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 مقدمه
ی سنگینی بینید. سایهی سنگینِ حزب توده را میسایه یگردانیبرمی سیاسی به هر طرف که سر در عرصه

بعد  جَوَد وهای سیاسی را میترین سازمانهای اجتماعی، انقلابیترین جنبشکه همچون موریانه رادیکال
کند. اما هر بار با شکل و شمایلی شده را با طرحِ خود دوباره بازسازی میهای جویدهبا صمغِ دهانش تکه

 ...جدید

زه با حزب توده تنها مبارزه با یک حزب سیاسیِ تجدیدنظرطلب )رویزیونیست( نیست. مبارزه با حزب مبار
توده تنها برخورد با یک رخدادِ سیاسیِ روز نیست. مبارزه با حزب توده در حقیقت مبارزه با یک گرایشِ 

ستیِ جهان را تحت سال است جنبش کارگری و کمونی 07المللی است که بیش از قدرتمندِ تئوریکِ بین
ه، با ی کارگر را به انحراف کشیدداریِ طبقهقرار داده است. گرایش قدرتمندی که جنبش ضدِ سرمایه ریتأث

یِ کارگران جوگری برای رسیدن به قدرت، لباس مارکسیسم به تن کرده به چشمانِ حقیقتفریب و معامله
 های جهان خاک پاشیده است.و کمونیست

د. ریز به قدرت رسانداری را در قامتِ یک دولت متمرکز و برنامهارد تا جناحی از سرمایهاین گرایش سعی د
بورژوازیِ مرتجع کشورها آویزان شده و خنجرش را ردهبه همین دلیل بارها و بارها به بورژوازیِ ملی و خُ

 رزه برای ایجاد صفکشان فرو کرده است. از کارگران خواسته تا از مبااز پشت به کمرِ کارگران و زحمت
 باشند! "اردوگاه"مستقل دست برداشته و تابع دستورات تئوریکِ احزابِ پیرو 

ناسیونال( الملل )انتربین"از یک سو به سنتِ  "المللیداریِ بینسرمایه"های تاریخیِ این گرایش از ریشه
اهیر حزب کمونیست اتحاد جم"و از سوی دیگر ریشه در گرددیبرم "کارل کائوتسکی"و کسانی چون  "دوم

 در این کشور دارد.« داریِ دولتیسرمایه»و مناسبات تولیدیِ  "شوروی

مرکزِ کند، دولت متسازش می« دمکراتیسم انقلابی»این گرایش با مذهب و ناسیونالیسم تحت عنوان 
های شکلسازشکار و یا دولتی را بر جای ت نشاند، سندیکایطبقاتی را به جای خودگردانیِ سوسیالیستی می

ادیکال و ر دیالکتیکی -انقلابیهای گذارد و در یک کلمه آموزهداریِ پرولتاریا میرادیکال و ضد سرمایه
 نماید.مارکسی را وارونه و قلب می

هانیِ و تجاربِ ج ایدئولوژیکهای المللی است و از انواع و اقسام سلاححزب توده فرزند چنین گرایش بین
ی اش را به خوبعلنی و مخفیِ خود وظیفهسال فعالیتِ علنی، نیمه 07آن بهره برده است. این حزب در طول 

و درستی انجام داده است و با تحریف تاریخ جنبش کارگری و کمونیستیِ ایران هر روز به جذب نیروهای 
 حمایت« استفاده از تضادها»ی وازی به بهانههای مختلف بورژپردازد. از جناحجدیدی در صفوف خود می

ه دنبال کند و برای رهایی باعتبار میکند. صف مستقل و غیروابسته را نادیده گرفته و یا تخریب و بیمی
 گردد!می« نیروی مترقیِ خارجی»

ذب ج حال سازمانی فراگیر بود که توانست در مقاطع مختلفِ تاریخی بهاز نظر تاریخی حزب توده درعین
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 ناموشخنیرو از میان روشنفکرانِ کشور بپردازد. به همین دلیل نسلی از نویسندگان، مترجمان و ادیبانِ 
ها را از چهارچوب ادبیات و المللی آنایران را در صفوفِ خود جا داده و با انتشار ادبیاتِ سیاسیِ چپِ بین

قرار دهد. این خود باعثِ پرورش و تکامل  شعر سنتی رها کرده، دورنمایی وسیع را در پیشِ چشمان آنان
از  قاًیدق)که  ایدئولوژیکهای خشکِ نسلی از روشنفکرانِ ایران شد. اما از سوی دیگر چهارچوب

حزب کمونیست اتحاد شوروی گرفته شده بود( باعث گردید تا طیفی از این  یشدهمشخصهای چهارچوب
 دا شوند.تر بودند از آن صف جروشنفکران که آزاداندیش

ط روسی، فرانسه و انگلیسی مسل یهازباناز تعدادی از کادرهایش که به  یریگبهرهحزب توده توانست با 
ودند( اولین شده هم بچیناز آثار مارکس، انگلس و لنین )که البته دست یتوجهقابلی تعداد بودند با ترجمه

ر باشد. با استفاده از این سلاح بود که توانست د ی منابع تئوریکِ مارکسیستی در ایرانحزبِ مرجع در ارائه
 های فدایی خلق ایران، سازمانایجاد شکاف و انشعاب در میان احزاب مختلفِ سیاسی )مانند سازمان چریک

 مهمی داشته باشد. ریتأث( ...رزمندگان آزادی طبقه کارگر، حزب دموکرات کردستان و

خ. در صفوف طبقه کارگرِ شهری نیز قابل توجه  2331تا  2312های این حزب در سال یِدهسازمانقدرت 
ران ی مورد قبول این حزب در بین کارگران ایکارِ سندیکالیستی و سازشکارانه بود. به همین دلیل سبکِ

 )تا به امروز( ماندگار شد. یدهسازمانجا باز کرده، به عنوانِ سنتی از 

خود را شنیده باشد یا هر جنبشِ اجتماعی را در جهتِ حزب توده در هر کجا که صدایی مستقل از صدای 
 اعتبارهایش نبیند با تمامِ قوا آن صدا و حرکت را تخریب کرده و در منظر عمومی بینیات و خواست

 زند.می ...و« انحراف»، «جاسوسی»سازد، بر پیشانیِ فعالین شاخص آن مهرِ می

ی جدی و پیگیری را در طولِ تاریخِ حیاتِ خود علیه اسلامِ شیعی انجام نداده و گاه مبارزهحزب توده هیچ
 از مذهب پرداخته است. وچراچونیبسازِ تاریخی به دفاعِ های سرنوشتحتا در برهه

ن در نزد کسانی که ایحتا  یاتودهیابید: گرایش ای را تنها در اعضا و هوادارانِ حزب توده نمیگرایشِ توده
 یههدهای مختلفِ فدایی، در فعالین کارگریِ نزد بازماندگانِ گرایش :شودنیز پیدا می کنندیمحزب را نفی 

 ...، در برخی از هوادارانِ سابق جریاناتِ خط سه و07

ه یکی ب هاکارگران و توده یِدهسازمانتشخیصِ این گرایش آسان است: هر کجا که به جای امید بستن به 
ست. زنده ا آنجاشتافتند، بدانید حزب توده در  یرأهای بورژوازی دل بستند و به پای صندوق یهاجناحاز 

ی علمی و تئوریک علیه اسلامِ سیاسی تعلل شد و یا این مبارزه نفی گردید بدانید هر کجا که در مبارزه
 ی پوتینیی سابق در قامت روسیهورویِ مردهوجود دارد. هر کجا اتحاد جماهیر ش آنجاای در ی تودهاندیشه

رگر و ی کاتجلی پیدا کرد بدانید این حزب حی و حاضر است. هر کجا که به جنبش زنده و پویای طبقه
اعتنایی شد و یا آن جنبشِ انقلابی را تخریب نمودند بدانید جای پای حزب توده و گرایش مردم کردستان بی

 ...تآن مرموزانه در حال فعالیت اس
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دازم و آن ی مهمی بپرالمللی مادر و از عملکرد حزب توده کوتاه سخن گفتم اما باید به نکتهاز گرایش بین
های ژگیبود و وی یرانقلابیغگذاری شد که خود مظهرِ چپ رفرمیست و این است که حزب توسط فردی پایه

میرزا سلیمان"ه باقی ماند. آری! از سال عملکردِ حزب تود 07ی سیاسی، نزدیک به مبارزاتیِ او در عرصه
سال با مشی و مرامِ او پیش رفت. حتا زمانی که برای به انحراف  07گویم که حزبش سخن می "اسکندری

ترین پرچم را به دست گرفته بود، در همان زمان خ.( سرخ 2330کشیدنِ انقلاب سترگِ مردمِ ایران )بهمن 
 امی تمارتجاعی را آیینه یِ بورژوازخُردهمیرزا سازش با مذهب، ائتلاف با بورژوازی ملی و همچون سلیمان

 نمای خود قرار داده بود.

ی ودهی تاریخِ حزب تمن قصد دارم تا در مجلداتی چند به اختصار و با تکیه بر منابع مختلفی که درباره

به تصویر بکشم.  نسل جوانیاسی را برای ی واقعی و تاریخیِ این سازمان سایران وجود دارد چهره

ی اول جوانان هستند. جوانانی که از تاریخ مستندِ این حزب اطلاعاتِ مخاطبینِ این کتاب در درجه نیبنابرا
از کمونیسم  و نندیبیمدقیق و منسجمی ندارند. به همین دلیل یا حزب توده را نمادِ واقعیِ کمونیسم در ایران 

های این حزب را تنها منبعِ کمونیسم دانسته و به دام برعکسشوند و یا می زاریباش یهای انقلابو آموزه
، دانستن تاریخِ واقعیِ این حزب و گرایشِ کژراههافتند. تنها راه برای گریز از این دو پیدا و پنهانش می

 اش است.المللیداخلی و بین

روی  تر از آن چیزی است که من بره بسیار وسیعدیگر این است که سخن پیرامون تاریخِ حزب تود ینکته
تر باشد. در ی آن راحتام، اما روشِ کارِ من بر جمع و فشرده کردن مباحث است تا مطالعهکاغذ آورده

ام که من به تاریخ حزب نگریسته یاچهیدر. امدرآوردهی تحریر حزب را به رشته یخچهیتارحقیقت من 

 عتاً یطبدر ایران و جهان است.  ی کارگرداری طبقهسرمایه جنبش ضدو  کمونیسمِ مارکسی

ی من با سکتاریسم و رفرمیسمی که حزب کمونیست شوروی، احزاب اردوگاهی از جمله حزب توده نوشته
 به آن معتقدند، دارای مرزبندی است. یستیمائوئو یا جریانات چریکی یا 

خ. )انحلال رسمی حزب از سوی دولت  2310تا بهمن  سیتأسحزب از زمان  یخچهیتاردر جلد نخست به 
وقت( و همچنین نقش حزب توده در جنبش کارگری ایران پرداخته شده است. امیدوارم در مجلدات بعدی 

 آن یهای بعدی از تاریخ حزب تا به امروز و نقشِ آن در میانِ نظامیان، روشنفکران و رابطهبتوانم دوران
 با مذهب بپردازم.

 باشد. مؤثرتواند در پربار کردنِ این مجموعه بسیار نظراتِ شما می راه نقدها و نقطه در این

 چلنگریان م.

 2337 آذرماه

 



 

 

 تا ترور محمدرضاشاه سیتأس: از تاریخچه :1

 خ.( 1327ن تا بهم 1320)مهر 
 آن یِ طبقات خاستگاه و توده حزب سیتأس

 است؟ یاران یتق دکتر و «رانیا ستیکمون حزب» راه یدهندهادامه توده حزب ایآ

 آن لِیدلا و چهاردهم مجلس انتخاباتِ در شرکت

 مطبوعات یآزاد یجبهه لیتشک

 هیاول یهایبندجناح و حزب اول کنگره

 یشورو یسو به چرخش در یعطف ینقطه شمال نفت ازیامت موضوع

 قوام ینهیکاب در شرکت

 جانیآذربا خودمختار یجمهور شکست و رآبیز معدن سرکوبِ  آغاز

 توده حزب از یجمع گسستِ نیاول ای طلباناصلاح انشعابِ

 منتقد بدون و تازه یحزب: حزب دوم یکنگره

 آن طبقاتیِ خاستگاه و توده حزب تأسیس 7-7

 فرزندِ توانمی را( کرد خواهیم یاد آن از حزب اختصاری عنوان با این به بعدکه از ) ایران یتوده حزب

 نای پهلوی رضاشاه استعفای و ایران به متفقین یحمله با زیرا. دانست. خ 2317 شهریور سوم یواقعه

 فضای تا شد باعث رضاشاه سقوط. گردیدند فعال و سیتأس دیگر سیاسیِ  سازمان هاده و حزب

 و زنان -دهقانی -کارگری جنبش) اجتماعی هایجنبش و آمده وجود به کشور در دموکراتیکنیمه

 .سازند دگرگون را جامعه فضای( دانشجویی

 این. ردیدگ سیاسی زندانیان اکثریت آزادی و هازندان درب شدنِ  باز به منجر اول پهلوی دیکتاتوریِ سقوط

 عیس متفقین و در همان زمان بود فعال ایران در هیتلری فاشیسم پنجم ستون که بود زمانی در درست

 هایکارخانه در دشدهیتول کالاهای و کشاورزی محصولات ایران، سراسریِ  آهنراه از استفاده با تا داشتند

 المللِ ینب نامِ  مخفف) "کمینترن" فضایی چنین در. برسانند شوروی اتحاد در جنگ هایجبهه را به کشور

 یک ایجادِ اب تا رسیده فرا آن ِِ زمان که رسیدند نتیجه این به شوروی اتحاد کمونیست حزب و( کمونیست

 فصل اول
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. زنند دست ایران رد فاشیسم بقایای علیه اساسی یمبارزه به( سیاسی عناصر از ایجبهه) ائتلافی تشکیلاتِ

 گراراست اطیِ افر نیروهای علیه نیز را یاافتهیسازمان سیاسیِ  فعالیت باید حالنیدرع نظر مورد تشکیلات

 ضد نیروهای زا ائتلافی سیاسی سازمانِ این. بردمی پیش به( بزرگ هایفئودال و سلطنتی دربارِ به وابسته)

 یروزیِ پ از پس و کردمی دفاع متفق هایدولت منافع از که بود زیآممسالمت یمبارزه طرفدار و فاشیست

 .آوردیدرم اجرا به ایران در را کمینترن هایبرنامه دول این

 یژهو به و) خاورمیانه یمنطقه موقعیت از که دلایلی. بود دلایل این از حاصل فرزندِ ضرورت توده حزب

 مهر 23 بود. در کمینترن و شوروی دولت خواستِ همه از ترمهم و .شدمی ناشی المللیبین شرایط و( ایران

 "دریاسکن میرزاسلیمان" یخانه در سابق سیاسیِ  زندانیان و فعالین از نفر 77 به نزدیک تعداد. خ 2317

 20 در سرانجام گفتگو و بحث ساعت 23 از پس هاآن. دهند پاسخ ضرورت این به تا آمدند گرد تهران در

 .نمودند "ایران یتوده حزب" سیتأس به اقدام. خ 2317 مهر

 قدیمیِ  سیاسی فعالینِ  از و هاآن ترینِمسن.( خ 2311-2133) اسکندری میرزاجمع سلیمان این بین در

 امیرزعباس" نوادگانِ از وی. گشتیبرم ایران مشروطیتِ انقلاب به او فعالیتِ یسابقه. بود ایران

 ایرج رپد) "میرزایحیی" برادرش و میرزاسلیمان .بود قاجار شاهفتحعلی ناکامِ ولیعهد "السلطنهبینا

 دوران در ات شد باعث او انگلیسیِ ضد هایگرایش. بودند خواهمشروطه یشدهشناخته فعالینِ از( اسکندری

 یورهد سه در او. شود زندانی و دستگیر کشور در بریتانیایی نظامیِ نیروهای توسط اول جهانی جنگ

 مجلس دوم یدوره: کرد شرکت تهران و اصفهان شهرهای سوی از نماینده عنوان به ملی شورای مجلس

 از و اصفهان مردم سوی از مجلس سوم یدوره ،"ایران دموکرات حزب" طرف از و تهران مردم سوی از

 سوسیالیست حزب" طرف از و تهران مردم سوی از مجلس چهارم یدوره و "ایران دموکرات حزب" طرف

 ."ایران

 افتتاح تا حزب این. بود. خ 2377 سالِ در سوسیالیست حزب گذارانبنیان جمله از اسکندری میرزاسلیمان

 زبح. گردید علنی پارلمانی یدوره این افتتاح از پس و داشت فعالیت مخفی صورت به چهارم مجلس

 ایجاد تارِ خواس و نمودمی طبقاتی تحلیل جهانی یجامعه از که داشت سوسیالیستی و چپ اینامهمرام مزبور

 تشکیل و میعمو تملکات به خصوصی مستملکات تبدیل» یوظیفه که رژیمی. بود "سوسیالیست رژیم"

 خصیش انتفاع به دادن خاتمه و طبقاتی مالکیت الغای عمومی رفاهیت برای اجتماعی اقتصادی وسایل

 سمجل به نماینده که بود طلباصلاح و پارلمانی سازمان یک حزب این عمل در اما. داشت عهده بر را «...و

 بحز. نمودمی ترویج و تبلیغ ...و سرخ شفق طوفان، جمله از نشریه چند با را افکارش و فرستادمی



 
 (نخستمیرزا )جلد فرزندانِ سلیمان

 اعتقاداتِ اصلاً هاآن از برخی که بود روانهیم و طلباصلاح چپِ عناصر از ایمجموعه سوسیالیست

 "یاسمی یدرش" چون کسانی: ساختند جدا تشکیلات آن از کاملاً را خود راهِ  بعداً  و نداشتند سوسیالیستی

 "دشتی علی" ،(محمدرضاشاه دوران وزیر و وزیر دربارِنخست) "هژیر عبدالحسین" ،(معروف مترجم)

 .بودند جمله آن از ...و "فلسفی نصرالله" ،(رضاشاه دوران در مجلس ینماینده)

 مدهآ چنین حزب این یدرباره "ایران کمونیست حزب" مرکزی کمیته ارگان "سرخ ستاره" ینشریه در

 و هکسب طبقات بیشتررا  آن اعضای و نداشته سوسیالیستی یجنبه وجهچیهبه حزب این» :است

 مجامع هب داشتند سعی انتخابات هنگام به مخصوصاً اوقات یبعض که دادندمی تشکیل قدیم هایدمکرات

 و اتحادیه لتشکی برای جدی قدم یک حتا اما. بکشند پیش را اتحادیه تشکیل شعارِ کرده پیدا راه کارگری

 اتحادِ  وارد میرزاسلیمان شخصِ و سوسیالیست حزب پنجم مجلس یدوره از. 2«برنداشتند کارگران منافع

 ضاخانر همفکرانش، و میرزاسلیمان که بود جهت آن از ائتلاف این. گردید سپه سردار رضاخانِ  با سیاسی

 ایران تکمونیس حزب از جناحی بر میرزاسلیمان حزبِ بر علاوه تفکر این. پنداشتندمی مترقی عنصری را

 گردید منصوب معارف وزیر عنوان به.( خ 2371 آبان) رضاخان یکابینه در میرزاسلیمان. بود شده حاکم نیز

 رضاخان، به قاجاریه از سلطنت تغییر جریانِ  در اما. داد انجام پرورش و آموزش یزمینه در اصلاحاتی و
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هر انزلی تشکیل شد و اولین خ. در ش 1399لازم به توضیح است که حزب کمونیست ایران در تیرماه 

فعالیت کرد و  1111تا سال  عملاًاین حزب  .ن زمان و در همین شهر برپا گردیدی آن نیز در همیکنگره

های این خ. در زندان 1131یا تا شهریور  بسیاری از کادرهایش توسط رژیم رضاشاهی یا از بین رفتند و

 :. برای اطلاعِ بیشتر در مورد این حزب مراجعه کنید بهدرآمدندرژیم به اسارت 

  عات کمیته مطال - زادهسلطان -انلیزندگی و مبارزات آواتیس میکای - سرخ شرق یستارهاولین

 انتشارات پروسه - تاریخی جنبش کارگری و کمونیستی ایران

  لمانتشارات ع - خسرو - و کمونیستی ایران دمکراسیسوسیالاسناد تاریخی جنبش کارگری - 

 جلدهای اول، سوم، چهارم، ششم

 1138 - نشر گونش - تقی شاهین - پیدایش حزب کمونیست ایران 

  خسروپناه، الیور باست محمدحسین - (1931-1911از جنوب قفقاز تا شمال خراسان )فرقه عدالت 

 1193چاپ دوم  - نشر پردیس دانش -

 انتشارات هواداران سازمان وحدت کمونیستی در اروپا - دو بینش در حزب کمونیست ایران - 

 1133مرداد 



 
 (نخستمیرزا )جلد فرزندانِ سلیمان

 و او. اشتندد ابراز دیگر سلطنتیِ  رژیم یک سیتأس با را خود مخالفت میرزاسلیمان و سوسیالیست حزب

 یک یِبرپای قصد و نیست جمهوری رژیم سیتأس رضاخان هدف بودند برده پی اکنون که مطبوعش حزب

 میرزاسلیمان. نبردند پیش از کاری عملاً اما بایستند جدید شاهِ برابر در تا کردند سعی دارد را موروثی سلطنت

 یالیستسوس حزب عملی اقدام تنها. گردید نشینخانه عملاً و شده پهلوی دیکتاتورِ مغضوب تاریخ این از

 چندی افائتل اما. بود کارگری هایاتحادیه و ایران کمونیست حزب با ائتلاف رضاشاه، رژیم استقرار از پس

 از پیش. خ 2373 اردیبهشت 22( کارگر جهانی روز) مه ماه اول مشترک مراسم برگزاری جریان در: نپایید

 اضرینح اطلاع بدون و شده موضوع متوجه میرزاسلیمان کند حمله هاچپ و کارگران جشن به پلیس آنکه

 از زیادی تعداد و خورد هم بر مراسم پلیس یحمله اثر در آن از پس. گریخت و کرد ترک را جلسه

 حزبش و او از کارگری یهاهیاتحاد و کارگران اعتماد بیترتنیابه و 1.شدند دستگیر کارگران و هاکمونیست

 .شد سلب کامل طور به

 یایندهنم چپ، طلبِاصلاح یک عنوان به او. نبود کمونیست و انقلابی عنصری هرگز میرزاسلیمان

 مذهبی املاًک شخصیتی ،بینیجهان نظر از وی. شودمی شناخته برجسته سخنرانِ و پارلمان مترقیِ

حجاج  یجمله از نیز میرزاسلیمان که کندمی یاد یحجسفر  از خاطراتش در خمینی موسوی اللهروح. داشت

 !است بوده مکه

 از الیسمسوسی کدام ...» :باور داشت چنین سوسیالیسم با آن تطبیقِ و اسلام دین مورد در میرزاسلیمان

 بچه لاماس مذهب مطابقِ. است سوسیالیست هم اسلام مقدسِ  مذهبِ. است بهتر اسلام مذهبِ سوسیالیسم

 و یاهوه شودمی برده سوسیالیست اسم در مجلس که است تعجب خیلی ...بدهد یرأ باید هم ساله شانزده

 ایشان کنیم؟می چه نجایا پس نیستیم اجتماعی ما اگر. اجتماعی یعنی سوسیالیست. شودمی وحشت اسباب

 ایران به عراق از شیعه ملایان تبعید جریان در یا .3«...فرمودند تعبیر اشتراکی آقایان که نفرمودند کمونیست

 مامت ...» :گویدمی چنین عرب عراقِ بر حاکم رژیم عملکرد از تنفر اظهار و شیعه روحانیتِ از دفاع ضمن

 یکی یا یاسلام مقدسه مقاماتِ از یکی به توهین موقع در تنفر اظهار که باشند ملتفت کاملاً مملکت افراد

                                                       
نتشارات ا - بیات و مجید تفرشی به کوشش کاوه - نوشته یوسف افتخاری - شدهسپریخاطرات دوران  3

 143صفحه  - 1111 - چاپ اول - فردوس
 خ. 1111فروردین  11مورخ  - 98جلسه  - مذاکرات دوره چهارم مجلس شورای ملی 1



 
 (نخستمیرزا )جلد فرزندانِ سلیمان

 7«...است چیز همه بر مقدم اسلامی علمای از

 مینه به خوردمی چشم به توده حزب سیتأس بدو در میرزاسلیمان هایدیدگاه و روحیه و مذهبی گرایش

 شعار بابیطالابنعلی از« عوناً للمظلوماّ کن و خصماً للظالم کن» یجمله وی یخواسته به که است دلیل

 فعالیت سال 07 طول در توده حزب منشِ  و هاگذاریسیاست حرکات،. گیردمی قرار توده حزب یسرلوحه و

 پشت ار فعالیت از متفاوتی هایدوره آنکه وجود با حزب. گرددمی تداعی میرزاسلیمان روش و مشی با عملاً

 مپارلمانتاریس به معتقد شیعی، اسلام مذهب با مداراگرا تاریخی مقاطع یهمه در و جا همه اما گذاردمی سر

 به ملهح و رفرمیستی قوانین وضع پی در مقاطع این یهمه در. گیردمی قرار حکومتگران با ینینشهم و

ما در صفحاتِ بعدی خواهیم . ندارد داریسرمایه ضد رویکردی هرگز و است پرولتری و انقلابی جریانات

 ست.ا اسکندری میرزاسلیمان سوسیالیستِ حزب راستینِ مشیِ  یدهندهادامه قاًیدقتوده  دید که حزب

 عفرج" به توانمی تنها( بودند حزب دهندگانلیتشک اولِ یدسته که) قدیمی هایکمونیست میان از

 حزب عدب چندی ورینفر، پیشه سه این میان از. کرد اشاره "روستا رضا" و "اسدی ابوالقاسم" ،"وریپیشه

 عضایا از) "آوانسیان اردشیر" او جای به و. نمود "آژیر" ینشریه انتشار و سیتأس به اقدام کرده ترک را

 مدت آوانسیان. پیوست آن به توده حزب سیتأس از بعد.( خ 2327 تا 2377 هایسال در کمونیست حزب

 2327 یدهه هایکمونیست حساب این با. بود کرده سپری رضاشاهی هایزندان در را سال 27 به نزدیک

 3.دادندمی تشکیل را حزب مؤسس ئتیه اعضای از یشمارانگشت تعداد خورشیدی 2317 تا

 مؤسس ئتیه ساختار در افراد این تعداد. بودند نفر 33 گروه پیشینِ اعضای حزب، نیمؤسس از دوم گروه

 یا و هریش متوسط یطبقه به یا طبقاتی نظر از که دانست جوانی گرایانِچپ توانمی را هاآن. بود نفر 10

