهران ،تبريـز و مشـهد .0 ،صـنعت نفـت ـ در جنـوب و
غرب ايران .2 ،صنعت ماهيگيرى ـ در رشت و ساير نقا ايالت گيالن و  .2فر بافى ـ
در تمامى شهرهاى ايران
تعداد كثيرى از كارمنـدان جـزِ و مؤسسـات خيوصـى و صـنعتگران را نيـز بايـد
بهرنجبران فوق افزود.
وضعيت زندگى كارگران در اين زمان رقتانگيـز بـود 32 .سـاعت كـار روزانـه بـا
حقوق ماهيانه  2تومان كه در آن زمان يك تومان برابـر  2مـارك آلمـان ارز داشـت.
(ماهى  20مارك) زنان و كودكان در وسعت گسترده مشغول بهكار بودند .در كارگاههاى
قاليبافى كودكان  6ساله نيز مشغول بهكار بودند .تا سال  3222ايران فاقد قانون كار بود.
با اين همه نخستين جنبش كارگرى ايران در سـال  3025آغـاز شـده و در مجمـوع
ساخت كشاورزى ايران و مقدار ناچيز كارگران صنعتى و آگـاهى طبقـاتى نـاچيز طبقـه
كارگر ،اجازه تشكل قدرتمندى را بهطبقه كارگر نمىداد.

وضعيت دستمزدها
 .3كــارگر حــروفچين ـ 22ــ 30تومــان درمــاه ( 3تومــان  5فرانــك) و  .0اســتادكار
چيتسازى ـ 5ـ 2قرآن روزانه ( 3قران نيم فرانك)

اعتصابات انجام شده
 .3اعتيابات كارگران چاپخانه در تهران
در اين اعتياب كارگران چاپخانه بهسركوب  5روزنامه توسط دولت اعتراض كردند
و دست از كار كشيدند .و پس از  0روز اعتياب دولت مجبور بـهعقـبنشـينى شـد .و
خواستههاى اعتيابكنندگان پذيرفته شد.
 .0اعتياب كارگران چاپخانه مجلس
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دولت پس از يك روز با افزايش حقوق كارگران اعتيابى موافقت كرد.
 .2اعتياب كارگران چيتسازى
پس از  5روز با افزايش دستمزد كارگران خاتمه يافت.
 .2اعتياب كارگران خباز ،مستخدمين پست ،اتحاديه معلمين ،نساجان و مطابع تهران.

رضاشاه و اتحاديههاى كارگرى
در ارتجاع سياه رضاخانى امكان كار منظم و يا علنى اتحاديهها نبود .و اتحاديهها مجبور
بودند در شرايط مخفى فعاليت كنند .اما با اين همه اتحاديهها داراى سازمانهاى محلـى
منظم و يا مركز اتحاديه بودند.
درسال  3225از سوى حزب كمونيست ـ كميسيونى بهنام «كميسيون اتحاديههـا» تشـكيل
گرديد تا بهسازماندهى اتحاديهها همت گمارند .اعضاِ كميسيون عبارت بودند از
 .3حجازى .0 ،استاد ميرزا على معمار .2 ،عطاِاهلل عبداهللزاده .2 ،اردشير آوانسـيان و
 .5رضاقلى سيفى
بعد از سركوب و دستگيرىهاى  3222ديگـر اتحاديـه كـارگران چـاپ مركـز ثقـل
اتحاديهها نبود بلكه نقش مهم را در اين زمان اتحاديه كارگران نساجى تهـران بـهعهـده
داشت .در اين زمان اتحاديه رانندگان ،كارگران خباز ،نجار ،مطابع ،كفا و سايرين نيـز
تشكيل شده بودند.
جلسات اتحاديهها مخفى و نامنظم بود .و فعاليت آنها بيشتر حـول مسـائل صـنفى
كارگران جهت بهبود وضع زندگى آنها دور مىزد .بـا ايـن همـه كـار سياسـى نيـز در
دستور كار اتحاديهها بود؛ مبارزه با رژيم ديكتاتورى رضاخانى و امپرياليسم انگليس.

جشن اول ماه مه 0317
بيانيه جشن اول ماه مه مخفيانه توسط محمد حجازى كارگر چاپخانه ،چـاپ و در ميـان
كارگران پخش شد.
بعداً صاحب چاپخانه بهخاطر چاپ اين بيانيه كه روح آن از چاپ آن خبر نداشـت،
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دستگير و زندانى شد .اين بيانيه از طرف مركز اتحاديـههـا ،امضـاِ شـده بـود .و محـل
برگزارى مراسم باغى بود در بيرون دروازه دولت.
سه نفر مسئول اين متينگ بودند
 .3استاد ميرزا على معمار .0 ،عطاِاهلل عبداهللزاده .2 ،اردشير آوانسيان
كارگران در دستههاى 5ـ 2نفره بهمتينگ مىآمدند تا پليس از متينـگ بـويى نبـرد .و
تجمع صدها نفر از كارگران در زير فشار سياه رضاخانى در آن روزگار كار مهمى بود و
بهكارگران روحيه خوبى مىداد .و اين تجمع با حضور صدها كارگر مبارز تشكيل شد.
در اين گردهمآيى رهبران جنبش كارگرى سخنرانى كردند .وضـع سـخنرانى ،وضـع
رقتبار كارگران تسلط ارتجاع و لزوم مبارزه با آن ،مبارزه عليـه امپرياليسـم ،مبـارزه در
راه آزادى و استقالل ،همدردى بينالمللى كـارگران ،وضـع كشـورهاى سوسياليسـتى و
دفاع از آن ،از جمله موضوعاتى بود كه در اين جشن درباره آن صحبت شد.
كارگران سرود انقالبى خواندند .و جشن پايان يافت .اين جشن بعـدها در كـارگران
تهران تأثير بسيار خوبى داشت.

دستگيرىهاى بعد از جشن
برگزارى اين جشن در زير گو نظميه جنايتكار رضاخان و ادامه آن در كلوب حـزب
اجتماعيون و سخنرانى دهزاد مركزيت حزب ،در آن روزگار ،كارى بزرو بود .و پلـيس
بعد از چند روز مطلع شـد .و دسـت بـهدسـتگيرى گسـترده حـدود  322نفـر از افـراد
اتحاديههاى كارگرى زد.
پليس كوشش زيادى كرد تا بهسازمان حزب برسد .اما بهعلـت مقاومـت و وفـادارى
كارگران بهحزب موفق نشد .در همين زمان بود كه محمد حجازى كارگر چاپخانه كسى
كه بيانيه جشن اول ماه مى را بهطـور مخفيانـه چـاپ كـرده بـود و سيدمحمداسـماعيل
حروفچين درزير شكنجه در نظميه جان سپردند .و مرو حجازى دركنگره بينالمللى سوم
مطرح شد و تبليغات وسيعى بر عليه رژيم رضاخان در تمامى كشورها شكل گرفت.
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رفيق حجازى كه بود
نامش مرتضى بود و در سال  3023شمسى در يك خانواده فقير در تهـران بـهدنيـا آمـد.
دوره كودكى را در مكتبهاى ابتدايى گذرانـد .پـدر در همـين اوان مـرد و حجـازى
مجبور شد براى گذران زندگى مشغول بهكار شود.
پانزده ساله بود كه بهعنوان حروفچين دريكى از چاپخانههاى تهران مشـغول بـهكـار
شد .و در  36سـالگى ( )3065بـهصـ مبـارزان جنـبش كـارگرى پيوسـت .و درسـال
3220ـ 3222در تشكيل و سازماندهى اتحاديـه كـارگران چاپخانـه نقـش فعـالى را
بهعهده گرفت.
بعد از مدتى بهجمهـورى تاجيكسـتان رفـت .و مـدت  3/5سـال در چاپخانـههـاى
دوشنبه كار كرد .بهايران بازگشت .و بعد از مدتى بهعنوان نماينده اتحاديههاى كـارگرى
در سال  3225براى شركت در كنفرانس چهارم اتحاديهها (بينالملل سـوم ـ پروفينتـرن)
بهمسكو رفت .و اين سـفر ميـادف بـا سـركوب اتحاديـههـاى كـارگرى بـود .نظميـه
بهگونهاى از اين سفر مطلع شد .پس تلگرافى جعلى از سوى مـادر حجـازى بـهروسـيه
مخابره كرد .كه زن جوانت بيمار است و بهتر اسـت هرچـه زودتـر بـهايـران برگـردى.
حجازى با اضطراب بهايران بازگشت و در رشت دستگير شد و بعد از مـدتى بـهدسـت
جالدان رضاخانى كشته شد .الهوتى ـ شاعر و انقالبى بلندآوازه ايـران بـهمناسـبت قتـل
مرتضى حجازى شعرى مىسرايد و در روزنامه «رهبر دانش» چـاپ تاجيكسـتان در 02
سپتامبر  )3225( 3606چاپ مىشود و آنرا بهرفيق ناكام حجازى تقديم مىكند.
اى كارگر اسير امروز
فردا كه شوى تماماً آزاد
با چكش خويش و داس دهقان
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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وآن كس كه بهنفع صنف اعيان
دادند تو را بهدست جالد
در مجلس هولناك تهران
در رۀ صنف خويش سرداد
سرداد ـ ولى بهسرفرازى
اى تودۀ زارع ستمكش
اين زندگى تو گردد ايمن
آن بخت سياه و شام تاريك
تبديل شود بهروز روشن
بينى همه جا زدور و نزديك
همپايه شده است مرد با زن
ماشين آيد بهزور تيخنيك
در دست تو جاى گاوآهن
بردارى بىفساد و تحريك
از حاصل رنج خويش خرمن
ياد آر زروى نيت نيك
زآنكس كه بهخاطر تو و من
بنمود بهخون خويش بازى
دست ستم از محيط ايران
روزى كه شود تمام كوتاه
برپا گردد جهانى از نو
بىمالك و شيخ و شحنه شاه
دانش فكند بهخلق پرتو
نادانها را نمايد آگاه
از حاصل كشت خويش يكجو
دهقان ندهد بهشيخ بدخواه
بنشيند اندر آن قلمرو
زحمت بهسرير عزت و جاه
آنروز زبصره تا بهمسكو
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آرند ستمكشان زهر راه
گل بر مرقد حجازى

«اول ماه مه»
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اعالميه حزب كمونيست ايران
رفقاى رنجبر و زحمتكش،
امروز روز اول ماه مه عيد رنجبران جهان است .امروز روزيست كه رنجبران قـدرت
تشكيالتى و اراده دفاع از حقوق و منافع طبقـاتى خـود را ظـاهر مـىسـازند .امـروز در
سراسر جهان رنجبران كار را ترك مىگويند و روز كار را جشن مىگيرنـد .در ايـن روز
رنجبــران امريكــا ،انگلســتان ،فرانســه ،آلمــان ،و ســاير كشــورها ،و البتــه روســيه آزاد
زحمتكشان ،در خيابانها تظاهرات برپا مىكنند .شعار انقالبى و سـرودهاى بـينالمللـى
رنجبران تمام جهان را بهتكان در مىآورد.
 .3الهوتى افسر ژاندار بود .همزمان با قیا کلنل پسیان دو بـار دسـت بـهقیـا زد .کـه شکسـت خـورد .و بـهشـوروف
پناهنده شد.
الهوتى در شوروف زیست و در شوروف مرد .اما تا به خر بهیاد ایران زندگى کرد و شعر سـرود ایـن شـعر مـا را بـهیـاد
شعر معروف دهخدا مىاندازد «یاد ر ـ شمع مرده یاد ر» که در رثاف شهداف باغشاه (صوراسرافیل و ملـكالمتکلمـین
دو سوسیال دمکرات بزرگ) سروده بود.
 .2چگونگى پدید مدن روز اول ماه مه :از اوایل  1113جنـبش تـودهاف کـارگران امریکـا بـراف تحصـیل روز کـار 1
ساعته گسترش بیشترف مىیافت و در روز اول ماه مه همان سال هنگامىکه  171هزار کـارگر در اعتصـابات سراسـرف
در شهرهاف بزرگ چون نیویور .شیکاگو سنلوئیز بالتیمور و میلواکى و غیره شرکت مىجستند جنـبش بـهاوج
خود رسید .با اینکه در نتیجه این اعتصابات  211هزار نفـرف از کـارگران بـهموفقیـت رسـیدند در شـیکاگو اعتصـاب
همچنان براف کس همین خواست ادامه یافت و در روز سو مه سـرمایهداران بـراف شکسـت اعتصـاب بـهپلـی روف
ورده خواســتند بــهضــرب گلولــه اعتصــاب را در هــم شــکنند .اعتصــاب و تظــاهرات ادامــه یافــت روز چهــار مــه در
هى مارکت پرووکاتورها بمبى بین افراد پلی انداختند و این بهانه را بهدست پلی داده تـا بـار دیگـر تیرانـدازف کنـد
عده زیادف را دستگیر زندانى و حتى محاکمه کند و سرانجا  4تـن از رهبـران تظاهرکننـدگان را اعـدا کنـد نـوامبر
 .1113سه سال بعد در کنگره بینالمللى سوسیالیستى کارگران (14ـ 21ژوئیه  )1112که بهابتکار انگلـ برگـزار شـد و
کنگره مبس انترناسیونال دو بود ق عنامهاف بهتصوی رسید دایر بهتعیین روز اول مـاه مـه بـهعنـوان روز همبسـتگى
کارگران جهان .متن ق عنامه بهشر زیر است(« :هر ساله) در روز معینى تظاهرات عظیمى برپا خواهد شد بهترتی کـه
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.
با توجـه بـه ن کـه فدراسـیون کـار امریکـا ) (Americ. Feder. of Laborدر دسـامبر  1111در کنگـره خـود در
سنلوئیز تصمیم بر ن گرفته شد که تظاهرات مشابهى در روز اول ماه مه  1121برگـزار کنـد ایـن روز بـهعنـوان روز
بینالمللى تظاهرات انتخاب مىشود .کارگران کشورهاف مختل ایـن تظـاهرات را م ـابس اوضـاع و احـوال حـاکم در
کشورشان برگزار خواهند کرد».
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رنجبر ايرانى،
تو يكى از افواج اين ارتش قدرتمند و مهيب را تشكيل مىدهـى! تـو بايـد در كنـار
رنجبران تمام جهان عليه بىقانونىهاى امپرياليسم ،استبداد رژيم موجود ،جنـگ خـونين
سرمايهداران و زورگويىهاى روزافزون كارفرمايان قدر علم كنى تو بايد براى روز كـار
هشت ساعته بهخاطر اعالم قوانين مدافع كار بهپا خيزى!
برادران ،رفقا!
شاه ،مالكين ارضـى ،مالهـا ،نماينـدگان مجلـس ،سـران نظـامى ،حكـام ،كارمنـدان
(عالىرتبه) ،فرمانداران ،و كليه سرمايهداران بر شما حكومت مىكنند و از طريق وسايلى
كه شما و دهقانان فلكزده تهيه مىكنيد بهعشـرت زنـدگى مـىكننـد اينـان بـهحسـاب
بردگى شما و فلكزدگى شما و دهقانان بدبخت ايرانى زنـدگى مـىكننـد .امـروز شـما
محكوم بهفالكت هستيد .شما بهفردا نه اميدى داريد و نه اطمينانى .شما مدام زير تهديد
بيكارى و فقر قرار داريد .دولت اشرافى كنـونى هرگـز از حقـوق شـما دفـاع نكـرده ،و
نخواهد كرد .اين دولت نماينده و مدافع اشراف ،مالكين و سرمايهداران بـزرو ايـران و
همچنين دستنشاندگان امپرياليسم خارجى است.
نيروهاى ملى و عناصر آزادىطلب ،كه اكنون عليه رژيم مستبده و عليه فعاليـتهـاى
جنايتكارانه ،بهخاطر آزادى ،عليه مظالم و بىقانونىهاى دولت بورژوا مبـارزه مـىكننـد،
به حمايت شما احتياج دارند .شما بايد حامى و اساس اين گروههاى انقالبى ،پيشقراوالن
جنبش آزاديبخش و انقالبى باشيد.
رفقا ،براى كسب حقوق خود درزير بيرق سرخ انقالب متحد شويد! رنجبـران و دهقانـان
ايرانى مدافع و حامى ديگرى ندارند مگر فرقه كمونيست ايران كه فرقه رنجبران است.
رفقاى رنجبر ،تظاهرات كنيد ،زيـرا آزادى بشـريت بـهاتحـاد و تظـاهرات رنجبـران
بستگى دارد .بهپا خيزيد ،زيرا خيانت ،ظلم ،استبداد و خودسرى دولت اشـرافيت ايـران
حدومرزى نمىشناسد .متحد شويد و براى ويـران كـردن اسـاس ايـن ظلـم و اسـتبداد
تظاهرات كنيد.
مرو بر سلطنت اشرافى استبدادى!
زنده باد اتحاد بينالمللى و همبستگى رنجبران!
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زنده باد ستاد فرماندهى انقالب جهانى ،بينالملل سوم!
زنده باد اول ماه مه!
فرقۀ كمونيست ايران ـ اول ماه مه 3602
فراخوان سازمانهاى ج وانان كمونيست ايران و بريتانياى كبير عليه ترور سفيد درايران
يكى از بهترين و دالورترين رفقاى جنبش كارگرى انقالبى ايـران بـهوسـيله دولـت
ايران بهقتل رسيد .رفيق حجازى ،عضو حزب كمونيسـت غيرقـانونى ايـران ،و سـازمان
جوانان كمونيست ايران ،بهخاطر فعاليت (سياسى) بهزندان افكنده شـد .وى را درزنـدان
تحت شكنجه سبعانه قرار دادند تا وى را مجبور سازند درمورد جنبش انقالبى ،كاران ،و
اعضاى آن اطالع دراختيار مقامات دولتى قرار دهد .وى با سرسختى از اقدام بـهچنـين كـارى
سرباز زد .مرو وى حاصل سه روز شكنجه الينقطع و مداوم توسط پليس بوده است.
شكنجه و مرو اين رفيق نمونه بارز سركوب پلـيس جنـبش انقالبـى ايـران توسـط
دولت ايران است.
بسيارى از كارگران انقالب در حال حاضر بهسبب «جناياتى» چون شركت در جشن
اول ماه مه يا «ظن» عضويت در سازمان جوانان كمونيست ،در زندان بهسر مىبرند.
اين ترور وحشيانه عليه طبقه كارگر بنا بهفرمان و بهسود امپرياليسـتهـاى انگليسـى
كه دولت ايران دستنشانده آنهاست ،انجـام مـىگيـرد .منـافع نفتـى امپرياليسـتهـاى
انگليسى در ايران و طرح تبديل ايران بـهپايگـاه عمليـات نظـامى عليـه اتحـاد شـوروى
همكار بورژوازى بريتانيا و ايران را عليه جنبش كارگرى انقالبى ايران مىطلبد.
سازمانهاى جوانان كمونيست بريتانيا و ايـران متحـداً عليـه قتـل رفيـق حجـازى و
بهزندان كشيدن پى در پى رفقاى ايران و ترور سـفيد كـه عليـه سـازمانهـاى كـارگرى
متوجه است اعتراض مىكنند .ما مشتركا آزادى همـه رفقـاى زنـدانى را خواسـتاريم ،و
جوانان كارگر ايران و بريتانيا را فرا مىخوانيم مبارزه عليه ترور سفيد در ايـران و سـلطه
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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دستگيرىهاى بزرگ
بهقدرت رسيدن فاشيسم در اروپا تقويت هيتلر توسط امريكا و انگليس و فرانسـه بـراى
مقابله با كمونيسم از يك سو و محكم شدن وضعيت داخلى ،بهرضاخان فرصـت داد تـا
براى قلع و قمع كردن حزب كمونيست وارد عمل شود.
در سال  3232قانونی عليه كمونيستها بهمجلس فرمايشى ديكته شـد .و نماينـدگان
مجلس اين قانون را از تيويب گذراندند .طبق اين قانون تبليغ و داشتن مرام كمونيستى
جرم تلقى مىشد.
رضاخان در ابتدا بر عليه روزنامه پيكـار جبهـهاى را در آلمـان گشـود .امـا قضـات
شرافتمند آلمان عليرغم تهديدهاى ديپلماتيك رضاشاه ،سيلى محكمى بهچهره ديكتـاتور
زدند .و تيمور تا وزير دربار دست خالى از آلمان بازگشت .پـس رضـاخان حملـه را
بهداخل كشاند .سركوب از جنوب آغاز شد .تشكيالت حزب در آبـادان سـركوب شـد.
عدهاى از فعالين حزب زندانى و عدهاى ديگر بهتهران اعزام شدند .سـركوب تشـكيالت
تهران بهدنبال سركوب جنوب پى گرفته شد .بعد نوبت بـهقـزوين و تبريـز رسـيد .و از
آنجا بهخراسان و رشت و پهلوى و ديگر شهرها گستر يافت.

بعد از سركوب حزب نوبت بهاتحاديههاى كارگرى و سازمان جوانان حـزب رسـيد.
آنها نيز سركوب و قلع و قمع شدند .اين يور بزرو دو سال طول كشيد.
مهاجرينى كه از شوروى بهميهن باز گشته بودند و اغلـب كـارگر يـا زارع بودنـد .از
ارتجاع سياه رضاخانى بىنييب نماندند .و آنها نيز روانه زندان شدند.
طبق نوشته روزنامه پيكار ـ طى اين  0سال نزديك بـه  0222نفـر از فعـالين حـزب
كمونيست دستگير بهزندان و تبعيد شدند.
جامعه ضدامپرياليست در واكنش به اين سركوب وحشيانه اعالميهاى بر عليـه رژيـم
رضاخان صادر كرد
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1

عليه اعمال ترور وسيله دولت رضاشاه در ايران
«كميته اجرايى ضدامپرياليسم عليه پيشـبرد عناصـر انقالبـى توسـط دولـت رضاشـاه
درايران مجدداً اعتراض مىكند.
«بــيش از  0هــزار زنــدانى سياســى در زنــدانهــاى ايــران تحــت اوضــاع و احــوال
وحشيانهاى قرار دارند .ايشان بدون آنكه محاكمهاى عليهشان صورت گرفتـه باشـد ،يـا
اينكه رسماً محكوميتى داشته باشند بهزندان كشيده شـدهانـد .وحشـيانهتـرين رو هـا
توسط دولت ايران عليه جنبش ترقىخواهانه و سازمانهاى كارگرى بهكار برده مىشود.
آزادى مطبوعات مضمحل شده است .آن مخالفين دولت كه بهخود جرطت مىدهنـد
ابتدايىترين مطالبات اقتيادى ،سياسى را مطرح سـازند از طريـق تبعيـد ،كـار اجبـارى
زندان ،كتك و تيرباران مجازات مىشوند.
كميته اجرايى جامعه ضدامپرياليست كوشـندگان ضدامپرياليسـت را فـرا مـىخوانـد
بهحمايت مبارزه انقالبى ايرانيان عليه اعمال ترور دولت بر تودههاى كارگرى و دهقـانى
ايران ،برخيزند؛ ايشان بايد از مبارزه ايرانيان براى آزادى تمام زندانيان سياسـى ،بـهويـژه
كارگران نفت (جنوب) كه تبعيد شده ،بهكار اجبارى گماشته شـدهانـد ،و مبـارزه ايشـان
بهمنظور واژگون ساختن دولت رضاشاه كه مردم ايران بهزيـر يـوغ امپرياليسـم انگلـيس
درآورده است ،حمايت كنند».

عمليات وحشيانه رژيم پهلوى در ايران

2

هركسى كه كمى با ايران امروز آشنا باشد ،مىداند كه از «قانون اساسى و دمكراسى» كـه
بهقيمت خون كارگران و دهقانان ايران بهدست آمد ،چيزى باقى نمانده است.
مجلس تنها در ظاهر وجود دارد .در ايـن مجلـس همچـون گذشـته قسـمت اعظـم
نمايندگان از زمينداران بزرواند كه كامالً در «خدمت امپرياليسم بريتانيا قرار دارند.
1. "Contre la Terreur exercee par La Gouvernment da Riza Shah en Perse" INPREKORR, Ed. Fr., No. 0391, p. 021
 .2روند شاو پازل شماره  11 71سستامبر 1214
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در اجراى سياست ترور براى سركوب جنبش انقالبى ،استبدادگر (ايـران) پهلـوى از
هيتلر ،اين رهبر فاشيسم اروپا ،دست كمى ندارد.
در ايران نو «با فرهنگ» سالهاست كه كارگرانى كه عليـه اسـتعمار فرومايـه توسـط
امپرياليسم بر مىخيزند ،بهخون كشيده مىشوند .كارگران ايرانى هيچ حقـى ندارنـد« ،در
كشور خويش» از استعمارگران خارجى تقاضاى افزايش دستمزد كننـد و كوچـكتـرين
كوشش ايشان براى بهبود وضع ناهنجار خويش بـا عمليـات وحشـيانه دولتـى روبـهرو
مىگردد كه در خدمت سرمايه انگليسى قرار دارد.
هنگامىكه بهسال  3606( 3605درست است) كـارگران منـاطق نفتـى از ادامـه كـار
سرباز زدند و بهبود اوضاع و احوال زندگى خويش و افزايش دستمزد را مطالبه كردنـد،
سرنيزههاى ارتش پهلوى بهجان ايشان انداخته شد .اعتياب سركوب شد .صدها كـارگر
از منطقه آبادان تبعيد شدند .خانوادههاى ايشان در معـرض گرسـنگى و مـرو قـرار گرفتنـد.
رهبران اعتياب يوس افتخـارى ،1رحـيم ،علـى ،و ديگـر كـارگران مؤسسـات نفتـى،
عطاعبداهللي  ،ماشينيست مؤسسات برقى ،و راننده پيشـهور (جـواد جـوادزاده ،پيشـهورى)،2
معلم اردشير (آوانسيان) ،كمك كارگر و بسيارى ديگر بهخاطر فعاليـتشـان در اتحاديـه
كارگرى بهزندان افكنده شدند .اينان اكنون شش سال است در اتـاق شـكنجه در تهـران
بهسر مىبرند ،بدون اينكه كوچكترين پروندهاى عليه ايشان عرضه شود ،يا بهمحاكمـه
كشانده شوند.
مدد سرخ خبر يافته است كه دستگيرشدگان تحت رفتار بسيار خشـنى قـرار دارنـد.
وضع زندان بسيار وحشتناك و غيربهداشتى است .زندانيان با جانيان در يك زنـدانانـد.
اينان يا برهنه و عريان هستند و بهرغم اعتياب غذاهاى مكرر براى تأمين مطالباتشان،
موفق نگشتهاند وضع خود را بهبود بخشند و سرنوشت خويش را روشن سـازند .چنـد
تن از رفقا ،چون حجـازى واكسـايى (؟) و ديگـران در اثـر رفتـار وحشـيانه بـا ايشـان
درزندان جان سپردهاند.
سرنوشت اين رفقاى كامالً بىگناه در زندانهاى ايـران زحمتكشـان تمـام جهـان را
موظ مىسازد صداى اعتراض خود را عليه ترور پهلوى بلند سـازند .در تمـام مجـامع
 .1رهبر سندیکایى سالهاف پ از شهریور 21
 .2رهبر فرقه دمکرات ذربایجان.
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زحمتكشان كه طى آنها آزادى ارنست تلمان (رهبر حزب كمونيسـت آلمـان) خواسـته
مىشود ،بايد همچنين از دولت ايران آزادى بالتأخير قربانيان بىگناه ديكتاتورى پهلـوى
مطالبه شود.

اعضاءِ اتحاديههاى عضو اتحاديه مركزى
 .3اتحاديه كارگرى مطابع تهران
ـ باقر نوايى ،محمد پروانه ،عبدالحسين مساوات
 .0اتحاديههاى كارگران كفاشخانه تهران
ـ مهدى حقيقت (نيكمرام) ،حسن مسگرزاده (بهرام قلى) ،علىاكبر اسكانى
 .2اتحاديه كارگران نانواخانه
ـ شي رسول ،شاطر على خلج ،ميرزا عباسعلى
 .2اتحاديه كارگران دواساز
ـ محمدتقى ناصح
 .5اتحاديه معلمين
ـ حسين اميد ،ابوالفضل لسانى ،ابوالقاسم رضايى
 .6اتحاديه كاركنان وزارت پست و تلگراف
ـ حبيباهلل سعيدى ،عليرضا انيارى ،عباس ميداقى
 .5اتحاديه كارگران شهردارى
ـ منوچهر احمدى ،محمود رامز
 .2اتحاديه بناخانه تهران
ـ استاد ميرزا على (عضو حزب) ،استاد محمدنيا (عضو حزب)
 .6اتحاديه كارگران سيگارى
ـ عباس آقاى سيگارى
 .32اتحاديه كارگران حمال
ـ رضا پابرهنه
 .33اتحاديه كارگران بزازخانه
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ـ سيدجليلزاده ،سيدابوالقاسم معروف بهآقا كوچولو ،سيدعالِالدين نقوى (عضو حزب)
 .30اتحاديه شاگردان تجار
ـ سيدعبدالغنى
 .32اتحاديه كارگران پارچهبافى
ـ سيدعبداهلل موسوى ،محمدباقر خضريان ،مشهدى رضا كاشانى ،سيدكمال مدرسى يزدى
 .32اتحاديه انزلى
ـ ميرزا محمد آخوندزاده (عضو حزب)
 .35اتحاديه كارگران نانوايىهاى قافتونى
 .36اتحاديه كارگران جورابباف
عده نمايندگان اتحاديه مركزى به 22ـ 22نفر بالغ مىشد .و شبهاى جمعه در اداره
روزنامه حقيقت تشكيل جلسه مىدادند و روزنامه حقيقت ،ارگان رسمى كارگران بود.

اعتصاب كارگران مطابع
حدود  32روزنامه جبهه آزادى از قبيل روزنامه طوفـان ،ايـران آزاد ،مـيهن در يـك روز
بهامر رئيس دولت توقي و كليه كارگران آن بيكار شدند.
از طرف اتحاديه مطابع جلسه فوقالعاده تشكيل شـد .و تيـميم بـهتعطيـل عمـومى
گرفته شد .و بدين وسيله از انتشار روزنامههاى دولتى مثل روزنامه ايران ،گلشن ،قـانون
و ستاره ايران جلوگيرى بهعمل آمد.
وقتى سردبير روزنامه ستاره ايران و رهنما مدير روزنامه ايران شبانه بهمالقات رئيس
دولت رفتند و جريان را گزار دادند.
دستور توقي رهبران اتحاديه باقر نوايى ،عبدالحسين گوشه و سيدعبداهلل صادر شد.
سپس بهامر رئيس دولت اديبالسلطنه كارگران را بـهاجبـار از خانـههايشـان بيـرون
كشيدند و بهسركار بردند.
كارگران اعالم داشتند تا آزادى رهبران اتحاديه حاضر بهكـار نخواهنـد شـد .دولـت
مجبور شد رهبران اتحاديه را آزاد كند .اما شر بازگشتن بهكار را بازگشت  522كـارگر
بيكار شدند بهكارهاى خود اعالم داشتند .پس بار ديگر دستور توقي رهبـران اتحاديـه
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داده شد .فرداى آن روز دهگان تشكيل جلسـه فـوقالعـاده داد .و تيـميم بـهاعتيـاب
عمومى گرفته شد .و بعد همه بههمراهى فرضى مدير روزنامه طوفان بهمجلس رفتنـد و
با رئيس مجلس مؤتمنالملك مذاكره كردند.
نتيجه اين اعتيابات و مذاكرات آزادى رهبران اتحاديه و رفع توقي از كليه جرايـد
جبهه آزادى شد.

داليل شكست جنبش سنديكايى ايران
در گزار كه بهكنگره چهارم پروفينترن (بـينالمللـى كـارگرى سـرخ) توسـط رهبـران
سنديكايى ايران داده مىشود ،سياست نادرست رهبران سنديكايى ايران مبنى بر سياسـى
كردن افراطى سنديكاها توسط رهبران و تبديل سنديكاها بهسازمانهاى صرفاً سياسـى و
پيگرد بىرحمانه رژيم ديكتاتورى رضاشاه قيد شده است.
ايــن انتقــاد ،انتقــادى درســت بــود كــه در دورانهــاى بعــد از آن اســتفاده نشــد .و
سازماندهندگان سنديكاها كه عمدتاً از اعضاِ و هواداران احزاب و سـازمانهـاى چـپ
بودند .سنديكاها را بهزائدهاى از حزب و گروه خود تبديل كردنـد .و در اولـين يـور
پليس بهاين سازمانها و احزاب ،سنديكاها نيز فرو ريختنـد .و در حـالى كـه سـنديكاها
به عنوان تشكل صنفى كـارگران كـه بـراى حقـوق صـنفى كـارگران مبـارزه مـىكردنـد
مىتوانستند در صورت اتخاذ سياستى درست ،بهحيات خود ادامه دهند و در دورانهاى
انقالبى از خواستهاى صنفى بهخواستهـاى سياسـى برسـند .و در دوران سـركوب و
اختناق كانونى براى عضوگيرى احزاب و سازمانهاى مبارز باشند.
اين ارزيابى ،ارزيابى درستی است اما علت والعلل شكست نيست.

رژيمهاى توتاليتر و تشكلها
رژيمهاى دسپوت و توتاليتر ،كه رضاشاه يكى از آنها بود ،با هر نـوع تشـكل و حزبـى
مخالفند و هيچ تشكلى را جز تشكلهاى وابسته بهخـود تـاب نمـىآورنـد .نگـاه كنـيم
به رژيم فاشيسم آلمان و ايتاليا (هيتلر و موسولينى) هـر دو از حـزب كمونيسـت شـروع
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كردند .و بهاحزاب سوسياليست و سوسـيال دمكـرات و سوسـيال مسـيحى رسـيدند .و
درآخر رفتند سراغ افراد .تك تك افرادى كه بهصداى بلند مىانديشـيدند .و بعـد رفتنـد
سراغ افرادى كه مىانديشيدند .اما چيزى بهزبان نمىآوردند بهمخالفين خامو  .و سعى
مىكردند از طريق تفتيش عقايد ،جاسوسى حتى از طريق زن ،بچه ،همسـر بـهسـويداى
ذهن و قلب مردم راه بيابند و انديشه مخال را نابود كنند.
پس سادهلوحى است كه اگر تنها بـه ايـن دليـل بسـنده كنـيم كـه اشـكال در حـزب
كمونيست بود كه سنديكاها را سياسى كرد (كـه ايـن اشـكال واقعـا بـود) .ديكتـاتورى
بهزودى بعد از سركوب حزب كمونيست سراغ اتحاديههاى كارگرى مىرفت كه رفـت.
سراغ اجتماعيون سليمان ميرزا مىرفت كه رفت .و سراغ افراد و شخييتهـا مـىرفـت
كه رفت .نگاه كنيم ببينـيم چـه تعـداد رجـل سياسـى و غيرسياسـى در زمـان رضاشـاه
سربهنيست شدند .يا لب از گفتن بستند.
سليمان ميرزا رهبر حزب اجتماعيون كه كمونيست هم نبود .و يك رجل ملى بود .و
در قدرت گرفتن رضاخان هم بىنقش نبود .امـا چـون بـهگونـهاى ديگـر مـىانديشـيد.
رضاخان بهخانه او رفت و در زيرزمين معروف سليمان ميرزا پا روى پلههـا گذاشـت و
گفت شازده اگر صداى از اين آجرها در بيايد .صدا از تو در نيايد .كه كارى مىكـنم تـا
مرغان هوا بهحالت گريه كنند .و شازده بزرو تا سقو ديكتاتور صدايش در نيامد.