 نداشتند ار کارگری جنبش در فعالیت یسابقه کدامهیچ. داشتند تعلق( هاآن از نفر 1) اشرافی هایخانواده به

 و کتئوری دانشِ نظر از گروه این افرادِ اکثر .بودند کشور از خارج یا داخل دانشجوییِ فعالین از عمدتاً و

 ایرج و نشرادم رضا از غیر) شدندمی محسوب "ارانی تقی دکتر" یآموختهدانش و ریتأث تحت مارکسیستی
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داداش  ،رحیم همداد ،به یوسف افتخاری توانمی 1131تا  1111فعال بین  هایکمونیستاز جمله  3

 دها و دیگر احزاب فعالیت خوهر کدام جدا از حزب توده در تشکلاشاره کرد که  ...باقر امامی و ،زادهتقی

توده  تأسیسبه منتقدین حزب تازه  ها برخی حتادر بین آن .خ.( پیگیری کردند 1131)پس از شهریور  را

 .تبدیل گردیدند



 
 (نخستمیرزا )جلد فرزندانِ سلیمان

 نخوانده یا را مارکس آثار شد،محدود می لنین بعضاً و استالین بوخارین، آثار به هاآن مطالعاتِ(. اسکندری

 مخالفت هب دستگیری از پس مزبور گروهِ اعضای از بخشی. بودند کرده مطالعه محدود بسیار صورت به یا و

 فعالیت یسابقه نفر 3 تنها گروه این میان از. بودند نموده بایکوت زندان در را او و پرداخته ارانی تقی دکتر با

 0.بودند طیف این از حزب مؤسس ئتیه اکثریت. داشتند را ایران کمونیست حزب در

 ناصرع این از برخی. بودند فاشیست ضد سیاسیِ فعالانِ حزب، مؤسس ئتیه سوم از یدسته یا گروه

 چون اییهشخصیت به توانمی گروه این از. داشتند را( انگلستان دولت خط طرفدار) انگلوفیل تمایلات

 ارهاش "خیزی امیر اسماعیل" و "آزاد عبدالقدیر" و "فاتح مصطفی" ،"یزدی محمد" ،"اسکندری عباس"

 .گردیدند معروف نفتیتوده به بعدها گروه این. کرد

 تقی دکتر و «ایران کمونیست حزب» راه یدهندهادامه توده حزب آیا 7-3

 است؟ ارانی

. هدد نشان ارانی تقی دکتر و ایران کمونیست حزب راه یدهندهادامه را خود تا کوشیده همیشه توده حزب

 :است نقد قابل عتاً یطب و ،تأمل و بررسی قابل در چند بخش ادعا این

 ارتباط کلش در بیشتر مزبور حزبِ با او ارتباط. نبود ایران کمونیست حزب عضو هرگز ارانی تقی دکتر ؛اول

 ستنی مشخص آن ینتیجه که وی تشکیلاتی مشخص هایارتباط تنها. است سازمانش با هوادار یک

 عضو دو و اصلانی با همچنین دیدار و ایران در. خ 2323 آبان در "اصلانی کامران" با ملاقات: از اندعبارت

 .است شوروی در. خ 2327 تابستان در( "حسابی عبدالحسین" و "اروبلیانی یرواند" احتمالاً) حزب دیگر

 عاتِ مطال محفل و نموده «دنیا» ینشریه انتشار به اقدام شخصاً شوروی سفر از بازگشت از پس ارانی

 وجود به محفل همین دل از نفر 33 گروه است ذکر به لازم. داشت برپا اششخصی منزل در را اجتماعی

 کمونیست حزب تشکیلاتی چهارچوبِ  در مشخص طور به تواننمی را نفر 33 گروه و ارانی بنابراین. آمد

                                                       
 توانید:نفر می 31پایگاه طبقاتی گروه رد در مو 3

  ترجمه کاظم  - یرواند آبراهامیان ینوشته «ایران بین دو انقلاب»از کتاب  1به جدول شماره

مراجعه  143و  144صفحات  - نشر مرکز - چیمدیرشانه محسن روزمند، حسن شمس آوری،فی

 .نمایید



 
 (نخستمیرزا )جلد فرزندانِ سلیمان

 0.گنجانید ایران

 به نفر 33 گروه اعضای از مهمی بخش زندان درون هایبندیدسته در کردیم اشاره که طورهمان ؛دوم

 همچنین. نمودند بایکوت را ارانی دکتر گرفته، را 8"کامبخش عبدالصمد" جانب ناآگاهی روی از و اشتباه

. ادندد قرار زندان و مسئولین نیمأمور یحمله معرض در را ارانی دکتر زندان در اعتصاب برگزاریِ با گروه

 بود یفوسیت زندانیان سلول به آن انتقالِ او از پس و انفرادی سلول به ارانی فرستادن حرکت این ینتیجه

 رزمانِهم و صدیق یارانِ  زندان، از آمدهبیرون نفرِ  33 نیبرابنا. گردید وی انگیزغم مرگ به منجر که

 .بودند کرده وارد او بر هم را فراوانی هایزخم حتا و نبودند ارانی تقی دکتر! ناپذیرِخستگی

 کرده استفاده آن از خود نام تقدیس برای توده حزب که بود ایسیاسی صداقت و مقاومت نماد ارانی دکتر

 باختگانِ جان دیگر و ایتوده اعدامیِ  افسرانِ نام از. خ 2333 سال از پس که طورهمان .کندمی هم هنوز و

 .نموده تبلیغاتی برداریبهره حزب پایین سطوحِ

 اشاره نکته این به است لازم توده حزب توسط کمونیست ایران حزب راه یادامه ادعای مورد در: سوم

( ایران در) رضاشاه و( شوروی در) استالین توسط. خ 2320-2320 هایسال در ایران کمونیست حزب: کنیم

 حزب این که بود زمانی در درست این. افتادند زندان به یا و شده اعدام یا آن رهبران. شد سرکوب شدت به

. خ 2370 آبان در که) کنگره این .نمودمی مبارزه خود دومِ یکنگره استراتژیِ و هاتاکتیک مصوبات، طبق

                                                       
ارانی و نوعِ ارتباط دکتر ارانی با حزب کمونیست  برای اطلاعات بیشتر در مورد زندگی و مبارزات دکتر 1

 :مراجعه کنید به نفر 31ایران و همچنین در مورد گروه 

  1181 - نشر اختران - خسرو شاکری - تاریخ آینهتقی ارانی در 
خ.( از اعضای پیشین حزب کمونیست ایران و جمعیت فرهنگ قزوین  1131-1383عبدالصمد کامبخش ) 8

 از نظر خاستگاه طبقاتی او .د( درآمد.و.کا.شوروی به خدمت سازمان امنیت این کشور )ان بود که بعدها در

نفر  31. کامبخش از طریق کامران اصلانی با دکتر ارانی و با گروه ی اشرافی تعلق داشتبه یک خانواده

اشاهی رضی اطلاعات خود را در اختیار پلیس سیاسی او پس از دستگیری همه .مشترک شدوارد فعالیت 

و از همین  ا در اختیار پلیس قرار داده استی اطلاعات راما در زندان وانمود کرد که ارانی همه .قرار داد

ی زندانیان در جریان اعتصاب غذای چهار روزه همچنین .که باعث بایکوت وی در زندان شد طریق بود

. او بعدها به عضویت کمیته مرکزی حزب توده کسی بود که اعتصاب را شکست سیاسی کامبخش تنها

 .گرا را در حزب ایجاد کردشوروی کاملاًالدین کیانوری جناحی و به همراه نور درآمد



 
 (نخستمیرزا )جلد فرزندانِ سلیمان

 برپا حزب چپِ  جناح و "زادهسلطان -میکایلیان آواتیس" تزهای و هااندیشه ریتأث تحت( بود گردیده ارزبرگ

 حزب. خ 2320 تا 2370 سال از یعنی. 3پرداخت رضاشاه قبال در راست جناح تزهای نقد به و گردید

 جالب 27اشت.د قرار زادهسلطان و دوم یکنگره یطلبانهسرنگونی و انقلابی یبرنامه پیرو ایران کمونیست

 ابوالقاسم" مانند حزب مرکزی کمیته اعضای دیگر همراه به بعد سال چند زادهسلطان که بدانید است نجایا

. گردید داماع شوروی در استالینی خونین هایتصفیه در "نیبکین حسن" و "حسابی عبدالحسین" ،"ذره

 نکرده ادی کمونیستی و کارگری جنبش باختگانجان عنوان به کمونیست مبارزانِ این از گاههیچ توده حزب

 هب و پارلمانی و آمیزمسالمت یمبارزه روش با توده حزب که است یادآوری به لازم بحث یادامه در. است

                                                       
قرار داشت و نظرش بر ایجاد یک جبهه از  "حیدرخان عمواوغلی"این جناح در ابتدا تحت رهبری  9

جناح راست پس از جان  .و اصلاحاتِ اجتماعی بود مؤسسانمجلس  تأسیسو  هادموکراتو  هاکمونیست

 حزب کمونیست شوروی و هایتئوریسینهمسو با بخشی از  ،باختنِ حیدرخان و روی کار آمدنِ پهلویِ اول

ی هد که رضاشاه ضد فئودال و نمایندمعتقد بودن هاآن .رضاشاه را عنصری مترقی ارزیابی کردند ،استالین

 داریسرمایه یمرحلهایران را وارد  پدرسالارِفئودال و  یجامعهست و اقدامات او بورژوازیِ ملی و مترقی ا

 گذشت زمان و فاش .و جناح چپ به شدت با این تئوری مخالفت کردند زادهسلطاناما در مقابل  .کندمی

دوم  یگرهکندر  .صحیح بوده است کاملاًرضاشاه ثابت کرد که نظرات جناح چپ  انقلابیِ ضدشدت ماهیت 

عاجل  یظیفهو .و وابسته به امپریالیسم انگلستان معرفی نمودند خوارزمینو  انقلابی ضدرضاشاه را عنصری 

دهقانانِ روستایی و روشنفکران قرار دادند تا در  ،کارگر شهری یطبقهای انقلابی از حزب را تشکیل جبهه

 :بیشتر مراجعه کنید به برای اطلاعات .انقلابی اجتماعی رژیم رضاشاه را سرنگون سازد

  به کوشش خسرو  - و کمونیستی ایران جلد چهارم دموکراسیسوسیال ،کارگریاسناد جنبش

 131تا  113صفحات  -شاکری 

  کمیته مطالعات - زادهسلطان -زندگی و مبارزات اواتیس میکایلیان - سرخ شرق یجرقهاولین 

 پروسهانتشارات  - تاریخی جنبش کارگری و کمونیستی ایران

 1139 - انتشارات علم - دو سند از فرقه کمونیست ایران 
رفقای کارگر، زارعین، صنعتگران، »دوم حزب کمونیست ایران چنین آمده:  یکنگرهدر پایان بیانیه  11

 یمبارزهکمونیست ایران شما را مخاطب قرار داده و برای زد و خورد و  یفرقهزحمتکشان ملت ایران! 

. امروزه روز آن رسیده که کار را با حکومت شاهی و ملاکی و دشمنان علنی و سری نمایدمیانقلابی دعوت 

ا در انگلستان ر هایامپریالیست فرماییِحکمخدایی و  یخانهملت زحمتکش ختم نموده با دست آهنین 

 - انتشارات علم - کمونیست ایران یقهرفدو سند از  :به نقل از« ...مملکتِ ایران خراب و ویران نمود

 38 یصفحه



 
 (نخستمیرزا )جلد فرزندانِ سلیمان

 به شباهتی چهی نیبرابنا. بود شده تشکیل( راست و چپ) فاشیست ضد عناصر از ناهمگون ائتلافی صورت

 نیمؤسس یِهمیشگ تأکید. نداشت ایران کمونیست حزب چون طلبسرنگونی و انقلابی دست،یک حزب یک

 لاحاتاص و سلطنتی یمشروطه اساسیِ قانون به اعتقاد اصلِ بر حزب این یبرنامه همچنین و توده حزب

 22است. ما ادعای بر معتبر سندی تأکید و اعتقاد های اینهمه. بود اجتماعی روبناییِ

 :دهدمی شرح چنین اولیه ینامهمرام در را خود هدفِ آغاز همان در حزب

 ایران ارضی تمامیت و استقلال حفظ 

 قلم و نطق و زبان آزادیِ قبیل از اجتماعی و فردی حقوق کلیه نیتأم و دمکراسی رژیم یبرقرار 

 اجتماعات و

                                                       
رهبریِ آن بر دفاع و اعتقاد به قانون اساسی و سلطنت مشروطه توجه  تأکیددر مورد مشی حزب توده و  11

 :نماییممیشما را به دو مثال زیر جلب 

که در  انگلیسی هایروزنامه خبرنگارانعبدالصمد کامبخش عضو کمیته مرکزی حزب با  یمصاحبه :اول 

 :منتشر گردیده است 39/9/1134مورخ  "دنیای امروز"نشریه 

 شما عضو حزب کمونیست هستید؟ :سؤال

 .من عضو حزب توده هستم :جواب

 ؟عضو حزب کمونیست هم هستید :سؤال

 .در ایران حزب کمونیستی وجود ندارد که من عضو آن باشم :جواب

 ؟شما با مشروطیتِ شاه موافقید :سؤال

 .و موافقت ما هم با شاه در حدود مشروطیت است .ما خواهانِ مشروطیت واقعی هستیم :ابجو

 .که شما طرفدار جمهوری هستید شودمیگفته  :سؤال

کامبخش  حزبیِ ما به تصویب رسیده است ]منظورِ یکنگرهامه و برنامه داریم که در نما مرام :جواب

نسبت  براینابن .در آن داد تواننمیتغییری  گونههیچنشود  دیگر تشکیل یکنگرهاول است[ و تا  یکنگره

 .نامه و برنامه قضاوت کردبه نظریات سیاسی ما باید از روی این مرام

 ؟حزب توده کمونیست است آیا» :خ. است 1131اردیبهشت  31مورخ  "رهبر" یروزنامه یسرمقاله :دوم

 .انندو تجار را بترس دارانسرمایه خواهندمی]طباطبایی[ با این برچسب  ءدشمنانِ ما به خصوص سید ضیا

چرا؟ زیرا ما معتقدیم که کمونیسم آرمانی است مناسب  .حزب توده به قانون اساسی اعتقاد کامل دارد

ای یک حزب کمونیست در شرایط کشورِ ما پایگاه توده .آن شرایط اجتماعی که در ایران موجود نیست

 از ما است( تأکید)« ...نخواهد کردپیدا 



 
 (نخستمیرزا )جلد فرزندانِ سلیمان

 استبدادی و دیکتاتوری رژیم هرگونه علیه مبارزه 

 و دهقانان و زارعین وضع به بخشیدن بهبودی و زراعت و زمین از استفاده طرز و لازمه اصلاحات 

 ایران زحمتکش هایتوده

 نیتأم و عمومی مجانیِ و اجباری تعلیمات برقراری و بهداری و فرهنگی امور در اساسی اصلاحات ِِ 

 بهداشتی و فرهنگی مراحل یکلیه از ملت یتوده استفاده

 هاتوده منافع گرفتن نظر در با هامالیات تعدیل 

 و یجادا قبیل از نقل و حمل وسایل و معادن و صنایع یتوسعه و بازرگانی و اقتصادی امور اصلاح 

 آهنراه خطوط تکمیل و شوسه یهاراه نگهداری

 ایران ملت نفع به سابق پادشاهِ هایدارایی و اموال ضبط 

 از دلیل دو به گذارانبنیان که است آن از حاکی نیمؤسس خاطرات همچنین و حزب رسمی نگاریِتاریخ

 :اندنموده خودداری توده حزب برای "کمونیست" عنوانِ یاستفاده

 شیعه روحانیت اقداماتِ و تحریکات از ترس (2

 .خ 2327 خرداد کمونیستی ضد قانون وجود (1

 :شودنمی برده نامی هرگز آن از که دارد وجود هم دیگری مهم دلیل، فاکتور دو این بر علاوه اما

 !ایران در انگلستان و آمریکا هایدولت دیپلماسیِ قبال در شوروی اتحاد دیپلماسیِ (3

 در هنکیا کما. برنجانند خود از جهانی جنگِ اوج دورانِ این در را خود متفقینِ  خواستندنمی هرگز هاشوروی

 ِِ سازمان یک تشکیل به اقدام آن جای به و کرد صادر را کمینترن انحلالِ  دستور استالین. م 2373 ژوئن 8

 communist) "کومینفورم" نام به مسکو پیرو احزابِ  بین( مبارزاتی نه و) کنندههماهنگ صرفاً

Information)  م. صورت  2370رم در ومینفوک سیتأسبود ) زده دست "دفتر اطلاعات احزاب کمونیست"یا

 ر ایرانمارکسیستی د و انقلابی کارِ سبکِ  و روش با و کمونیست نامِ  با حزبی ایجاد بنابراین 21.پذیرفت(

                                                       
منتقل  ورمکومینفمسئولین کمینترن پس از انحلالِ آن به  اشایان ذکر است که کلیه بخش اداری و حت 13

رم انتقال و)استالینیست بلغاری( سرپرست اجرایی کمینترن به کومینف "گئورکی دیمیتروف"از جمله  .شدند

 .یافت



 
 (نخستمیرزا )جلد فرزندانِ سلیمان

 .نبود هاشوروی صلاح به هرگز

 ائتلافِ اساسِ بر آن یمبارزه: است مشخص کاملاً آغاز همان از حزب طبقاتیِ  گیریِسمت و ساختار

 همان زا .است امیدوار مالکانردهخً و کوچک بورژوازیِ  پشتیبانیِ  به و است اجتماعی اقشار و طبقات

 .مخالف نمتفقی یهاجبهه پشت در اعتصاب هرگونه با و است مشروطیت اساسی قانون اجرای خواستار ابتدا

 با سراسری گردهمایی اولین بعد چندی و گردید منتشر. خ 2317 اسفند اوایل در حزب یاولیه یبرنامه

 با کنفرانس این. شد برگزار تهران در. خ 2317 مهرماه 20در روز جمعه  "ایالتی کنفرانس اولین" عنوان

 کنفرانس این در اولیه یبرنامه. گردید برگزار تهران از نماینده 80 و هاشهرستان از ناظر نفر 33 حضور

 زنان ان،دهقان کارگران، جذب و فاشیسم برابر در عمومی اتحاد اساس بر برنامه این. گرفت قرار دییتأ مورد

 این در شدهعنوان اصلاحاتِ . بود( روشنفکران و مالکانردهخً جزء، کارمندانِ ) متوسط طبقه از هاییبخش و

 یرانا کارگر طبقه زندگی و کار وضعیت بهبود در هاخواست این از مهمی بخش. است اهمیت حائز برنامه

 ما دفِه بلکه. نیست اجتماعی هایرفرم در توده حزب نقشِ گرفتن نادیده ما قصدِ حقیقت در. بود مؤثر

 هافرمر این. است نگرفته صورت انقلابی رویکردی و دریچه از اصلاحات این دهیم نشان که است این

( طلباحاصل) رفرمیست حزب یک توسط بلکه انقلابی، کمونیستِ حزب یک توسط نه

 .پذیرفته صورت

 اسکندری میرزاسلیمان کلیِ  دبیر با نفره 23 مرکزی کمیته انتخاب به اقدام اول کنفرانس در حاضر اعضای

 حزب پیشینِ کادرهای میان در تنها و است نفر 33 نفع به همچنان مرکزی کمیته اعضای ترکیب. نمودند

 .تاروس رضا و بقراطی محمود آوانسیان، اردشیر: داشتند حضور کمیته این در نفر 3 تنها ایران کمونیست

 و شپالای اولین توانمی را هاآن که آمد وجود به حزب در جدیدی تغییراتِ اجرایی فعالیت و ساختار نظر از

 :از بودند عبارت تغییرات این. کرد قلمداد شوروی اتحاد سوی به حرکت

 (داشت ایران در انگلستان هایسیاست به نزدیک گرایش که) اسکندری عباس اخراج 

 رهبر" نشریه به "سیاست" از مرکزی ارگان ینشریه تغییر" 

 سیاهِ  قانون لغو خواست هاآن از یکی که گردید اضافه حزب برنامه و نامهمرام به جدیدی مواد 

 ...خ 2327

 شاریفپای داًیشد خود یطلبانهاصلاح و آمیزمسالمت قانونی، یشیوه بر همچنان حزب هااین یهمه با اما



 
 (نخستمیرزا )جلد فرزندانِ سلیمان

 اولین که ایکنگره. بود حزب یکنگره اولین تشکیل یمقدمه حقیقت در اول کنفرانس. کردمی

 رکزیم کمیته درون از هابندیجناح این. کردمی هویدا را تشکیلات درونیِ یهایبندجناح و هابندیدسته

 .شد آغاز

 آن دلایلِ و چهاردهم مجلس انتخاباتِ در شرکت 7-2

خ. مبارزات انتخاباتی برای مجلس چهاردهم  2311آفتابِ عمرِ مجلس سیزدهم رو به پایان بود و در خرداد 

 برای رمنظو همین به داشت را انتخابات این در شرکت قصد ابتدا همان از مرکزی کمیته گردید.میشروع 

. بود کاندیدا انتخاب و تدارک حال در بود کرده پیدا ایتوده پایگاهِ هاآن در حزب که مختلفی نواحیِ

 هبریِ ر اعضای اکثریت و نبود انقلابی ایرویه هرگز توده حزب یرویه کردیم اشاره هم قبلاً که گونههمان

 انیپارلم انتخابات در شرکت اساس همین بر. فشردندمی پای بودنش خواهمشروطه و طلباصلاح بر آن

 با حزب که عنوان این با برخی از افراد و نهادها و یا احزاب اما. شدمی تلقی عادی امری حزبی چنین برای

 آن بر و گرفته نادیده را حزب بر حاکم روح و ماهیت است زده دست رفرمیستی حرکت یک به کار این

 :است زیر بدین شرح موارد این از یکی. گیرندمی خرده

 سازمان و سیاست" عنوانِ  تحت کتابی انتشار به اقدام. خ 2307 سال در اسلامی جمهوری اطلاعات وزارت

 که گردد ثابت شود تامی تلاش کتاب بخشی از این در 23.نمود "اول جلد - فروپاشی تا آغاز از توده حزب

 هاتکمونیس شرکت موردِ در لنین تئوریِ یادامه چهاردهم مجلس انتخابات در توده حزب شرکت تاکتیکِ

 مثال. م 2370 سال در روسیه دومای انتخابات مورد این در) است استبدادی و بورژوایی هایپارلمان در

 خواندنِ  پرستمقام با را دلیل این تا کوشندمی کتاب - نویسندگان یا - نویسنده سپس(. شودمی زده

 و اطلاعات وزارت از ما .دهند ارائه آن از کمونیستی ضد معجون یک ساخته مخلوط حزب رهبران

 این که ودشمی آغاز ییآنجا از داستان اما نداریم علمی تحقیق و تحلیل یک یارائه انتظارِ  آن دستانِبهقلم

 ستیکمونی و انقلابی حزب یک را توده حزب که است کسانی یهمه فکریِ ینهیزمپس حقیقت در درک

 با ودهت حزب که است حالی در این. نمایندمی قلمداد تاکتیک یک انتخابات در را آن شرکت و دانندمی

                                                       
فدایی خلق و مجاهدین  هایچریکدیگری در مورد سازمان  هایکتابشایان ذکر است این کتاب و  11

سیاسی و بدون نام نویسنده  هایپژوهشتوسط وزارت اطلاعات و تحت عنوان موسسه مطالعات و  ...خلق و

یا جعلی  شده وچیندستاد نبر اساس اس عمدتاً هاکتاباین  .به چاپ رسیده است تاکنونو یا نویسندگان 

 .اندشده (بندیسرهمساواک تنظیم )یا بهتر بگوییم 



 
 (نخستمیرزا )جلد فرزندانِ سلیمان

 فرستادمی مایندهن مجلس به قاعدتاً باید مشروطه اساسی قانون به اعتقاد بر تأکید و رفرمیستی مشی داشتن

 که سکوم پیرو احزاب دیگر در مشی این. نمودمی پارلمانی مبارزات و فراکسیون تشکیل به اقدام آنجا در و

 .است "نسهفرا کمونیست حزب" هاآن ترینِمشخص که شده دیده نیز کشیدندمی یدک را "کمونیست" نامِ

ه با شود که کاندیدهای حزب تودنگاریِ رسمی عنوان میی انتخاباتی این دوره پیچیده بود. در تاریخمبارزه

ناد و مدارک اس کهیدرحالاند. های دولت اتحاد شوروی به مجلس راه یافتهپشتیبانیِ ارتش سرخ و نمایندگی

ه دارانی بودند کتر مورد حمایت زمیندهند. کاندیداهای حزب در مناطق شمالی بیشغیر از این گواهی می

ای با ارتش سرخ و نمایندگی دولت شوروی داشتند. این اشراف کسانی بودند که در دوران روابط حسنه

ی سیاست رانده شده بودند و سیاست شوروی را تا زمانی که در جهتِ انقلاب اجتماعی و رضاشاه از صحنه

ابوالقاسم " ،"احمد قوام"توان به می پُرنفوذی این افراد . از جملهکردندمی دییتأسوسیالیستی در ایران بود 

ی بریتانیا گزارش یکی از کارشناسان وزارت امور خارجه 27اشاره کرد. "فرمانفرمایان یمحمدول"و  "امینی

ها، یآمریکای یرواقعیغهای گوییها و پیشی نگرانیهمه رغمبهجالب است که »در این مورد چنین است: 

ها نفوذ کمی در انتخابات مناطق تحت نفوذ خودشان های دیگر، شورویرکت نفت انگلیس و ایران و گروهش

 "تقی فداکار"در اصفهان اما موضوع شکلِ یک ائتلاف انتخاباتی به خود گرفت،  23«اند.اعمال کرده

ای بازاریان، )کاندید "آبادیسید حسام دولت"کاندیدای حزب توده و اتحادیه کارگران اصفهان با 

داران بزرگ( ائتلاف کرد. هدف داران و زمین)کاندیدای کارخانه "حیدرعلی امامی"( و آخوندها و مالکانردهخً

کاندیدای دیگر بود. در حقیقت حزب در یک بازیِ سیاسی متداول  7کافی در قبال  یرأاز این ائتلاف اخذ 

میان احزاب و عناصر دست راستی شرکت کرده بود. بخش دیگری از اتکای حزب توده )در انتخابات، 

های کارگریِ منتسب به خودش بود که روز به روز در اصفهان و حومه( به کارگران و اتحادیه مخصوصاً

 شدند.می دترقدرتمن

 زیر شهرهای از توده حزب کاندیداهای از نفر 3 و شد قرائت کشور کل آرای. خ 2311 اسفند در سرانجام

 :گردیدند انتخاب
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 (نخستمیرزا )جلد فرزندانِ سلیمان

 خلعتبری رحمان -7 (لاهیجان) رادمنش رضا -3 (ساری) اسکندری ایرج -1 (اصفهان) فداکار تقی -2

 (سبزوار) گنابادی پروین محمد -0 (قزوین) کامبخش عبدالصمد -0 (انزلی) کشاورز فریدون -3 (شهسوار)

 (کشور شمال ارامنه) آوانسیان اردشیر -3 (فردوس) فردوس شهاب -8

 لموتیا نورالدین و یزدی مرتضی بهرامی، محمد روستا، رضا اسکندری، میرزاسلیمان که است ذکر به لازم

. خ 2311 دی 20 تاریخ در میرزاسلیمان افراد این میان از. بودند تهران کاندیداهایِ حزب در شهر از نیز

. خ 2313 فروردین در بعد چندی. کنند کسب را لازم آرای نتوانستند نیز کاندیداها یبقیه و درگذشت

 .نمودند آغاز را خود کار رسماً آنان و شد دییتأ مجلس در ایتوده گاننمایند صلاحیت

 ی آزادی مطبوعاتتشکیل جبهه 7-9

آتشِ جنگ علیه فاشیسم هیتلری هنوز برافروخته بود و جناح راست به رهبریِ دربارِ سلطنتی از یک سو و 

خ( از طرف دیگر پرچم ارتجاع را در دست داشتند.  2133اسفند  3طباطبایی )عامل کودتای  نیاءالدیضسید 

ف دیکتاتوری را دعوت لیبرال، چپ و مخال یهاروزنامهدر چنین شرایطی رهبری حزب تصمیم گرفت تا 

ی را بایست یک کارزار کشورمجموعه از مطبوعاتی بود که می کی جبههبه تشکیل یک جبهه نماید. این 

علیه فاشیسم و دیکتاتوری اشراف و دربار سلطنتی رهبری کند. محوریت این جبهه اجرای قانون اساسی و 

نام  "جبهه آزادی مطبوعات"تشکیل و  خ. 2311اصلاحات اجتماعی در کشور بود. این جبهه در مرداد 

ی اعلام موجودیت آن امضا نشریه بودند که بر پای بیانیه 27نفر از  27ی مزبور جبهه نیمؤسسگرفت. 

سم ای به ادر اولین قدم، جبهه امضاکننده مدیران جراید ...»کرده بودند. در این بیانیه چنین آمده بود: 

نمایند که با تمام قوا با یکدیگر معاضدت و می موافقترا تشکیل داده و در اصول زیر  "جبهه آزادی"

 مناًضفداکاری مضایقه ننمایند.  گونهچیههمکاری نموده و برای تقویت این جبهه و نیل به آرزوی خود از 

شود که با تمام قوا فردا و اصول موافقت دارند دعوت می خواهان و اشخاصی که با ایناز عموم آزادی

خواهی عوامل دیکتاتوری و ارتجاع مبارزه نموده زمینه را برای نهضت حقیقیِ آزادیه اوضاع و علی مشترکاً

 حاضر و آماده نمایند:

  مبارزه شدید با هر نوع انحراف از قانون اساسی و حکومت ملی که از هر شخص یا مقامی ناشی

 دد.گر

 قطع ایادی عمال استبداد و ارتجاع از دستگاه اجتماعی 

 ی دیکتاتوری و به دست آوردنِ مشروطیت حقیقیمجاهده در برانداختنِ اصول و تشکیلات دوره 



 
 (نخستمیرزا )جلد فرزندانِ سلیمان

 20«ی آزادیجبهه»خواه برای تقویت مجاهده در تمرکز قوای ملی و وحدت عناصر آزادی 

وری جعفر پیشه -1 نشریه آزادگان() پورعزت -2بودند:  ی آزادی به این شرحگان بیانیه جبههامضاکنند

پاسارگاد  -3 محمد طباطبایی )نشریه تجدد ایران( -7 حسین فاطمی )نشریه باختر امروز( -3 )نشریه آژیر(

ایرج اسکندری )نشریه  -8 فتاحی )نشریه دماوند( -0 عمیدی نوری )نشریه داد( -0 )نشریه خورشید ایران(

 شاهنده )نشریه فرمان( -22 صادق سرمد )نشریه صدای ایران( -27 ملکی )نشریه ستاره(احمد  -3 رهبر(

محیط طباطبایی )مجله  -27 محمد فروزش )نشریه نجات ایران( -23 دکتر رادمنش )نشریه مردم( -21

 .محیط(

یه افزایش نشر 33ها به اما پس از مدتی نشریات دیگری از دیگر شهرها به این جبهه پیوستند و تعداد آن

وادار نگاران نیز به صورت هنگارانِ عضو جبهه برخی از روشنفکران و روزنامهیافت. غیر از نشریات و روزنامه

 لوپکای به مناسبت تشکیل جبهه در که در جلسه "بهار یالشعراملک"کردند. از جمله از جبهه دفاع می

ای به عنوان ادی اقدام به انتشار روزنامهحزب توده شرکت جست و به ایراد سخنرانی پرداخت. جبهه آز

که جبهه آزادی نام داشت. این روزنامه تا یک سال منتشر گردید. در مقابل جناح راست  پرداخت خودارگان 

وقت اقدام به تعطیلیِ برخی از نشریات منتسب به جبهه  ریوزنخست "علی سهیلی"نیز آرام ننشست و 

 ریدمگرفت. عباس مسعودی صورت می« تکدر خاطر ملوکانه»ی واهیِ نمود. توقیف نشریات تنها به بهانه

فراوانی  یی اطلاعات نیز که در اردوی جناح راست قرار داشت بر علیه نشریات مزبور توطئهروزنامه مسئول

 ها را تهدید نمود.نمود و بارها و بارها به صورت علنی آن

ها و رح شدن پیشنهاد امتیاز نفت شمال از سوی شورویحدود یک سال و نیم بود و با مط عملاًعمر جبهه 

گردید. بخشی از نشریات به اردوی  یچنددستگحمایت حزب توده از آن تشکیلاتِ مزبور دچار انشعاب و 

ی منفی و بقیه به دکتر مصدق و طرفداران تز موازنه دها با حزب توده باقی ماندنپیوستند، چپ ءسید ضیا

 پیوستند.

 اولیه هایبندیجناح و حزب اول کنگره 7-1

. بود حزب اول کنگره برگزاری برای آزمونی یا و مقدمه ایالتی اول کنفرانس کردیم اشاره قبلاً که طورهمان

 تشکس و اروپا شرق در شوروی سرخ ارتش یدرپیپ هایپیروزی که کنیم یادآوری است لازم نجایا در
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 (نخستمیرزا )جلد فرزندانِ سلیمان

 در آن را طرفدارِ احزاب و شوروی اتحاد محبوبیتِ.( م 2373 مه) استالینگراد جنگ یجبهه در آلمان ارتش

 هب منتسب کارگری هایاتحادیه هایموفقیت و طرف یک از هاپیروزی این نیز ایران در. برد بالا جهان

 باعثِ  ...و هااتحادیه پذیرشِ به کارفرمایان کردنِ مجبور دستمزد، سطح بردنِ بالا برای دیگر سوی از حزب

 جدید نِ متقاضیا این از برخی البته. گردید حزب به روشنفکران و دهقانان کارگران، از کثیری تعدادِ  هجوم

 حزب صفوفِ به ییبورژواردهخً درکی و شخصی مقاصد با و نبود اجتماعی اصلاحات و عدالت هدفشان

 .پیوستندمی

 این و دش ایران دهقانانِ و جوانان زنان، کارگران، بین در حزب تشکیلاتِ  گسترشِ باعث اعضا افزایش این

 .کردمی برجسته را حزب اول یکنگره برگزاریِ ضرورت اتفاق

 با کنگره این. شد افتتاح حزب کلوپ محلِ  در تهران در. خ 2313 مرداد 22 در سرانجام حزب یکنگره

 و محلی یکمیته 87 شامل که ایران شهرِ 78 از عضو نفر 13877 سوی از نمایندگی به نفر 208 شرکت

 تعدادِ  حتمالاًا که کوچک هایشهرستان در نیست معلوم البته. پذیرفت صورت بودند، ایمنطقه یکمیته 21

 .اندشده انتخاب اساسی چه بر اعضا این بوده کمتر اعضا

 %03: مودن اعلام شرح این به را سیاسی سازمانِ  این اعضای ترکیب حزب وقتِ اول دبیر رادمنش رضا دکتر

 ترکیب این. دهقانان و روستاییان %1 و کارمندان و روشنفکران %13 از بیش خُرد، صنعتگران و کارگران

 بودند توانسته سو این به. خ 2311 سال اواسط از توده حزب به منتسب کارگریِ هایاتحادیه دهدمی نشان

 را وچکک صنعتگَرانِ  و کارگر یطبقه میانِ از وسیعی عضوگیریِ تشکیلات، این سیاسیِ یبدنه از جدا

 نفیِ ص مبارزاتِ از بلکه ،(رفرمیستی مشی با) سیاسی مبارزاتِ از نه حزب اقبال حقیقت در. دهند صورت

 بیرون کارگری هایاتحادیه دلِ از اصفهان و رشت شهرهای در عملاً توده حزب مثال برای. است کارگری

 2327-2377 دهه کارگریِ مبارزات سنت یپشتوانه با کاربرنج و کارتوتون کارگرانِ  اتحادیه رشت در: آمد

 اهنماییر با نساجی کارگرانِ  نیز اصفهان در. آمد بیرون آن دلِ از ی حزبشعبه اولین آن از پس و شده فعال

ی شعبه آن از سپ و داده تشکیل را کارگری یاتحادیه اولین "فداکار تقی" نامِ جوانی به وکیل پشتیبانیِ  و

 .برآورد سر اتحادیه آن میانِ از ایالتیِ اصفهان

 بر ظارتن برای) تفتیش کمیسیون یک و مرکزی کمیته یک کنگره خلال در حزب رهبریِ و هدایت برای

 ی اول به شرح زیر است:اعضای کمیته مرکزی منتخب کنگره .گردید انتخاب( مرکزی کمیته کار

 احسان طبری -3 آرداشس آوانسیان -7 محمدپروین گنابادی -3 بهرامیمحمد  -1 نورالدین لموتی -2



 
 (نخستمیرزا )جلد فرزندانِ سلیمان

 -22 عبدالصمد کامبخش -27 محمود بقراطی -3 رضا رادمنش -8 علی امیرخیزی -0 اسکندری ایرج -0

 فریدون کشاورز

 اعضای کمیسیون تفتیش کل نیز عبارت بودند از:

 رضا روستا -0 یولّعُعلی  -3 خلیل ملکی -7 عبدالحسین نوشین -3 حسین جودت -1 مرتضی یزدی -2

 الموتی نیاءالدیض -3 نورالدین کیانوری -8 احمد قاسمی -0

 هرامی،ب محمد دکتر: از بودند عبارت که شدند انتخاب کل نفر به عنوان دبیر 3 میرزاسلیمان جای به بار این

 دبیر 3 انتخاب(. بودند نفر 33 گروه پیشینِ  اعضای از نفر 3 هر که) الموتی نورالدین و رادمنش رضا دکتر

 یا عموماً احزاب این که چرا. بگیرد صورت چپ احزابِ در است ممکن که است نادری موارد از یکی کل

 عنوان به را نفر یک اجراییه ئتیه یا و مرکزی کمیته سخنگوی حالت به یا و "کل دبیر" انتخاب به اقدام

 تاس مرکزی کمیته در نظراختلاف از نشانه( کل دبیر 3) انتخاب از شکل این. نمایندمی انتخاب "اول دبیر"

 در که مکنیمی اشاره نکته این به نجایا در تنها. پردازیممی آن به مفصل طورِ به ما در صفحات بعدی که

 بریِ ره به را نارضایتی این و بوده ناراضی مختلفی موضوعاتِ از کادرها از بخشی فعالیت، سال 3 طولِ

 توانسته مشکلات این رفع و اصلاح یوعده دادن با سال 3 این طولِ در رهبری. بودند نموده منتقل حزب

 را خود ثمباح گروه این تا بود مناسبی مکان کنگره اما. دارد نگاه امیدوار و آرام را ناراضیان و منتقدین بود

 روهگ این رهبریِ. کرد ظهور کنگره همین در نظرهااختلاف اولین. سازند مطرح گاننمایند یهمه برابر در

 فرن دو هر. بود "یاخامه انور" او از پس و "ملکی خلیل" یعهده بر کنگره از( ترقبل کمی یا و) خلال در

انتقاداتِ . بودند نفر 33 گروه یشدهشناخته هایچهره از دو هر و درآمده حزب در عضویت به تازگی به

 اما. بود تشکیلات درون بعدیِ  مبارزات مبنای شد، طرح کنگره در مهابایب و علنی طور به که ملکی خلیل

 :میندازیب حزب درون هایجناح به نگاهی نیست بد ملکی موضعِ  به پرداختن از قبل

 سنتی اعضای همان اول گروه. بودند فعال تشکیلات بالای هایرده در دسته 7 کنگره، برپاییِ زمان در

 در ایرویه تغییر یا اصلاحات گونههیچ به مایل و داشتند قبول را حزب یرویه هاآن. شدندمی محسوب

 را دوم گروه. داشتند قرار یزدی مرتضی و روستا رضا اسکندری، ایرج گروه این رأس در. نبودند حزب

 آمیزمسالمت و رفرمیستی ای،جبهه شکل یادامه از گروه این. دانست انقلابی مشی طرفداران توانمی

. بودند.( م 2320 تا 2327 هایسال بلشویک حزب مشابه) کمونیست حزب تشکیل خواهان و بوده ناراضی

 وهگر را سوم گروه. داشتند گرفته قرار نوشین عبدالحسین و آوانسیان اردشیر گروه این رأس در



 
 (نخستمیرزا )جلد فرزندانِ سلیمان

 نزدیک ورمزب گروه دو به طلباصلاح یا و انقلابی ماسک زدن گره با گروه این چون نامیممی طلبانفرصت

 گروه این رأس در. کرد عقیم را حزب در هاآن هایفعالیت و داده قرار ریتأث تحت را هاآن حرکت و شده

 اصرار به رششیپذ و بود شده پذیرفته حزب عضویت به سختی به او. داشت قرار کامبخش عبدالصمد

نفر با پلیس سیاسی  33کامبخش متهم بود که در جریان دستگیریِ گروه  .بود کمینترن دفتر پشتیبانیِ و

کامبخش  20ی تقصیرها را به گردن دکتر ارانی انداخته است.همکاری کرده، اعضای گروه را لو داده و همه

ها بود. غیر از وی احمد قاسمی و نورالدین کیانوری )شوهر خواهر کامبخش( شوروی یسرسپردهطرفدار و 

های طلبان نفوذ کرده و اخبار فعالیتاین گروه قرار داشتند که به شکل ابزارهای او در گروه اصلاح سرأدر 

ی دوم قدرت را به با گروه اول متحد شد و در خلال کنگره بعداً طلبان دادند. گروه فرصتها را به او میآن

 صورت کامل قبضه کرد.

 ها را در توضیحات بعدیهای آنبودند که شرح فعالیت طلبان به رهبریِ خلیل ملکیگروه چهارم اصلاح

 خواهم آورد.

مورد مشخص را در  1طلبان بود. او ها و مطالبات اصلاحخواست یرندهیدربرگسخنرانیِ ملکی در کنگره 

کرد. چرا که این حزب نبایستی در انتخابات مجلس شرکت می آنکههایش مطرح ساخت: اول صحبت

ها از انقلاب است. شرکت حزب در این انتخابات فرمایشی و قلابی بوده و هدفش دور کردنِ توده ،انتخابات

ی عناصر ناسالم و مشکوک از درونِ حزب. ملکی ریختنِ آب در آسیاب ارتجاع حکومتی است. دوم تصفیه

ند. او اهطلب و مشکوک وارد حزب شدیک سال خیر( عناصر فرصت مخصوصاًمعتقد بود در این سه سال )

ی دنهب و بالاها از سطوح ی آنی مرکزی هستند و تصفیهباور داشت که بخشی از این عناصر در کمیته

و نکاتِ اعتراضی در حزب و در  سؤالاتاز سوی خلیل ملکی تنها  شدهمطرححزب ضروری است. اما نکات 

نیم. کمختلف دیگری هم برخورد میدر خاطرات فعالان و رهبرانِ وقتِ حزب به نکات  .ی اول نبودندکنگره

 ؤالاتستر است. الموتی معتقد است که این الموتی از همه جامع نیاءالدیضبندیِ ها جمعدر میان این نوشته

                                                       
روزی به دستور کامبخش در یکی از » :نویسدمینفر در این باره  31دکتر جهانشاهلو از اعضای گروه  11

 پنداشتندیمفلکه برای دکتر ارانی به اصطلاح دادگاه حزبی تشکیل دادند و چند تن را که موافق  هایاتاق

 یروندهپو  امننوشتهو  امنگفتهدر آنجا دکتر ارانی هر چه گفت که من نام کسی را  .به آنجا فرا خواندند

 دانخواندهسیاسی برای من  یادارهآقای کامبخش که بارها در  یپروندهدر  هاتهمتمن شاهد است و این 

 ما و «...های آقای کامبخش بودندچون مدعی و داور همه از دور و وری .کسی باور نکرد .نوشته شده است

 31صفحه  - 1181 - انتشارات ورجاوند - شاهلوجهان اللهنصرتبیگانگان سرگذشت دکتر 



 
 (نخستمیرزا )جلد فرزندانِ سلیمان

 اساسی در کنگره مطرح شد:

 های متعددی است کهای ضعیف از گروهجبهه صرفاًای است یا آیا حزب یک سازمانِ سیاسیِ توده (2

 هدف مشترک دارند؟

برای قبضه کردنِ قدرت است یا به زودی روش انقلابی را  یرانقلابیغآیا حزب طرفدار روشِ  (1

 ؟ندیگزیبرم

گلیسی( های انی متفقین )از جمله امپریالیستآیا هنوز باید از همه ،پایان جنگ جهانی نزدیک است (3

 28دد؟حمایت کرد، یا حمایت باید به طور مشخص به طرف اتحاد جماهیر شوروی معطوف گر

سردرگمی و سانتریسم )نوسان به چپ و راست( درونِ حزب است.  یکنندهانیب ،و نکات سؤالاتاین 

باید کمونیست بود و علیه نیروهای کهن جامعه شورید یا چپ رفرمیست بود و به  آنکهبین  یسردرگم

امبخش ک نفوذنوشین به راهِ اول معتقد بودند اما با  -جامعه همت گماشت. طیف آوانسیان گامبهگاماصلاح 

د. قادر به تغییر مشی کلیِ حزب نبودن عملاً اسکندری  -در گروهشان و فشار و چرخش به راستِ طیف روستا

خ.  2313 آذرماهمازندران در اواسط  رآبیزی ی کارگرانِ منطقهاین طیف تنها توانست در قیام مسلحانه

 های شمال و شمال شرقیِ این درست در زمانی بود که ارتش برای سرکوبیِ جنبش دخالت داشته باشد. و

ی نمونه "دکتر اسحاق اپریم"ایران از راه مازندران راهی آذربایجان بود. برخی از هواداران حزب که 

 ها است قصد تبدیل آرام حزب به یک سازمان انقلابی را داشتند. و برخی در بیرون از حزبی آنبرجسته

های کارگری با گرایش کمونیستی به اجرا درآوردند. بنابراین این طرح را در هسته باقر امامیبه رهبریِ 

 خود را پیش ببرد. کارِ کمونیستی هرگز نتوانست در قامتِ حزب توده، نظر و سبکِ -خط انقلابی

ی دن از مبارزهطلبان بود که با طرح اصلاح ساختار حزب و دور شبا این توضیحات تنها خط اصلاح

های ئه و رایزنیطلبان با توطپارلمانتاریستی قصد ارتقای این تشکیلات را در شرایط موجود داشتند. اما اصلاح

کامبخش در  جناح 23.گان خود به کمیته مرکزیِ یازده نفره نیز نشدندکامبخش حتا قادر به فرستادنِ نمایند

                                                       
 - الدین الموتیءنوشته ضیا - چپ هایجنبش - سیاسی و اجتماعی ایران یمبارزهفصولی در تاریخ  18

 138تا  133صفحات  - ت چاپخشاانتشار

به خاطرات رهبران و اعضای کمیته  توانیدمیاول  یکنگرهحزب در خلال  هایجناحدر مورد مبارزات  19

 :مرکزی حزب با این عناوین مراجعه نمایید



 
 (نخستمیرزا )جلد فرزندانِ سلیمان

 17های درونِ حزب متولد گردید.ریختنِ جناحبندی و یا بهتر بگوییم به هم حقیقت از جناح

های درون کنگره که بگذریم، این نشستِ وسیع و سراسریِ حزبی دستاورد مهمی به جا بندیاما از جناح

فند ی مصوب اسی قطعی بود. لازم به یادآوری است برنامهنامه( و اساسنامهنهاد و آن تصویب برنامه )مرام

نگره گان کی نمایندهمه یرأی نتیجه نامه و برنامهوقتی بودند و این مرامخ. و کنفرانس ایالتی م 2317

 بود.

ت که اس نامهمرامی اول را بازگو کند همین ی کنگرههای حزب در آستانهتوان دیدگاهاولین سندی که می

 داد:اصل قرار می 3اساس کارِ حزب را بر 

 وران است.خواه و پیشهیعنی کارگرانِ آزادی دهیستمدتعریف حزب: حزب توده حزب طبقات  -اصل اول

استثماری در کشور ایران  هرگونهحزب خواهانِ استقلال و تمامیت ارضیِ ایران است و علیه  -اصل دوم

 کند.مبارزه می

ی تساویِ حقوق ملل و خواه بر پایهحزب خواهان همکاریِ دوستانه با کلیه کشورهای آزادی -اصل سوم

 .استصلح جهانی 

                                                       

  سازمان انتشارات هفته - ایجلد دوم خاطرات دکتر انور خامه - رفتهازدستفرصت بزرگ - 

 113تا  98صفحات 

  موتیالدین الءنوشته ضیا - چپ هایجنبش - سیاسی و اجتماعی ایران یمبارزهفصولی در تاریخ 

 138-133صفحات  - ت چاپخشاانتشار -

 تا  139صفحات  - موسسه انتشارات علمی - خاطرات ایرج اسکندری به کوشش علی دهباشی

111 

 :تحلیل و تاریخیِ هایکتابو همچنین 

 وری، آترجمه کاظم فیروزمند، حسن شمس - نوشته یرواند آبراهامیان - ایران بین دو انقلاب

 331تا  334صفحات  - مرکزنشر  - چیمحسن مدیر شانه

 شارات انت - مهرآبادیمحمد رفیعی  یترجمه - سپهر ذبیح - تاریخ جنبش کمونیستی ایران

 131تا  149صفحات  - عطایی
مان و باز خوانندگان را به ه دهیمنمیکامبخش در این کنگره توضیح بیشتری  هایگریتوطئهدر مورد  31

 .پردازدمیبه شرح وقایع  تردقیقو  ترمفصلکه  دهیممیمنابع بالا ارجاع 



 
 (نخستمیرزا )جلد فرزندانِ سلیمان

 .استحزب خواستار استقرارِ یک حکومت ملی و رژیم دمکراسیِ واقعی  -اصل چهارم

واستار به کند و خحزب علیه نظم اقتصادیِ قدیم مانند فئودالیسم و اقتصاد دهقانی مبارزه می -اصل پنجم

 12وجود آمدنِ یک دستگاه اقتصادی و متمرکز است که بر اساس حمایت از منافع تمام مردم است.

ایِ کمونیسم مارکس و اصل با اصول پایه 3کدام از این کمی دقت نماییم متوجه خواهیم شد که هیچ اگر

ی صلح داریِ طبقه کارگر هیچ ارتباطی ندارد مگر اصل سوم که مسئلههای فکریِ جنبش ضد سرمایهپایه

رگر گرفته ی کابقهسازد. کمونیسم مارکسی آن تئوری مدونی است که از جنبش طالمللی را مطرح میبین

 -)اقتصادی داریی مناسبات سرمایهرحمانهتئوریک نیست و اساسِ آن نقد بی صرفاًشده است. روشنفکری 

اضافی  ارزش آن یعنی یِبنداستخوانداری و ی تولید سرمایه. شیوهاستسیاسی و فرهنگی(  -اجتماعی

 را هدف قرار داده و مبارزات شدههگانیب کارو  کار مزدیو مناسبات میان کار و سرمایه یعنی تولید 

رژیم " ،"تمامیت ارضی"در پنج اصل فوق همانند  شدهمطرحدارد. مقولاتِ اجتماعی را به آن معطوف می

ته با کمونیسم و تحزب کمونیستی ارتباطی نداش کدامچیه "ی مبارزه: علیه فئودالیسممرحله" ،"دموکراسی

و وفادارانِ حزب توده به ما پاسخ خواهند داد که مناسبات تولیدی در بخشی از هواداران  شکیبو ندارد. 

نامه است. طرح چنین اصولی در مرام آوردهگیری را پدید خورشیدی چنین موضع 2337تا  2317ی دهه

دور شدن  در حال گامبهگاماین در حالی است که ایرانِ پس از سلسله قاجاریه  .استنیز اقتضای آن شرایط 

ی تولیدیِ ارباب و رعیتی بود. رشدِ انباشت سرمایه و تکامل ابزارهای تولید )حتا در سبات و شیوهاز منا

دایی ی جصنایع پروسه سیتأسشد تا همزمان با ایجاد و دوران اشغال ایران به دست متفقین( باعث می

، تبریز و هران، اصفهانها و مراکز صنعتی در تاز وسایل تولید صورت پذیرد. یعنی کارخانه دکنندگانیتول

ی شهری و روستایی شدند و بخش مهمی از جامعهخ. فعال می 2317تا  2377های در سال ...خوزستان و

 .شدندیداری تبدیل می سرمایهجامعه "دکنندگانیتول"به عنوان کارگر روزمزد به این مراکز جذب شده و به 

ی یل ادامهمالکیتی بر ابزار تولید نداشتند. اما این پروسه به دلبردند و نمی یابهرهکه از تولید  یدکنندگانیتول

 ارباب هنیم یدارهیسرماهمین»ای با مناسبات حیاتِ روابط ارباب و رعیتی در روستاها ایران را به جامعه

ن یعنی اقتصاد ایران در آتبدیل کرده بود که روابط بورژوایی روابط مسلط بر آن بود.  «رعیتیو 

 .داری بودبا هژمونی )سرکردگی( سرمایه "مختلط"دارای شکل دوره 

                                                       
 1131 - انتشارات حزب توده ایران - 31حزب توده از آغاز پیدایی تا انقلاب بهمن  - اسناد و دیدگاه 31

 33صفحه  -



 
 (نخستمیرزا )جلد فرزندانِ سلیمان

ای بسیار معدود قرار داشت و ها در دست عدههایی بود که این سرمایهخ. سال 2313تا  2317های سال

( بود ی تغییر شکل ارزش اضافی به سرمایهی انباشت سرمایه )پروسهفضای جنگی باعث کند شدنِ پروسه

 افتان و خیزان ادامه داشت. اما رشدِ آن همچنان

گذاری در بخش سرمایه ثابت دچار افزایش خ. دچار تغییر شده سرمایه 2313تا  2317های این روند در سال

میلیارد ریال افزایش یافت. پس از ملی شدن  17میلیارد ریال به  3/3این میزان سرمایه از  کهیطوربهشد. 