اهم داليل شكست
با اين همه در يك بررسى اجمالى مىتوان بهداليل زير رسيد
 .3سركوب وحشيانه سنديكاها و رهبران سنديكا توسط ديكتاتورى .0 ،كمتجربگـى
اتحاديـههاى كارگـرى .2 ،نداشـتن رهبـران قدرتمند .2 ،نداشـتن برنامهاى اسـتراتژيك،
 .5نداشتن برنامـه بـراى دفـاع از منـافع كـارگران .6 ،نداشـتن برنامـهاى روشـن بـراى
سازماندهى .5 ،سياسـى شـدن سـنديكاها و  .2نبـود حـزب كمونيسـتى قدرتمنـد كـه

سنديكاها بتوانند در كنار آن و از رهنمودهاى آن و حضـور اعضـاِ آن حـزب درشـكل
سنديكايى ،استفاده كنند.
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گزارش بهكنگره چهارم
ايران در كنگره چهارم پروفينترن

1

جنبش سنديكايى ايران كه بيست سال سابقه دارد ،و بههنگـام كنگـره سـوم نزديـك بـه
 5222كارگر متشكل را در بر مىگرفت ،امروز تقريباً تماماً منهدم شـده اسـت ،و جـاى
شگفتى است كه هنوز چندصد كارگر در سنديكاهاى پراكنده غيرمهمى عضويت دارند.
سياست نادرست رهبران سنديكاهاى ايران ،سياسى كردن «پوليتيزاسيون» افراطى اين
(سنديكاها) توسط رهبران ،تبديل سنديكاها بهسازمانهاى صرفاً سياسى از يـك سـو ،و
پيگرد بيرحمانه توسط دولت شاه كه بنابر دستور عوامل انگليس بهمـورد اجـرا گذاشـته
مىشد ،از سوى ديگر ،بهاضمحالل جنـبش سـنديكايى ايـران انجاميـد .بايـد اشـتباهات
مرتكبه را از ريشه تيحيح كرد .بايد كه
ال ) توجه حداكثر بهمبارزه براى بهبود وضع اقتيـادى كـارگران مبـذول گـردد؛ و
مبــارزه بــراى هشــت ســاعت كــار در روز در صــنايع اساســى چــون كبريــتســازى،
چيتسازى ،چرم و پوست آغاز گردد.
ب) كارزارى وسيع براى روشنگرى اقتيادى طبقه پرولتاريا درباره اهميت سـنديكا،
سازمانهاى مقابله آنها با اصناف تحـت رهبـرى عمـال رضاشـاه كـه در آنهـا دولـت
رضاشاه مىكوشد كارگران ايرانى را تحت فشار قرار دهد ،بهراه افتد.
ج) عليرغم همه مشكالت ،براى سازمان دادن وسيعترين گروه كارگران ايرانـى ،كـه
بيش از همه و تحت بيرحمانهترين اوضاع توسط سـرمايه خـارجى اسـتثمار مـىشـوند،
يعنى كارگران منابع نفتى شركت ايران ـ انگليس اقدام شود.

گزارش بهچهارمين كنگره پروفينترين

2

وضع اقتيادى عقبافتاده ايران ،آموز عقبمانده طبقه كارگر و رژيمى كـه تحـت آن
قرارداد ،هنوز ادامه حيات اصناف قرون وسطايى را بيشتر مىسازد.
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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سنديكاهاى بهراستى كارگرى كه براى نخسـتين بـار در آغـاز سـده بيسـتم ()3623
پديد آمدند ،در سالهاى 02ـ 3600بهترين كارگران مهـمتـرين مراكـز (صـنعتى) ايـران
(تهران و تبريز) را بسيج نمودند .اين سنديكاها از جنبش جمهورىخـواهى كـه در ايـن
دوران آغاز شد حمايت جدى بهعمل آوردند .پيگرد جنبش سنديكايى با تجديد حيـات
رژيم سلطنتى آغاز گشت .دولت موفق شد از طريـق رخنـه دادن عمـال خـود ،قسـمت
اعظم اين سنديكاها را پراكنده سازد.
طى سهسال گذشته ،سركوب دولتى سنديكاها را بهشدت تضـعي نمـود (در پـاييز
 ،3605بههنگام انتخابات مجلس ،شوراى سنديكاهاى ايران ،عضو بينالملل سـنديكاهاى
سرخ قهارانه منحل شد و مجبور گشت بهكار مخفى بپردازد).
موقعيت اين سنديكاها ،پس از ممانعت رژيم از شناسايى آنان بهخطر افتاد.
در سراسر كشور تنها چند اتحاديه كـارگرى ادامـه حيـات دادنـد مهـمتـرين آنهـا
اتحاديه كارگران چاپخانهها است (كتـب) ،اتحاديـه كـارگران پسـت ،تلگـراف و تلفـن،
داروسازان ،كارگران قورخانه (اسلحهسازى) ،چيتسـازى ،معلمـين ،كفاشـان بـههمـان
اندازه پيگير نيستند .عضويت كارمندان دولتى در سنديكاها موقوف است .قسمت اعظـم
كارگران ايرانى (صدهزار كارگر صنعتى) سازمان داده نشدهاند.
درمناطق نفتى (درجنوب ايران) كه نزديك به  52هزار كارگر را دربرمىگيرد ،و مهمتـرين
منطقه صنعتى كشور است ،وضع بهويژه دشوار است .درهمـين اوان اخيـر ،درايـن مؤسسـات
جز «انجمن هموطنان» ) (Assocociation des Compatriotesاتحاديـه ديگـرى وجـود نداشـت.
دراين مناطق نيز شركتهـاى تعـاونى و اعضـاى آنهـا Mutuelles et ses Organisations
تحت نظارت دقيق اداره (شركت نفت) قرار داشتند.
بهنظر مىرسد كـه در سـال  3605تغييـرى رخ داده باشـد« .انجمـن كـارگران نفـت
جنوب» صورتى از مطالبات خود را بهدولت عرضـه داشـت .در ايـن صـورت در كنـار
خواستهاى صرفاً اقتيادى خواست آزادى تشكل ،و اقـدام آموزشـى و اجتمـاعى نيـز
بهچشم مىخورد.
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سخنرانى شرقى در ششمين كنگره كمينترن )0221( 0317
شرقى دراين كنگره بهعنوان نماينده حزب كمونيست ايران سـخنرانى كـرد و بـهنكـات
مهمى اشاره كرد
 .3مسـئله ارضى در كشـورهاى شـرق .0 ،نقش سـرمايه ملى در كشـورهاى شـرق،
 .2نقش تاريخى خرده بورژوازى و بورژوازى ملى و  .2بورژوازى ملى دانستن رضاخان
در تزهاى كنگره
شرقى در ابتدا ضمن انتقاد از بخـارين (از ايـدئولووهـاى مهـم حـزب كمونيسـت
شوروى) از كنگره خواست تا وضع انقالب ارضى را در كشورهاى شرقى روشن كند و
اعالم كرد كه نبرد طبقاتى در مناطق روستايى در مرحلهاى حاد است.
از سويى ديگر سرمايه ملى بهجاى سرمايهگـذارى در صـنعت چـون نمـىتوانـد بـا
سرمايه خارجى رقابت كند بـهخريـد زمـينهـاى كشـاورزى روى مـىآورد و اسـتثمار
دهقانان بدين گونه مضاع مىشود شرقى سپس از اتحاد حزب كمونيست بـا دهقانـان
خردهپا و ميانهحال و روشنفكران و تجار متوسـطالحـال كسـبه مـىگويـد كـه پتانسـيل
بسيارى براى مبارزه با امپرياليسم دارند.
و سپس ضمن اظهار تأس از تزهـاى كنگـره كمينتـرن مـىگويـد بريتانيـاى كبيـر
هنگامىكه متوجه شد عناصر ملى درايران زورمند شدهاند درسال  3602قيـام محمـد خزعلـى
را كه در اراضى وى مؤسسات شركت نفت قرار داشت سـازمان دادنـد و ايـن قيـام بـا
رسوايى پايان يافت.
شرقى ضمن نادرست خواندن اين نظريه مبارزه شي خزعلى و رضـاخان را مبـارزه
درونى طبقه زميندار فئودال مىداند و رضـاخان را نـه نماينـده ناسيوناليسـم پيشـرو كـه
نماينده طبقات ارتجاعى در ايران اعالم مىكند.
شرقى ضمن انتقاد از بخارين و رهبران كمينترن درمورد مسئله ارضى ،نقش تاريخى
بورژوازى ملى و خردهبورژوازى وضعيت رضاخان و رابطه احزاب كوچك بـا احـزاب
بزروتر و پاناسالميسم مسائل مهمى را مطرح مىكند.
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سخنرانى شرقى (حزب كمونيست ايران) در ششمين كنگره بينالملل كمونيست

1

رفقا ،هيئت نمايندگى ايران در مجموع با تزهاى رفيق بخارين موافق است .درعينحـال
من مايلم از اعالم مواضع هيئت نمايندگى بالكان نيز حمايـت كـنم و اشـاره نمـايم كـه
بهمسئله ارضى كه در كشورهاى خاور زمين بدان اهميت فراوان داده مىشود ،از طـرف
رفيق بخارين به طرز مكفى و با روشـنى كامـل پرداختـه نشـده اسـت .درحـال حاضـر،
زمانىكه عمالً تمام كشورهاى خاور زمين با مسئله ارضى روبـهرو هسـتند هنگـامىكـه
تمام احزاب كمونيست در اين كشـورها در برنامـۀ تـاكتيكىشـان شـعارهاى مشـخص
مربو بهانقالب ارضى را منظور مـى دارنـد ،ايـن مسـئله بـدون ترديـد شايسـته بحـث
روشنتر و مفيلترى است.
رفقا ،موقعيت دهقانان در كشورهاى خاور نزديك و بهويژه در ايـران مسـئله حـادى
است .درحال حاضر روستاهاى ايران ميدان نبرد طبقاتى و تمايز (قطبى شـدن طبقـاتى)
دهقانان است .تقريباً همه ساله بهطور مرتب قيامهاى دهقانى رخ مىدهد .اين همه نتايج
استثمار و موقعيت ناهنجار دهقانان است .سلطنت ارتجاعى تازه پاى رضاشاه پهلوى كـه
از طريق خيانت نيرنگآميز و بـهكمـك امپرياليسـم بريتانيـا بـهقـدرت رسـيد ،و منـافع
زمينداران بزرو را نمايندگى مىكند ،وضع وخيم دهقانان ايران را وخيمتر ساخته است.
درايران ما ،همانند همه كشورهاى شرق كه سرمايه ملى نمىتواند با سرمايۀ خـارجى
رقابت نمايد ،سرمايه ملى موجود ،در زمين سرمايهگذارى مىشود .تقريباً در تمام نقـا
ايران بازرگانان بهجاى ساختن كارخانجات نو يا نوعى مؤسسۀ صنعتى ،بهخريد اراضـى
روى آوردهاند.
هنگامىكه اين بازرگانان بدينسـان بـهبخـش كشـاورزى گـام مـىگذارنـد ،طبيعتـاً
نمىتوانند در اشـكال كشـاورزى ايـران تغييـرى ايجـاد نماينـد ،بلكـه بـرعكس همـان
شيوههاى استثمارى كه تحت فئوداليسم رايج بود را بر مىگزينند .در نتيجۀ اين اسـتثمار
غيرانسانى ،امروز ما با جنـبش دهقـانى قدرتمنـدى روبـهرو هسـتيم .در دوران مـا بـين
پنجمين و ششمين كنگرههاى كمينترن عالوه بر بسيارى قيامهـاى كوچـك ،چهـار قيـام
تودهاى دهقانى در ايران رخ داد .در اين قيامها ،دهقانان در صفوف متشكل ،تحت شعار
 .1بهنقل از  27 International Press Correspondenceژوئیه 1221
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«مرو بر زمينداران و دولت آنان» بهحركت در مىآمدنـد .آنـان شـعار طبقـاتى خـود را
عنوان مىساختند؛ زمينداران را مضروب مىساختند يا بـهقتـل مـىرسـاندند؛ انبـار غلـۀ
آنانرا آتش مىزدند .اين همه ثابت مىكرد كه كنگره كمينتـرن بايـد بـهمسـئله دهقانـان

توجه بيشترى مبذول دارد و بهمسئلهاى كه مورد نظر ما است با دقت بيشترى بپردازد.
مسئله ديگرى كه رفيـق بخـارين بـدان اشـاره كـرد ولـى بـهطـور نـامكفى؛ مسـئلۀ
خاورنزديك است.
تحريكات انگليسها در كشورهاى خاور نزديك ابعاد تهديدآميزى بهخود مىگيـرد،
بهويژه در حال حاضر كه ما با خطر جدى جنگ نوين امپرياليستى روبهرو هستيم .خاور
نزديك همواره در سياست جهانى اهميت بهسزا داشته است .اين منطقه سبب بسيارى از
جنگهاى خونين بوده و نقشا در جنگ جهانى نيز كوچك نبود.
رفقا ،در حال حاضر ،امپرياليسم بريتانيا در تدارك جنگ نوى است و دستاندر كـار
ايجاد پايگاههاى محكمى براى خويش دراين كشورها است .بريتانيا نيروهاى زيـادى در
اين منطقه متمركز مىكند و نيروهاى خود را براى حمله عليه اتحاد شوروى در مرزهاى
زير نظارتش بسيج مىنمايد.
در صورت در گرفتن جنگ ،بهكلى عليرغم اينكـه كشـورهاى منطقـه بخواهنـد يـا
نخواهند بىطرف بمانند ،خاور نزديك ميدان عظيم عمليات (جنگـى) خواهـد شـد .بـا
توجه بهاهميت مسئله ،رفيق بخارين مىبايست در گزار و تزهايش در جزئيات بهاين
مسئله و سياستى كه احزاب كمونيست بايد در اين منطقه دنبال كنند مىپرداخـت .رفيـق
بخارين در گزار خويش درباره برخورد احزاب كمونيست اروپاى غربـى بـا احـزاب
سوسيال دمكرات سخن گفت .در كشور ما در حالىكه حزب سوسيال دمكراتـى وجـود
دارد ،احزاب شبيهى چون حزب سوسياليست ،حزب مليون و غيره وجود دارند.
ما مدت مديدى با حزب سوسياليست در يك جرگه مىجنگيديم ،اما در دوران اخير
اين حزب بهيك حـزب نمونـۀ فرصـتطلـب بـدل گشـته اسـت و غالبـاً عليـه حـزب
كمونيست اتخاذ موضع نموده و بدان خيانت ورزيده است .حـزب سوسياليسـت ايـران
هرگز يك حزب تـوده اى نبـود و هرگـز هـم نخواهـد شـد .و در آتيـه نزديـك حـزب
كمونيست بهماجراجويىهاى سياسى رهبـران ايـن حـزب پايـان خواهـد داد .متأسـفانه
كمينترن سياست روشنى در اين مورد ندارد .كمينترن مىبايست همچنين كار خـود را از
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جهات ديگر نيز بهتر سازمان دهد ،مثالً در زمينۀ اصالحات .البته عارى ازاشتباه هم نبود.
البته بهنظر من اين اشتباهات را مىتوان در حزب جوانى چون حزب ما بخشيد .پـس از
حضور در اينجا بر من روشن شد كه اشتباهات شبيهى نيز در كشورهاى خارو رخ داده
است .اگر كمينترن بهموقع در اين زمينه اطالعاتى در اختيار ما گذاشته بود ،شايد مىشد
از ارتكاب آنها در ايران جلوگيرى بهعمل آورد .از آنجا كه كمينترن چنين كارى نكـرد
اشتباهات مشابهى را نيز ما مرتكب شديم.
من مايلم بهروابط متقابل بين احزاب كمونيست كشورهاى مختلـ اشـاره كـنم .در
كنگرههاى گذشته از وحدت و تمـاس بـين احـزاب كمونيسـت كشـورهاى متروپـل و
احزاب كمونيستى كه در كشورهاى مستعمره يـا نيمـهمسـتعمره عمـل مـىكننـد سـخن
مىرفت .ما بايد با كمال تأس اعالم كنيم كه تا كنون شاهد اقدام مثبتـى در ايـن زمينـه
نبودهايم .حزب كمونيست بريتانيا مثالً مىتوانست بسيارى كارها براى حزب كمونيسـت
ايران و همچنين حزب كمونيست هند انجام دهد .همين (انتقاد) شامل حزب كمونيست
فرانسه در رابطه با سوريه و ديگر كشورها نيز مىشود .متأسفانه در اين زمينه اقـدامى در
اين احزاب صورت نمىگيرد.
بهنظر من كنگره بايد توجه نمايندگان اين كشورها را بهاين مسئله پر اهميـت جلـب
سازد تا در آتيه تماس نزديك بين احزاب برقرار گردد و انفراد كشـورى (ملـى) از بـين
برود( .ك زدن حضار)