خ. این میزان باز هم افزایش یافت چرا که ثروت و منبع  2331تا  2332های صنعت نفت و بین سال

 ،ل شدهتعطی "بانک ایران و انگلیس"عظیمی چون نفت در اختیار اقتصاد ایران قرار گرفته و در پی آن 

این نگاه اجمالی به اقتصاد و مناسبات  11ی پولی کشور بازگشت.مبادلات پولیِ متمرکز در این بانک به چرخه

د. داری در حال رشدهد فئودالیسم در حال انحطاط است و از سویی دیگر سرمایهنشان می تولیدی در ایران

ی کار و شیوه ی کارگر است پس سبکِی اجتماعی برای ایجاد دگرگونی طبقهپس نیروی بالقوه

 .د باشدربایستی ایجاد حزب طبقه کارگر و به دنبال کشیدنِ زحمتکشانِ روستا و صنعتگران خً یدهسازمان

ای که ها رخ داد. در جامعهخ.( در همان سال 2318م. چین ) 2373است که انقلاب  نجایای جالب نکته

های رمنگریستی بایستی رفسراسر دهقانی بود و اگر کمی رفرمیستی به شرایط اجتماعی آن کشور می

ون ساختن انقلابی آن جامعه قلمداد کنیم. اما حزب کمونیست چین قاطعانه واژگ حلراهارضی را تنها 

را در دستور کار خود قرار داده و بر ایجاد ارتش متحد کارگرانِ جنوب و دهقانانِ مرکز  "مناسبات فئودالی"

عضو داشت  13877ی اول خود و شمال کشور همت گماشت. این در حالی است که حزب توده در کنگره

داری در شهرهای بزرگش در حال ت سرمایهدر حال افزایش بودند، آن هم در کشوری که مناسبا دائماًکه 

 فشرد.رشد بود ولی حزب تنها بر رفرمیسم و اصلاحات روبنایی پای می

خوانیم: نامه آمده چنین میدر مرام "طبقه": در تعریفی که از مفهوم میگردیبرمی حزب نامهبه مرام

مفهومی که  13«طبقه جا دارندی افرادی که در اجتماع دارای منفعت واحد هستند در یک مجموعه»

 کاملاً  دهند با این مفهومانگلس و لنین( از طبقه ارائه می ،مارکس) یستیالیسوسهای جنبش کلاسیک

                                                       
 1113تا  1131 هایسالآمار و ارقام رشد انباشت سرمایه و میزان سرمایه ثابت بین  یمطالعهبرای  33

 :خ. مراجعه کنید به کتاب

  انتشارات  - نوشته م. سوداگر - (1114-1141در ایران )مرحله انتقالی  داریسرمایهرشد روابط

 پازند

 انتشارات حزب توده ایران - 31حزب توده از آغاز پیدایی تا انقلاب بهمن  - اسناد و دیدگاه 31



 
 (نخستمیرزا )جلد فرزندانِ سلیمان

کند. صحبت می "منفعت واحد"تنها از یک پارامتر مشترک یعنی  متفاوت است. این تعریف )مفهوم(

تری تر و اجتماعیهای مشخصبا ویژگی در ترمینولوژی )فرهنگ واژگان( مارکسیستی طبقه کهیدرحال

تی نبردهای طبقاو  برومر لویی بناپارت هجدهمشود. در آثار کارل مارکس به خصوص در بیان می

ماعی های اجتگردیم: گروهنه به طور مشخص اما در جاهای مختلف با چنین تعبیری مواجه می در فرانسه

 -ندگیها از نوع زدرک آن - منافع -دارند، نوع زندگیکه نسبت به ابزار )وسایل( تولید وضعیت مشخصی 

های اجتماعی در تضاد است. از طرفی شباهت منافع افراد یک طبقه فرهنگشان با منافع و درک دیگر گروه

 طبقههم مارکس و هم انگلس در مورد  آنچهاما  17شود.با همدیگر باعث نوعی ارتباط بین افراد طبقه می

وجود  صلاًاناپذیر طبقات با همدیگر است که در تعریف حزب توده مورد نظر قرار دارند ستیز و تضاد آشتی

ساس بر ابزرگی از مردم هستند که  یهاگروه ،طبقات»تری در این مورد دارد: ندارد. لنین تعریف مشخص

ا وسایل که ب بر اساس روابطی، جایی که در سیستم تاریخیِ معین تولیدِ اجتماعی دارند

مقدار سهمی که از ثروت اجتماعی ، بر اساس روش به دست آوردن و نیز تولیدی دارند

ز این هایی از مردم هستند که یکی ا. طبقات چنان گروهگردندیماز یکدیگر متمایز  شودنصیبشان می

ری را ی دیگر طبقهی موقعیتی که در یک نظام معینِ اقتصادی دارد، حاصل کاتوانند در سایهها میگروه

 از ما است[ دهایتأک« ]تصاحب کند

ی درباره "یآنتونیو گرامش"یا  "نیکوس پولانزاس"ها از جمله ما با تعاریف دیگری از سوی دیگر مارکسیست

 پردازیم.ها نمیبه آن نجایاهژمونی( مواجه هستیم که در  ،طبقاتی )یا به تعبیر گرامشی یسلطهطبقه و 

حث مطرح کردن ب صرفاًتواند داشته باشد؟ آیا هدف به راستی تعریف حزب توده از طبقه چه معنایی می

 مورد نظر است؟ یا علت دیگری دارد؟ 17ی گانِ سیاسی دههطبقه در واژ

 کنندهانیب "برخوردی"و  "گیریموضع"، "تعریف"تحلیل مارکسیستی بر این اصل استوار است که هر 

                                                       
م.  1849ر سال و عین جملات مارکس )که البته مورد بحثِ او دهقانان فرانسوی د ترمفصلبرای شرح  34
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 (نخستمیرزا )جلد فرزندانِ سلیمان

 تواند یک طبقه و یا یک قشر باشد.. این لایه میاستی اجتماعی عیت طبقاتیِ یک لایه)انعکاس( موق

 13ها و افراد هستند.ها انعکاس ِ درک طبقاتی گروهگیریموضع

ت. و ائتلافی اس ییبورژواخُردهیک موضع  یدهندهانعکاساز همین زاویه حزب توده نیز در تعریف طبقه 

 و پرولتاریای ایران است. منفعت واحد مبتنی بر: مبارزه با فاشیسم یبورژوازخُردهیعنی ائتلاف « منفعت واحد»

)در اولین مرحله(، مبارزه با فئودالیسم )در دومین مرحله( و مبارزه با دربار و اولیگارشی سلطنتی )در سومین 

انگلس  مارکس ومرحله(. این به معنای نقض اصل مبارزه طبقاتی و اعتقاد به نوعی آشتی طبقاتی است. 

 کارِ کمونیستی را روش ن اساس سبکِ ی طبقاتی قرار دادند و بر آبارزهاساسِ درک تاریخی را بر قبول م

 10«.ی طبقاتی استتاریخ تمام جوامع بشری تاریخ مبارزه»فعالیت خود قرار دادند: 

 ی عطفی در چرخش به سوی شورویموضوع امتیاز نفت شمال نقطه 7-6

 ئتیهیک  رأسی اتحاد شوروی در معاون امور خارجه "سرگئی کافتارادزه"خ.  2313شهریور  23روز 

ی درخواست امتیاز نفت شمالِ ایران از سوی شوروی سیاسی اقتصادی وارد ایران شد. هدف از این سفر ارائه

 راتیأثتهای آتیِ حزب توده گیریبود. این درخواست اتفاقات بسیاری را در بر داشت که در موقعیت و سمت

فراوانی داشت. اما پیش از پرداختن به این موضوعات لازم است تا از نظر تاریخی به دلایل چنین تقاضایی 

 بپردازیم.

های ها هم در شرق و هم در غرب متحمل شکستی جدیدی شده بود. آلمانجنگ جهانیِ دوم وارد مرحله

کا اتحاد موقتیِ شوروی با کشورهای آمری نیبنابرامشخص بود.  باًیتقرفراوانی شده بودند و دورنمای جنگ 

ر یونان ی جدید دو انگلستان رو به پایان بود. آمریکا و انگلستان از طریق دریا در حال گشودن یک جبهه

های این دو کشور بود و این خطر ی فرانسه نیز تحت کنترل ارتشو قبرس بودند. در همان زمان جبهه

کمیساریای امور خارجه و کومینفورم  نیبنابراگشت. وب میمهمی برای منافع آتیِ شوروی محس

                                                       
را نگیرند مادامی که افراد ف» :ای از لنین بپردازیم کهتوضیح بالا بد نیست به نقل جملهو برای تکمیل  33

سیاسی و اجتماعی منافع طبقات  ،دینی ،در پس هر یک از جملات و اظهارات و وعده و وعیدهای اخلاقی

« / بود دفریب و خود فریبی بوده و خواهن یسفیهانهدر سیاست همواره قربانی  ،مختلف را جستجو کنند

 31صفحه  - بی ناشر - ترجمه محمد پورهرمزان - لنین .ا .و - منتخب آثار )یک جلدی(
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 سال 131به نقل از کتاب مانیفست پس از  313صفحه  - نشر آگه



 
 (نخستمیرزا )جلد فرزندانِ سلیمان

ه موازات ای بهای وابسته به این حزب شدند تا جبههتجهیز حزب کمونیست یونان و پارتیزان اندرکاردست

 دیگر متفقین در منطقه ایجاد کنند.

ی شمال نفت منطقه های آمریکایی و انگلیسی برای دریافت امتیازاز طرف شرکت یئتیهخ.  2311در آبان 

های برداریِ نفت بلوچستان و شرکت)انگلیسی( برای امتیاز حفاری و بهره "شل"وارد کشور شدند. شرکت 

 داری دنیا محسوب)از آمریکا که از هفت غول سرمایه "سینکر"و  "موبیل" ،"اسو" ،"استاندارد وکیوم"

 زامتقاضیان امتیاز نفت بودند.  ایران از جملهی شمال و شمال شرق برداری از منطقهشدند( برای بهرهمی

مستشار آمریکایی در ایران مشغول به کار بود و به نوعی منافع اقتصادیِ این کشور را  میلسپو که ییآنجا

شود.  یگیریپاز هر دو کشور تشکیل شده و این قضیه  یئتیهکرد، پیشنهاد نمود تا در ایران نمایندگی می

. اما و یا تشکیل شدن[ بود]در حال آغاز کار  ئتیهاز این پیشنهاد پشتیبانی کرده و  ایساعد مراغهدولت 

گان مستقل مجلس )نماینده بجنورد( قضیه را یکی از نمایند "طوسی". خ 2313مرداد  23ناگهان در روز 

ز سوی کرد. افشاگریِ طوسی موجی از اعتراض را ا سؤالگان دولت در این باره فاش ساخت و از نمایند

گان جناح اقلیت مجلس در بر داشت. یکی از این معترضین این جناح رییس فراکسیون حزب توده نمایند

بنده و رفقایم با دادن امتیازات »در مجلس دکتر رضا رادمنش بود. او در نطقی در همان تاریخ اعلام داشت: 

را خودش احداث  آهنراهتوانست طوری که ملت ایران خارجی به طور کامل مخالفیم. همان یهادولتبه 

توانیم تمام منابع ثروتِ این مملکت را کند، بنده یقین دارم که با کمک مردم و سرمایه داخلی ما می

 10.«بدبختی مردم این مملکت بهبود بدهیم موضوعاستخراج و شاید بتوانیم به 

اه بود نیز به شدت با دادن های پارلمانی با فراکسیون حزب توده همردکتر محمد مصدق که در فعالیت

م. به بریتانیا داده شده بود( مخالفت کرد. اما  2331امتیاز مجدد )اضافه بر امتیاز نفت جنوب که در سال 

های اطلاعاتی شوروی از این مذاکرات اطلاع علاوه بر افشای قضیه در مجلس در دوران مذاکرات، سرویس

دبیر اول حزب کمونیست آذربایجان شوروی  "جعفر باقروف"ی کاملی در مورد آن برا یافته بودند و گزارش

ها مطرح بود. یعنی همان خواست تر از اینها پیشی نفت برای شورویارسال گردیده بود. مسئله

پس از فروپاشیِ اتحاد  وهایآرشاز  آمدهدستبهاسناد  ...داریِ آمریکایی، انگلیسی وهای سرمایهشرکت

سفیر شوروی در تهران به  "آندره اسمیرنوف" .خ 2311 خردادکه در اواخر شوروی حاکی از آن است 

س به شناو برآوردِ ذخایر نفت شمالِ ایران چند مهندس زمین دهد تا برای شناساییپیشنهاد می باقروف

                                                       
 .خ 19/3/1131مورخ  1118نشریه مجلس شورای ملی شماره  31



 
 (نخستمیرزا )جلد فرزندانِ سلیمان

سر مهندس اداره تجسسات  "آ.ن.کارنیف"خ.  2311تیر  27در  درخواستپیرو همین  18ایران اعزام گردند.

کارمند این اداره تحت عنوان  "ای.گ.حسن اوف"شوروی و  "آدانفت"شناسی شرکت دولتی زمین

مهندسین ارتش سرخ به تهران اعزام شدند. در طی یک دوره اکتشاف برای دولت شوروی مشخص گردید 

ی های نفتیِ پرمحصولگرگان و شمال خراسان سفره -مازندران -انگیل -های نفتیِ آذربایجانکه در حوزه

برداری های آمریکایی و انگلیسی در پی بهرهدولت پیش از فاش شدن اکتشاف شرکت نیبنابراوجود دارد. 

از این ذخایر بودند و فاش شدن مذاکرات این شرکت بهانه یا فتح بابی برای درخواست امتیاز نفت شمال 

 ها بود.از سوی شوروی

ایران  نِیمابیفم.  2312ها با استناد به یکی از مواد قرارداد سال در چنین اوضاع و احوالی بود که شوروی

در آن مقطع کلیه  قراردادبه تهران فرستادند. این ماده از  13کافتارادزهرا تحت سرپرستیِ  یئتیهو شوروی 

کرد اما در عوض طرف ایرانی متعهد وریان را لغو میی خوریان و کویر خی تزاری در منطقهامتیازاتِ روسیه

برداریِ نفت را در این منطقه داشتند، تقاضای های خارجی تقاضای اکتشاف و بهرهگردید که اگر دولتمی

 طرفِ شوروی مقدم قرار گیرد.

منان و س های نفتیِ گیلان، مازندران، آذربایجان،حوزه یرندهیدربرگپیشنهاد تقاضای امتیاز نفت شمال 

 نجایا . جالبگرفتیمرا در بر « برداریاکتشاف تا بهره»از  یدرخواستو نوعِ عملیات  شدشمالِ خراسان می

سِرجان کدمنِ انگلیسی در مورد نفت  .خ 2321م./ 2331است که متن پیشنهادیِ شوروی عین قرارداد 

معاون صدر شورای کمیساریای خلق )معاون  "لاورنتی بریا"پیش از این به نظر  قراردادجنوب بود! متن 

کرده بود  دودترمحپیشنهاداتی بر این متن داده بود که سهم طرف ایرانی را بسیار  بریا استالین( رسیده بود.

ه ب بریا تانفت با انگلستان باعث شد  قراردادایران از  %32اما توضیحات کارشناسان شوروی در مورد سهم 

 37شبیه قرارداد ننگین دولت ایران با انگلستان رضایت دهد. یقرارداد

                                                       
نقل از کتاب  به 1برگ  ،11 یپرونده - 89فهرست  - 1موضوع  - آرشیو جمهوری آذربایجان شوروی 38
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 (نخستمیرزا )جلد فرزندانِ سلیمان

 یکنندهانیبهای نفتی انگلیسی و آمریکایی داده شده و در تقابل با تقاضای شرکت قاًیدقاین پیشنهاد 

گردد چرا که پایان جنگ، دنیایی دو قطبی محسوب می ی جهانیها در عرصهرقابت بین سرمایه

د. کشیرا با هم به رقابت می داری بازارسرمایهو داری دولتی سرمایههای داد که غولوید میرا ن

اتحاد شوروی سعی داشت تا با استفاده از مناطق تحت اشغالش در خراسان، گیلان، مازندران، آذربایجان و 

توده  نهایی برساند. اما حزبی بخشی از کردستان و زنجان و با استفاده از حزب توده این امتیاز را به نتیجه

 ای داشت:در قبال این سیاست برخورد دوگانه

با مطرح شدن تقاضای  کامبخشو  روستاشوروی تحت رهبری  یوچراچونیببخش وابسته و طرفدار 

ین زیاد موافق ا فریدون کشاورزو  اسکندری، رادمنشبه حمایت از آن پرداختند. بخشی مانند  کافتارادزه

قاضا به شدت مخالف این ت خلیل ملکیکردند اما بخشی مانند و نقش جناح میانه را ایفا میطرح نبودند 

 بودند.

. این دیبرگردانرو ورق را به نفع امتیاز و تردیدِ جناح میانه یدودلسرانجام فشار جناح طرفدار شوروی و 

)که طرفدار سیاست انگلستان( بود و جناح اکثریت مجلس )به رهبری سید  ساعددرست در هنگامی بود که 

 الدین طباطبایی( مخالفت خود را با انعقاد قرارداد اعلام کرده بودند.ءضیا

ی ها وارد عمل گردید. سرمقالهو حمایت از امتیاز به نفع شوروی ساعدحزب در لوای حمله به دولت  نیبنابرا

آل ما این ایده»ی این حمایت بود. در بخشی از این سرمقاله چنین آمده بود: رقهاولین ج "رهبر"ی نشریه

یرانی های ایرانی و به دست ای عملیات اقتصادی و استخراج منابع مهمِ ثروت ایران با سرمایهاست که کلیه

ی منصه آل را بهیدهتوان این احاکمه تا چه اندازه می ئتیهولی ببینیم با این اوضاع و با این  ...انجام شود

ه صحبت بلک ،با اصل امتیازات مخالفت داشت یطورکلبهتوان از این جهت نمی ...وقوع نشاند

 از ما است( تأکید) 32«.ها استدر شرایط و اوضاع و احوال آن

لی الملاعلام داشت با توجه به اوضاع و احوال داخلی و بین کافتارادزهدر پاسخ به  ساعددر همین زمان دولت 

داند. این اطلاعیه از یک تا زمانی که جنگ جهانی خاتمه نپذیرد هیچ طرح و پیشنهادی را ضروری نمی

فاع ها )و دبا شوروی اریعتمامطرف انداختن توپ به زمین طرف مخالفین امتیاز و از طرف دیگر مخالفت 

انس مطبوعاتی به شدت به دولت در یک کنفر کافتارادزهخ.  2313آبان  1ها( بود. در روز ضمنی از انگلیسی

آبان حزب اقدام به برگزاری یک تظاهرات عظیم برای  3روز بعد یعنی روز  3حمله کرد و درست  ساعد
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شورای حمله به دولت و حمایت از امتیاز نمود. تظاهرات با شرکت هزاران نفر از اعضای حزب و اعضای 

در این تظاهرات با  شورای متحدهعضای گرفت. بدون شک شرکت فعالِ اصورت می ی مرکزیمتحده

اد که او دپذیرفت و این نشان میدبیر وقتِ این تشکیلات صورت می "ابراهیم محضری"موافقت کامل 

 امبخشک وروستا، قازار سیمونیان، یزدی نیز از جمله رهبران موافق امتیاز است. شواهد حاکی از آن است که 

گوید که در آن زمان در اصفهان به سر در خاطراتش می اسکندریاند. در صفوف اول تظاهرات دیده شده

همین تظاهرات  یدهسازمانبرده و در تظاهرات شرکت نکرده است. اما واقعیت آن است که او برای می

 به اصفهان رفته بود.

بعد  اآمیز از خیابان فردوسی شروع شد. اماعتراض صرفاً تظاهرات در ابتدای کار به صورت یک راهپیمایی 

های ارتش سرخ در مسیر و در مجاورت کامیون آبادشاهاز چهارراه مخبرالدوله و از ابتدای خیابان 

کنند دادند که از تظاهرات حمایت و محافظت میها با این حرکت نشان میگان حاضر شدند. آنتظاهرکنند

کل دیگری به خود گرفت و دیگر تظاهرات ش نجایازنند. در بر این حرکت حزب توده می یدییتأو مهر 

گرا از این حرکت ای از اعضای حزب از صفوف راهپیمایی شد. بدون شک جناح شورویباعث جدا شدن عده

ر ها بعد رهبران حزب هقرار گرفته بودند. سال شدهانجامبودند اما مُرَدَدین و مخالفین در برابر عمل  باخبر

وم آن را محک خلیل ملکیو  ایانور خامهرابطه ابراز داشتند. های مختلفی را در این کدام خاطرات و تحلیل

د مدعی ش نورالدین کیانوریی شوروی و جناح طرفدار آن در حزب خواندند. کرده آن را نماد نفوذ و سلطه

 ایرجگان اطلاعی نداشته و سرانجام کنندهای ارتش سرخ در پشت تظاهراتکه حزب از حضور کامیون

بوده و نه به نفع امتیاز، اما دخالت ارتش سرخ کار را به نفع  ساعدکه تظاهرات بر علیه  ادعا نمود اسکندری

 31.دیبرگردانو امتیاز  کافتارادزه

خ.( و بحث امتیاز  2313در اثر فشار حزب توده و شوروی مجبور به استعفا شد )دی  ساعدچندی بعد 

طلب نیز ریزش عث شد تا در جناح اصلاحای قرار گرفت. این بحث در حزب بای مطبوعات تودهسرلوحه

                                                       
 :بیشتر مراجعه شود به یمطالعهرای ب 13

 111صفحه  - انتشارات روزنامه اطلاعات - خاطرات کیانوری 

  191و  189خاطرات ایرج اسکندری صفحات 

  113تا  114صفحات  - ایسی انور خامهجلد دوم خاطرات سیا - رفتهازدستفرصت بزرگ 

 انتشارات شرکت - یانهمایون کاتوز محمدعلیبا مقدمه دکتر  - خاطرات سیاسی خلیل ملکی 
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 (نخستمیرزا )جلد فرزندانِ سلیمان

 ان طبریاحسگرا بپیوندند. در این میان به جناح شوروی نورالدین کیانوریو  احمد قاسمیصورت بگیرد و 

دیل گراها پیوست. او پس از چندی تبطلب متمایل بود نیز به شورویکه در خلال کنگره اول به جناح اصلاح

 تیاز شد.ی امبه یکی از مدافعین دو آتشه

 "مردم برای روشنفکران"ی در نشریه را یزیبرانگبحثی مقاله آبان 3طبری چندی بعد از تظاهرات 

بلکه ما معتقدیم برای حل بسیاری از مشکلات کنونیِ کشورِ  ...» :نویسدنوشت. وی در این مقاله چنین می

ورشکسته )مانند کشور ما در وضع حاضر( خودداری از اعطای امتیاز به خواستاران، حرکت غلط و یک 

تیب به همان تر ...های مضر است یا تسلیم به حماقتای است که مقصد از آن یا تبعیت از نقشهطرفه

اید معترف کنیم بو بر علیه آن صحبت نمی میقائلایران منافعی که ما برای انگلستان در 

دولت شوروی  ...باشیم که دولت شوروی هم از لحاظ امنیت خود در ایران منافع جدی دارد

تواند یک کشور استعماری باشد و به همین جهت است که شوروی دارای وزن و اهمیت کنونی نمی

 33«...است

 های ملیبرداری از ثروتیعنی قائل شدن حق بهره« مثبت یموازنه» از این مقطع حزب مدافع سیاست

که انگلستان در ایران دارای امتیاز نفت جنوب  یطورهمانداری شد. یعنی های بزرگ سرمایهتوسط دولت

و « حریم»های نفتیِ شمال کشور است. بحث است به همان اندازه شوروی نیز دارای چنین حقی بر حوزه

 یای از این جریان در صحنهی منفیاز سوی حزب باعث شد تا در این خصوص چهره« ثبتی مموازنه»

با دادن  «ی منفیموازنه»ی طرح ی مقابل دکتر محمد مصدق با ارائهسیاسیِ کشور ترسیم گردد. در نقطه

رانی در خ. به ایراد سخن 2313مهر  0های خارجی مخالفت کرد. او در روز امتیازات جدیِ دیگر به دولت

صحن علنی مجلس پرداخت و به دولت شوروی هشدار داد و اعلام نمود نفت مورد نیازش را بر اساس 

ه مصدق ای را علیمقاله احسان طبریالمللی به این دولت خواهیم فروخت. بلافاصله های مصوب بینقیمت

 دفاع از امتیاز نفت شمال برای . او در این مقاله دوباره بهدرآوردی منفی به رشته تحریر و سیاست موازنه

 ی مهم را در بر داشت:ها پرداخت. این جدال بر سر امتیاز نفت دو نتیجهشوروی

ر ها دآن یِررسمیغهای مجلس شکاف و جدایی افتاد و همکاری میان حزب توده و ناسیونالیست (2

 جناح اقلیت پایان پذیرفت.

دار ناسیونالیسم )در تقابل با شوروی و ی ملی مطرح گردید و پرچممصدق به عنوان یک چهره (1
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 انگلستان( در ایران گردید.

ریِ غلط گیگرایان را برای اولین بار با یک موضعی دوم به این معنا است که حزب توده نقش ملینتیجه

ه اگر حزب تود کهیدرحالها را به عنوان یک نیروی مبارز و ضد استعماری مطرح کرد. برجسته ساخت. آن

دارِ ملی شدن صنعت توانست در آینده پرچممی شدهای خارجی میامتیازی به دولت هرگونهمخالف دادنِ 

 نفت باشد.

موضع خود را در قبال اتحاد  کافتارادزهاز همین دوران است که حزب توده به دلیل حمایت از تقاضای 

در این رابطه چنین  رهبری ای( در روزنامهدر مقاله )و یا مصاحبه اردشیر آوانسیانشوروی علنی کرد. 