ادامه نطق شرقى در نشست ديگرى از كنگره ششمين كمينترن (صفحه )0462
رفقا ،همان طورى كه در تزهاى عرضه شده بهكنگره عنوان گشـته اسـت ،وظيفـه مبـرم
كمينتــرن پــس از كنگــره (ششــم) عبــارت اســت از پايــهريــزى احــزاب كمونيســت
دركشورهايى كه حزب كمونيست ندارند و استحكام بخشـيدن بـهاحزابـى كـه از پـيش
وجود دارند.
اما اين سؤال پيش مىآيد ،احزاب كمونيست در كشورهاى مستعمره و نيمهمستعمره
چگونه بايد باشند .در تزها گفته مىشود كه احزاب كمونيست در كشورهاى مستعمره و
نيمهمستعمره بايد احزاب خالياً پرولترى باشند و نهتنها از لحاظ اهـداف و برنامـهشـان
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بلكه همچنين از لحاظ تركيب اجتماعى شـان .ايـن درسـت اسـت .امـا آيـا احـزاب مـا
دركشورهاى مستعمره و نيمهمستعمره واقعا احـزاب خاليـاً پرولتـرى هسـتند؟ مـن بـا
جرطت مىتوانم بگويم بسيارى از احزاب پرولتـرى نيسـتند .احـزاب مـا در مسـتعمرات
مملو از عناصر فرصتطلب و خرده بورژوا است .مثالً حزب ما در ايران در سال 3600
چند هزار عضو داشت كه نيمى از آنان عناصر خـرده بـورژوا و فرصـتطلـب تشـكيل
مى دادند .اين در مورد احزاب ديگر نيز صادق است ،مـثالً حـزب در تركيـه كـه همـين
اوضاع و احوال بر آن حاكم است.
تجربه احزاب كمونيست در مستعمرات نشان مىدهد كـه احـزاب كمونيسـت نبايـد
كميت را مورد نظر قرار دهند بلكه بايد بهكيفيت اعضـاِ بپردازنـد .احـزاب كمونيسـت
كشورهاى مستعمره با سه وظيفۀ عمده روبهرو هسـتند  )3رهبـرى در مبـارزۀ طبقـاتى
كارگر كشور مربوطه )0 ،انكشاف مبارزۀ دهقانان و انجام انقالب ارضى )2 ،مبارزه عليـه
امپرياليسم .در زمينۀ مسئله اول ،حزب كمونيست البته بايد مستقالً و با برنامۀ خود گـام
بهپيش گذارد و نبايد با طبقات ديگر همكارى كند .اما در رابطۀ با مسـائل دوم و سـوم،
حزب كمونيست البته بايد تودههاى اين كشورها را حداكثر بهكار گيرد .براى حـل ايـن
مسائل حزب كمونيست بايـد بـا دهقانـان خـرده پـا و ميانـهحـال ،روشـنفكران ،تجـار
متوسطالحال و كسبه همكارى داشته باشد و آنها را بهكار گيرد.
رفقا ،در بسيارى از كشورهاى مشرق ،اين طبقـات (روشـنفكران ،كسـبۀ خـردهپـا و
بازرگانان) هنوز نقش تـاريخى ايفـا نكـرده و هنـوز وظـاي بسـيارى در مبـارزه عليـه
امپرياليسم و براى رهايى از يوغ آن بهدو دارند.
ما اكنون بايد اين تودهها را براى مبارزه عليه امپرياليسم متشكل كنيم.
بهنظر من در كشورهاى مستعمره و نيمهمستعمرهاى كه از پـيش جنـبش كـارگرى ـ
دهقــانى بــهمثابـۀ ســازمانهــاى كمكــى بــهاحــزاب كمونيســت ضــرورى اســت ،مــثالً
درهندوستان .اين احزاب كارگرى ـ دهقانى بايد مبارزۀ دهقانان را تحـت نظـر بياورنـد،
بايد خود را در رطس اين مبارزه قرار دهند .لذا مـا بـا آن سـمت از تزهـا كـه ضـرورت
تشكيل احزاب كارگرى ـ دهقانى را نفـى مـىكنـد مخـالفيم .الزم بـهتـذكر نيسـت كـه
درنقاطى كه احزاب كمونيست قوى وجود دارند ،تشكيل احزاب كارگرى ـ دهقـانى مـا
را قادر مىسازد با رهبرى درست مانع انحطا و تبديل حزب كارگرى ـ دهقانى بهيـك
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حزب بورژوايى ضدانقالب شويم .در سال  3602يك حزب كارگرى ـ دهقانى در ايران
تشكيل شد .ولى از آن جا كـه در آن زمـان جنـبش دهقـانى نيرومنـدى وجـود نداشـت
تشكيل چنين حزب كارگرى ـ دهقانى ويژهاى زيادى بهنظر مىرسيد ،ولى در كشـورى
چون هندوستان وجود چنين حزبى از هر لحاظ قابل توجيه است.
من اكنون بهمسئله احزاب انقالبى ـ ملى مىپردازم .همانطور كه قبالً گفتهام ،ما بايـد
چند طبقه را ،مثالً دهقانان ،تجار خردهپا و متوسطالحال را ،در مبـارزه عليـه امپرياليسـم
بهكار گيريم .اما اين طبقات بهخودى خود قادر نيستند مبارزه را متشكل كنند و احـزاب
كمونيست بايد نظارت بر آنها را بر عهده بگيرند .و لذا ما با مسئله ايجاد چنين احزابـى
در كشورهايى چون ايران روبهرو هستيم .مـا البتـه مـىدانـيم كـه ايـن حـزب در چـين
ارتجاعى گشته است .از سوى ديگر ،در مغولستان چنين حزبى نتايج بسيار عالى بـهبـار
آورده است.
يك حزب انقالبى ـ ملى مى تواند عناصـرى را كـه قادرنـد نقـش مترقـى ايفـا كننـد
همگام سازد .من شخياً مسئله تشكيل احزاب انقالبى ـ ملى را در كشورهاى مسـتعمره
و نيمهمستعمره ضرورى مىدانم ـ ولى البته تنها هنگامى كه يك حزب كمونيست قـوى
تأسيس شده باشد.
متأسفانه اظهاريۀ زير در تزهاى كنگرۀ كمينترن بهچشم مىخورد
«بريتانياى كبير هنگامىكه متوجه شد عناصر ملى در ايران زورمند شدهانـد ،در سـال
 3602قيام محمد خزعل را كه در اراضـى وى مؤسسـات شـركت نفـت قـرار داشـت،
سازمان داد .اين قيام با رسوايى پايان يافت».
اين اظهاريه نادرست است .شي خزعل ربطی به نيروهاى ملى ايران ندارد .اين ،تنها
مبارزۀ درونى طبقۀ زميندار ـ فئودال بود .نيروهاى ملى ايران استحكام نيافتهاند .برعكس
نيروهاى ارتجاعى استحكام يافتهاند .رضاشاه نمايندۀ ارتجاع در ايـران اسـت و نماينـده
ناسيوناليسم پيشرو در ايران نيست .چنين فرمولى نمىبايست جـايى در تزهـاى كنگـره
ششم كمينترن مىيافت .لذا من بهآن قسمت از تزها كه يادآور مىشود كه نيروهاى ملـى
بهاصطالح بهدور رضاشاه گرد آمدهاند شديداً اعتراض مىكنم.
رفقا ،مسئله ديگرى نيز وجود دارد كه من مايلم بدان بپردازم ـ اهميت پاناسالميسم.
در تزها در اين مورد هيچ سخنى نرفتـه اسـت .ولـى ايـن مسـئله بـراى كشـورهاى
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مستعمره و نيمهمستعمره و بهويژه براى جهان مسلمان اهميتى بس زياد دارد .امپرياليسم
استفاده بسيار زيركانهاى از شعار پاناسالميسم براى تحقق اهداف خود كـرده اسـت.
درست بههنگام جنگ امپرياليستى  ،3632پاناسالميسم شعار تاكتيكى امپرياليستها بـود
كه از طريق آن كشورهاى مسلمان و خلقهاى آنها را بـهسـود مقاصـد خـويش مـورد
استفاده قرار دادند .اين مسئله حاد و مهمى است كه نمىتواند بهدور از توجه بماند .لـذا
بهنظرمن پاناسالميسم بايد در تزها گنجانده شود .بايد بهضررى كه اين امر بهما مىزنـد
اشاره كرد و احزاب همه كشورهاى اسالمى ،بايد قويا عليه پاناسالميسـم اقـدام كننـد و
مانور و تحريكات انگليسها را افشا كنند.

سخنرانى آقازاده در سومين كنگره كمينترن )0220( 0311
آقازاده در اين سخنرانى به دو نكته مهم تأكيد مىكند.
 .3شكست انقالب گيالن آن بود كه مىخواست با كمك بـورژوازى ،شـاهزادگان و
مالكان ارضى و دهقانان انگليس را اخراج و شاه را سرنگون كنـد .در حـالىكـه همـين
اشرافيت مالك پايگاه عمده انگليس بود.
 .0بهقدرت رسيدن زحمتكشان در ايران الزامـا بـهدنبـال انقـالب جهـانى پرولتاريـا
3
صورت مىگيرد.

 .1دو نكته مهم
 . 1بعد از پیروزف انقالب بلشویکى در روسیه در ذهن بسیارف از کمونیستها از این باور شکل گرفته که پیروزف
پرولتاریا قری الوقوع است.
 .2عق افتادگى ساختارف و فرهنگى بخشى از کمونیستهاف ایران را بـهایـن نتیجـه رسـاند کـه پیـروزف انقـالب
سوسیالیستى در ایران منوط است بهپیروزف حبقه کارگر در کشورهاف سرمایهدارف پیشرفته.
هرچند پیروزف قری الوقوع پرولتاریـا و انقـالب جهـانى سوسیالیسـتى بـهوقـوع نسیوسـت .و رهبـران شـوروف جـز
تروتسکی بهپیروزف سوسیالیسم در یك کشور رسیدند .که این تفکر اثرات مخربى بر جنبش انقالبـى ایـران داشـت .و
خودش را بهشکل عد حمایـت از انقـالب گـیالن و حمایـت از رضـاخان نشـان داد .امـا منـوط کـردن انقـالب ایـران
بهشرایط جهانى و عمده کردن تعادل قوا در جهان (بین سوسیالیسم و امسریالیسم) و کمبهاء دادن بهص بندف نیروهـاف
انقالب و ضدانقالب در داخل و بىباورف و کمباورف نیروهاف خود در داخل در حرکت بعدف جنبش چپ نچنـان
نهادینه شد .که ستون فقرات جنبش چپ را شکست.
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سخنرانى آقازاده در سومين كنگرۀ كمينترن (مسكو 22 ،ژوئن )0220
رفقا
ما كامالً موافقيم كه خطمشى ميوبه دومين كنگره درباره مسـئلۀ ملـى و اسـتعمارى
بهوجهى خالق مورد بحث قرار گيرد ،و اينك مايليم در اينجا فقـط بـهتجـاربى اشـاره
كنيم كه طى سالهاى اخير در جريان كار خود در ايران ـ كشورى كه از نظـر اقتيـادى
عقبمانده ولى فوقالعاده غنى است ـ گرد آوردهايم .قبل از هر چيز بايد يادآور شد كـه
ايران در سدۀ اخير صحنۀ مبارزه بين تزاريسم روسيه و اشغالگران انگليسى بـود كـه بـا
عزم راس از مرتجعتـرين محافـل پشـتيبانى مـىنمايـد و تنهـا پـس از انقـالب اكتبـر،
هنگامىكه پرولتارى روس قراردادهاى غارتگرانهاى را كه بزرو مالكـان روسـيه منعقـد
كرده بودند ملغى ساخت ،جنبش انقالبى دامنهاى وسيع يافت و با اشغال و غارت ايـران
از طرف انگليسها باز هم وسيعتر گرديد .اين «الطاف بىحد و حيـر» تنفـر (خلـق را)
عليه امپرياليستهاى انگليسى تشديد نمود و مبارزه عليه سلطه زورگويانه آنها بهشـعار
انقالبى تودهاى اقشار وسيع مردم بدل گرديد.
طى سالهاى 02ـ  3636جنـبش انقالبـى در بسـيارى از نقـا ايـران ،در خراسـان،
مازندران ،گيالن ،آذربايجان ،كردستان ،و نقا ديگر ،با چنان قوتى اوج گرفت كه دولت
تهران عليرغم مهمات فراوان انگليسى نتوانست قيامها را سركوب نمايد .در گـيالن كـه
انگليسىها كليۀ نيروهاى خود را گرد آورده بودند جنبش آزادىبخش ملـى از هرجـاى
ديگر پردامنهتر بود .علل ناكامى اين مبارزه بهطور عمده در اين بـود كـه مليـون گـيالن
فكر مىكردند بتوانند بهكمك تمام مردم ،يعنى نهفقط بهمدد بورژوازى و دهقانان ،بلكـه
همچنين بهكمك شاهزادگان (خانها) و مالكان ارضى ،انگليسىهـا را اخـراج و شـاه را
سرنگون سازند .اين بزروترين اشتباه مليون گيالن بود چه آنكه هـم امپرياليسـتهـاى
انگليسى و هم دولت شاه متكى بهاين اشرافيت مالك بودند .دولـت جديـد كـه پـس از
كودتاى فوريه در تهران تشكيل شد ،ظاهراً سعى داشت از اين وضعيت سوِاستفاده كند
و همراه با صدور اعالميهاى درباره لغو قرارداد غارتگرانه  6اوت  3636ايران و انگليس،
طى اعالميهاى خطاب بهمردم ايران بهنقش كريهى كه اشرافيت مـالك پيوسـته در ايـران
بازى مىكردند اشاره نمود.
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در حقيقت انگليسىها بدون شركت و پشتيبانى زمينداران نمـىتوانسـتند حتـى يـك
روز هم در ايران دوام بياورند .حزب كمونيست ايران در طول فعاليت عملى چهار سالۀ
خود ايقان يافته است كه بدون آزادى دهقانان از يك سلسله قيود (بار) فئودالى و بـدون
بهبودى وضع اقتيادى آنان بهزيان زمينداران ،حتى انقالب بورژوا ـ دمكراتيك در ايران
قابل تيور نيست.
ما در برنامۀ خود بهعنوان وظيفه مقدم نهفقط راندن انگليسىهـا و سـرنگونى دولـت
شاه را بلكه همچنين فرا خواندن مجلس مؤسسان را منظور داشتهايم ،كه درجۀ اول بايد
بقاياى فئوداليسم را از ميان بردارد و نيروهاى مولده را از بندهاى سختى كه اكنون بـدان
گرفتارند ،آزاد سازد .حزب ما كه از جنبش آزاديبخش ملـى بـهپيگيرانـهتـرين وجهـى
پشتيبانى مىكند ،نيز مىكوشد بـا ايجـاد اتحاديـههـاى كـارگرى و صـنفى در شـهرها و
اتحاديههاى دهقانى در روستاها اين تودههاى وسيع را بهمبارزۀ انقالبى بكشاند و آنان را
با ارتقاِ آگاهى طبقاتىشان تدريجاً براى مبارزۀ انقالبىاى آماده سازد كه پس از پيروزى
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
پس از آنكه انقالب اجتماعى حتى اگر فقط در چند كشور پيشرفتۀ سـرمايهدارى اروپـا
هم پيروز گردد ،كمونيستهاى ايران در پيوند با تودههاى مردم ايران مـىتواننـد مسـئله
تيرف قدرت سياسى و ايجاد شوراهاى كارگرى ـ دهقانى را مطرح سازند.
ما ايقان راس داريم كه پيروزى پرولتارياى جهانى بهمراتب بيشـتر از وقتـى كـه مـا
گمان مىكنيم ميسـر مـىگـردد و بـاالخره خلـقهـاى ايـران و جهـان از يـوغ اسـتثمار
بورژوازى بومى و بيگانه رها خواهند شد.

فعاليت كمونيستها در عشقآباد
يك بخش از فعاليت سنتى حزب در بين ايرانيان مقيم تاجيكستان و تركمنستان صورت
مىگرفت .در يك گزار مردمى استان خراسان طى گزارشى بهدفتر رضاشاه از فعاليت
الهوتى شاعر و انقالبى معروف ،آخوندزاده ،از رهبران حزب كمونيست شكايت مىكند
و مىخواهد تا با فشار بهدولت شوروى آنها را از آن مناطق تبعيد كنند.
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از ايالت خراسان بهدفتر مخيوص شاهنشاهى
 06بهمن 3226
مطابق اطالعاتى كه از عشـقآبـاد و تركسـتان مـىرسـد بعضـى از عناصـر هـرج و
مرجطلب ايرانى از قبيل الهوتى در تركمنستان ،ناصرى و سيدصالحاف در عشقآبـاد و
يوس زاده در پهلوى با خانمش مجامعى دارند ضد مقام مقدس سلطنت و دولت ايـران
نشرياتى در تركمنستان و عشقآباد انتشار مىدهند .يك نفر از انقالبىهاى ديگر معروف
به آخونداف ...درامور تجار دخالتهايى دارد چون تجار ايرانـى بـا مشـاراليه سـروكار دارنـد
درتبليغ آنها كوتاهى نكرده دولت ايران تبعيد اين اشخاص را از سرحدات بخواهد.
والى ايالت خراسان ـ محمود جم

همكارى با حزب اجتماعيون
حزب سوسياليست اجتماعيون كه ليدر آن سليمان ميرزا اسـكندرى رجـل نامـدار بـود.
نماينده جناح چپ بورژوازى بود كه با كمونيستها كار مىكرد .و حزب كمونيست نيز
فراكسيونى در آن داشت.
سياست اين حزب بر دو اصل استوار بود.
 .3مخالفت با رژيم ديكتاتورى رضاخان و  .0مبارزه عليه امپرياليسم انگليس
اين حزب متشكل از عدهاى روشنفكر ،كاسب ،كارمنـدان ادارات و صـنعتگران بـود.
اين حزب در مجموع يك حزب فراگيـر و تـودهاى نبـود .امـا جـزِ تهـران در تبريـز و
قزوين و رشت نيز شعباتى داشت .اما عليرغم آنكه اين حزب يك حزب تودهاى نبـود.
از يك پوئن مثبت برخوردار بود و آن حضور سـليمان ميـرزا و ميـرزا شـهاب كرمـانى
دررطس حزب كه در مردم نفوذ داشتند.
حزب اجتماعيون كلوبى داشت كه اعضاِ حزب در آن جمع مىشدند .و محلى نيـز
براى ورزشى داشت كه محل تجمع جوانان حزب بود .جز اينها يـك شـركت تعـاونى
داير كرده بود .كه بهتوزيع اجناس ارزانقيمت بين كارگران مىپرداخت.
حزب كمونيست دردو سطح با حزب عاميون ارتبا داشت .درسطح علنى بـهشـكل
ارتبا هـاى سياسـى و در سـطح مخفـى بـهشـك عضـويت اعضـاِ حـزب در حـزب
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اجتماعيون .حزب كمونيست در شركت تعاونى حزب اجتماعيون نيز عضـويت داشـت.
و بدينوسيله امكان ارتبا تودهاى بيشترى داشت.

تالش براى جبهه واحد عليه ديكتاتورى
حزب كمونيست كوشيد بعـد از كنگـره دوم در آسـتانه ايـن كنگـره بـا نيروهـاى ملـى
همكارى كند بههمين خاطر حزبى شكل گرفـت بـهنـام حـزب انقالبـى جمهـورى كـه
متشكل بود از نيروهاى ملى حزب كمونيسـت .نماينـدگان مترقـى ايـالت و عـدهاى از
افسران انقالبى.
در اروپا نيز اين همكارى با نيروهاى ملى شكل گرفـت و بيانيـهاى منتشـر شـد كـه
بهبيانيه «بيان حق» معروف است.
 .3مبارزه با رژيم ديكتاتورى رضاخان .0 ،مبارزه بـا اسـتعمار و  .2دفـاع از آزادى و
استقالل ايران
اين تال حزب تـاكتيكى و ديرهنگـام بـود .و نتوانسـت در يـك جبهـه سراسـرى
گستر يابد.