ی سیاست استعماری را دنبال کند زیرا شوروی یک جامعه ،خواهدتواند و نمیدولت شوروی نمی»گوید: می

ای گیرد. یک چنین جامعهکشیِ فردی یا دولتی صورت نمیگونه بهرههیچ آنجابدون طبقات است که در 

های استعماری نیست. ما باید کشور همسایه خود را بهتر بشناسیم تا بتوانیم سیاست تعقیب سیاستقادر به 

 37«ریزی کنیم.درستی را نسبت به آن طرح

توان ادعا کرد که چرخش علنیِ حزب به سوی اتحاد شوروی درست در همین با تمام این توضیحات می

ه به دلیل تقاضای امتیاز نفت شمال از سوی شوروی و پذیرد. ما در فصلی جداگانمقطع تاریخی صورت می

 برادر )احزاب پیرو مسکو( از قبیل حزب توده خواهیم پرداخت. احزابدلایل سیاست شوروی در قبال 

 ی قوامشرکت در کابینه 7-1

 رخدادهای مهمی در رابطه با حزب توده رخ داد: 2313تا مرداد  2313از آبان 

 قیام افسران خراسان 

 ه دموکرات آذربایجان و پیوستن تشکیلات حزب در این منطقه به این سازمان فرق سیتأس

 سیدالتأسیجد

 فعر ارکموج اولین سرکوب علیه حزب توده توسط دولت محسن صدرالاشرف با همکاری سرلش 

 اعتصاب بزرگ کارگران خوزستان. 

ورد اعتصاب کارگران جنوب ی قیام افسران خراسان در بخش حزب توده و نظامیان و در مما در مورد مسئله
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ی دو رخداد دیگر به نوعی در بخش حزب توده و جنبش کارگری جداگانه سخن خواهیم گفت. اما درباره

 ی تشکیل فرقه دموکرات آذربایجاندر خلالِ همین بخش )اما نه مفصل( صحبت خواهیم کرد. گرچه واقعه

ت سیاس مشخصاًمورد بحث ما  آنکهتوجه به و جمهوری خودمختار آذربایجان رخداد کوچکی نیست اما با 

 کنیم.نظر میو ساختارِ خودِ حزب است از پرداختن به طور مفصل در مورد آن صرف

ه از است. حرکتی ک احمد قوامی های حزب، شرکت در کابینهگیرییکی از رخدادها یا بهتر بگوییم جهت

م طلبانه است. اما ما معتقدینی راست یا قدرتدیدِ بسیاری منتقدان حزب توده سازشکارانه و دارای مضمو

با توجه به جایگاه حزب توده به عنوان یک حزب قانونی و روشِ آن به عنوان یک حزب پارلمانتاریست و 

ما پیش از پرداختن . ااستطبیعی  کاملاًطلب، چنین حرکتی نه تنها عجیب و یا سازشکارانه نیست بلکه اصلاح

 نویسیم:اش بو پایگاه طبقاتی احمد قوامترِ آن بد نیست چند خطی راجع به یقبه شرح ماجرا و تحلیل دق

 "السلطنهقواممیرزا احمد "لقبِ  خ.( که تا پیش از دوران سلطنت رضاشاه با نام 2337-2130) احمد قوام

اش اشرافی یا فئودالی نبود در تهران متولد گردید. خاستگاه طبقاتی 33ای دیوانیشد در خانوادهشناخته می

ی او را از نظر گری( در دربار قاجار )از طرف مادری و پدری( خانوادهاما خدمات دیوانی )اداری و منشی

 "طنهللسمعتمداخان میرزا ابراهیم"ی اجتماعی نزدیک کرده بود. پدرش گیریِ طبقاتی به این دو لایهموضع

 قاجار( و مدتی مستوفیِ آذربایجان بود و شاهنیناصرالد)فرزند چهارم  "السلطانمسعود میرزا ظل"پیشکار 

ت تربی اتفاقاًشاه بود که طلب مظفرالدینوزیر اصلاحنخست "الدولهخان امینمیرزا علی"اش دایی

 به دست او صورت گرفته بود. السلطنهقوام

اه شگرفت و منشی مخصوصِ مظفرالدین السلطنهقوامورشیدی لقب خ 2183-87های قوام پس از سال

 خواهانخطِ او بوده است. اسناد و مدارک پراکنده از گرایش او به مشروطهشد. فرمان مشروطیت به دست

شاه در کابینه سپهدار تنکابنی به عنوان وزیر حکایت دارد. قوام پس از فتح تهران و سرنگونی محمدعلی

خ( و وی در دوران تصدی ریاست این وزارتخانه بر خلع سلاح مجاهدینِ  2188شد )آذر داخله منصوب 

ی خ. در کابینه 2183پای فشرد. در مرداد  ییکایآمرخواه تبریزی و استخدام مستشار مالی مشروطه

ی خلع سلاح مجاهدین را به مجلس شورای به وزارت جنگ رسید و در همین دوران لایحه الممالکیمستوف

ی نظامی به پارک اتابک )محل سکونت ستارخان و ملی ارائه نمود. خلع سلاح در این دوران با حمله

                                                       
اداره حسابداری است. دوایر دیوانی اداراتی بودند که از  ،دفتر محاسباتدیوان در معنای لغوی به معنیِ  13

ایجاد  ...دوران ایرانیان پیش از اسلام برای رسیدگی به امور گزارشات و محاسبات و رسیدگی به املاک و

 .دکر أسیستدیوان  المالبیتبرای  عمر خلیفه دوم اسلامی اولین کسی بود که بعد از ایرانیان .شده بودند
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گریِ سیستان و خ. به والی 2130ستارخان سردار ملی اجرا گردید. در بهمن  شدن یزخمباقرخان( و 

 بلوچستان منصوب شد و چندی بعد والیِ خراسان شد.

السلطنه دوران طلایی بود چرا که توانست ثروت سرشاری را در این گریِ خراسان برای قوامدوران والی

های حزب کمونیست ایران . مقارن با رشد فعالیتخ 2133 رماهیتآوری کند. در دوره از طرق مختلف جمع

ه مسلح اقدام ب السلطنهقوام ی ترکمنستان شوروی و پیدا شدن تمایلات چپ در خراسان،)عدالت( در منطقه

ها و عشایر منطقه به سلاح سنگین نمود و بسیاری از روسای مرتجع عشایر را تقویت و فئودالکردنِ 

پس از  30را سرکوب نمود. "خداوردی"پشتیبانی کرد. از همین طریق بود که قیام عشایر فقیر به رهبری 

اشت بازدوقت بازداشت شد.  ریوزنخستالدین طباطبایی ءخ. به دستور سید ضیا 2133اسفند  3کودتای 

نامِ ژاندارمریِ خان پسیان فرمانده خوشخ. و به دست کلنل محمدتقی 2377فروردین  23در  السلطنهقوام

خراسان صورت گرفت. طی بازداشت اموال منقول وی مصادره و تحویل مسئولین حکومتی خراسان 

 30گردید.

 ماهنبهمیل کابینه شد. این کابینه تا تشک مأمورخ.  2377در خرداد  السلطنهقوام، ءکابینه سید ضیا با سقوط

ماه طول کشید( سرکوبیِ دو جنبش در خراسان به رهبریِ  8همان سال به طول انجامید. در این دولت )که 

ر صورت گرفت. هر دو رهب "جنگلی انخککوچمیرزا "پسیان و گیلان به رهبری  "خانیمحمدتقکلنل "

اتحادیه "ارگان  "حقیقت"ی خ. نشریه 2377 رماهیتمچنین در به قتل رسیده و سرهایشان از تن جدا شد. ه

                                                       
از کردهای خراسان و چوپان یکی از خوانین زعفرانلو در شمال خراسان بود. او  وردیاللهخداوردی یا  13

چپ و ضد فئودالی در شمال و شرق خراسان رهبری  هایاندیشهپس از پیروزی انقلاب اکتبر و گسترش 

 "شوروی یالمللبینشورای تبلیغات "جنبش دهقانی در منطقه را به عهده گرفت. جنبش مزبور مورد حمایت 

 هیئتی رأسم. حیدرخان عمواوغلی در  1931 ژوئیهخ./ 1399 تیرماه 11واقع در تاشکند قرار گرفت. در 

 قول دادند آبادعشقبا او ملاقات و مذاکره کند. مقامات  ارد خراسان شد تخزر وا ماورای هایکمونیستاز 

پس از  سرکوب شد. السلطنهقوامتا به خداوردی کمک کنند اما هیچ کمکی به وی نرسید و قیام او توسط 

گریخت و سعی کرد تا توجه مقامات شوروی را به برپا کردن  آبادعشقنفر به  81آن خداوردی به همراه 

و  ستگیرتنهایی به ایران بازگشت، د بنابراینم دیگری جلب کند اما در این مورد موفقیتی کسب نکرد. قیا

 شد. تیربارانخ.  1111یل اردیبهشت ادر او
ت میلیون روپیه برا 1طلا، ظروف اسب قیمتی، رأس 13 :السلطنهقوام یشدهاز جمله اموال مصادره  11

 .بوده است تومانهزار  هادهمعادل 



 
 (نخستمیرزا )جلد فرزندانِ سلیمان

جعفر ) "ا. پرویز"به قلم « ارتجاع بالای ارتجاع»ای با عنوان ی درج مقالهبه بهانه "عمومی کارگران ایران

 38رتیراژترین نشریه در زمان خود بود.ی پًوری( توقیف و تعطیل گردید. این نشریهپیشه

ی او در دوران سلسله قاجار بود. وزیر شد. این آخرین کابینهنخست مجدداًخ.  2372 در خرداد السلطنهقوام

بود و سرانجام مغلوب  سپه سرداردر حال درگیری و رقابت با رضاخان  دائماًماهه قوام  3ی در این کابینه

د مدتی را در زندان به سر بر سپه سردار، به اتهامِ توطئه برای ترور مهرماهاو شد. پس از سقوط کابینه در 

الدوله در دوران سلطنت رضاشاه به ایران بازگشته و سپس به اروپا تبعید شد. او با وساطت فروغی و وثوق

ن در ی متفقیاش در لاهیجان زندگی کرد. با وقوع حملهو تا پایان سلطنت پهلویِ اول در املاک شخصی

ای ی سیاست بازگشت و کابینهشده دوباره به صحنهمغضوب خ. قوام مانند بسیاری از رجال 2317شهریور 

 خ. تشکیل داد. 2312را از مرداد تا بهمن 

 اشرافی و گیریِ طبقاتیِدهد قوام سیاستمداری کارکشته با سمتاین بیوگرافی کوتاه و مختصر نشان می

ن او تواا در یک دوران کوتاه میطلبانه بود. تنهخواهانه و برابریهایِ آزادیای تیره با جنبشدارای رابطه

خواهان دید. اما با فتح تهران و تصدیِ وزارت داخله از جمله کسانی است که بر خلع ی مشروطهرا در جبهه

لاب ترین نقش را در پیروزیِ انقکند. مجاهدینی که مهمفشاری میسلاح مجاهدین تبریزیِ مقیم تهران پای

 یبراتلاش قوام  33بردند.وق در وضعیت معیشتیِ اسفناکی به سر میداشتند و به دلیل پرداخت نشدنِ حق

 مناسبات کهنخواهد نمی حکومت جدیدای است که در حاکمه ئتیه، تلاش ونیانقلابخلع سلاح 

                                                       
و  11صفحات  - 1138در کتاب تاریخچه نهضت کارگری )منتشر در سال  "شکرالله مانی"ی گفته به 18

 .وانی در بین کارگران و مردم داشتطرفدار فراو ( انتشار حقیقت تا چهار هزار شماره نیز رسیده بود 13
خان تیاری و یپرمروسیه و انگلستان و عناصری چون سردار بهادر بخ هایخانهسفارتای که با توطئه 19

به همراه ستارخان )سردار ملی( و باقرخان )سالار ملی( و  کرده بودند جمعی از مجاهدین ریزیطرح ،ارمنی

در این دوران از طرفی دولتِ جدید که از  .خ.( 1388از تبریز خارج شدند و به تهران رفتند )اسفند 

بر خلع سلاح مجاهدین اطراف  شدیداًدر وحشت بود  دموکراتسوسیالانقلابیون واقعی و صادق و عناصر 

 و یستی و نادرست حیدرخان عمواوغلیو از طرف دیگر بر اثر اقدام آنارش .داشت تأکیدسردار و سالار بود 

خ.( اختلاف شدیدی بین دو حزب اعتدالیون و  1389 تیر 38زاده )ترور سید عبدالله بهبهانی در تقی

خ. منجر گردید  1389تیر  13پارک اتابک در  یواقعهدو جریان سرانجام به  این .دمکرات ایجاد شده بود

سرانجام  ،آن زخم که در اثرِ .که در این واقعه تعدادی از مجاهدین جان باخته و سردار ملی زخمی شد

 .جان خود را از دست داد



 
 (نخستمیرزا )جلد فرزندانِ سلیمان

 آسیبی ببیند.

گانه )شوروی آمریکا و های سهای به دولتخ. قوام وابستگی 2317در معادلات سیاسی پس از شهریور 

شاه است. در کنار دو فاکتور بالا محمدرضادشمن و رقیب دربار پهلوی و  حالنیدرعدارد اما انگلستان( ن

فاکتور بسیار مهمی وجود دارد و آن اعتقاد شدید او به حفظ نظم موجود است. قوام هرگز گامی برای 

ی بر و اش تحکیم مناسباتِ مبتنی بر طبقات و مالکیت خصوص است.و هدف نهایی داردیبرنماصلاحات 

ها را رقیبی حاضر و گیریِ کارگران وحشت دارد و چپاز قدرت ،فشاردتمایزهای پیشینِ اجتماع پای می

 بیند.آماده برای خود می

ورد م یرأبیشتر )با حضور دکتر رادمنش که  یرأخ. تنها با گرفتن یک  2317بهمن  3کابینه دوم قوام در 

( 1 ( ارتش سرخ از ایران خارج شود2 :در پی آن بود تاقوام  77نظر را در صندوق ریخت( تشکیل شد.

( حزب توده که در حال گسترش و 3 ی امتیاز نفت شمال به نفع دولت مرکزی خاتمه پذیردمسئله

 .گیری است محدود و متوقف شودقدرت

از سفری  سخواهانه استفاده کرد. ابتدا پای ترقیاز روش دیپلماتیک و گرفتنِ چهره مسائلاو برای حلِ این 

ت )دبیر کل حزب کمونیس "میرجعفر باقروف"ی امتیاز نفت شمال، ی. استالین و به شوروی و دادنِ وعده

 رسفآذربایجان شوروی( را به خروجِ نیروهای ارتش سرخ راضی کرد. البته این جلب رضایت در همین 

تیجه آن کرد. ن پیگیریل را ها شکایت دولتِ حکیمی به سازمان ملنگردید و برای فشار به شوروی حاصل

خ. پذیرفت تا در عرض یک ماه و نیم خاک ایران را تخلیه  2313فروردین  13شد که دولت شوروی در 

دولت خودمختار آذربایجان دعوت کرد تا برای مذاکره به تهران  جمهورسییروری کند. سپس قوام از پیشه

یران ا الوقت بود تا ارتش سرخو اِعمال سیاست دفع وری به مرکزبیاید. هدف از این دعوت کشانیدنِ پیشه

لازم است یادآور شویم که رهبران  نجایارا تخلیه کرده و فرقه دموکرات و جمهوری خودمختار تنها بماند. در 

 فرقه به مذاکرات تهران امیدوار بودند.

اعتماد و  هایزمینهی قوام بپردازیم لازم است پیشها در کابینهایی شرکت تودهبه مسئله آنکهپیش از 

 همراهی اکثریت رهبری حزب با او را مورد بررسی قرار دهیم.

ه ی خود را به مجلس ارائهای دولت آیندهبایست برنامهمی یریوزنخستمانند دیگر کاندیداهای  احمد قوام

                                                       
ضو ع ینمایندهمنش رضا راد رأی یکاما  .بود "الملکمؤتمن" وزیرینخسترقیب قوام در کسب مقام  41

 .فراکسیون حزب توده در مجلس شورای ملی او را در کسب این مقام پیروز کرد



 
 (نخستمیرزا )جلد فرزندانِ سلیمان

 های آتیِ خود دو کار را در گزارش خود اولویت داد:دهد. او در برنامه

 گان مردم آذربایجان )که در آن زمان فرقه دموکرات بود(ی آذربایجان از طریق نمایندحل مسئله (2

ع شود به نفی نفت )که در این گزارش قید نمیآمیز مسئلهمسافرت به شوروی و حل مسالمت (1

 از طرفین(. کیکدام

ر ها فکاعتماد دهد. آن یرأد تا فراکسیونِ حزب توده در مجلس به کابینه قوام این دو برنامه باعث ش

نیتی که قوام مدعیِ آن است داستان به نفع فرقه و شوروی تمام  سنکردند که در این مذاکرات با حًمی

 خواهد شد.

محور  7 نامهموافقتخ. موافقت شوروی را گرفت. این  2313که اشاره کردیم قوام در فروردین  طورهمان

گرفت ( دولت ایران شکایت خود را از سازمان ملل پس می1ها خاک ایران را ترک کنند ( شوروی2داشت 

ت آمیز و با توجه به اصلاحا( حکومت مرکزی اختلافات خود را با دولت خودمختار آذربایجان به طور مسالمت3

سال  37شرکت نفت ایران و شوروی را به مدت  ( دولت قوام طرح یک7کرد لازم و قانون اساسی حل می

های شمالی را با مشارکت مساوی طرفین در سود حاصل به مجلس پانزدهم شورای ملی پیشنهاد در استان

 داد.می

ی طبقه کارگر و فعالین کارگری، دولت قوام تن به چند سال مبارزات پیگیرانه پس از ماهبهشتیارددر 

خ( اولین  2317 وریشهر ازوزیرانِ ایران )پس می کشور داد. او در بین نخستتصویب اولین قانون کار رس

ی حزب هابه ایراد سخنرانی به نفع سیاست آنجاحزب توده گذاشت و حتا در  کلوپکسی بود که پا به 

انِ گرایمرتجعین و راست یشدهشناختهای از سران عده زیبرانگجنجالپرداخت. چندی بعد در یک اقدام 

ازداشت را ب "علی دشتی"و  "جمال امامی"، "رشتی خانمیکرمیرزا "، "تیمسار حسن ارفع"اطی از قبیلِ افر

 و دستور انحلال دو حزب های حزب توده را تخلیه نمایدپکرد. در پی آن دولت به ارتش دستور داد تا کلو

بود که  یاکنندهگمراهرکات ها همه مانورها و حاین 72را صادر نمود. "عدالت"و  "اراده ملی"دست راستی 

اکثریت رهبران حزب فریبِ این  متأسفانهگرایان و رهبران حزب توده انجام داد. قوام برای جلب نظر چپ

ت با این سیاس رابطه در رهبری این سیاستمدار پیر را خوردند. روزنامه یهاکیتاکتو  کردهبزکی چهره

                                                       
سن فیروزمند، ح کاظمترجمه  - یرواند آبراهامیان - از مشروطه تا انقلاب اسلامی - ایران بین دو انقلاب 41

 319 صفحه - نشر مرکز - چیشمس آوری، محسن مدیر شانه



 
 (نخستمیرزا )جلد فرزندانِ سلیمان

قوام[ را مصمم به اصلاحات دموکراتیک در کشور ایران ] شانیاما چون »جدید کمیته مرکزی چنین نوشت: 

دانیم پرستی خود میی میهناین معنی است وظیفه دیمؤی اخیر ایشان نیز بینیم و عملیات چند ماههمی

 71«.که با تمام نیروی خود ایشان را تقویت نماییم

فعالان و هوادارانِ آن از سوی های منتسب به حزب توده و در همین دوران حمله سراسری علیه سازمان

)مباشر املاک قوام(؛ در  "قنبر چاردهی"داران صورت گرفت: در گیلان ها و سرمایهطرفداران قوام، فئودال

)استاندار وقت( از جمله کسانی  "مصباح فاطمی"؛ در خوزستان "رشوند"؛ در قزوین "قبادیان"کرمانشاه 

ی سراسری موضع حزب در قبال و اجرا کردند. اما این حمله یدهسازمانبودند که این حمله سراسری را 

قوام را تغییر نداد و آنان همچنان به دفاع از قوام به مثابه یک شخصیت مترقی و دموکرات پرداختند. حتا 

ی مرکزی هیچ هشدار و زنگ خطری را به توسط قوام نیز برای کمیته "حزب دموکرات ایران" سیتأس

ی مهم اشاره کنیم که این حزب به عنوان رقیبی در برابر لازم است به این نکته نجایادر  73.اوردیدرنصدا 

حزب توده ساخته شده بود و در اولین اقدام به جذب مخالفین این حزب در سراسر کشور پرداخت. سپس 

 "کیاس -اتحادیه سندیکاهای کارگری ایران" با نامیک اتحادیه کارگری وابسته به خود  سیتأساقدام به 

میته ک العملعکساما  ایجاد شده بود ی مرکزیشورای متحدهبرای مبارزه با  قاًیدقپرداخت. این اتحادیه 

های او بود. رهبری حزب به سوابق سیاسی او در سیاست دییتأمرکزی در قبال چنین اقدامی سکوت و یا 

های کارگری و سرکوب اتحادیه حقیقت خان، تعطیلی نشریهخان پسیان، میرزا کوچکیمحمدتققضیه کلنل 

پرسش  یدر جلسه احسان طبریهای اشرافی توجهی نداشتند. برای مثال و شرکت در کابینه 2372در سال 

ات اتفاق» "پاسخ داد  دانستیم یاتودهکه حرکت قوام را ضد  یسؤالخ. در پاسخ به  2313تیر  20و پاسخ 

از  فتهایانتشاراما اسناد تازه «. بزند هم بهتوده و قوام را  خواهد بین حزبای است که میاخیر تنها توطئه

فروردین  10م. ) 2370آوریل  7آرشیو جمهوری آذربایجان شوروی، به ملاقاتی اشاره دارند که در تاریخ 

                                                       
 31/1/1133نشریه رهبر  43
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 ،فیروزمظفر  شاهزادهبه  توانمیاز جمله رهبران این حزب  .و اشراف قاجاری بودند دارانزمین اکثراً

اره بهار اش الشعراملکفرمانفرما، ابوالقاسم امینی، سردار فاخر حکمت، محمود محمود و  محمدولیشاهزاده 

این حزب در ظاهر اصلاحات وسیع اقتصادی اجتماعی و اداری و تجدید سازمان در ارتش و  یبرنامه .کرد

توده و  بر حزبو دربار و به عنوان رقیبی در برا طلبانسلطنتاین حزب در مقابل  .پلیس و ژاندارمری بود

ایران  شهرهایشد و به کمک وزارت کشور تشکیلات خود را در  تأسیس آذربایجانفرقه دموکرات 

 .فرمان، دیپلمات و بهرام ،نشریات این حزب عبارت بودند از دموکرات ایران .گسترش داد



 
 (نخستمیرزا )جلد فرزندانِ سلیمان

وری و عبدالصمد کامبخش در آذربایجان صورت پذیرفته است. در این ملاقات: خ.( بین جعفر پیشه 2313

ی اوضاع و تهران، موضع کمیته مرکزی حزب توده نسبت به دولت قوام و وظایف حزب هکامبخش دربار»

وری ای را در اختیار پیشهتوده در شرایط فعال شدنِ ارتجاع پس از خروج نیروهای شوروی، اطلاعات گسترده

من او را دش ،انداو گفت که تمام اعضای کمیته مرکزیِ حزب توده با قوام مخالفگذاشت. 

دارند، لکن رهبری حزب توده با در نظر گر دموکراسی محسوب میت و حیلهسرسخ

المللی اتحاد شوروی به وجود آمده است، احترام گرفتن مشکلاتی که در سیاست بین

با وجود این، کمیته مرکزی معتقد  گذارد.ظاهری خود را نسبت به دولت قوام به نمایش می

وام به تدریج در تمام ایران و قبل از همه در شمال، سیاست خفه است که بعد از خروج نیروهای شوروی، ق

کمیته مرکزی حزب توده معتقد است که قوام نخست  کردن جنبش دموکراتیک را در پیش خواهد گرفت.

سپس به آذربایجان هجوم خواهد برد. به  ها پاک خواهد کردایی خود، تهران را از وجود تودهپشت جبهه

زی برای جلوگیری از تار و مار شدنِ جنبش دموکراتیک در آذربایجان و سایر نقاط ی کمیته مرکعقیده

های مشترک را آغاز کرد. بر اساس این طرح، بعد از خروج نیروهای شوروی، ایران، باید طرح فعالیت

زب حدر انتظار ضربه خوردن بنشیند، خود حمله را آغاز خواهد کرد. کمیته مرکزی  نکهیاآذربایجان به جای 

هایی خواهد پرداخت. شورش یدهسازمانتوده نیز همزمان در تهران، قزوین و سایر مناطق شمالی ایران، به 

ا هآن رأسی کامبخش، امکانات برای اجرای این کار موجود است و نیروهای مترقی در تهران و به عقیده

 اند. کامبخش افزود کهی ایران، همیشه برای دفاع از منافع ملی آذربایجان آمادهکمیته مرکزی حزب توده

ا و هها بایستد. اگر دموکراتایهای آذربایجان و تودهحکومت تهران قادر نیست در برابر اتحاد دموکرات

تر شده و ابتکار عمل را به دست خواهد کمها از اقدامات قاطع امتناع ورزند، حکومت قوام مستحایتوده

 77«گرفت.

ها و اتحاد شوروی آگاه بوده ایدهد که بخشی از رهبری حزب از بازی قوام با تودهاین ملاقات نشان می

عدیِ های ببا بقیه رهبری به دفاع از دیپلماسی دولت شوروی پرداخته و منتظر راهنمایی همگاماست. اما 

به این نکته اشاره کنیم که عبدالصمد کامبخش از عناصرِ  مجدداًلازم است  نجایار اند. دآن دولت بوده
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از  نیبراها در ایران و جاسوس سازمان امنیت شوروی بود. بناسیاست شوروی یوچراچونیبطرفدار 

 ست.اشان در قبال ایران و آذربایجان آگاه بوده المللیهای بینها و دورنمای کلی سیاستهای آنتاکتیک

ا خواستند تا بها پس از شروع تخلیه ایران از دولت خودمختار آذربایجان میاست که شوروی نجایاجالب 

و  ی جمهوری گیلانوری که تجربهنشینی کند. اما پیشههای خود عقبقوام مذاکره و از بسیاری خواست

بت به این خواست به شدت خ. به یاد داشت نس 2377روتشتاین سفیر وقت شوروی را در سال  یپلماسید

داستان فرقه از دید  73ها و اقدامات فرقه در آذربایجان شد.نمود و خواستار پایداری بر سر خواست برخورد

وردین ی مذاکرات قوام با استالین در فراستالین و دولت شوروی خاتمه یافته بود. کنفرانس یالتا و نتیجه

 28م. ) 2330مه  8ی آذربایجان بود. چندی بعد استالین در خ. آغازِ پایان حیات فرقه و دولت مل 2313

وری به صورت تلویحی از او خواست تا مقاومت در برابر دولت ای به پیشهخ.( طی نامه 2313اردیبهشت 

 2320و  2373ی ( موقعیت ایران مانند روسیه2محور بود:  7ی استالین دارای قوام را کنار بگذارد. نامه

( در ایران 1 درگیر یک جنگ داخلی باشد و بحران ناشی از جنگ به انقلاب منجر گردد. میلادی نیست که

ه طبقاتی مبارز نیبرادهند بنای کارگر قوی وجود ندارد و روستاییان نیز حرکت جدی از خود نشان نمیطبقه

توانند دیگر نمی ! این کشور در اروپا و یونان(بخشیآزاد( نیروهای ارتش سرخ )بنا به مصالح 3 حاد نیست.

جنگد و اگر از او حمایت نکنیم منزوی شده و جناح ( قوام دارد با جناح انگلوفیل می7 در ایران باقی بمانند.

ی اصلاحات اجتماعی و دموکراتیزه کردن ایران را مهیا ی قوام زمینهشود. پس کابینهنامبرده پیروز می

 70های او پیروی کنند.د از قوام و سیاستکند. در نتیجه فرقه و جمهوری خودمختار بایمی

شد. این اتحادیه به دست شرکت نفت  سیتأس "اتحادیه عشایر جنوب"در این اوضاع و احوال بود که 

 و مسلح شده بود. سیتأسها و روسای مرتجع عشایر عرب در خوزستان انگلستان و با شرکت فئودال

خوزستان نیز از این اتحادیه پشتیبانی کردند. این  مصباح فاطمی استاندار و رییس شهربانی حالنیدرع
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طلب به وجود آمد تا شورای متحد و حزب توده را در جنوب به هر صورت ممکن جریان وابسته و خشونت

تیر کارگران سراسر خوزستان را به خاک  13 زیآممسالمتسرکوب کند. اتحادیه مزبور موفق شد تا اعتصاب 

قوام که  70ملتهب گردیده و اعتصاب ادامه یافت. داًیشدبرخورد فضای منطقه و خون بکشد. در نتیجه این 

به حرکات مصباح فاطمی نگاه کرده و یا از او به عنوان اهرم فشار بر حزب در خوزستان  دییتأتا دیروز با نظر 

کرد، این بار برای فرو نشانیدنِ اعتصاب کارگران از حزب توده و شورای متحده کمک گرفت و استفاده می

 1اد. ستنفر از اعضای کمیته مرکزی یعنی رضا رادمنش و حسین جودت به جنوب فر 1را با شرکت  یئتیه

نفر نامبرده موفق شدند با مذاکرات فشرده و خواست جدیِ پایان اعتصاب، شورای متحده و تشکیلات حزب 

 در جنوب را وادار به پایان اعتصاب نمایند.

راطی و گرایانِ افقوام به یک تاکتیک جدید دست زد. تاکتیکی که اعتراض دربار، شاه و راست مردادماهدر 

 از ایرج اسکندری "مظفر فیروز"اش معاون سیاسی یلهیوسبها در بر داشت. او تعجب دیگر جریانات ر

زیر واش سه وزیر از حزب توده معرفی کند. دو نفر مورد نظر نخستخواهد تا برای شرکت در کابینهمی

ایرج  ،شد اما بلافاصله قبول کرده زدهشگفتاسکندری و کامبخش بودند. کمیته مرکزی از این پیشنهاد 

د دهند! قوام اعلام کرده بود که قصاسکندری، دکتر مرتضی یزدی و دکتر فریدون کشاورز را پیشنهاد می

ای با شرکت حزب دموکرات ایران، حزب توده و حزب ایران. کابینه ،ی ائتلافی تشکیل دهددارد یک کابینه

ر اسکندری وزیر پیشه و هنر، دکتای پُست خود را از دولت تحویل گرفتند: ایرج مرداد سه وزیر توده 11روز 

 کشاورز وزیر فرهنگ و دکتر مرتضی یزدی وزیر بهداشت. فریدون

ن ها علیه فعالیرا تحویل گرفتند موج جدیدی از دستگیری هاوزارتخانهها ایدرست در همان روزی که توده

مله سکوت اختیار کرد کارگری و رهبران حزب در خوزستان آغاز گردید. اما کمیته مرکزی در برابر این ح

 78از دولت قوام بود. یجزئزیرا اکنون حزب 

وزیر در کابینه، یک اتحادیه قدرتمند کارگری  3وکیل در مجلس،  3کرد که با داشتن رهبری حزب تصور می
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رت تواند آرام آرام قددر بین دانشگاهیان و روشنفکران می یقدرتمنددر شهرهای بزرگ و کوچک و پایگاه 

 گیرد. اما گردش به راست قوام ثابت کرد که این نظریه منطقی و واقعی نیست. را به دست

. وی بودند ینهیکابطلب درون حزب مخالف قوام و شرکت در در این میان برخی از جوانان و جناح اصلاح

 از بین کادرهای عادی و اعضای شورای متحده مرکزی نیز برخی با شرکت در کابینه مخالفت نموده بودند.

ی مرکزی کارگران و زحمتکشان در از اعضای جوان حزب و از رهبران شورای متحده "باقری اللهعزت"

آید که در یکی از جلسات این شورا، با همان سادگی یادم می ...» :نویسداصفهان در خاطراتش چنین می

 تهاجم نشریات حزبی دژخیم که آن همه مورد یالسلطنهقوامام، پرسیدم که چطور ممکن است آن کارگری

تشکیلات کارگری اصفهان بود  رأسخواه شده باشد؟ تقی فداکار که در ، حالا چنین آزادیگرفتیمقرار 

 بیرون. در آن روزها اکبر شهابی اندازدمیمخیلی برآشفته شد و تهدیدم کرد که اگر خفه نشوم، از پنجره 

کرد. شهابی من را هم به عنوان کادر حزبی از طرف کمیته مرکزی آمده بود اصفهان و انجام وظیفه می

از آستین  گوید دستیکند. میای از رادیو صحبت می، مثل یک تودهالسلطنهقوامامروز »کشید کنار و گفت: 

ته. ی خودش پذیرفد فشرد. رفقای کمیته مرکزی را در کابینهعدالت بیرون آمده گلوی مرتجعین را خواه

وانی تیک کارگر هستی، نمی الآنتا وزیر داریم. بهترین موقعیت را به دست آوردیم و تو که  3 الآنما 

آورد. خوشبختانه اکبر شهابی زنده است و لابد این ماجرا را به یاد می« بفهمی که این موقعیت یعنی چه؟

در اصفهان[ هم بحث مفصلی با من کرد تا من ] پشمبافنماینده کارگران کارخانه  73هرامپورب اللهنعمت

 37«.قانع شدم، یا بهتر است بگویم خفه شدم اصطلاحاً

گرفتن قوام از سوی آنان بود. این  کمدستمجموع این توضیحات نشان از بسته بودن چشم رهبری و یا 

خ. رخ داد. حزب با وجود  2302تا  2330های ی اسلامی در سالاتفاقات یک بار دیگر بر سر ماهیت جمهور

                                                       
مرکزی  یمتحدهکارگران این کارخانه در شورای  ینمایندهبهرامپور کارگر کارخانه پشمباف و  اللهنعمت 49

 1از  و یکی شدمیزحمتکشان اصفهان بود. بهرامپور از رهبران حزب توده در اصفهان محسوب  کارگران و

 هایشآرماناو در راه  هایفداکاریاول حزب بود. از مبارزات و  یکنگرهنماینده حزب از این شهر در 

خ وی مواجه ا با این پاساصفهان بارها سعی کردند تا او را تطمیع کنند اما تنه دارانکارخانه. اندگفتهبسیار 

مرداد مخفی شده و از کشور خارج شد و  38بهرامپور پس از کودتای «. فقط طبقه کارگر» :که شدندمی

 .درگذشتپس از چند سال در یکی از کشورهای اروپای شرقی 
 جلد اول - باقری و نگاهی به تفکر چپ در گفتگو با کامبیز لاچینی اللهعزتخاطرات  - از وانان تا وین 31

 331و  333صفحات  - نشر حنا -



 
 (نخستمیرزا )جلد فرزندانِ سلیمان

دید بر پشتیبانیِ های دموکراتیکِ فردی و اجتماعی را میهای وسیع و محدود شدنِ آزادیسرکوب آنکه

روهای پیش رفت که به همکاری با نی آنجااز این رژیم شدیداً مُصّر بود. این پشتیبانی تا به  دوشرطیقیب

های دادستانی انقلاب اسلامی در شهرهای مختلف پرداخت و به شکار اعضا و هوادارانِ سازماناطلاعاتی و 

ها ایهای چپ نیز توسط تودهمخالف رژیم اسلامی دست زد. در این روند بسیاری از اعضا و هوادارانِ سازمان

اعدام  هایافراد به جوخهشناسایی و به نهادهای امنیتی لو داده شدند. لازم به ذکر است که بخشی از این 

 سپرده شدند.

ها، قوام مذاکرات خود را با جمهوری خودمختار شروع کرد و به همین منظور از پس از مذاکره با شوروی

نماید.  ای استفادهوری دعوت کرد تا به تهران بیاید. قوام در طول مذاکره نیز سعی نمود از وزرای تودهپیشه

ده ی جدیدی شنهاد و به تبریز بازگشت. بازی قوام با حزب وارد مرحله تمامهمینوری مذاکرات را اما پیشه

ها را راضی کند خاک ایران را تخلیه کنند و با تکیه بر همین عامل بود. دولتِ وی موفق شده بود تا شوروی

ایجان به آذربآماده و مهیای حمله  ،کُشی بود تا ارتشوارد مذاکره با رهبران غرفه گردید. سیاست قوام وقت

 شود.

 "کمیته ایالتی دموکرات فارس"و  "انجمن ایالتی خوزستان"های خ. دو جریان ناشناخته با نام 2313از تیر 

اعلام موجودیت کردند. به احتمال بسیار قوی انجمن اول وابسته به اتحادیه عشایر و در رابطه با رییس 

حقوقی مشابهِ حقوق شرکت نفت انگلیس بوده است. هر دو جریان ضمن ارسال تلگرافی به تهران 

ای را از کابینه اخراج کند. چندی خواستند تا وزرای تودهنموده بودند و از قوام می درخواستها آذربایجانی

های ژاندارمری بعد عشایر مسلح قشقایی که تحت لوای کمیته ایالتی دموکرات فارس قرار داشتند به پاسگاه

های سرِ راه را غارت کردند. اما در مقابل دولت و پاسگاه و به طرف شیراز و بوشهر حمله برده، روستاها

ای دستِ عشایر و نیروه گذاشتن بازکرد. به خوبی روشن بود که قوام قصد دارد با ارتش را گسیل نمی

ای که چندین بار از قوام و وزرای منتسب به دستِ راستی در جنوب به حزب فشار وارد آورد. وزرای توده

مهر کابینه شرکت نکردند و  13ی بازی خورده بودند در یک اعتراضِ جمعی در جلسهحزب دموکراتِ او 

به نوعی دولت را از رسمیت انداختند. قوام که منتظر چنین حرکتی بود کابینه را منحل اعلام کرده از 

وزیریِ مجدد قوام داد و این ی جدید را با نخستشاه کمک خواست. شاه دستور تشکیل کابینهمحمدرضا

ود که ب گونهنیا یافته و وزرای حزب توده و حزب ایران دیگر به آن دعوت نشدند. رییتغبار کلِ کابینه 

ی کت در کابینهها پایان پذیرفت. رهبری حزب توده به طور مشخص هرگز از شرایی تودهروزه 03 وزارت
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برخی از اعضای  32اکتفا کرد. رهبری روزنامه یالعادهفوقای در قوام انتقاد نکرد و تنها به انتشار اعلامیه

 آن را حرکتی صحیح ارزیابی کردند. همچنانکمیته مرکزی از جمله ایرج اسکندری تا پایان عمر 

سازمان سیاسیِ کشور بود. در  نیتمندترقدردر سطح اجتماعی  همچنانخ. حزب  2313از شهریور تا آذر 

به مناسبت پنجمین  مهرماه 23اش را در تهران تشکیل داد و در دومین کنفرانس ایالتی مهرماهاوایل 

دام از کها هزار نفر از اعضا و هوادارانش برپا کرد اما هیچمیتینگ بزرگی با حضور ده سشیتأسسالگرد 

وام وارد گردد. نبرد ق یاخدشهی قوام برای تضعیف حزب تا به نقشهها باعث نشد رخدادها یا نمایش قدرت

ماه آغاز شد. این نبرد ابتدا به صورت رد و بدل شدن مقالات انتقادی بین نشریه رهبر ها از آبانایعلیه توده

در  ای که)ارگان حزب( و ایران دموکرات )ارگان حزب دموکرات( آغاز شد. چندی بعد کلیه کارمندانِ توده

آبان طی یک درگیری اعتراضی بین  23دوران وزارت ائتلافی بر سر کار آمده بودند اخراج شدند. روز 

در تهران خشونت فیزیکی بزرگی رخ داد.  آهنراهکارگران باربر )هوادار شورای متحده( با رییس انبار 

طرف مقابل کارگران عضو متعرضین از روسا و کارمندان و کارگرانِ عضو حزب دموکرات و اسکی بودند و 

کارگر زخمی و یک نفر از کارگران جان باخت. شورای متحده  8شورای متحده مرکزی. در پی این درگیری 

ل مرکزی گسی آهنراهدر پی این رخداد فراخوان به اعتصاب داد. در مقابل دولت نیز نیروهای نظامی را به 

انجام اعتصاب به نفع کارگران و شورای متحده داشت و به بازداشت وسیع کارگران معترض دست زد. سر

آزاد شده و فروش نشریات حزب در مناطق صنعتی آزاد گردید. حزب  شدهبازداشتکارگرِ  237پایان یافت، 

ی به کل مراکز کارگری تهران بکشاند اما شکست خورد. پس از واقعه آهنراهتلاش کرد تا اعتصاب را از 

توسط طرفدارانش حمله به دفاتر شورای متحده مرکزی و  میرمستقیغصورت و به  متقابلاً دولت  آهنراه

 های اصفهان، کرمان، اهواز، آبادان و بوشهر را آغاز کرد.حزب در شهرستان

 آذربایجان خودمختار جمهوری شکست و زیرآب معدن سرکوبِ آغاز 7-8

که در بخش قبلی گفتیم درگیری مطبوعاتی و سیاسی بین  طورهمان ی معدن زیرآب:الف. واقعه

ماه آغاز شده و رو به افزایش بود. در این زمان حزب توده و حزب حاکم به رهبری قوام و دولتش از آبان

بست رسیده بود. کمیته مرکزی حزب در این ی دموکرات و دولت نیز به نوعی سکون و بُنفرقه مذاکرات
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تا  111 صفحات - جلد اول - و کمونیستی ایران دموکراسیسوسیالکتاب اسناد تاریخی جنبش کارگری 

111 
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 نماید. در میان مناطق تحت نفوذ و یدهسازمانهای مسلح را ید که بایستی هستهزمان به این نتیجه رس

گردید زیرا هم نیروهای فراوانی در بین کارگران ی مازندران بهترین مکان محسوب میفعالیت حزب، منطقه

زی رکو هم در بین مهاجرین قفقازی داشت و هم از مقادیر زیادی سلاح برخوردار بود. در حقیقت کمیته م

رات ی دموکتواند از پشتیبانیِ فرقههای مسلح در مازندران و اقدام به قیام میفکر کرد با ایجاد هسته

 آذربایجان نیز بهره بجوید.

ارتش از حضور کارگران مسلح آگاه شده و  ظاهراً آغاز شد.  رآبیزدر معدن  آذرماه 21حرکت مسلحانه در 

کارگران اقدام به تیراندازی نمودند. بلافاصله واحدهای نظامی  لاًمتقابها را داشت که قصد خلع سلاحِ آن

نفر از کارگران دستگیر شدند.  277زیادی از ساری و شاهی به معدن اعزام گردیدند. درگیری شدید شد و 

نفر  7نفر از رهبران کارگران در دم تیرباران شدند،  3آذر دادگاه نظامی بلافاصله تشکیل گردید:  20در روز 

سلح ی کارگران منفر را تبعید و به بقیه کارگران را از کار اخراج نمودند. بقیه 07سال زندان انفرادی و  3ه ب

های )همافر نیروی هوایی ارتش و زندانیِ سیاسی دوران رضاشاه( به جنگل "یوسف لنکرانی"به رهبری 

 مخفی شدند. آنجامازندران پناه برده و در 

ی حزب )پس از قیام افسران خراسان( با شکست مواجه گردید. رکت مسلحانهبود که دومین ح طورنیاو 

و  "رهبر"موج دیگری از حمله به مطبوعات حزب توده آغاز شد و نشریات  زیرآب پس از شکست حرکت

 )ارگان شورای متحده( توقیف شدند. "ظفر"

ها از ج شوروی: دولت قوام که پس از خروی دموکرات و جمهوری آذربایجانب. سرکوب فرقه

را به  زودهنگامایران آماده شده بود تا جمهوری خودمختار آذربایجان را سرکوب نماید، طرح انتخابات 

مجلس شورای ملی ارائه نمود و پس از دریافت پاسخ مثبت از سوی فراکسیون اکثریت مجلس )که این 

 اد تا برای حفظ امنیت و ایجادای بود( به ارتش دستور دگان تودههم شکستی برای فراکسیون نمایند

ی آذربایجان شود. این آغاز سرکوب جنبش آذربایجان بود. ارتش در اواخر مقدمات انتخابات راهی منطقه

به طرف شهرهای آذربایجان پیشروی نمود.  آنجاماه به طرف زنجان حرکت کرده و پس از تصرف آبان

ضد چپ بودند( متکی بود. این روشی بود  یگههمکه ها و روسای عشایر )قوام علاوه بر ارتش به فئودال

خان پسیان نیز از آن سود برده بود. از آن جمله او از یمحمدتقکه در سرکوب جنبش جنگل و قیام 

رتشِ . در کنار اکرد ینظامی ها که از روسای عشایر آذربایجان و عناصر مرتجع بودند استفاده"ذوالفقاری"

 رمضان" -"رضاییطیب حاج"باش و چاقوکشان از جمله شیعه و گروهی از او اعزامی تعدادی از روحانیون

به آذربایجان اعزام شدند. حزب در این مدت سعی کرد تا از اعزام واحدهای نظامی به این منطقه  ...و "یخی
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در  اش نمود اماها توسط اعضا و هواداران نظامیجلوگیری کند، حتا در نقاطی اقدام به بستن درب پادگان

 31این مورد موفقیت چندانی به دست نیاورد.

 ی فرقهی دموکرات آذربایجان و تاریخچهدر این رابطه لازم است چند خطی در مورد ارتباط حزب با فرقه

وری از آن دور شده و به انتشار اشاره کردیم پس از تشکیل حزب، پیشه قبلاًطور که بنویسیم. همان

ی ست زد. عضویت او در حزب به عنوان یک کمونیست قدیمی تا کنگرهد "آژیر"ای تحت عنوان روزنامه

آورد اما  یرأاول ادامه داشت. پس از آن طی انتخابات مجلس چهاردهم از سوی تبریز کاندید شده و 

 دییتأی آژیر از ی درج آگهی تسلیت به مناسبت مرگ رضاشاه در روزنامهگان مجلس به بهانهنمایند

ان وری از فضای پارلمانیِ ایرپیشه داشتننگهودداری کردند. این حرکت در حقیقت دور وی خ یاعتبارنامه

ی چپ به شدت وحشت داشت. این رخداد زمانی اتفاق بود چرا که حاکمیت و ارتجاع از عناصر با سابقه

 یههای آمریکا و انگلستان در منطقها در پی فشار به جناح راست در ایران و دولتافتاد که شوروی

 .نفتِ مناطق شمالی ایران را به دست آورند یِبرداربهرهخاورمیانه بودند و سعی داشتند تا امتیاز استخراج و 

های کوتاه مدت در ایران و مجلس شورای ی نفت شمال و رد پیشنهاد اتحاد شوروی از سوی دولتمسئله

( در 2رسند:شوروی به این نتایج ب ملی باعث شد تا استالین و دفتر سیاسیِ کمیته مرکزی حزب کمونیست

خواهانه و های آزادی( از جنبش1 بگذارند ریتأثانتخابات بعدی مجلس شورا به نفع نیروهای طرفدارِ خود 

 طلب در شمال ایران حمایت کنند.برابری

 و ی اتحاد شورویمورخ روس بر اساس بررسی اسناد منتشره از سوی وزارت امور خارجه "ناتالیا یگورونا"

سوی  ی دموکرات ازفرقه سیتأسی خارجی کمیته مرکزی حزب کمونیست شوروی معتقد است فکر دایره

ی محدود پولیت بورو )دفتر سیاسی کمیته مرکزی( با شرکت عناصری شخص استالین و بعد از او حلقه

ست و اینکه ه ابود "آناستاس میکویان"و  "گئورکی مالنکوف"، "لاورنتی بریا"، "ویاچسلاو مولوتف"چون 

 33کرده است.دخالت می ماً یمستقمربوط به ایران  مسائلاستالین در مورد 

خ. که آذری بودند همچون  2377 یدهههای ها برای پیدا کردنِ فرد مناسب به کمونیستشوروی

                                                       
 هاشهرستانب در یکی از مصاحبه شفاهی با یکی از اعضای حز 33
ندرج در م - ناتالیا یگوروا - بحران آذربایجان از دیدگاه اسناد نو یافته شوروی یمقالهمراجعه کنید به  31

 1113پاییز  11فصلنامه گفتگو شماره 
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پس از  37ها جواب منفی دریافت کردند.مراجعه کردند اما از آن "یوسف افتخاری"و  "ابوالقاسم موسوی"

وری مراجعه کردند و با گرفتن جواب مثبت از او عملیات خود را آغاز کردند. وجود دو فرد نامبرده به پیشه

کارگری  ی دهقانی و اعتصاباتهای پراکندهستم ملی و ستم طبقاتی شدید، فقر و نابسامانی و بروز شورش

ای در مناطق وران رضاشاه به طور وحشیانهبهترین بستر برای جنبش عظیم در آذربایجان بود. این ستم در د

عضو آکادمی علوم جمهوری آذربایجان  "میرزه ابراهیموف"شد. کردستان، خوزستان و آذربایجان اِعمال می

ای آذربایجان را مانند مستعمره سابقاً»نویسد: م. در این باره می 2373شوروی به نقل از روزنامه مظفر مورخ 

 فرستادند و بر جان و مال وفارس دولتی را به آذربایجان می نیمأمورها فاسدترین گرفتند. آندر نظر می

فقر و بیچارگی آذربایجان از اندازه بیرون است. آنجا به وضعی افتاده که  ..ساختند.ناموس مردم مسلط می

از  ایجانیای رسیده است که صدها هزار آذربکند. فشار حکومتِ فقر تا به آن درجههر بیننده وحشت می

به  ای ناننماید و برای اینکه بتوانند لقمهروی ناچاری خانواده و فرزندان خود را گذاشته، ترک وطن می

زاران توانید هکنند. امروز شما میدست آورند و به نوعی زندگی کنند به سایر شهرهای مرکزی مهاجرت می

ها در خیابان لخت، پابرهنه در کنار دیوار که شب دینببهای تهران کوچهپسآذربایجانی را که در کوچه

 تئیهای بود که شد ناشی از کینهای که بر مردم آذربایجان روا میبخشی از ستم ملی 33«...خوابندمی

ه از فرق ،ی مبارزاتیِ این مردم داشت: حمایتی که از قیام شیخ محمد خیابانیی ایران از سابقهحاکمه

                                                       
ی پس ول شناختممیرا از قدیم و از دوران زندان  وریپیشه» :گویدمییوسف افتخاری در این باره چنین  34

م. در خیابان فردوسی رفت اشروزنامهاز حوادث شهریور بیست دیگر او را ندیدم تا اینکه آن روز به دفتر 

دنبال من آمدند که در یک نقطه شورشی برپا کنیم و من آن شخص را نشناختم.  وریپیشهبه او گفتم آقای 

ستم و ر سندیکای جهانی عازم پاریس هبیا که استالین تضمین کرده است. من برای شرکت د گفتندمیاما 

. دیدی که در گیلان وقتی پشت آدم را خالی آیندمی شناسممیدنبال شما و رفقای دیگرتان که  حتماً

رصد مردم شصت د اقلاًدست به اسلحه ببریم که  توانیممیشکست است. ما در جایی  اشنتیجه ،کنندمی

را  ناشی هستم، یعنی این سن و سال قدراینگفت آقای افتخاری یعنی من  وریپیشهپشت سر ما باشند. 

اریس پ اتفاقاً ؟ کنممیچنین اشتباهی  آیممی. حالا امکردهخود سفید و این موها بی امگذرانیده خودبی

خاطرات  «به آذربایجان رفته و تشکیلاتی درست کرده است. وریپیشهنوشتند که  هاروزنامهرسیدیم، 

به کوشش کاوه بیات و مجید  - 1139 تا 1399خاطرات و اسناد یوسف افتخاری  - شدهسپریران دو

 81صفحه  - انتشارات ققنوس - تفرشی
 جا بی – نا بی – میرزه ابراهیموف - درباره جنبش دموکراتیک ملی در آذربایجان 33
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 یام ماژور ابوالقاسم لاهوتی کرده بودند.کمونیست ایران )عدالت( و از ق

رده ک سوءاستفادهها استالین از این نارضایتی و از این جنبش اجتماعی آن رأسها و در در حقیقت شوروی

های قدیمی، اهل آذربایجان، زندانی وری از کمونیستو حکومت مورد نظر خود را مستقر ساختند. پیشه

ی با عمده کردن ستم مل رزمانشهمم ملی بر مردم منطقه بود. او و سیاسیِ قدیمی و عنصری آگاه به ست

ی دموکرات تشکیلاتی فراگیر در شمال غربی ایران بسازند. حمایت و تلاش برای حل آن توانستند از فرقه

خ.( و جمهوری خودمختار )که  2317 وریشهر 21) 30فرقه سیتأسو پشتیبانیِ شوروی و ارتش سرخ از 

خ.( باعث شد تا حکومت جدید در مدت کوتاهی  2317آذر  12 - شدخوانده می "ایجانحکومت ملی آذرب"

 در تمام ارکان نظامی و اداری منطقه حاکم گردد.