نقد حزب كمونيست ايران
اردشير آوانسيان از اعضاِ رهبرى حزب كمونيسـت ايـران انتقـادات خـود را از حـزب
چنين فرموله مىكند
 .3نداشتن شناخت درست از جامعه .0 ،فعال نبودن حزب درتمامى اقشار و طبقات،
 .2كار ناكافى ميان دهقانان .2 ،گرايشات سكتاريستى و دگماتيسمى درحـزب .5 ،نداشـتن
كادرهاى باتجربه .6 ،دگم بـودن كادرهـا و درك مكـانيكى از ماركسيسـم و  .5اهميـت
كافى ندادن بهجبهه واحد ملى و ضدامپرياليستى

هنر حزب
عيب مىجمله بگفتى هنرش نيز بگوى

نفى حكمت نكن از بهر دل عامى چند
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حزب در يك جامعۀ در حال بحران متولد شد .انقالب گيالن از يك سـو ،و تعمـيم
قدرتهاى جهانى براى استقرار يك حكومت مقتدر در ايران از سوى ديگر.
پس در نخستين گام حزب با دو چالش مهم روبهرو بود.
 .3انقالب گيالن و  .0رضاخان و استراتژى جديد امپرياليسم

انقالب گيالن
حزب بايد بر سر چهار مقوله اساسى در مورد انقالب گيالن بهنتيجه مىرسيد
 .3ماهيت انقالب .0 ،رهبرى انقالب 2 ،نيروهاى شركتكننده در انقالب و  .2برنامه
حداقل و حداكثر حزب در اين مرحله از انقالب

دو تحليل و دو جناح
همانگونه كه در تزهاى ارائه شده سلطانزاده و حيدرخان بهعنـوان دو جنـاح قدرتمنـد
حزب عدالت و حزب كمونيست ،حزب با دو تحليل روبهرو بود.
ديدگاه نخست كه ديدگاه اكثريت حزب بهرهبرى سلطانزاده بـود .معتقـد بـود كـه
مرحله انقالب ملى و ضدامپرياليستى است .و بايد سه شعار را در كنـار هـم پـيش بـرد.
مرو بر انگليس ،مرو بر شاه و مرو بر مناسبات فئوداليسم.
همين ديدگاه درعمل با ميرزا كوچكخان دچار برخوردهايى شـد .و ميـرزا طـرح مسـئله
ارضى را مخال توافق با بلشويكها مىدانست .و آنرا تبليغات كمونيستى اعالم كرد.
ديدگاه دوم كه اقليت حزب بود .و ليدر آن حيدرخان عمواوغلى بود .اين ديدگاه كمى
بعد دركنگره باكو بهديدگاه رهبرىكننده حزب بدل شد .و معتقد بهرهـايىبخـش بـودن
انقالب بود .مىپذيرد و هژمونى از آن ميرزا باشد .و طرح مسائل ارضى را غلط مىداند.
هرچند سير شتابنده وقايع فرصت نداد كـه حـزب ديـدگاه دوما را بـهمحـك
تجربه بگذارد.

حزب کمونیست ایران

223

 .2رضاخان و استراتژى جديد امپرياليسم
حزب درابتدا درنيافت كـه اسـتراتژى امپرياليسـم تغييـر يافتـه اسـت .و درمـورد نقـش
رضاخان دچار اشتباه شد .و تا مدتى كه براين باور بود كه رضاخان نماينـده بـورژوازى
ملى است .و رضاخان و سيدضياِ را دمكراتهاى چپ ارزيابى كـرد .هرچنـد بـهزودى
بهاشتباه خود پى برد.

فرصتى كم
از انقالب گيالن بهبعد تا استقرار كامل ديكتاتورى رضاخان حزب فرصت كمى داشـت.
تا سازمانهاى خود را احياِ كند .و بتواند ريشههاى عميقـى در جامعـه بدوانـد .حـزب
دراين مدت كم دستاوردهاى خوبى داشت.

دگماتيسم حزبى
در جامعهاى چند ساختى مثل ايران كه از بردهدارى در آن مىتوان ديد تا اشـكال نـوين
سرمايهدارى با سنت و مليتهاى مختل  ،در نبود يك طبقه كارگر آگاه صنعتى ،حـزب
كمونيست يا هر حزب ديگرى نمىتواند ميـون از خطـا در دركهـاى دگماتيسـمى و
مكانيكى نباشد.
اگر ديكتاتورى رضاخان بهآن سرعت مستقر نمىشد .بدون شـك حـزب قـادر بـود
بهاشكاالت خود فائق آيد و با تحليل عميق از جامعه و درك زنده و پويا از ماركسيسـم
بهحزبى تودهاى تبديل گردد .اما با اين همه سازماندهى رنجبران ،آگاهى دادن بـهاقشـار
طبقاتى كه در آن روزگار در مادون آگاهى طبقاتى بودند .و طرح شعارهايى كـه بعـد از
گذشت يك قرن هنوز درمان اصلى زخمهاى كهنه جامعه ما اسـت كـارى بـس بـزرو
بوده است.
حزب كمونيست در زمانىكه استقالل ملى و سياسى ،آزادىهاى دمكراتيك ،حمايت
از صنايع مادر ،ايجاد راهآهن سراسرى ،بانك ملى ،بانك كشاورزى ،قانون كـار ،انقـالب
ارضى ،حقوق زنان و كودكان را مطرح كرد كه رجل سياسى آن روزگـار هـيچ كـدام از
اين مقوالت در مخيلهشان خطور نمىكرد.
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ارتجاع سياه ،رضاخانى و حكومتهاى بعد از آن ،بـا تمـامى سـركوبهـايى كـه از
حزب كمونيست و جريانات بعدى چپ كردند .وقتـى درپـى راهحـلهـايى بـراى حـل
معضالت جامعه بودند .نتوانستند از زير بار شعارهاى حزب شانه خالى كنند.
راه آهن سراسرى ،بانك ملى ،بانك كشاورزى ،قانون كار ،بيمههاى اجتماعى ،همـه و
همه اجراى نيمبند و دست و پا شكسته همان شعارهايى بود كه حزب بهميان مردم برده
بود .و در ليست طلبهاى مردم از حكومت قرار داشت.
و اين همه كارى بزرو بود كه بهبهاى تحمل سختىهـا ،جانفشـانىهـا ،شـكنجههـا
درزندانها و اعدامهاى بسيارى ممكن بود.
گذارى پررنج و تعب و خونين از جامعهاى عقب افتاده بهجامعهاى مدرن و امروزين.

ريشههاى تحليل اشتباه حزب نسبت بهرضاشاه
كودتاى سيدضياِ و رضاخان (سال  )3066و اعالميه معروف سيدضياِ كه با دسـتگيرى
عدهاى از رجال و اشراف همراه بـود توانسـت بسـيارى از مليـون و نيروهـاى چـپ را
بفريبد .سلطانزاده در سال  3223( 3600شمسى) در كتاب اقتياد و مسائل انقالب ملى
دركشورهاى خاور دور و نزديك ،درمورد كودتاى سوم اسفند  3066چنين اظهارنظر مىكند
«اين وضع ناثابت دولت ادامه يافـت تـا سـرانجام گروهـى از دمكـراتهـاى چـپ
پهكمك نيروهاى قزاق بهواژگونى حكومت اقدام كردند ».و سپس ضمن اشاره بهاعالميه
سيدضياِ وى را نماينده بورژوازى ايـران كـه عليـه آريستوكراسـى متكـى بـهانگلسـتان
برخاسته معرفى مىكند».
دمكراتهاى انقالبى چون ميرزاده عشقى و فرخى يزدى نيز دچار همين خو بينـى
مىشوند كه صادركنندگان بيانيه كودتا (سيدضياِ و رضاخان ميـرپنج) بـهمفـاد آن بيانيـه
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
انقالب و تئورى انقالب جهانى (مسئلهاى كه بعد از پيروزى انقالب اكتبر  3635دربـاور
بسيارى از رهبران جنبش جهانى كمونيستى بود .كه بهزودى انقالبى سوسياليستى تمامى
غرب را تسخير مىكند) در ذهن رهبران شوروى اين مسئله شكل گرفت كه بـهحفـظ و
تقويت تنها كشور سوسياليست بپردازنـد .و در شـرق نيـز از جنـاح مترقـى بـورژوازى
درمقابل بورژوازى وابسته بهامپرياليسم حمايت كنند.
اين ديدگاه در ايـران بـهشـكل حمايـت شـوروى و حـزب كمونيسـت از مسـتوفى
درمقابل قوام و برادر وثوقالدوله تظاهر كرد.

دو اشتباه تاريخى
 .3نخست آنكه نقش تاريخى رضاخان بهدرستى ارزيابى نشد .و رضاخان عليرغم تمـام
فريبكارىهاى اوليها و افههاى ضدانگليسى ،ضداشرافى و ضدفئودالىا  ،تا بـهآخـر
نماينده طبقه بورژوا ـ مالك باقى ماند.
 .0تقويت اتحاد شوروى بهعنوان تنها كشور سوسياليستى جهانى ،نه از راه خـامو
كردن حركتهاى انقالبى در شرق بلكه حمايت از آنها و سـمت و سـو دادن بـهآنهـا
امكانپذير بود.
دولت شوروى در اواخر فوريه  3602طى تلگرافى بهمجلس شورا اظهـار اميـدوارى
مىكند كه خلق ايران تحت رهبرى خردمندانه سردار سپه بهزندگى دست يابد)3223( .
روزنامه ايزوسيتا در  36دسامبر  3222( 3605شمسـى) چنـين مـىنويسـد «درسـال
 3602ديكتاتورى بورژوازى ملى رضاخان پديد آمـد .ايـن ديكتـاتورى طـى سـالهـاى
05ـ 3600مسائل مورد اختالف را با فئودالهاى مرزنشين حل كرد.
قرارداد  3636انگليس را ملغى ساخت .مالياتهاى گمركى حوالى مرزهاى شـوروى
را كه در سال  3602وجود داشت از ميان برداشت و بـا ظفرمنـدى عليـه خواسـتههـاى
انگليس مبارزه كرد .و در نتيجه زمينهاى فئودالها بهدست تجار افتاد .شيوههاى كشـت
فئودالى مضمحل گشت و پيشرفتهاى فراگيرانـه در اقتيـاد روسـتايى پديـد آمـد .بـر
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ويرانههاى سلطنت نيمهفئودالى قاجـار ،سـلطنت جديـد رضـاخان بـا ايـدههـاى نـوين
اجتماعى استوار گشت».
اردشير آوانسيان در مقالهاى در مورد دانشگاه كوتو (مجله دنيا ـ ارگان كميته مركزى
حزب توده) متذكر شد كه در مالقاتى كه بين برخـى از كمونيسـتهـاى ايـران و سـفير
وقت شوروى در تهران شومياتسكى كه از تير  3220بهايران وارد شده بـود ،دسـت داد.
سفير شوروى رضاخان را شخيى مترقى ارزيابى مىكرد.

زمينههاى فريب
 .3تغيير تاكتيك انگلستان
انگلستان در ارزيابىهايش بهاين نتيجه رسيد كه مسـتعمره كـردن ايـران مثـل هنـد،
مقدور نيست و اجراى قرارداد  3636هم بـا مخالفـت جـدى مـردم و رهبـران سياسـى
روبهرو شده است .پس در پى آن برآمد تا بهگونهاى ديگر بهاهداف خود برسـد؛ كودتـا،
تشكيل دولتى قدرتمند و ارتشى تحت فرمان و بهدست گرفتن نبض اقتيادى كشور.
 .0سيدضياِ به محـض كودتـا بـا شـعارهاى چـپ و راديكـال وارد شـد .عـدهاى از
فئودالها را دستگير و برخى از هواداران انگليس را بهزندان انداخت.
 .2بعد از سيدضياِ ،رضاخان تا سال  3222با شعارهاى ضدانگليسى و ملى و مغازله
با اتحاديههاى كارگرى و اتحاد شوروى و پُز جمهورىخواهى توانست بخش زيـادى از
مليون و چپها را بفريبد اصالحات نيمبند و ناقصالخلقـه او در زمينـههـاى اقتيـادى،
اجتماعى و فرهنگى نيز اين چشمانداز را گشود كه رضاخان ميمم است بـهبـورژوازى
ملى ايران تكيه كند و اين نمايندگى اين طبقه را بهعهده گيرد سلطانزاده در كتاب ايران
در مورد موج جمهورىخواهى چنين مىنويسد
«روشن است كه امپرياليستهاى انگليسى نمىخواهند دولتى از ناسيوناليسـتهـا را
كه بنابر ماهيتش ضدانگليسى خواهد بود .اگر از راه غيرقانونى بهوجود آيد بـهرسـميت
بشناسد .چنين وضعى ظاهراً برخى از جمهورىخواهان سرسخت را وادار مـىسـازد از
اعالم فورى جمهورى در گذرند .دولت جمهورى بر ارتش آفريده وزير جنگ رضاخان
تكيه خواهد داشت .خود رضاخان از محبوبيتى كالن برخوردار است .و نهتنهـا بـهمثابـه
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آفريننده ارتش ملى ايران بلكه همچنين سياستمدارى با ارز » سير بعدى حوادت نشان
داد كه جمهورىخواهى رضاخان تظاهرى بـراى فريـب نيروهـاى راديكـال و تضـعي
روزهاى آخرين سلسله قاجار بوده است.

توافق شوروى با انگليس
دولت انگليس براى عقد قرارداد تجارى با دولت شوروى كه براى روسها حائز اهميت
بود ،شروطى را مطرح كرده بود
 .3پايان دادن بـهتبليغـات ضدانگليسـى و  .0پايـان دادن بـهحمايـت از نيروهـاى
انقالبى درشرق
كراسين نماينده شوروى طى مياحبهاى اعالم داشت «ما حاضريم اين شر را تنهـا
براساس رعايت متقابل آن ،و آنهم پس از آنكه كميسـيون ذييـالحيتى تمـام شـرايط و
همۀ مسائل پيچيده سياسى مربوطه را تعري كرده بپذيريم.
در يكى از اسناد وزارت خارجه بريتانيا ( 35اوت  3602ـ شماره  )3056كـه توسـط
يكى از جاسوسان انگليسى از صورت جلسـه كمينتـرن كپـىبـردارى شـده اسـت خبـر
مىدهد كه در نشست  36ژوئيه  ،3602تبليغات ضدشوروى توسط عمال انگلـيس را در
ايران تخطى از وعدههاى دولت انگليس طى يادداشت  32ژوئـن مـىدانـد و بـهبخـش
خاورى بينالمللى كمونيست اجازه داده مىشود بهكار خود در آسيا بهويـژه در ايـران از
براى مقابله با كار انگليسىها ادامه دهد .همين جاسوس گزار مىدهـد كـه بـهحـزب
كمونيست ايران اجازه داده شده است كه با تمام قوا بهتحريم محيـوالت انگلسـتان در
ايران ،بينالنهرين و عربستان ،كمك برساند.
همين گزار نشان مىدهد كه توافقى ضمنى بين شوروى و انگليس بوده اسـت تـا
دو طرف از تبليغ بر عليه يكديگر خوددارى كنند.

حمايت شوروى از حكومتهاى ملى
در  36نوامبر  3603چچرين طى نامهاى بهاسـتالين مـىنويسـد كـه «حكومـت شـوروى
مىبايستى نهتنها خود را بهحمايت سياسى از جنبشهاى رهايىبخش ملى ،خاور زمـين
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محدود سازد .بلكه الزامآور است حكومتهاى ملى جوان را كمك كند تا اقتيـاد خـود
را انكشاف بخشند و كادر تربيت كنند.

انقالب در شرق وجهالمصالحه با غرب
تروتسكى درنامهاى كه بهوزارت امور خارجه بهرفيق چچـرين مـىنويسـد بـه دو نكتـه
تأكيد مىكند
 .3انقالب سويتى در شـرق بـا توجـه بـهوضـعيت آن كشـورها و مشـكالت فعلـى
شوروى نه ممكن و نه بهصالح است.
 .0بايد از انقالب سويتى (سوسياليستى) در شـرق بـهعنـوان يـك وسـيله امتيـازآور
درمعامله باانگليسها استفاده كرد.
بهكميسيارى ملى امور خارجه بهرفيق چچرين
رونوشت بهرئيس لنين ،كامن  ،كرستسكى و بخارين
تمام اطالعات مربو به وضع خيوا ،ايران و بخارا و افغانستان بر اين واقعيـت اسـت
(فاكت) گواهى مىدهد كه انقالب سويتى درلحظه كنونى در اين كشـورها بـزروتـرين
دشوارى هاى ممكن را براى مـا موجـب خواهـد گشـت .حتـى آذربايجـان (شـوروى)
عليرغم صنعت نفت و ارتباطاتش با روسيه قادر نيسـت بـهروى پـاى خـود بايسـتد تـا
زمانىكه وضع در باختر تثبيت نگشته است .و وضع صنايع و ترانسپورت خودمان بهتـر
نشده است ،خطرات لشكركشى سـويت در خـاور كمتـر از خطـرات جنـگ در غـرب
نخواهد بود از سوى ديگر ،و در اين مورد تأييد هرچه بيشتر موجود اسـت در سياسـت
بريتانيا بههيچوجه يگانگى مطلق نظر ديده نمـىشـود .و مـا ظـاهراً مـىتـوانيم پيـدايش
يگانگى نظر را بهتعويق بيندازيم .از اين نتيجه مىشود كه انقالب سويتى در شرق اكنون
براى ما عمدتاً بهمنزله يك وسيله حل معامله ديپلماتيك با انگلستان امتيـاز كـرده اسـت.
لذا نتيجه مىشود
 .3در شرق ما بايد بهكار سياسى و تربيتـى بپـردازيم دروس سياسـى ،كـار حزبـى و
تشكيالتى مدرسين نظامى و غيره ،درحالىكه نبايد از هيچ گونه توصيهاى عليه گامهـايى
كه چه از روى حساب و چه ضرورتاً حمايت نظامى ما را در بر گيرد فروگذار كرد.
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 .0ما بايد با استفاده از همه طرق و وسايل بهتأكيد داير بر آمادگى خـود در رسـيدن
بهتفاهم با انگلستان در مورد شرق ادامه دهيم.
تروتسكى

چند نكته
 .3اين نامه در اسناد تروتسـكى موجـود اسـت .0 ،نظـر سـلطانزاده تئوريسـين حـزب
كمونيست ايران دركنگره دوم كمينترن درست مقابل نظر تروتسكى است و معتقد اسـت
انقالب در شرق بهنفع شوروى است .2 .اين نامه  2ژوئن  3602نوشته شـده اسـت كـه
ميادف است با تشكيل جمهورى گيالن توسط ميرزا كوچكخان .2 .ايـن نامـه بعـدها
اساس تفكر سياست خارجى شوروى در برخورد با حكومت ايران قرار گرفت.