در همان ابتدا تشکیلات ایالتیِ حزب توده در آذربایجان بدون هماهنگی با کمیته مرکزی از حزب جدا و به 

 منتظرهریغکمیته مرکزی از این الحاقِ  یِخبریبتشکیلات فرقه ملحق گردید. فریدون کشاورز در مورد 

[ کمیته مرکزی در منزل شهریور 22ی دموکرات آذربایجان ]روز قبل از تشکیل فرقه»نویسد: چنین می

حزب در اشغال سربازان بود. در تهران حکومت  کلوپمن جلسه داشت زیرا من مصونیت پارلمانی داشتم و 

ز ا پادگانعصر اصغر شوفر من، مرا صدا کرد و گفت آقایی به نام  0نظامی اعلام شده بود. در حدود ساعت 

خارج  تاقاشکیلات ایالتیِ حزب در آذربایجان بود. من از دبیر تپادگان تبریز آمده و با شما کار فوری دارد. 

ام و پیغام خیلی فوری برای کمیته مرکزی دارم شدم و پادگان به من گفت: من همین حالا از تبریز رسیده

کیل ی من تشی کمیته مرکزی در خانهجلسه اتفاقاًتوانم رفقا را پیدا کنم. جواب دادم دانم کجا میو نمی

 ام و فوریاینجا هستند و او را وارد اتاق جلسه کردم. او چنین گفت: من از تبریز حالا رسیدهشده و همه 

ام به شما اطلاع دهم که فردا تمام سازمان حزب ما در آذربایجان از حزب توده ایران باید برگردم. من آمده

آن فردا اعلام خواهد شد ی دموکرات آذربایجان که تشکیلِ جدا شده و با موافقت رفقای شوروی به فرقه

ی ما وارد شد و چه حالی به ما دست ای به همهتوانید نزد خود مجسم کنید چه ضربهپیوندند. شما میمی

 و داد. ما خواستیم با پادگان صحبت و بحث کنیم ولی چند دقیقه بعد او از جا بلند شد و گفت من با اختیار

ا خبر بدهم و خداحافظی کرد و رفت برای اینکه صبح در موقع ام به شمام من فقط آمدهبحث فرستاده نشده

 30«تشکیل اعلام تشکیل فرقه دموکرات در تبریز باشد.

                                                       
 بود. هاشوروی یموردعلاقهاستفاده شد که در آن زمان  "دموکرات" یکلمهدر انتخاب نام فرقه از  33
 11صفحه  - بی ناشر - فریدون کشاورز - کمیته مرکزی حزب توده ایران را کنممیمن متهم  31
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آمیزی به کمیته مرکزی حزب ی اعتراضنامه رمنتظرهیغکمیته مرکزی در اعتراض به این حرکت 

لتیِ آذربایجان کمیته ایا یراصولیغی تشکیل فرقه و پیوستنِ کمونیست شوروی نوشت در این نامه از نحوه

اگر دشمنان اتحاد سوسیالیستی شوروی  ..».ابراز نگرانی شده بود. در بخشی از نامه چنین آمده بود: 

[ بهتر از آن در حال حاضر در حال صورت گرفتن یابرنامهای بر ضد آن طرح کنند، هیچ ]خواستند نقشهمی

 مورد در "ایران ما"ای با روزنامه ر کشاورز در مصاحبهچندی بعد دکت 38«.توان وجود داشته باشداست نمی

ای ندارد، کمیته ایالتیِ حزب توده در حزب توده با فرقه دموکرات آذربایجان رابطه»فرقه چنین گفت: 

ی نامهدموکرات پیوسته و البته مطابق نظام آذربایجان حدود دو ماه قبل اعلام انفصال خود را کرده و به فرقه

 33«.تواند در دو حزب عضو باشدحزبی نمی

ی تشکیلات آذربایجان و برای روشن شدن موضوع باید کمی به عقب بازگشت: جدا شدنِ خودسرانه

به فرقه طرحی بود که پیش از تشکیل این سازمان سیاسی توسط حزب کمونیست آذربایجان  وستنشیپ

پیوسته  ی نفت شمالی آذربایجان به مسئلهریخته شده بود زیرا مسئلهمیرجعفر باقروف شوروی و شخص 

فرقه  سیأست بنابرایننبودند.  یرأبود و اعضای کمیته مرکزی حزب توده در قبال امتیاز نفت یکپارچه یک 

 گرفت. باقروف از اینکهبایستی با یک عملکرد و سازمان یکپارچه صورت می از بالاو ایجاد جمهوری 

و، حزب های ای تلاشنمود. در نتیجهن مسئول کمیته ایالتی آذربایجان بود اظهار نارضایتی میآوانسیا

 را جایگزین وی نمود. در اواخر یا اوایل صادق پادگانکمونیست شوروی آوانسیان را از این سمت برداشته و 

 وری طی سفریخ. عبدالصمد کامبخش، صادق پادگان و حاج علی شبستری و جعفر پیشه 2317 رماهیت

یست ای با حضور کمیته مرکزی حزب کمونی آتی قرار گرفتند. در جلسهدر جریان برنامه کاملاًمخفی به باکو 

میته ایالتی قرار گیرد و ک سیتأسی تازه آذربایجان قرار بر این شد تا کلیه امکانات حزب توده در اختیار فرقه

 از چنین تصمیمی باخبر بود اما بقیه اعضای رهبری خیر! یک نفر از مسئولین حزب بنابراین 07منحل گردد.

                                                       
 از دیدگاه اسناد نو یافته شوروی بحران آذربایجان یمقالهاسناد وزارت امور خارجه شوروی به نقل از  38

 1113پاییز  11مندرج در فصلنامه گفتگو شماره  - یگورواناتالیا  -
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اما گذشت زمان و چرخش به راستِ قوام دوباره حزب توده را به فرقه دموکرات نزدیک ساخت. اما رهبریِ 

ی های تندروانهکرد تا با سازمان دادنِ مجدد تشکیلاتِ مستقل خود به دخالتحال سعی میحزب درعین

ه ب هیئتیدر مسائل کارگری و یا امورِ عمومی در شهرها پایان دهد. به همین منظور نیروهای مسلحِ فرقه 

لاحاتی مزبور سعی کرد تا با ایجاد اص هیئتسرپرستی خلیل ملکی و حسین جودت به آن منطقه اعزام شدند. 

 02بگیرد. اها را در آنجترکیستها و پانی استالینیستبه اوضاع قبلی خاتمه داده جلوی حرکات متعصبانه

ل ژنرال آتاکیشیف )کنسو و دیگر رهبران فرقه و همچنین با اِعمالِ نفوذ ریابی، وریپیشههای اما دخالت

 اعزامی از تبریز اخراج شوند. هیئتشوروی در تبریز( باعث شد تا 

ی حزب با وی، حمایت از جمهوری خودمختار مبارزه آغاز وقوام  ینهیکابای از پس از خروج وزرای توده

 .ای برای کمک به فرقه باز کردندبرای قیام مسلحانه، حساب ویژه کهیطوربهاز سوی حزب افزایش یافت 

آذر پیشروی  28آذر نیروهای دولتی پس از تصرف شهر زنجان به سوی میانه حرکت کردند. روز  20روز 

های نظامیِ ارتش به دلیل برخورداری از ه( به سوی تبریز آغاز شد. ستوناز دو جبهه )از میانه و مراغ

آذر  23ی قافلانکوه شکست دهند. روز پشتیبانیِ نیروی هوایی توانستند نیروهای فرقه را در منطقه

ل شده هم را متحم ی تبریز رسیدند. نیروهای فرقه که چند شکست پشت سرهای نظامی به حومهدرگیری

سرهنگ "آذر روز مهمی بود. به دستور  17نشستند. روز کردند و به عقب میها را تخلیه میبودند سنگر

وری، پادگان و دکتر جهانشاهلو از تبریز خارج شده و فرمان جانشین ژنرال آتاکیشیف، پیشه "افقلی

آذر  12ز بس را اجرا کرد و رودستور آتش ریابیبس اعلام شد. کمیته مرکزی فرقه به دبیر کلیِ آتش

ها و اوباش( دست به نیروهای دولتی وارد تبریز شدند. فاجعه آغاز شد: نیروهای دولتی )ارتش، فئودال

                                                       

 ترجمه منصور همامی نشر نی - جمیل حسنلی - آرشیوهای اتحاد جماهیر شوروی
و عضو کمیته مرکزی  آذربایجانرهبر شورای متحده مرکزی در  "ریامحمد بی"در طول مدتی کوتاه  31

 هایعکس :ای در تمام اداراتی که مسئول آن بودفرقه و وزیر معارف جمهوری خودمختار با اعمال متظاهرانه

آمد و قاب عکس در کنار هم( را نصب کرده؛ با اسکورت سربازاِن ارتش سرخ رفت  3تا  استالین )حتا

دار به بستن کمربندهایی با آرم داس و چکش و نموده و کلیه اعضای شورای متحده مرکزی در تبریز را وا

نظامی سربازان ارتش سرخ نموده بود! علاوه بر این سخنرانی و یا خواندن  هایلباسستاره و پوشیدن 

تهران )غیر از نشریات ایران ما و  هایروزنامهفارسی در آذربایجان ممنوع گردیده بود. ورود  هایتصنیف

د. و هیچ سازمانی غیر از فرقه و حزب توده در این منطقه حق فعالیت نداشتند. نامه مردم( به تبریز قدغن بو

 را به آذربایجان اعزام کند. هیئتیگزارش این اعمال، کمیته مرکزی حزب را واداشت تا 
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سابقه بوده است. روحانیون فتوای قتل و تجاوز ای زدند که در طول تاریخ معاصر ایران بیوحشیانه عامقتل

ها را به دار های دار فرقویردند و بر چوبهکای برپا میهای چند دقیقهکردند. نظامیان دادگاهصادر می

تکه کردن و سر بریدن از جمله اقداماتی بود که مهاجمین دولت شاهنشاهی انجام آویختند. تجاوز، تکهمی

اند. نفر تخمین زده 23777نفر و فراریان را  13777تا  27777فرقه را بین  باختگانجاندادند. تعداد 

و زندانی سیاسی دوران  2377ی )از فعالین کارگری دهه "زادهداداش تقی"نامی چون گرایانِ خوشچپ

)حقوقدان جوان و دادستان فرقه( از جمله قربانیان این کشتار و خشونت  "فریدون ابراهیمی"رضاشاه( و 

های ستارخان و باقرخان را ها هم رحم نکرده و مجسمهرحمانه بودند. مهاجمین حتا به آسفالت خیابانبی

 خرد کردند. هم

های پآذر حمله به دفاتر و کلو 11ای برای سرکوب و حمله به حزب توده بود. روز شکستِ فرقه دورِ تازه

ها را غارت کردند و پنامیدند کلوهای مقیم تهران میدارانی که خود را آذربایجانیحزب شروع شد. چماق

را  گیهها نیرو گسیل کرده و هممراکز به آنی حفاظت از این ها را به آتش کشیدند. ارتش به بهانهآن

اشغال نمود. احتمال دستگیریِ برخی از اعضای کمیته مرکزی وجود داشت. برخی از این اعضا متهم به 

بری، ها( کامبخش، طبودند. به همین دلیل )و البته با رضایت شوروی زیرآبی معدنِ دست داشتن در حادثه

 یرآبزیانه از ایران خارج شده و به شوروی پناهنده شدند. کارگرانِ مسلحِ اسکندری و آوانسیان به طور مخف

های مازندران مخفی شده بودند نیز دستگیر و زندانی که تحت فرماندهیِ لنکرانی قرار داشتند و در جنگل

ن فت( به امید یاجداشدگانشدند. این رخدادها باعث ایجاد موجی از استعفا شد. بخش مهمی از مستعفیون )

به حزب پیوسته بودند. به همین دلیل در دوران رکود و شکست آن  اوج موقعیت بهتر و آن هم در دورانِ

طلبان بودند. حزب در دوران شکوفایی و اوج تعداد زیادی از این ها فرصتگفتند. اینرا ترک می

 گفتند.طلبان را به خود راه داده بود و حالا این طیف حزب را ترک میفرصت

ارها انتقادات ب قبلاًهای حزب ناراضی بودند و ها و تاکتیکدیگر از مستعفیون کسانی بودند که از روشبخش 

خود را مطرح نموده بودند اما جوابی برای انتقادهای خود نگرفته بودند. موج انتقاد و اعتراض کم کم بیشتر 

ی، این جناح به رهبری خلیل ملکحزبی قرار داشت.  طلباناصلاحمنتقدین، جناحِ  رأسو بیشتر شد. در 

ی خود را در محافل حزبی مطرح احمد بودند و نقدهای پراکنده ای و جلال آلمهندس زاوش، انور خامه

 ساختند. رئوس انتقادها به این شرح بود:می

 از شوروی به چه دلیل است؟ وچراچونیب یرودنباله 
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  جمهوری خودمختار چسبانید؟چرا حزب سرنوشت خود را به سرنوشت فرقه دموکرات و 

  حزب به نیروهای داخلی و نیروهای حزبی کم بها داده و در عوض همه چیز را فدای شرایط خارجی

 کرده است.

 المللی( خیلی بها داده است.حزب به شرایط خارجی )بین 

  ام به وی او شرکت نموده و به نفع قجا و فراوان کرده و در کابینهاعتماد بی السلطنهقوامحزب به

 جنبش کارگریِ خوزستان ضربه زده و سازش کرده است.

  های نامهعو به اساسنامه و قط 01ی دوم را تشکیل ندادهقواعد مصوب، کنگره برخلافکمیته مرکزی

 حزبی توجهی ندارد.

  اند.هها را خفه کردهای حزبی نداشته و آناجراییه توجهی به انتقادهای توده هیئتکمیته مرکزی و 

 گیر شد. اما برای پینتقادات با نزدیک شدن به فضای انتخابات مجلس پانزدهم رشد کرده و همهاین ا

 بردن به دلایل پدید آمدنِ چنین فضایی لازم است تا به تحلیل شرایط سیاسیِ آن مقطع بپردازیم.

ما به دو ا قوام بیش از گذشته مشتاق بود تا در فردای سرکوب جنبش آذربایجان به کار حزب خاتمه بدهد

کرد: اول آنکه برای ترسانیدنِ رقیب دیگرش یعنی شاه و دربار پهلوی به  نظرصرفدلیل از چنین کاری 

ت و داشتر نگاه می( حزب دربار را آرامبندمینی حیات )حتا چنین لولوی سر خرمنی احتیاج داشت و ادامه

و سعی کرد تا با رژیم حاکم بر این کشور  دوم اینکه قوام هرگز قصد نداشت تا شوروی را از خود برنجاند

های اجتماعی، احزاب و عناصر مرتجعی که تا دیروز در توازن و آرامش دیپلماتیک به سر ببرد. از طرفی لایه

ی فرقه دموکرات آذربایجان با او متحد شده بودند امروز با از میان رفتنِ فرقه دوباره به جایگاه بر سر مسئله

و  ء. مالکین فراریِ آذربایجانی، باند سید ضیاگرفتندیم سرگشته و رقابت با او را از ی خویش بازگذشته

شد تا او ها با دولت قوام باعث میطرفداران سیاست انگلستان از آن جمله بودند. شدت یافتن اختلافات آن

 میرمستقیغر و بساطِ فشا یهاگروهبا استفاده از  تنها وی حیات حزب توده بیشتر پی ببرد به ضرورت ادامه

های حزب باز پها را محدود نگاه دارد. نزدیک شدن به زمان انتخابات باعث شد تا کلوها آنایدفاتر توده

های دوباره منتشر گردند و حزب در فضایی علنی فعال گردد. فشار توده ...شده، نشریات رهبر و ظفر و

                                                       
خ.  1131 مردادماه. کنگره اول در شدندمی برگزارسال یک بار  3 هاکنگرهطبق اساسنامه حزب توده  33

 .شدمی برگزارخ.  1133 مردادکنگره دوم باید در  قاعدتاًد و شده بو برگزار
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یه اجرای هیئت"کمیته مرکزی جدیدی تحت عنوان حزبی باعث شد تا کمیته مرکزی منحل گردیده و 

اجراییه عبارت بودند از: رضا رادمنش، فریدون کشاورز، مرتضی  هیئتاعلام موجودیت کرد. اعضای  "موقت

به جای  اجراییه موقت هیئتیزدی، غلامحسین فروتن، خلیل ملکی، احسان طبری و عبدالحسین نوشین. 

رضا رادمنش( را به عنوان ارگان مرکزی حزب انتشار  یازیامت احبصبه ) "مردم ینامه" ،"رهبر"نشریه 

 یهای حزباجراییه قرار بود تا اوضاع را آرام و انتقادهایی را برآورده کند. منتقدین در حوزه هیئتاین  داد.

ت و حمای نقدکُشیِ کمیته مرکزیها بر اساس بحث کردند. محورمطرح می یدرپیپهای خود را بحث

اجراییه موقت براثر فشار اعضای منتقد اقدام  هیئتاز شوروی و فرقه دموکرات بود. سرانجام  چراوچونیب

نمود. اطلاعیه ضمن اعتراف به  23/27/2313مورخ  "نامه مردم"ی ای مهم در نشریهبه انتشار اطلاعیه

بود:  اعیه چنین آمدهنشینی نمود. در این اطلخود عقب یِررسمیغهای نکات انتقادی، از بسیاری از خواست

داری، تجارت، مالکیت سرمایه) یخصوصمالکیت  با وجهچیهبهی ایران حزب توده»

ی مردم ایران ولی معتقد است که برای بالا رفتن سطح زندگی همه زمین و مستقلات( مخالف نیست

حزب  ...و به خصوص بهبود زندگی طبقات کارگر و دهقان قوانین عادلانه و مناسبی وضع شود و اجرا گردد

و مذهب اسلام  یطورکلبهی ایران نه تنها مخالف مذهب نیست بلکه به مذهب توده

زبیِ خود را با تعلیمات عالیه محمدی منافی گذارد و روش حاحترام می خصوصاً

کارانه بود که برخی از رهبران در از ما است(. این بیانیه چنان زبونانه و محافظه تأکید) 03«داندنمی

البته دفاع رسمی از مالکیت و مذهب اولین و آخرین  07شان از آن انتقادات فراوانی نمودند.های بعدینوشته

 در اشکال مختلف دیگری تکرار گردید. عداًبدفاع حزب توده نبود و 

نفره نمود. این  0ی تصفیه هیئتطلبان و منتقدین اقدام به تشکیل یک اجراییه تحت فشار اصلاح هیئت

 یئتهطلب را از حزب تصفیه نماید. اعضای این وظیفه داشت عناصر ناباب و غیرمعتقد و فرصت هیئت

سین نوشین، مهندس زاوش، دکتر فریدون کشاورز، رضا روستا عبارت بودند از دکتر محمد یزدی، عبدالح

ها دکتر و دکتر محمد بهرامی. اما پس از چندی کشاورز و روستا از ترکیب آن خارج شده و به جای آن

پذیرفته  الظاهراجراییه بسیاری از انتقادها را علی هیئتحسین جودت و شهاب فردوس جایگزین آنان شدند. 

المللی شوروی را ادامه داده و هیچ اقدامی برای های بینمایت و پیروی از سیاستبود اما همچنان ح
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 (نخستمیرزا )جلد فرزندانِ سلیمان

به  طلبداد که در خلالِ این کنگره جناح اصلاحکرد چرا که این احتمال را میی دوم نمیبرگزاری کنگره

 دید.خ. گر 2310کمیته مرکزی راه پیدا کند. این روند تا آنجا پیش رفت که منجر به انشعاب ِ سال 

 طلبان یا اولین گسستِ جمعی از حزب تودهانشعابِ اصلاح 7-4

های درونیِ حزب بپردازیم لازم است تا در مورد گرایشات و جناح 2310پیش از آنکه به بحث انشعاب سال 

 های مزبور بیرون آمد.توضیحاتی را ارائه نماییم. چرا که انشعاب از دلِ مبارزات و مباحث بین جناح

ازمان از نیروهای س عمدتاًنامیدند. این گرایش قراولان( می)یا پیش "هاآوانگاردیست"را  اولین گرایش

 دکتر نظرات و انتقاداتِ  ریتأثسالِ حزب تشکیل شده بود. این گرایش تحت جوانان و برخی از اعضای میان

ته و لستان بازگشقرار داشت. اپریم یکی از اعضای آسوریِ حزب بود که به تازگی از انگ "اسحاق اپریم"

نارد جان می"ی اقتصاد بود. او در دورانِ تحصیل در این کشور از شاگردانِ اقتصاددانِ معروف استاد رشته

خ.(  2310)منتشره در خرداد  "چه باید کرد؟"شد. نظرات اپریم در کتابی تحت عنوان محسوب می "کینز

ود حزب ها باشد. اپریم معتقد بشِ آوانگاردیستمنعکس شده بود، کتابی که توانسته بود محور نظراتِ گرای

مشخصی نیست و به همین دلیل عناصر لیبرال، دموکرات و چپ در کنارِ هم طیف  ایدئولوژیتوده دارای 

ی خیلی مهمی که لازم است که در اینجا ذکر شود نکته»نویسد: اند. او چنین میناهمگونی را تشکیل داده

توان در عمل بین تمام اعضای فعلیِ حزب این است که این سازمان ضعیف تنها سازمانی است که می

خواه را دارد تا یک حزب. به این ی دموکراتیک و آزادیی یک جبههت، چه حزب توده بیشتر جنبهداش

و حزب دیگری وجود ندارد که در سمت  استدلیل که ]حزب[ توده در ایران تنها حزب مهم دستِ چپ 

ها و کمونیستها خواهان معمولی تا سوسیالیستهمه نوع افراد از آزادی نیبراچپ آن واقع شده باشد. بنا

 ...ندادادههای افراد غیرمتجانس دور هم جمع شدند و این حزب را تشکیل شوند یعنی گروهدر آن پیدا می

توان اسم حزب را اطلاق کرد و ، نمیاندشدهبه این افراد مختلف که برای منظورهای متفاوت وارد حزب 

د داشت گرد آمدنِ این طیفِ ناهمگون دلیلِ او اعتقا 03«.ها همیشه به نظر جبهه نگریستلازم است با آن

است )یعنی حزب دارای خصلت  یک حزب رفرمیستو  سازمان انقلابینوسانِ حزب، بین یک 

لب و طعناصرِ فرصت ایده با عضوگیریِ نامعقول و فلهسانتریستی است(. او باور داشت که حزب تو

المللی های بیناز سیاست وچراچونیبرویِ را در درون خود جای داده است. اپریم مخالف پی یمؤمنغیر
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 (نخستمیرزا )جلد فرزندانِ سلیمان

 از سوی وی عبارت بودند از: شدهارائههای حلاتحاد شوروی بود. راه

 طلب بایستی از حزب تصفیه شوند.اول. عناصر نامطلوب و فرصت

ی خلق تبدیل گردد و خواه یا جبههی آزادیآوانگارد( و محور جبهه) شتازیپدوم. حزب بایستی به حزب 

 قراولشیپاجتماعیِ وسیع را در ایران رهبری نماید. اپریم اعتقاد داشت نیروی  -ی انقلابیمبارزه یک

 نماید.دموکراتیک را به انقلاب سوسیالیستی تبدیل می -نیرویی است که انقلاب بورژوا

ی هحاکم هیئتی یک ی ایران تحت سلطهها معتقد بودند حزب توده باید بپذیرد جامعهآوانگاردیست

ی به حاکمه اجازه هیئتی حزب بایستی این موضوع را تفهیم نماید که این نامهثروتمند قرار دارد و مرام

ق ها تلفیشده از سوی اپریم و آوانگاردیستارائه کارِ  قدرت رسیدنِ حزب انقلابی را نخواهد داد. سبکِ 

 ی مخفی و علنی بود.مبارزه

احمد  ی چه باید کرد؟( به قلم جلال آلبیشتر بر کتابچه تأکیدم )با تکرار و خ. نظرات اپری 2310در تابستان 

ات و اجراییه که از نظر هیئتمنتشر گردید. « حزب توده بر سر دوراهی»)با نام مستعار آلاتور( تحت عنوان 

ز اوضاع ا تحلیلی»ای با نامِ شده بود اقدام به انتشار جزوه زدهوحشتها گسترش آن از سوی آوانگاردیست

 های جلال و اپریم بود.به قلم احسان طبری نمود. این جزوه در حقیقت پاسخ به کتاب« حزب

 :توان بهها تعلق داشتند میاز جمله نیروهای فعال و مسئولین تشکیلاتِ حزب که به گروه آوانگاردیست

 د. لازم به ذکر استخنجی و قلی امینی اشاره کر یمحمدعلجلال آل احمد، حسین ملک، مهندس ناصحی، 

که اپریم بیشتر طرفدار تبدیل حزب توده به سازمانی سوسیالیستی و فراگیر بود و هرگز خط انشعاب و ایجاد 

 نمود.سازمانِ جدیدی را دنبال نمی

لکی شدند. رهبریِ این گرایش با خلیل منامیده می "طلباناصلاح"یا  "رومیانه"منتقدین  دومین گرایشِ

ای تئوریک در حزب داشت. ای بود که در رهبری جای داشتند. لازم به ذکر است که ملکی چهرهو انور خامه

المللی ی دموکرات و سیاست بینی حمایت حزب از فرقهی اول و قضیهانتقادات این گرایش به دوران کنگره

کزی میته مر. یکی از کسانی که پس از شکست جمهوریِ خودمختار خواهانِ انحلال کگشتیبازمشوروی 

ی موقت بود همین خلیل ملکی است و در انتخابات، او نیز به عضویتِ این نهاد اجراییه هیئتو تشکیل 

دو » نوانِعگرا بود. نظرات و انتقاداتِ او در کتابی با جدید درآمد اما اکثریتِ اعضا با طیف سنتی و شوروی

طلبان خ. منتشر گردید. ملکی و اصلاح 2310 ماهیدآوری شده بود که در جمع« روش برای یک هدف

م ها رهبریِ حزب را متهم به عدالمللی شوروی بودند. آناز سیاست بین وچراچونیبخواستار پایان پیروی 



 
 (نخستمیرزا )جلد فرزندانِ سلیمان

ی دوم بودند )که یک سال بود به تعویق افتاده بود(. نه نمودند و خواستار برگزاریِ کنگرهتربیت کادر می

ی ها تعلق یا وابستگی نداشتند اما اعضای برجستهگرایش به آوانگاردیست ملکی و نه دیگر رهبرانِ این

 سو سازند.ها را با خود همکردند آنای ارادت داشته و سعی میها به ملکی و خامهآوانگاردیست

پیشین  هایاجراییه موقت قرار داشت از سیاست هیئتکه تحت رهبریِ اکثریت اعضای  سومین گرایش

خ. را انتشار داده بودند، در امر تصفیه کوتاه آمده  2313دی  23ی معروف اطلاعیه کرد و با آنکهپیروی می

کردند که حزب دارای دو اعلام می طورنیااجراییه  هیئتی پیشین را پی گرفتند. طرفداران و همان رویه

کردند که قصد دارند از طلبان را جناح چپ قلمداد میها اصلاحجناح راست. آن جناح است: جناح چپ و

حزب توده یک حزب سوسیالیست یا حزب کمونیست بسازند! این بدان معنا بود که این گرایش با وجود 

از شوروی از داشتنِ عنوانِ سوسیالیست و کمونیست وحشت دارند! منتسبینِ به این  وچراچونبیطرفداریِ 

ای و گرایش مدعی بودند ممکن است حزب دچار اشتباهاتی شده باشد اما سازمانده نخستین جنبش توده

ها معتقد بودند تشکیل حزب پیشتاز به جدایی روشنفکران از کارگران مردمی در تاریخ ایران بوده است. آن

 یرندهیدربرگلف که ای مختهای صنفی و تودهاز سازمان گردد. باید حزب متشکلو دهقانان منجر می

 00ی مردم است باشد.همه

ها(، میانه توان ادعا کرد در آن زمان حزب به سه گرایش چپ )آوانگاردیستبا این توضیحات می

از سیاست شوروی(  وچراچونیباجراییه موقت و خط طرفدارانِ  هیئتطلبان( و راست )اکثریت )اصلاح

 تقسیم شده بود.