درك غلط شوروى از رضاخان
چشميران پس از بهحكومت رسيدن رضاخان در هفتهنامـه كمينتـرن چنـين مـىنويسـد
«دولت ملى سردار سپه رضاخان ،زير حمله امپرياليستهاست و فئـودالهـا بـهتحريـك
امريكا و انگليس جنگ داخل عليه وى را آغاز كردهاند (مجله كمينتـرن ارگـان احـزاب
كمونيست تمامى كشـورها بـود و چشـميران بايـد از ايـدئولووهـاى حـزب سوسـيال
دمكرات روس باشد)
نويسندهاى ديگر از كمينترن تحت عنوان «حوادت ايران» چنين مىنويسد «رضاخان
زير فشار انگليسىها بود و مبارزه علنى آنهـا عليـه وى در لبـاس بازگشـت احمدشـاه
بهايران صورت مىگرفت».
باز هم در هفتهنامه كمينترن نويسندهاى انتقال سلطنت قاجار بـهپهلـوى را مرحلـهاى
مهم از انكشاف حكومت ايران دانست .قاجار را نماينده ارتجـاع و رضاشـاه را نماينـده
بورژوازى شهرى ،بازرگانان ،پيشهوران و كارمندان دولت قلمداد كرد و بـر ايـن عقيـده
بود كه فئودالها عليه رضاشاه متحد شدهاند.
ايرانسكى نيز از ديكتاتورى بورژوايى رضاخان كه بهاقدامات پيشرو دست زده است
ياد مىكند و از مبارزه دولت ملى رضاخان عليه فئودالها سخن مىگويد.
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سادوفسكى يكى ديگر از نويسندگان كمينترن رضاخان را چنـين ارزيـابى مـىكنـد
«رضاخان منافع طبقه معينى را نمايندگى نمىكند و پايـه اجتمـاعى ثـابتى نـدارد .وى از
همه بهدمكراتها نزديكتر است .و اينكه امپرياليستهاى انگليسـى درصـدد بودنـد از
هروسيلهاى براى واژگـون سـاختن رضـاخان و جانشـين سـاختن وى توسـط يكـى از
معتمدترين خويش استفاده كنند.
راسكو لينكوف فرمانده پيشين ناوگان شوروى در دريـاى مازنـدران در سـال 3603
چنين مىنويسد قدرت وثوقالدوله توسط رضاخان كه هوادار استقالل ايران و سياسـت
اصالحات است كنترل خواهد شد .وى (رضاشـاه) در مبـارزه عليـه زمينـداران فئـودالى
بهقدرت رسيد.

تصحيح ديدگاه حزب نسبت بهرضاخان
اقدامات فريبكارانه سيدضياِ و رضاخان از لغو قرارداد  3636گرفته تا دستگيرى عدهاى
از هواداران انگليس و اشراف فئودال تا سهيم كردن بخش فوقانى بـورژوازى در قـدرت
و رفرمهاى روبنايى نتوانست مدت زيادى حزب كمونيست ايران را بفريبد .و حـزب از
 3222تا كنگره دوم بهماهيت رضاخان پى برد.
در كنگره دوم حزب بهدرستى از تغيير تاكتيك انگليس در ايـران و روى كـار آمـدن
رضاخان در رابطه او با انگليس و پايگاه بورژوا ـ مالك او سخن گفت .و خـط بطالنـى
برملى بودن و يا نماينده بورژوازى ملى بودن درك راست كشيد.
گرچــه شــوروى بــا همــان درك دفــاع از تنهــا كشــور سوسياليســت ،همكــارى بــا
دولتهايى شبيه رضاخان و عدم حمايت از جنبشهاى انقالبى ،همچنان رضاخان تأييد
مىكرد .و او را همچنان نماينده بورژوازى ملى مىدانست.

ديدگاه راست در حزب بر سر اعالم جمهورى
يك سال قبل از انقراض سلسله قاجار مسئله جمهورى مطرح شد.
عناصر مترقى عليه سـلطنت و بـهنفـع جمهـورى موضـع گرفتنـد .رضـاخان كـه در
فرصتطلبى سرآمد همه بود خود را طرفدار جمهـورى نشـان مـىداد .تـا از يـك سـو
بهانقراض سلسله قاجار كمك كند و از سويى ديگر عناصر مترقى را بفريبد.
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حزب كمونيست در بيانيهاى نظر را نسبت بهجمهـورىخـواهى رضـاخان چنـين
بيان داشت «رضاخان در عين اينكه انقالبات شمالى ايران را سـركوب نمـود .بـيش از
پيش مورد اطمينان انگليسها واقع گرديـد .از طـرف ديگـر چـون بـهتنفرنامـه ملـت از
سالطين قاجار پى برده بود .لـذا جنبـه جمهـورىطلبـى بـهخـود داده خـود را طرفـدار
حكومت شوروى قلمداد كرد تا افكار عامه را بفريبد».
حزب كمونيست بهطرفدارى از جمهورى متينگ بزرگى ترتيـب داد در ايـن متينـگ
عدهاى از نمايندگان دهات اطراف شهر رشت هم حضور داشـتند .كميتـه ايـالتى گـيالن
بيانيهاى عليه سلطنت و بهنفع جمهورى منتشر كرد عنوان اين بيانيه «عكس شـاه را پـاره
كنيد» بود.
دربين عناصر مترقى و عـدهاى از افـراد حـزب كمونيسـت (بـاقرزاده و جليـلزاده)
عوامفريبى رضاخان كارگر افتاد و آنها باور كردند كه او طرفـدار جمهـورى و نماينـده
بورژوازى ملى ايران است حزب با اين ديدگاه بهمبارزه پرداخت و در بيانيه كنگـره دوم
چنين موضع گرفت «رضاشاه بهتمام معنـى ارتجـاع قـرون وسـطى را در ايـران مسـتقر
نموده دكترين جنبش آزادىطلبانه و افكار مترقىخواهانه را با زور نابود كرد».

جمهورى و مواضع جريانات
اجتماعى مواضع مختلفى گرفتند.

نسبت بهجمهورى جريانات مختل
 .3فرصتطلبان
رضاخان و هوادارانش در مجلس و ارتش دردامـن زدن بـهجـو جمهـورىخـواهى،
بهدنبال جمهورى نبودند .مىخواستند مقدمات سرنگونى احمدشاه آماده شود.
 .0مرتجعين
هواداران سلسله قاجار ،اشراف و مالكين با جمهورى مخال بودند .آنان بقاى خـود
را در بناى سلسله قاجار مىديدند.
 .2مليون كه بهدو جناح تقسيم مىشدند.
ـ يك جناح مخال بودند .چرا كه برنده نهايى جمهورى را رضاخان و ديكتـاتورى
او مىدانستند .پس احمدشاه را بهعنوان يك شاه دمكرات بهرضاخان ديكتاتور و رئـيس
جمهور ترجيح مىدادند.
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ـ جناحى ديگر كه رضاخان را نماينده بورژوازى ملى مىدانستند و معتقد بودنـد بـا
اعالم جمهورى دوره جديدى در تاري ايران گشوده خواهد شد.
 .2حزب كمونيست ايران
درحزب دوديدگاه عمل مىكرد .ضمن اينكه هردوجناح با شعار جمهورى موافق بودند.
ديدگاه راست رضاخان را نماينده بورژوازى ملى مىدانست .و شـعار جمهـورى را
در جهت براندازى سلسله قاجار و روى كار آمدن حكومتى جمهورى مىديد.
ديدگاه دوم انقراض قاجار و استقرار حكومت جمهورى را گامى بهجلو درتحوالت
سياسى ايران مىديد .هرچند برنده اين شـعار رضـاخان بـود .بـا ايـن حـال مبـارزه بـا
جمهورى رضاخان را آسانتر از مبارزه با سلطنت رضاخان مىديد.

چند نكته
 .3ما از يك طرف با يك شاه دمكرات روبهروييم كه خود را پادشاه مشروطه مىدانـد و
اين پادشاه در تقسيم كار جهانى از دور خارج شده است.
 .0از سوى ديگر رضاخان را داريم كه در حال تحكيم ديكتـاتورى فـردى اسـت .و
نهادهاى سركوب را قبضه كرده است .و جز اين كانديداى انگليس است براى استراتژى
جديد آنها.
در چنين شرايطى مسئله جمهورى مطرح مىشود.
رضاخان سعى كرد بر اين موج سوار شود تا با طناب ديگـران مـاهى خـود را صـيد
كند .قاجار را بهتـاري بسـپارد .و ديكتـاتورى خـود را بـا نـام جمهـورى برقـرار كنـد.
روحانيت بهمخالفت برخاست و رضاخان دستور سـركوب جمهـورىخـواهى را داد .و
مدتى بعد با بهانهاى ديگر احمدشاه را بركنار و سلطنت را بهخاندان خود منتقل كرد.
مليونى كه براى جلوگيرى از ديكتاتورى رضاخان با شعار جمهورى مخالفت كردنـد
نتوانستند از صعود رضاخان جلوگيرى كنند بهچند دليل
ـ نخست آنكه ساخت سياسى قاجار توان حل بحرانهاى جارى را نداشت .جامعـه
نيازمند يك تحول ديگرى بود .و اين از توان اشرافيت پوسيده قاجار خارج بود.
ـ دوم ديگر مخالفين ديكتاتورى رضاخان فاقد برنامه و توان الزم براى از كار افتادن
استقرار موتور ديكتاتورى بودند.

حزب کمونیست ایران

233

پس مخالفت با جمهورى نهتنها رضاخان را از كسب تمامى قدرت باز نداشت .بلكه
كشور را از سيستمى دمكراتيك كه در نبود رضاشاه (در سال  )3202مىتوانست كارآيى
داشته باشد محروم كرد.
ديكتــاتورى رضــاخان كــه بــا در نظــر گــرفتن تمــامى شــرايط داخــل و خــارج،
اجتنابناپذير بود .چه در شكل جمهورى و چه سلطنت درسال  3202از بين رفت .امـا
سيستم سلطنت بهپسر اجازه داد كه جاى خالى پدر را پر كند و حكومتى  05ساله
و سياه بركشور تحميل كند.
اين شانس بود كه بعد از سقو ديكتاتور و تبعيد رضاشاه ،با آمدن رئيس جمهـورى
منتخب مجلس يا منتخب متفقين (امريكا ،شوروى ،انگليس) ايـران بـهسـوى دمكراسـى
حركت كند .فرامو نكنيم كه بعد از شهريور  02ما با آزاد شدن نيروهاى ملى ،چـپ و
مذهبى روبهرو هستيم.

شجرۀ خبيثه
دراين خاكى كه ايرانست نامش
بانگ انسانى دمى پيشين نهيب شوم اهريمن نشد خاموش
در اين كشور اگر جبارها بودند مردمكُش
از آنها بيشتر گردان انساندوست جنبيدند
بهناخن خارۀ بيداد را بىباك سنبيدند
(احسان طبرى)

در سراسر حكومت رضاخانى و اعوان و انيار نسبى و سببىا و در تمـامى طـول
تاري نوشته و نانوشته ما در مقابل نعرههاى شوم اهـريمن ،هميشـه بانـگهـاى انسـانى
مترنم بوده است .در هيچ كجاى اين تاري  ،بهشـهادت سـنگ نوشـتههـا و نوشـتههـاى
مكتوب ،حتى قلم بهدستان دربارى ،لحظهاى نمىتوان يافت كـه مـردم در پـى بهـروزى
كشورشان سالح را بر زمين گذاشته باشند و در برابر جباران مردمكُش سـر فـرود آورده
باشند بهتمامى.
تاري ما بهراستى كه تاري جانفشانىها و گردنفرازىهاى گردانهاى انساندوسـتى
است كه درپى بهروزى مردم خود دست از همه چيز شستهاند .از جان و مال گرفتـه تـا
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نام و ننگ .در برابر اين خيل هميشه سرفراز تاري  ،شجره خبيثهاى ص كشيدهاند .كـه
در دورهها و سلسلهها ،جامهها و سالحها و عنوانهايشان تغيير كرده است اما همگى از
يك تخم و تركه بودهاند ،عمله ظلم.
با بررسى اسناد نظميه در كتاب فعاليت كمونيستى در دوره رضاشـاه بـا نـام كسـانى
روبهرو مىشويم كه بهعنوان سگان آستان رضاخانى بهترين فرزندان اين مـرز و بـوم را
در سياه چالهاى رضاخانى شكنجه كردهاند .از پا در آوردهاند تا دست اربابانشان بـراى
غارت ثروتهاى مردم باز باشد.
رضاخان را آنها كه آوردند .خود بردند( .گويا چرچيـل در وقـت رفـتن رضـاخان،
صحبتى بهاين مضمون كرد) ،شجرۀ خبيثۀ او نيز راهى زبالهدان تاري شد .و در حافظـه
اين مردم بهعنوان جالد ثبت شدند .اما آنچه كـه بـاقى مانـد سـنت حسـنه گـردانهـاى
انساندوست بود.

نامها و عناوين آدمكشان رضاخانى از البالى اسناد نظميه
 .3يارمحمد افشار ـ مسئول پرونده غفارزاده رهبر حزب عدالت .0 ،سلطان على نامور ـ
مسئول پرونده (كودتاى عليه رضاخان) ديوان بيگى محكمه .2 ،احمد مشـايخى ـ كفيـل
ايالت آذربايجان مسئول دستگيرى  06نفر .2 ،سرهنگ پاشا ـ رئيس نظميه آذربايجـان ـ
مسـئول دسـتگيرى  06نفـر .5 ،مفتـش نايب سـوم جعفـر قلـىخـان ـ نظميـه اردبيـل،
 .6سـلطان نيـرالهخـان آزادراد ـ رئيـس تـأمينـات .5 ،سـردار اسـعد ـ وزيـر جنــگ،
 .2سرهنگ درگاهى ـ رئيس كل تشكيالت نظميه .6 ،حسين سـميعى ـ وزارت داخلـه،
 .32على منيور ـ ايالت آذربايجان .33 ،سرهنگ عبـداهللسـي ـ رئـيس نظميـه ناحيـه
شمال غرب .30 ،على اشرفخان ـ رئيس شعبه اطالعات .32 ،علـىخـان درخشـان ـ رئـيس
شعبه دو تأمينات .32 ،اميرلشكر آيرم ـ رئيس تشكيالت نظميه .35 ،سـرتيپ انيـار ـ رئـيس
اداره كل شهربانى .36 ،فروز ـ بازجوى پرونده پيشهورى .35 ،احمد عاصم ـ قضـات
دادگاه ـ پيشهورى .32 ،محمدعلى آشتيانى ـ قضات دادگاه پيشهورى .36 ،دكتـر حسـن
سميعى ـ قضات دادگاه پيشهورى .02 ،عدالتپور ـ داديار .03 ،صادق احتشـام ـ پلـيس
سياسى .00 ،سرمد ـ داديار .02 ،احمد احمدآبادى ـ اداره اطالعات .02 ،حسين نوريـان
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ـ اداره اطالعات .05 ،كامكار ـ بازپرس شعبه مخيوص .06 ،نايب سـرهنگ بيـات ـ رئـيس
نظميه خراسان .05 ،نيراله اسفنديارى ـ بازجوى شكيبا .02 ،جوانشير ـ پليس سياسـى،
 .06دانشور ـ مدير اداره سياسى .22 ،محمود جم ـ والى ايالـت خراسـان .23 ،سـرتيپ
كوپال ـ رئيس كل تشكيالت نظميه .20 ،حسين ـ رئيس دفتـر مخيـوص شاهنشـاهى،
 .22حسين آقاخان خزاعى ـ اميرلشكر .22 ،سرتيپ زاهدى ـ رئيس نظميه و  .25ميـرزا
محمود بهادر ـ ايالت گيالن

بازخوانى دو پرونده
بهكوشش كاوه بيات بخشى از اسناد نظميه در فاصله سالهاى 3232ــ 3222تحـت نـام
فعاليتهاى كمونيستى در دوره رضاشاه چاپ شده است.
بازخوانى  0پرونده در اين مجموعه ما را بهنكات زيادى در دوره فعاليتهاى حزب
كمونيست ،و سيستم بازجويى و دادگاه رضاخان آشنا مىكند.

پرونده پيشهورى
 .3نخستين بازجويى در تاري  6دى  3226صورت مىگيرد.

چگونگى دستگيرى پيشهورى
غالمرضا شيرازى يكى از كارگران كمپانى نفت جنوب بهنظميه آبادان راپرت مىدهد كه
بنا بهتشويق يوس افتخارى (يوس افتخارى و رحيم همداد از رهبران اعتيـاب سـال
 3222كارگران كمپانى نفت جنوب بودند .كه دستگير و بهتهران اعزام شدند)
بههمراه يك نفر ديگر از تهران بهروسيه اعزام مىشوند .و در بازگشت از روسيه طى
مالقاتى با عطاِ شوفر (عطاِ آر از فعالين اتحاديه كارگرى تهـران) بـا فـردى بـهنـام
شرقى مالقات مىكند .كه شرقى جهت پيشرفت اتحاديه كارگرى و مرام كمونيستى بهاو
تعليماتى مىدهد و او را روانه خوزستان مىكند.
غالمرضا شيرازى خانه محمدخان انزابى معلم مدرسه شوروى را شناسايى مىكنـد و
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بهدنبال آن على شرقى دستگير مىشود .در مواجه شـرقى بـا غالمرضـا شـيرازى معلـوم
مىشود كه على شرقى با او مالقاتى نداشته است و شرقى اسم مستعار فرد ديگرى بـوده
است .پليس در بازرسى وسايل على شرقى چكى بهامضاِ پيشهورى بهدست مىآورد .و
بهدنبال آن پيشهورى دستگير مىشود.

نام ،كودكى ،تحصيل و جوانى
پيشهورى در جواب سؤال بازجو از كودكى و جوانى خود چنين مىنويسد.
ميرجعفر پيشهورى فرزند جواد اهل خلخال آذربايجـان .معلـم مدرسـه ايـران و شـوروى
متأهل صاحب يك بچه .كه قبل از معلمى مدت دو سال كتابفرو بوده است.
تا سن  32سالگى در خلخال بود .اما پس از آنكه زندگىشان توسط ايـل شاهسـون
غارت شد بههمراه خانوادها بهروسيه مهاجرت كرد.
در بادكوبه بهكار تحييل در مدرسه ايرانيان مىپـردازد .بعـد از اتمـام تحيـيل وارد
دارالمعلمين شد (تربيت معلم) .و بعد از اتمام ايـن دوره معلـم شـد ،در مدرسـه اتحـاد
ايرانى در آن مدرسه فارسى ،تركى ،شرعيات درس مىداد و در مدرسه بلديه باكو معلـم
زبان تركيه و ساير دروس بود.
بعدها بهايران آمد و در انقالب گيالن شركت كرد .و پس از شكست انقالب بهبـاكو
رفت و پس از مراجعت در روزنامه حقيقت (ارگان اتحاديههاى كارگرى) مشغول بهكار
شد .بار ديگر بهباكو رفت .و بعد از مراجعت در كتابخانه امريكايى مشغول بهكار شد .و
بعد از آن بهمدرسه ايران و شوروى رفت و معلم شد.
در ايران ابتدا بهنام پرويز سجل گرفت .در روزنامهها نيز با نام پرويز مىنوشت و در
روسيه به جوادزاده معروف بود .و بعد بهنام پيشهورى شناسنامه گرفت.

پيشهورى در بازجويى
پيشهورى از ابتدا (سال  )3226تا انتها (سال  )3236برانكار همه چيز و همه كس مـىايسـتد.
رنج زندان ،شكنجه 3/5 ،سال ممنوعالمالقات بـودن ،آوارگـى زن و بچـه كـوچكش را
بهجان مىخرد و حاضر نمىشود نامى از كسى چه در داخل و چه درخارج ببرد.
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پيشهورى را با افراد مختلفى روبهرو مىكننـد و او در جـواب مـىگويـد .بنـده تنهـا
خودم را بهخوبى مىشناسم و جز خودم كسى ديگر را قبول ندارم.
بازجو پيشهورى را با افراد زير مواجهه مىكند
 .3با يوس تاجبخش از سازماندهندگان حزب كمونيست .0 ،با دكتر سـالماهلل جاويـد ـ
از رهبران حزب .2 ،با محمدخان انزابى ـ از مسئولين حزب و  .2با على شرقى
بازجو مىگويد تمامى اين افراد رودررو يا كتباً بهعامليت شما در حـزب كمونيسـت
اعتراف دارند .شما چگونه نمىپذيريد .پيشهورى در جواب مىگويد «نمىدانـم درزيـر
تأثير چه شرايطى اظهارات خالف واقع كردهاند»
بازجو مىپرسد هنگامىكه در ايران بوديد در كدام احزاب تشري داشتيد .با حفـظ
جزئيات آنرا توضيح فرماييد.
پيشهورى مىگويد چون رضاشاه بهمقيرين سياسى گذشته عفـو دادنـد .بنـده الزم
نمىدانم كه از گذشته بنده سؤال بفرماييد.
و بازجو مىپرسد در كدام حزب كمونيست داخل شديد و اعضاِ آن چه اشخاصـى
بودند .و پيشهورى مىگويد چون غرض شما شناختن تاريخچه زنـدگى شخيـى بنـده
است .عالوه بر اين اساساً يادم نمانده است كه هيئت كمونيستها كـى بودنـد .بـيش از
اين بنده نمىتوانم تمام كمونيستهـاى آن دوره را بشناسـم .و تيـور مـىكـنم وظيفـه
مأمورين نظميه است بدانند كىها كمونيست بودند.
و بازجو مىپرسد اسامى اعضاِ حزب را بفرماييد و پيشهورى مىنويسد بنده نمىدانم.

بازجويى يعنى چه
آنانى كه بهپليس سياسى بازجويى پس دادهاند .مىداننـد بـازجويى يعنـى چـه .محيطـى
سرشار از رعب و وحشت .توطم با مشت و لگد و فحش و ناسزا.
اين جوابهاى دندانشكن و اين مقاومـت و انكـار و مايـه گذاشـتن از جـان ،كـار
هركسى در آن روزگار سياه رضاخانى كه بهطُرفهالعينـى مخـال سياسـى سـربهنيسـت
مىشد ،نبوده است .در دهههاى بعد هم ما چون پيشهورى بهتعداد انگشتشمار ديـديم.
در تمامى تاري حزب توده از ابتدا تا بـهانتهـا بـهانيـاف نگـاه كنـيم چنـد نفـر چـون
پيشهورى مىتوانيم پيدا كنيم؟
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بازجويى در سال 0307
بعد از  2سال تحمل زندان سـياه رضـاخانى ،پيشـهورى دوبـاره مـورد بـازجويى قـرار
مىگيرد .مىخواهند ارزيابى كنند كه اين  2سال آيا توانسته است فلـز سـخت او را نـرم
كنند يا نه ...آيا حاضر است زانو بزند يا نه.
پيشهورى درست مثل روز اول بازجويى همه چيز را انكار مىكند.
از معرفى خود يا افرادى كه در رابطه با فعاليـتهـاى حـزب كمونيسـتانـد سـرباز
مىزند از شناسايى غالمرضا شيرازى از اعضاِ حزب كـه در زنـدان فـوت شـده اسـت
سرباز مىزند از شناسايى يوس و رحيم ،عطاِاهلل شوفر و على شرقى امتناع مىكند.
فعاليت خود را در انقالب گيالن رد مىكند .نوشتن مقاالت را در روزنامه حقيقت را
رد مىكند و اين زمانى است كه  3/5سال ممنوع مالقات بوده است.

نكات مهم پرونده پيشهورى
 .3پيشهورى درتاري  3226/32/6دستگير مىشـود .و درتـاري  ،3235/5/22پـس از 2
سال زندان ،بهخاطر اهميت قضيه و جلوگيرى از فرار ،قرار توقي درباره او صادر مىشود.
 .0پيشهورى در اين مدت  3/5سال ممنوعالمالقات مىشود.
 .2پيشهورى در تاري  3232/30/32بهدادگاه برده مىشود و كامكار دادستان دادگـاه
گناه متهم را مسلم و اتهامات او را منطبق با ماده  3و  5از قـانون مجـازات مقـدمين بـر
عليه امنيت و استقالل مملكت ميوبه خرداد  3232مىداند.
 .2پيشهورى در دفاعيـها بـهتـاري دسـتگيرى خـود ( )3226/32/6و انتسـاب او
بهقانون ميوب خرداد  3232اشاره مىكند و مىگويد در زمان تيويب اين قانون او در
زندان بوده است .و دادستان در ادعانامها تاري وقـوع جـرم او را بـدون تـاري ذكـر
كرده است و كالً اين قانون شامل او نمىشود.
 .5پيشهورى عضويت و تبليغ مرام اشتراكى را رد مىكند.
 .6دادستان ادعاى پيشهورى را در تاري وقوع جرم ( )3226/32/6با استناد بهمقولـه

حزب کمونیست ایران

239

«گناه مستمر» رد مىكند .و مىگويد «تاري دستگيرى او وضع و اجراى قـانون در ايـن
مقام فاقد تأثير است».
 .5حكم دادگاه در تاري  3236/0/3با امضاِ محمدعلى آشتيانى صادر مىشود.
ـ بهخاطر تبليغ مرام سه سال حبس تأديبى
ـ بهخاطر عضويت به ده سال حبس مجرد محكوم مىشود.

قضات غيرشريف دادگسترى ايران
در سراسر اوراق نظميه و در جريان دادگاه پيشهورى ما بـا قضـات شـري و پاكـدامن
دادگسترى روبهرو نيستيم جز وكيلهاى تسخيرى همـه خـائنانـد و مـزدور .پادوهـاى
دستگاه جنايت جانور آدمخوارى بهنام رضاشاه.
مهم نيست كه پيشـهورى دسـتگير و محاكمـه و محكـوم مـىشـود .يـك حكومـت
دسپوت نه بهمعيارهاى انسانى پايبند است .نه بهمعيارهاى حقوقى.
مهم آنست كه دستگاه قضايى يك مملكت در چه وضعيتى است .و قضات شـري
آيا شري اند يا پاانداز.
داستان از فر روشنى توى ذوق مىزند .على شرقى دستگير مىشود .با يـك چـك
از پيشهورى .تنها سند جرم او .بقيه درزير شكنجه گرفته مىشود ،اما پيشهورى تا بهآخر
انكار مىكند.
 2سال بالتكلي آنهم در زندان .بعد از  2سال بهدادگاه بـرده مـىشـود .و كامكـار
نامى كه در اين نمايش رضاخانى نقش دادستان را برعهده دارد .حكم بهتوقي مىدهد.
براى فرار نكردن متهم .هيچ نمىپرسد كه اين متهم كه بالفرض بـاالترين جـرم را كـرده
است  2سال بالتكلي در زندان چه مىكند .و حاال بعد از  2سـال حكـم توقيـ چـه
محلى از اعراب دارد .كه پيشهورى از كجا فرا بكند يا نكند.
بعد بهدادگاه مىرود .و دادستان مىگويد جرم او منطبق با قانون خرداد  3232اسـت.
كه تبليغ و عضويت در جمعيتهاى اشتراكى جرم و مستحق مجازات اسـت پيشـهورى
مىگويد من در سال  3226در زندان بودهام و قانون خرداد  3232زمانى تيـويب شـده
است كه بنده در زندان مركز بودهام .و قانون عط بـهماسـبق نمـىشـود .امـا دادسـتان
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شري در حضور قضات شري تر مىگويد كه با استناد بهاستمرار گناه ادعاى او اسـتناد
قانونى ندارد .و قضات شري مىگويند احسنت .و اين هم  32سال زنـدان .در تمـامى
كاخ عريض و طويل دادگسترى يك انسان شرافتمند (نه انقالبى ،نه كمونيست ،تنها يك
قاضى كه بهشغل خود باور داشته باشد و بگويد گور پدر انقالب و كمونيست و انسـان
و حق و عدالت ،اما قانون جدا از درست يا نادرستىا  .جـدا از حـق بـودن يـا نـاحق
بودنش درست بايد اجرا شود ».پيدا نمىشود كه برخيزد .و اعتراض كند .بهپايمال شـدن
نه حقوق پيشهورى كمونيست ،بهخاطر پايمال شدن نفس قانون .كه سـال  3226كجـا و
 3235كجا 2 ،سال بعد از دستگيرى صدور قرار توقي  .و  0سال بعد دادگاه بـا اسـتناد
به قانون كه هر خرى مىفهمد ايـن قـانون شـامل پيشـهورى نمـىشـود .امـا مـىشـود
پيشهورى را به دو دليل ديگر محكوم كرد نه بهخاطر اين قانون.
با اين همه قضات شرافتمند حرف ناحق دادستان را مىپذيرند .و زير حكـم او مُهـر
تأييد مىزنند.
ببينم اين قضات شري چه كسانى بودند
 .3احمد عاصم قاضى .0 ،دكتر حسين سهيلى قاضى .2 ،محمدعلى آشتيانى قاضـى،
 .2عدالتپور داديار استان

يك فراموش تاريخى
دراسناد نظميه يكى دو جا بهمناسبتهايى بههمسر و فرزند پيشـهورى اشـاره مـىشـود.
اشارهاى گذرا و خبرى براى توضيح مطلبى.
پس از  3سال در تاري  0تير  3232پيشهورى طى نامهاى بهخـانواده در عُسـرتا
اشاره مىكند و از نظميه مىخواهد پولى را كه در بانك دارد بهخانوادها بدهـد (سـند
شماره  33ـ پرونده).
در تاري  02فروردين  3232معيومه همسر پيشهورى طى نامـهاى تقاضـا مـىكنـد
علت دستگيرى همسر روشن شود (پرونده دوم ـ سند سوم)
در تاري  32مهر  3232همسر پيشهورى طى تلگرافى بهقيـر رضاشـاه از وضـعيت
اس بار خود مىگويد و خواستار آزادى همسر مىشود.
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بعد از  05ماه همسر پيشهورى عليرغم تذكر نظميه بهاو جهت پـىگيـرى نكـردن و
نامه ننوشتن بهمقامات معيومه همسر پيشـهورى بـهوزارت داخلـه نامـه مـىنويسـد و
خواستار روشن شدن وضعيت همسر و آزادى او مىشود.
مدتى بعد بار ديگر بهدفتر رضاشاه تلگراف مىزند.
پيشهورى در سال  3235در نامهاى بهاداره پاركه بدايت تهران مـىنويسـد هشـتمين
سال است كه بهاتهام مداخله بهسياست توقي مىباشم .در نتيجه اين وضع از زنـدگانى
خانواده بىسرپرست خود هيچ گونه خبرى ندارم .مستدعى است دستور فرماييـد اجـازه
بدهند مطابق مقررات جاريه زندان كسانى را مالقات كنم .و اقالً پس از  2سال گـزار
حالشان كسب اطالع نمايم.

همسر و فرزند
فراموشى تاريخى معيومه و پسر پيشهورى است .در تمام طول تاري مبارزات سياسـى
ما دچار اين فراموشى تاريخى شدهايم و از ياد بردهايم كه بار سـنگين دوران اسـارت را
زندانيان ما يك تنه بهدو نكشيدهاند.
در ص هاى بلند مالقات ،در پشت درهاى بسته ،در كنـار ديوارهـاى بـىروزن ،در
تمامى طول اين تاري  ،مادران ،همسران و خواهران و بـرادران و فرزنـدان بـىشـمارى
چراغ مبارزه را شعلهور نگاه داشتهاند .تا روزنى دراين ظلمات استبداد بگشايند.

بازخوانى پرونده ميرزا ايوب شكيبا
شكيبا كه بود
نامش ميرايوب و نام پدر تقى كه تاجر بود .و در سال  3056در آستارا بهدنيا آمـد .در
آستارا تحييل كرد .و در سال  3062در آستارا معلم شد .و بهاتفاق هيئـت معـارف كـه
متشكل از تجار آستارا بود .در مدرسهسازى شـركت فعـال داشـت .و بـهخـاطر همـين
فعاليت مردم او را بهعضويت شوراى بلدى آستارا انتخاب كردند.
در آستارا بهعضويت هيئت تئاترال در آمد .هيئت تئاترال از سال 3222ــ 3060فعـال
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بود .در سال  3222بهعلت انقـالب گـيالن دركـار هيئـت تئـاترال و قرائـتخانـه تئـاتر
اختاللى ايجاد شد.

اعضاء هيئت مديره تئاترال
ـ ميرزا پاشاخان ـ رياست هيئـت ،ـ ميـرزا محمـد عبـاسزاده ـ صـندوقدار و تـاجر ،ـ
ميرايوب شكيبا ـ معلم و عضو ،ـ ميرزا حـاجى نـادرى ـ معلـم و عضـو ،ـ ميـرزا تقـى
ابراهيمى ـ تاجر ،ميرزا محمدحسين راهور ـ محاسب بلديه ،ـ ميرزا آقابابا پروين
در سال  3066بهعضويت حزب كمونيست در آمد .عضوگيرى او توسط آخونـدزاده
صورت گرفت.

كميته آستارا
ميرزا بيوك آقا رحيمزاده از سوى حزب مأموريت داشـت كـه كميتـه محلـى حـزب در
آستارا را سازماندهى كند .و او كميته محلى آستارا را با افراد زير تشكيل داد
 .3آخوندزاده .0 ،شكيبا .2 ،ميرزا صفر نوعى .2 ،ميرحبيب تقىزاده سرابى .5 ،ميـرزا
نعمت حسينزاده .6 ،نايب اول نقا زاده (رئيس سابق شهربانى آستارا كه مدت  2سـال
زندان بود)

مهاجرت بهروسيه
پس از  2ماه بهعلت عقبنشينى بلشويكها از آستارا و هجوم گالشها ،شكيبا بـههمـراه
عدهاى از مردم بهآستاراى روس مهاجرت كرد.
بعد از مدتى بهرشت بازگشت .تا با بازگشت بهآستارا كميته محلى را فعال كند.
در اين زمان بههمراه آخوندزاده از طـرف كميتـه مركـزى بـهعنـوان نماينـده حـزب
كمونيست ايران عازم كنگره زحمتكشان شرق شد كه در باكو تشكيل مىشـد .و بعـدها
بهكنگره باكو معروف شد .در باكو پس از برگزارى در كنگره در كنفرانس وسـيع حـزب
كمونيست ايران شركت كرد .در اين كنفرانس كميته مركـزى جديـد حـزب كمونيسـت
انتخاب شد كه رهبرى آن با حيدرخان بود .ايـن كميتـه مركـزى مقابـل كميتـه مركـزى
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كنگره انزلى بود .كه سلطانزاده از آن بهعنـوان انشـعاب در حـزب يـاد مـىكنـد .و مـا
بهتفييل در مورد ريشههاى آن صحبت كردهايم.
با هجوم گالشها بهآستارا و غارت اموال مردم .شكيبا بهآستارا بازگشت .اما در بـين
راه بيمار شد و  2ماه در آستارا بسترى شد.

كميته جديد آستارا
شكيبا بار ديگر توسط آخوندزاده بهكميته مركـزى حـزب معرفـى شـد .و حـزب بـهاو
مأموريت داد تا كميته جديد آستارا را سازماندهى كند .و شكيبا كميته جديد را تشكيل داد.
 .3شكيبا .0 ،ميرزا جعفر آخوندزاده .2 ،ميرزا صـفر نـوعى .2 ،جليـل سـتارزاده .5 ،ميـرزا
صلوات تقىزاده آستارايى

اخراج از كار
كميته آستارا تا سال  3225بهفعاليت ادامه داد تا ايـنكـه در سـال  3225شـكيبا و ميـرزا
صفر نوعى از كار اخراج شدند و مجبور شدند بهتهران بروند.

بازگشت بهكار
اخراج شكيبا و صفر نوعى بهعلت راپرت اداره سياسى بود .آن دو در تهران توانستند بـا
كمك سليمان ميرزا بهكار باز گردند.
در غياب شكيبا و نوعى ،جليل ستارزاده كه عضو ساده كميته محلى آستارا بود .و از
نوع رابطه حزب با كنسولگرى شوروى اطالع نداشت و تيـور مـىكـرد بـا نماينـدگان
سياسى حكومت شوروى بايد مربو شد .پس بـا كنسـول شـوروى در اردبيـل ارتبـا
برقرار كرد .و اين كار بـرخالف رويـه حـزب بـود .و ايـن اشـخاص از حـزب اخـراج
مىشدند .پس شكيبا ضـمن ردر ايـن رابطـه از سـتارزاده انتقـاد كـرد و سـتارزاده ديگـر
نتوانست در آستارا بماند .و بهآستاراى شوروى مهاجرت كرد.
بعد از ستارزاده غالم جوهرچى و غنى ابراهيمى بهعضويت كميته در آمدند در سـال
 3225حكم انفيال او از كار صادر شد و بهخوزستان تبعيد شد شكيبا بهتهـران آمـد .و
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در تهران با حسابى كه در سال  )3066( 3602جزِ هيئت شركتكننـده در كنگـره بـاكو
بود .مالقات كرد .و بهيوس اردبيلى از اعضاى حزب در آبادان مرتبط شد.

شكيبا در آبادان
اردبيلى وصل كرده بود

شكيبا به آبادان تبعيد شد .و همان طور كه حسابى او را بهيوس
در آبادان بهعضويت كميته محلى حزب در آمد.
 .3يوس اردبيلى .0 ،شعبان كاوه .2 ،موسى اصل .2 ،يوس تاجبخش .5 ،رحـيم زنجـانى،
 .6حسينعلى ثابتى .5 ،شكيبا

اتحاديه كارگرى در آبادان
در همين زمـان كميتـه محلـى حـزب در آبـادان در صـدد برآمـد اتحاديـهاى كـارگرى
سازماندهى كند .بههمين خاطر كالس سوادآموزى داير كردنـد .تـا كـارگران را جـذب

كنند .شكيبا مسئول آموز شد از جمله شاگردان او على اميد رهبر بلنـدآوازه كـارگران
جنوب و غالم سامى را مىتوان نام برد.

اعتصاب نفت جنوب
در اين زمان اعتياب معروف نفت جنوب آغـاز شـد .در رطس ايـن اعتيـاب يوسـ
افتخارى بود كه بههمراه عدهاى ديگر دستگير و روانه تهران شد.

تشكيل مجدد اتحاديه
پس از ضربهاى كه بهخاطر اعتياب بهاتحاديه كارگرى آبادان خورد .مـدتى گذشـت .و
حزب كمونيست در صدد برآمد تا اتحاديه كارگرى آبادان را احيـاِ كنـد .پـس حسـابى
عضو كميته مركزى حزب فردى بهنام «سيدمحمد» را مأمور اين كار كرد.
سيدمحمد ،از اداره سجل احوال آبادان ،شناسنامهاى بهنام سـيدمحمد تنهـا گرفـت و
دركمپانى بهعنوان شاگرد شوفر مشغول بهكار شد .و توانست اتحاديه را سازماندهى كند
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 .3حسين آقا سپهپور .0 ،سيدمحمد تنها .2 ،عبداهلل نجار .2 ،شكيبا .6 ،يوس خان تاجبخش

تبعيد بهسبزوار
پس از مدتى از وزارت داخله طى نامه محرمانـهاى بـهنظميـه خوزسـتان دسـتور تبعيـد
شكيبا از آبادان بهسبزوار داده شد.
اما وزارت معارف طى نامهاى بهوزارت داخلـه ،شـكيبا را فـردى سـاعى و يكـى از
مأمورين جدى و وظيفهشناس خود اعـالم كـرد و خواسـتار توضـيح بيشـترى شـد .در
جواب اين نامه اداره شهربانى از وزارت معارف مىخواهد تـا فـردى مـورد اطمينـان و
اعتماد آن وزارت جليله بهشهربانى بيايد تا شفاهاً وضعيت شكيبا توضيح داده شود.
شكيبا براى پىگيرى كار خود بهتهران آمد .در تهران توسط نظميه دستگير شد.

نكات مهم پرونده شكيبا
 .3تاري اولين بازجويى  .0 ،3226/33/00تا بازجويى  3232/6/35شكيبا عضويت خود
در حزب كمونيست را انكار كرد .2 .پس از دستگيرى اعضاِ كميته تهران و تكنويسـى
يوس خان تاجبخش در مورد او شكيبا مجبور شد از فعاليتهاى خـود سـخن بگويـد.
 .2شــكيبا مــدت  32ســال بالتكليـ در زنــدان مانــد و بــاالخره در تــاري 3236/0/2
بهدادگاه رفت .5 .شكيبا در دادگاه اعالم كرد «با فشـارهاى زيـاد ملـزم مـرا نمودنـد تـا
اظهاراتى برخالف واقع بكنم .6 .با اين همه قضاوت شري رضاخانى نه بهاعتـراض او
بهگرفتن اقرار زير شكنجه و نه بـهاعتـراض او بـهزمـان دسـتگيرىا و قـانون خـرداد
 ،3232توجهى نكردند و او را از حيث تبليغ مرام اشتراكى به  2سال زنـدان و از جهـت
عضويت به  32سال حبس مجرد محكوم كردند.

زندگينامه دهزاد
نامش عبدالحسين حسابى (دهزاد) بود و در سال  3055در تفر بهدنيا آمد .در جـوانى
بهجنبش انقالبى پيوست .مىنوشـت و شـعر مـىگفـت .و نوشـتههـا و اشـعار خـود را
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درسالهاى  3065با نام مستعار «لخت» در مطبوعات بهچاپ مىرساند .با شروع انقالب
گيالن همراه با برادر نيما يوشيج ،الدبن نورى بهانقالب گيالن پيوسـت و روزنامـههـاى
انقالب سرخ و ايران سرخ كه هر دو ارگان حـزب كمونيسـت ايـران بودنـد توسـط او
منتشر مىشد.
پس از شكست انقالب گيالن بهشوروى رفت و در دانشگاه كوتـو تحيـيل كـرد .و
در انتخابات حزب كمونيست بهمركزيت حزب در آمد.
در سال  3222بهتهران آمد و معلم شد .و در تاجگذارى رضاشاه دسـتگير و زنـدانى
شد در سال  3226در كنگره دوم حزب كمونيست شركت كـرد و بـهعضـويت مركـزى
حزب در آمد .در سال  3225بههمراه حسين شرقى جزوه «از مجلس چه مىخواهيم» را
نوشت و خواستار مبارزه پارلمـانى در چـارچوب جبهـهاى واحـد از نيروهـاى ملـى و
دمكراتيك شد در سال  3232تشكيالت تهران مورد هجوم قرار گرفـت و عـده زيـادى
دستگير شدند .دهزاد مخفى شـد .و از مخفيگـاه بـراى اردشـير آوانسـيان عضـو ديگـر
مركزيت حزب در تبريز نوشت «خانه آوار شد و عدهاى زير آوار ماندند ».پس از مـدتى
زندگى مخفى دهزاد بهشوروى رفت .و در تيفيههاى استالين در شوروى بههمراه اكثـر
رهبران و كادرهاى درجه اول حزب بهشهادت رسيد.

تصفيههاى استالين
در بين  65حزب كمونيست عضو كمينترن همه رهبـران دو حـزب كمونيسـت ايـران و
لهستان مقيم شوروى در دهه  22بهنحوى از انحاِ سربهنيست شدند.
عبداليمد كامبخش از اعضاِ  52نفر و رهبران حزب توده در مـورد اعـدام رهبـران
حزب كمونيست چنين مىگويد «رفقاى شوروى بهمـن گفتنـد كـه سـازمان  52نفـر را
رهبران خائن حزب كمونيست ايران لو دادند و بههمين علت همـه آنـان ماننـد دشـمن
حزب و عامل امپرياليسم تيرباران شدند.

دروغى بزرگ
بهگواهى پروندههاى موجود  52نفر رهبران حزب كمونيست نقشى در لـو دادن  52نفـر
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نداشتهاند اين را كامبخش كه خود كتابى تألي كرده بود بهتر از هـر كـس مـىدانسـت.
رهبران حزب كمونيست ايران ناجوانمردانه فقط و فقط بهخاطر نفى قرائـت اسـتالين از
ماركسيسم بهشهادت رسيدند.

زندگى مرتضى علوى
پدر ابوالحسن علوى بود از آزاديخواهان مشروطه ،كه سـالهـا بـهشـكل تبعيـد در
برلين زندگى كرد و در سال  3226خودكشى كرد.
مرتضى علوى در دانشگاه برلين اقتياد مىخواند .و از فعالين جنبش دانشـجويى در
خارج از كشور بود .با حزب كمونيست نيز در ارتبا بود .و همو بود كه از تقـى ارانـى
يك ناسيوناليست دوآتشه يك كمونيست دوآتشه ساخت.
در سال  3222به همـراه تقـى ارانـى احمـد اسـداوف (احمـد دارابـى بعـدى) فرقـه
جمهوريت انقالبى ايران را پى ريخت.
انتشار جزوه «بيان حق» كار اوست
در  06بهمن  3226نشريه پيكـار را منتشـر سـاخت كـه در افشـاى رژيـم رضاشـاه
فوقالعاده مؤثر بود .دولت ايران انتشار اين نشريه را برنتافت و بهدولت آلمـان اعتـراض
كرد و كار بهدادگاه و قطع روابط ديپلماتيك كشيد و باالخره مرتضى علوى تبعيد شـد و
بهشوروى رفت .و در شوروى در تيفيههاى استالين كشته شد.

زندگى سلطانزاده
تولد و كودكى :نامش آوتيس سلطانزاده بود .و در شهر مراغه در خانوادهاى ارمنـى در
سال  3026شمسى ( 3626ميالدى) بهدنيا آمد .تا  32سالگى در آذربايجـان بـود و از آن
بهبعد بهروسيه رفت و تا  3635در لنينگراد زندگى كرد.
در  02سالگى بهحزب سوسيال دمكرات روسيه (گروه بلشويك) پيوست ( )3630و
در انقالب اكتبر شركت فعال داشت.
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عضو فعال جنبش كمونيستى
سلطانزاده بعد از پيروزى انقالب اكتبر در ردي رهبران نخست جنبش كمونيستى قرار
سازماندهى ايرانيـان

مىگيرد .در سال  3062بنا بهتيميم كمينترن بهتاشكند مىرود تا به
مقيم تاشكند بپردازد .سلطانزاده در تاشكند در مبارزه عليه تحريكات عناصر ضدانقالبى
و امپرياليسم انگليس شركت مىجويد.
درهمين سال بهعضويت حزب عدالت درمىآيد .و از نظريهپردازان اصلى حزب مىشود.

كنگره باكو
در سال  )3066( 3602بههمراه حيدرخان در كنگره ملل شرق كه بهكنگره باكو معـروف
مىشود شركت مىكند .و بهعضويت شوراى تبليغات در مىآيد.
در آوريل  3602در نخسـتين كنفـرانس وسـيع كمونيسـتهـاى ايرانـى در تاشـكند
شركت مىكند و در ژوئيه  3602در كنگره دوم كمينترن شركت مىكند و بنـابر پيشـنهاد
لنين طرحى بهكنگره تقديم مىكند در اين كنگره سـلطانزاده در كميسـيونهـاى مسـئله
ارضى و مسئله مستعمراتى و ملى شركت مىكند .و لنين از او مىخواهد دربـاره مسـئله
ملى و مستعمراتى طرحى بهكنگره ارائه دهد.
سلطانزاده بهعنوان نماينده احـزاب كمونيسـت خـاور نزديـك ،بـهعضـويت كميتـه
اجرايى بينالمللى كمونيست (كابك) انتخاب مىشـود .در ايـن پسـت تـا كنگـره سـوم
كمينترن انجـام وظيفـه مـىكنـد در  02نـوامبر  3602در نشسـت كابـك عليـه رهبـران
ناسيوناليست خاور كه مـىخواسـتند بـا قـدرتهـاى آنتانـت نزديكـى كننـد ،برخـورد
ايدئولوژيك كرد .و در همين زمان بود كه با رهبران برجسته جنـبش كمونيسـتى چـون
لنين ،بخارين ،تروتسكى ،زينوويـ  ،روزى ،كـووليچ ،رادك وارد همكـارى مـىشـود.
سلطانزاده تا سال  3602با كمينترن همكارى داشت.
در فاصله سالهاى 05ـ 3602اثرى از سلطانزاده در محافل چپ نيست.
اما در سال  )3605( 3226در كنگره دوم حزب كمونيست ايران بهطور فعال شـركت
مىكند و گزارشى مفيل او از اين كنگره در مجله تئوريـك كمينتـرن منتشـر مـىشـود،
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ميوبات كنگره دوم كه از اسناد بسيار درخشان جنبش كمونيستى ايران است تحت نظر
سلطانزاده تنظيم گشته است در نخستين پلنوم پـس از كنگـره دوم شـركت مـىكنـد و
گزار مفيلى درباره مبارزات ضدامپرياليستى و استقاللطلبى ايران مىدهد.
پس از كنگره دوم سلطانزاده مسئول فعاليـتهـاى حـزب در خـارج از ايـران شـد.
سلطانزاده با اسم مستعار مراغه در نشريه پيكار در برلن و سـتاره سـرخ در ويـن مقالـه
مىنوشت .و در اين زمان هم خود را بر ترجمه و نشر ادبيات ماركسيستى گذاشت
مدتى بعد بههمراه شرقى و دو نفر ديگر با رطى مشورتى بهعنوان نماينـدگان حـزب
كمونيست ايران در ششمين كنگره بينالملل كمونيست شركت كرد .و نقـش درخشـانى
در اين كنگره داشت .در اين كنگره كه با كنگرههاى قبلى تفاوت داشت تنهـا در قلمـرو
مسائل و مستعمراتى اظهار نظر نكرد بلكه بهمسائل جنبش جهانى كمونيسـتى پرداخـت.
وى در اين كنگره دو سخنرانى در اجالسيه عمومى كرد .و تزهاى ارائه شـده از جانـب
رهبرى كمينترن را مورد انتقاد شديد قرار داد .در مسئله ملى و مستعمراتى بهكلـىگـويى
گزار دهنده سخت ايراد گرفت و خواستار آن شد كه در مورد هر كشورى نظـر دقيـق
ارائه گردد و تحليل دقيق از اوضاع هر كشورى را خواستار شد.
در بحث تئوريك مربو بهوضـع سـرمايهدارى جهـانى نظـرات نيكـوالى بخـارين،
تئوريسين حزب بلشويك و كمينترن را مورد انتقاد قرار داد.
سلطانزاده پس از كنگره جهت ادامه فعاليتهايش بهاروپا برگشت و با نشر پيكار و
ستاره سرخ كه بهطور وسيع عليرغم محـدوديتهـاى پلـيس بـهمنـاطق كـارگرى ايـران
فرستاده مىشد .بهكار سياسى و تئوريك پرداخت .دراين دوران مزد ،بهاِ ،سود و كـار و
سرمايه تألي ماركس و مانيفست اثر مشترك ماركس و انگلس را بهفارسى ترجمه كرد.

دستگيرى و شهادت سلطانزاده
در فاصله سالهاى 22ـ 3623اثرى ديگر از سلطانزاده نيست.
دايرهالمعارف شوروى تاري مرو سلطانزاده را  36خرداد  36( 3235ژوئن )3622
ذكر مىكند .پس از كنگره بيسـتم حـزب كمونيسـت شـوروى و انتقـاد خروشـچ از
ديكتاتورى استالين از سلطانزاده اعاده حيثيت شد.
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سلطانزاده و ديگر رهبران حزب كمونيست ايران در زمـره رهبـران جنـبش جهـانى
كمونيستى بودند كه در تيفيههاى استالين بهجرم خيانت بهطبقه كارگر كشته شدند.
با مرو سلطانزاده ضربه سختى بهجنبش كارگرى ايـران خـورد .اگـر فاصـله مـرو
سلطانزاده تا سقو رضاخان را كـه چيـزى حـدود  2سـال اسـت را در نظـر بگيـريم.
بهنقش سلطانزاده و كسانى ديگر مثل مرتضى علوى ،نيكبين ،حسين شرقى و ديگـران
(كه توسط استالين كشته شدند) در شكلگيرى يك جريان چپ قدرتمند و اصـولى پـى
مىبريم .چپى كه بعد از شهريور  3202درشكل و شمايل حـزب تـوده تجلـى يافـت از
نوانديشى ،تجربه ،جسارت و كسانى چون سلطانزاده خالى بود.

آثار سلطانزاده
 .3كتاب سياست اقتيادى سـرمايهدارى مـالى ـ سـال  .0 ،3602كتـاب بحـران اقتيـاد
جهانى و خطر جنگ جديد ـ سال  .2 ،3603كتاب اقتياد و مسـائل اقتيـادى ملـى در
كشورهاى خاور نزديك و دور ـ سال  .2 ،3600كتاب صنعت نفـت در جهـان ـ ،3602
 .5كتاب ممالك مستعمره و اقتياد جهانى ـ  .6 ،3606كتاب ايران  3623و  .5مقالههاى
بسيار در نشريات مهم كمونيستى