م ایالتیِ اجراییه تنها به برگزاری کنفرانس سو هیئتان بر سر تشکیل کنگره دوم، طلبدر اثر فشارهای اصلاح

اجراییه قصد داشت تا در این کنفرانس توازن قوای سیاسی در حزب را  هیئتتهران رضایت داد. شاید 

 بسنجد.

شرکت  خ. در تهران برگزار گردید. هر سه گرایش در آن 2310تیر  23سومین کنفرانس ایالتی در تاریخ 

ی ینهمربوط به شرکت در کاب مسائلها به طلبان و آوانگاردیستی گذشته اصلاحرویه برخلافداشتند اما 

ی ئلهمس - مالی مسائلنپرداختند بلکه ایرادات و انتقاداتِ خود را بر سر  ...ی آذربایجان وقوام و قضیه

تقدین قصد گذاشتند. در حقیقت من ...ان وتندرویِ کمیسیون و تشکیلات دهقان - صلاحیتپذیرفتن افراد بی
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 (نخستمیرزا )جلد فرزندانِ سلیمان

ویب نمود ای را تصداشتند تا انتقادات اساسیِ خود را در کنگره مطرح سازند. کنفرانس در موارد بالا قطعنامه

نفر را از خود  7طلبان در این کمیته تنها انتخاب نمود. اصلاح نفر بودند 22یالتی تهران را که و کمیته ا

 داشتند.

ریِ به شدت حاد شد و به درگی "کنفرانس ایالتی جوانان"ها در جریان برگزاریِ ی تقابلِ گرایشاما قضیه

ادر ن"کنگره جناحی تحت رهبریِ مهندس  یافتهیسازمانلفظی گروهی کشیده شد. نیروی مسلط و 

روهای ود. او و نیاجراییه موقت ب هیئتبود. شرمینی مسئول سازمان جوانانِ حزب و متمایل به  "شرمینی

آتی با  یطرفدارش موفق شدند کاندیدای مورد نظرشان را برای کمیته ایالتی جوانان و شرکت در کنگره

 حداکثر آرا معین نمایند.

سیاست دفاع و  ها حادتر شد. در پاییز و اوایل زمستانگیریو موضع نظرهااختلافخ.  2310اواسط سال 

از شوروی و حزب حاکم بر این کشور شدت  مردم تئوریکو  ی مردممهنااجراییه و نشریات  هیئتحمایت 

آبان  32مورخ  نامه مردمبرای مثال یافت. این حمایت دیگر شکل تعریف و تمجید گرفته بود. 

ی کار وزیر فرهنگ شوروی مضمون آن را سرلوحه 67ضمن نقل سخنرانی آندری ژدانوف

 و فکر هر عضو حزب توده قلمداد نموده بود!

یشین از طلبِ پاجراییه به ترکیب جدیدی رسیده بود و برخی از عناصر اصلاح هیئتر این دوره اکثریت د

ا مبدل گرجمله نورالدین کیانوری، احمد قاسمی، و احسان طبری به اعضای پیگیر و فداکار جناح شوروی

 شده بودند.

و جلسه متشکل از اعضای حزب در همان مقطع زمانی جلال آل احمد ضمن سفر به گیلان در چند محفل 

اجراییه موقت پرداخته و ضرورت اصلاح تشکیلات را متذکر شد.  هیئتهای به انتقاد صریح از سیاست

ای جهتِ بازخواستِ وی تشکیل شد و مورد محاکمه قرار بلافاصله پس از بازگشتِ وی به تهران جلسه
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دستور استالین در این سمت گمارده شد. ژدانوف در دوران تصدی خود در مورد هنر و ادبیات شوروی 

ه آثار ادبی و نمود. بر اساس این سیستم کلی برقرارسیستم ایدئولوژیکِ موسوم به رئالیسم سوسیالیستی را 

 .گرفتمیحزب کمونیست شوروی و دولت این کشور قرار  هایسیاستدر راستای  بایستمیهنری 

یا  و دندشنشین القلم و یا خانهبسیاری از هنرمندان و نویسندگانِ کمونیست و مبارز در دوران او یا ممنوع

 وادار به انتقاد از افکار و آثارشان شدند.



 
 (نخستمیرزا )جلد فرزندانِ سلیمان

 08انوری، رضا رادمنش و غلامحسین فروتن!عبارت بودند از: نورالدین کی جلسهگرفت. اعضای حاضر در 

ار خود را طلبان نیز فشرسید و اصلاحاجراییه برای برگزاری کنگره دوم به پایان می هیئتماه مهلت در آبان

گان منتخب کنگره )از تهران( ای متشکل از نماینددادند. سرانجام جلسهبرای برگزاری آن افزایش می

گزاریِ ررفقای شوروی با ب»تشکیل گردید. اما حاضرین با بهت و ناباوری از زبان کیانوری شنیدند که: 

 03«اند!منع کرده کنگره را در شرایط کنونی صلاح ندانسته و آن را

ی یک اعتراض سراسری را های مخفیِ خود را فعال نموده برنامهطلبان در پی این جلسه حوزهاصلاح

 ن حوزهای یهاتیفعالاجراییه، دکتر کشاورز از  هیئتکردند اما بر اثر نفوذ یکی از طرفدارانِ  یدهسازمان

اجراییه و به جناح راست تعلق  هیئتمطلع گردید. لازم به یادآوری است که کشاورز در آن زمان عضو 

خلیل ملکی( تشکیل شد و  احتمالاًطلب )ای در منزل یکی از رهبرانِ اصلاحدی جلسه 11داشت. شب 

د، آل احممهندس ناصحی ضمن بیان جریان مزبور موقعیت حساس را برای حاضرین شرح داد. ناصحی و 

ی ای مدعحسین ملک از جمله کسانی بودند که ضرورت ایجاد انشعاب از حزب را متذکر شدند. انور خامه

اول بار از وی بوده است. اما آوانگاردها از همان ابتدا هدفشان ایجاد یک سازمان  ،است که فکر انشعاب

و  انشعاب نبودند اما گذشت زمانسوسیالیستیِ پیشرو بود. گرچه در ابتدا برای چنین امری معتقد به 

ها را به این نتیجه رسانیده بود. سرانجام خلیل ملکی پیشنهاد ازدواج را آن ،اجراییه هیئتبرخوردهای 

مشخص و  "انای ایرجمعیت سوسیالیست توده"انشعاب با نام  از بعدپذیرفت و قرار شد تا تشکیلاتِ جدید 

ی هاعلامی امضاکنندگانامضا نوشته و شبانه به چاپ رسید.  21با ی انشعاب همان شب شناخته شود. اعلامیه

، مهندس اسماعیل زنجانی، مهندس زاوش، دکتر رحیم یاخامهانشعاب عبارت بودند از: خلیل ملکی، انور 

محمدی، مهندس  نیمحمدامعابدی، فریدون توللی، محمدعلی جواهری، مهندس ناصحی، محمد سالک، 

خ. اعلامیه در تهران پخش و در جراید منتشر  2310دی  23مد. روز بعد یعنی در حسین ملک و جلال آل اح

د این اعلامیه همواره امیدوارن امضاکنندگان»گردید. اما متنِ آن همچنان راه را برای آشتی باز گذاشته بود: 

 تشکیلاتیها و جبرانِ نواقص موجب شود که وحدت که در آینده، رهبریِ حزب توده ایران با اصلاح روش
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 07«.سازد ریپذامکاناست دوباره  برقراراصول میان ما  دو جریان را همچنان که اکنون وحدتِ

اجراییه موقت در برابرشان  هیئتکند و شاید ها حمایت میکردند شوروی از آننفره فکر می 21گروه 

سم عنوانِ مصداق سوسیالی ها هنوز اتحاد شوروی را مرکز ثقل انقلاب جهانی و بهنماید. آننشینی میعقب

 02واقعی قبول داشتند.

گیریِ ای در برابر آن موضعالعمل نشان داد و در اطلاعیهاجراییه بلافاصله به اعلامیه فوق عکس هیئت

این انشعاب مربوط به فعالیت مخفی و مرموز امپریالیسم در داخل حزبِ ما بوده که با  ..».شدیدی نمود: 

ها و فکری، خودپسندی انحرافاتخود ماهرانه عمل کرده، از کلیه  مِیرمستقیغی وسایل مستقیم و کلیه

تر این توطئه و تحریکِ خرابکاری به زودی ها استفاده کرده است. حزب برای توضیح مفصلنظریتنگ

روز مهلت  3اجراییه در قراری تشکیلاتی به انشعابیون  هیئتدی  20روز «. ای منتشر خواهد ساختاعلامیه

ی دیگری دی انشعابیون اعلامیه 10روز  01کنند. نظرصرفبخش خود اقدام زیان ازد تا به حزب بازگردند و دا

ی ادامه و جمعیت سوسیالیست توده ایرانشان بر جدایی و تشکیل فشاریرا منتشر کردند که حاکی از پای

دی یعنی یک روز بعد  10له روز کرد. بلافاصاجراییه تمام می هیئتمبارزه بود. این اعلامیه حجت را بر 

 داً یشدی خود انشعاب را به شدت محکوم و به رهبران آن ی روزانهی فارسیِ رادیو مسکو در برنامهبرنامه

ای را ریگینظر بودند! انشعابیون که انتظار چنین موضعاجراییه همراه و هم هیئتها با حمله کرد. شوروی

ای منتشر نموده و انصراف خود را از تشکیل بهمن اعلامیه 1می عجولانه ها نداشتند در اقدااز جانب شوروی

امضا را با خود داشت. انتشار این متن تیر خلاص را در مغز  13جمعیت نامبرده اعلام نمودند. این اعلامیه 

ها همچون خلیل ملکی چند سالی منفعل شدند، برخی چون جلال آل جمع انشعابی خالی نمود: برخی از آن

 ند.ادامه دادند و برخی دیگر به حزب بازگشت مستقلاًحمد فعالیت سیاسی را کنار گذاشتند، برخی مبارزه را ا

و  2310در مورد انشعاب دی  انیپایب ینهیکاز این تاریخ به بعد ما در ادبیات رسمی حزب توده شاهد 
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ایادی امپریالیسم و  03ارشیستها با عنوان آنخلیل ملکی هستیم. حزب همیشه از آن مخصوصاًانشعابیون 

 ی دوم حزب، گزارشی توسط نورالدینکند. برای اولین بار در کنگرهدشمنان سوسیالیسم یاد کرده و می

ی انشعاب خوانده شد و اتهاماتی عجیب از داشتن ارتباط با سران دولت انگلستان )از جمله کیانوری درباره

زنی ها مطرح شد!! سیل اتهامداری در مورد آنجاسوسی سرمایه هایبا سرویس آنتونی ایدن( و داشتن ارتباط

های نادم و تواب نیز ادامه یافت: احسان طبری در ایو کوبیدنِ مهرِ ارتداد و جاسوسی حتا از سوی توده

و طراحی کرد و دلیل این رخداد را سفرِ او  یدهسازمانادعا کرد خلیل ملکی انشعاب را  "کژراهه"کتاب 

همین اتهام با آب و تاب  07)منشی حزب کارگر انگلستان( دانست. "مورگان فیلیپس"تان و دستور به انگلس

 03بیشتری توسط نورالدین کیانوری در کتاب خاطراتش مطرح گردید.

ر ای گسترده دخلیل ملکی پس از انشعاب سه سال را در انزوا به سر برد. او در طول این مدت به مطالعه

نفر و حزب  33در گروه  اشگذشتهبندی مبارزات تاریخ و مبانی علم سیاست و جمعمورد اقتصاد سیاسی، 

داری دولتی در ی وجود سرمایهتوده دست زد و به نقد استالینیسم رسید. ملکی اولین کسی است که نظریه

ی خ. و در کوران جنبش ملی شدن صنعت نفت دوباره به صحنه 2313شوروی را مطرح نمود. او در سال 

 .برگشتی سیاسی مبارزه

ها گروهی با عنوان مخفی نمودند. آن یدهسازمانای اقدام به ر خامهی انشعابیون تحت رهبری انوبقیه

را منتشر ساختند. گروه مزبور خود را  "حجار"ای با عنوان ایجاد کرده و نشریه "گروه کار و اندیشه"

دانستند دانستند که هنوز شوروی را مرکز ثقل انقلاب و سوسیالیسم میهای مستقلی میمارکسیست لنینیست

حزب توده هیچ وابستگی تشکیلاتی به آن نداشتند. در این زمان غیر از این گروه، جریان  برخلافاما 

 به رهبری نورو امامی فعالیت داشت. "های مارکسیستیکروژک"گرای دیگری با نام چپ

 ی دوم حزب: حزبی تازه و بدون منتقدکنگره 7-71

 شد: اول آنکهتشکیل کنگره دوم بود. این بحث به دو دلیل مطرح می روانهیمطلبانِ ترین بحث اصلاحاصلی

مد ی موقت به عاجراییه هیئت بعداً ها بود سپری شده بود و کمیته مرکزی و زمان برگزاریِ کنگره مدت
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دلیل دوم این بود که جناح نامبرده قصد  اما این بحث قانونی بود(.)انداختند. برگزاریِ آن را به تعویق می

د های رهبریِ پیشین بپردازاشت با استفاده از طرفدارانش در خلال این کنگره هم به انتقادِ جدی از روشد

ی جناح خویش را برای و مباحث خود را در بین تمامیِ اعضای کشور پخش نماید و هم کادرهای برجسته

ه مرکزی قبل از حوادث لازم را به دست بیاورد. کمیت یرأو  کرده عضویت در کمیته مرکزیِ آتی نامزد

خ. کنگره را برگزار نماید. پس از انحلال کمیته  2313آذربایجان و کردستان قول داده بود که در اول تیر 

 یئته .ی این نهاد جدید رهبری افتاداجراییه موقت این وظیفه بر عهده هیئتمرکزیِ مزبور و تشکیل 

سه ماه آینده برگزاریِ آن را عملی کند. اما به جای  خ. تعهد کرد تا حداکثر طی 2313 ماهیداجراییه در 

ی نداشت بلکه اطلبان نه تنها نتیجهآن کنفرانس ایالتی تهران برگزار شد. فشار و اصرار منتقدین و اصلاح

 نگردید.« رفقای شوروی»ی مخالفت اجراییه حاضر به برگزاری آن به بهانه هیئت

ت اجراییه و جناح راس هیئتنشعابیون، سرانجام موقعیت را برای ی رادیو مسکو به اوقوع انشعاب و حمله

 حزب فراهم کرد تا کنگره را بدون حضور منتقدین برگزار نماید.

هاِی نماینده از حوزه 228خ. برگزار شد. این کنگره با شرکت  2310اردیبهشت  3ی دوم حزب توده در کنگره

ت به ایراد اجراییه موق هیئتو سخنگوی  کل ریدببه عنوان حزبیِ سراسر ایران برپا شد. دکتر رضا رادمنش 

ی گزارش پرداخت. در گزارش رادمنش هیچ نقدی بر عملکرد حزب و رهبریِ آن وارد سخنرانی و ارائه

ماه گذشته )از برگزاری کنگره اول( حزب دارای عملکرد و  77نگردید. رادمنش اعلام کرد که در طول 

 ها اصولی بوده است!ی آنالمللی بوده که همهبین ملی و مسائلبال های مختلفی در قگیریموضع

 ی مهم در بر داشت که به طور خلاصه چنین بودند:نتیجه 8برگزاری کنگره دوم 

ه نامی از )بدون آنک "سانترالیسم دموکراتیک"ی جدید تصویب شد. در این اساسنامه اصلِ اساسنامه (2

لنین تئوریسینِ این اصل برده شود( گنجانیده و تقسیمِ وظایف جدیدی در تشکیلات حزب بر همین 

 اساس وضع گردید.

 ماه افزایش یافت. 0ماه به  3ی عضویت آزمایشیِ افراد از دوره (1

قرار گرفت و هیچ نقد  دییتأماه )بین دو کنگره( مورد  77های رهبریِ حزب در طول سیاست یکلیه (3

قوام، برخورد با جنبش کارگریِ جنوب و  ینهیکابی عملکرد حزب در مورد شرکت در ای دربارهپایه

 ی دموکرات و جمهوریِ خودمختار صورت نپذیرفت.ی با فرقهرابطه

بررسی قرار گرفته، محکوم شده و رهبریِ آن به عنوان مزدوران و  خ. مورد 2310 ماهیدانشعاب  (7
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 عوامل امپریالیسم و عناصر فراکسیونیست محکوم گردیدند.

ی دموکرات آذربایجان و حزب دموکرات کردستان مورد بررسی قرار بحث اتحاد و ارتباط با فرقه (3

 گرفت، اما نقد نشد.

 گردید. تأکیدروطیت همچنان بر وفاداری نسبت به قانون اساسی مش (0

 ها، پارلمان و دیگر نهادهای دولتی رد شد.شرکت مجدد در کابینه (0

نفر به عنوان اعضای مشاور کمیته مرکزی  23نفر به عنوان عضو کمیته مرکزی و تعداد  23تعداد  (8

 ی دوم به این شرح است:انتخاب شدند. اسامی اعضایِ کمیته مرکزی منتخب کنگره

( غلامحسین 0 ( فریدون کشاورز3 ( رضا روستا7 ( حسین جودت3 طبری ( احسان1 رضا رادمنش

( محمود 22 ( احمد قاسمی27 ( مرتضی یزدی3 ( محمد بهرامی8 ( عبدالصمد کامبخش0 فروتن

( علی 20 ( صمد حکیمی23 ( نادر شرمینی27 ویلّ( علی ع23ُ ( نورالدین کیانوری21 بقراطی

 ( غلامعلی بابازاده23 ایرج اسکندری( 28 ( عبدالحسین نوشین20 امیرخیزی

 اسامی اعضای مشاور کمیته مرکزی نیز به این شرح است:

( آقا 0 ( اکبر شاندرمنی3 ( علی متقی7 تمدن نیمحمدحس( 3 ( مرتضی راوندی1 قریشی اللهامان

( 22 ( محمد قاضی27 ( بزرگ علوی3 ( اسماعیل شبرنگ8 ( صادق انصاری0 میر سید اشرفی

( ابراهیم 23 وردی( حسن امام27 ( جهانگیر افکاری23 ( ابوالفضل فرهی21 ضریابراهیم مح

 ( مریم فرمانفرماییان فیروز20 صیادنژاد

ترین کنگره در تاریخ حزب دانست. زیرا روشی که در این کنگره پیش گرفته توان مهماین کنگره را می

مانده است. رهبران حزب توده در جریان سال )تا به امروز( فعالیت این تشکیلات باقی  03شد در طول 

یسم فراکسیون"به شکل  یحزبدرونی برگزاریِ این نشست سراسری راهِ هرگونه انتقاد رسمی و مبارزه

ی انشعابیون را که بخشی از اصول سانترالیسم دموکراتیک لنینی است را بستند. کوبیدنِ خصمانه "نظری

ی کسانی که قصد انتقاد و ها و مزدوران امپریالیسم، به همهتها در قامت فراکسیونیسو قرار دادنِ آن

 ت.در انتظارشان اس رزمانشهماعتراضِ جمعی را داشتند نشان داد که سرنوشتی چون ملکی و  یدهسازمان

حزب در ظاهر سانترالیسم دموکراتیک را پذیرفته بود اما در عمل و در روابط پایین و بالای تشکیلات، اصل 

ات گردید. یکی از مصوبشد و تنها قدرت مرکزیت )سانترالیسم( اِعمال میاجرا نمی عملاً "یسمدموکرات"
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ی اول تصویب شده بود که کنگره علاوه بر انتخاب اعضای کمیته کنگره در همین رابطه بود: در کنگره

رسی بر کارِ زی کمیسیون تفتیش بای انتخاب اعضای کمیسیون تفتیش را نیز دارد. وظیفهمرکزی، وظیفه

ی مرکزی کارگران و زحمتکشان، سازمان دهقانی، های حزبی )شورای متحدهکمیته مرکزی و ارگان

های مختلف بود. اما در جریان دومین کنگره ( در ایالت...سازمان دموکراتیک زنان، کمیسیون مالی و

د. این کمیته مرکزی نهاده شی اولین پلنوم )گردهمایی وسیع( ی انتخاب کمیسیون مزبور بر عهدهوظیفه

تصمیم به این دلیل بود تا امر بازرسی و بررسی نقایصِ کار تشکیلات نیز از کانالِ کمیته مرکزی رد شود. 

لیل ی اول از جمله خی جریانِ فعالیت و اقداماتِ برخی اعضای کمیسیون تفتیش منتخب کنگرهتجربه

ملکردِ کمیته ایالتی آذربایجان باعث شده بود تا در این اعضا و یا ع یسوءاستفادهملکی در قبال فساد و 

به کمیسیون جلوگیری شود. پس سازمان ناظر و بازرس توسط نهادی  یرخودیغکنگره از ورود اعضای 

 شد!!!شد که خودش باید توسط آن بازرسی و نظارت میانتخاب می

ور ها در مناطق مختلف کشاین کمیتههای ایالتی بودند. یکی دیگر از مصوبات کنگره در مورد کمیته

ی تشکیلات را داشتند. مانند کمیته ایالتی تهران، کمیته ایالتی اصفهان، کمیته ایالتی ی ادارهوظیفه

شدند. به همین ها از طریق کنفرانس ایالتی انتخاب میاعضای کمیته ...خوزستان، کمیته ایالتی آذربایجان و

ه: این قرار صادر شد ک ی دومهای مرکز بودند. اما در کنگرهبندیاز جناحمستقل  بعضاًها دلیل اعضای آن

ی ایالتی پرداخته و اعضای مسئولِ آن را و در صورت لزوم به انحلالِ کمیته رأساًکمیته مرکزی حق دارد 

ی بعد یی کنگرهی اول این انتخاب بر عهدهانتخاب نماید. لازم به ذکر است طبق قرارهای مصوب کنگره

 شد.)آن هم پس از انحلال( گذاشته می

 کنندگاننقض"های جدی علیه مخالفین و منتقدین بود که با عنوان یکی دیگر از مصوبات، اِعمال مجازات

گردیدند. هدف از چنین تصمیمی جلوگیری از ورود معرفی می "انگارانسهلقوانین و موازین حزبی و 

خ. بود. سه تصمیم  2310ری از رخدادهایی چون انشعاب دی و منتقد به حزب و پیشگی یرخودیغعناصر 

مرکزی محسوب  فوق در حقیقت اجرای سانترالیسم منهایِ دموکراتیسم و افزایش اختیارات کمیته

 گردید.می

بایست اقدام به برگزاری پلنوم اول نماید. این پلنوم باید از از سوی دیگر کمیته مرکزی پس از کنگره می

کرد. کمیته نفره انتخاب می 3نفره و یک کمیسیون تفتیش  22ی اجراییه هیئتته یک میان اعضا کمی
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اجراییه  هیئت یبندمیتقسدر این  00.دیگردیممرکزی نیز به دو بخش دفتر سیاسی و دفتر تشکیلاتی تقسیم 

 2310هشت اردیب 0زیر نظر دفتر سیاسی قرار داشت. اولین پلنوم کمیته مرکزی حزب توده ایران در تاریخ 

 خ. تشکیل و اعضای زیر انتخاب گردیدند:

 ( فریدون کشاورز، غلامحسین فروتن،  هیئتدفتر سیاسی ،)سیاسی(: احسان طبری )دبیر سیاسی

 مرتضی یزدی، احمد قاسمی

 ( هیئتدفتر تشکیلات  ،)تشکیلات(: محمد بهرامی )دبیر تشکیلات و مسئول تشکیلات دهقانان

 وی.نورالدین کیانوری، علی عُلّراطی، حسین جودت، محمود بق

  کمیسیون تفتیش کل: نادر شرمینی، صمد حکیمی، علی امیر خیزی، عبدالحسین نوشین، غلامعلی

 00بابازاده.

 به دبیر کلی انتخاب نمود. مجدداًپلنوم از میان اعضای کمیته مرکزی رضا رادمنش را 

توسط همین ترکیب  عملاً 2302تا  2310های های حزب در سالی حائز اهمیت این است که سیاستنکته

 اند.ها بودهرهبری پیش برده شده است. این افراد بازیگرانِ مهم حزب در این سال

 انوری.اسکندری و کی -رادمنش :دبیر کل شدند هاسال* از بین اعضای کمیته مرکزی سه نفر طی همین 

یا پس مدتی  دستگیری ابراز ندامت کردهمرداد از کادر رهبری بودند اما پس از  18* برخی تا کودتای 

 کاریاف -شرمینی -بهرامی -یزدی :سپری کردنِ محکومیت زندان فعالیت سیاسی را کنار گذاشتند

 وی* یک نفر اعدام شد: عُلّ

کردند به جریان دیگری پیوستند و یا سازمان  یریگموضع* چند نفر از حزب انشعاب کردند و در برابر آن 

                                                       
از مدل تشکیلات رهبری حزب کمونیست اتحاد شوروی گرفته شده. شکل  بندیتقسیماین شکل از  13

(، دفتر در کنار آن دفتر سیاسی )پولیت بورو - به صورت کمیته مرکزی تردقیقبه طور  بندیتقسیمکامل 

حزب کمونیست "هشتم  یکنگرهکمیته مرکزی بوده است و از  یدبیرخانهسازمانی )اُرگ بورو( و 

نیست گردید. در حقیقت تمرکز قدرت در حزب کمو برقرارم.  1918در مارس  ")بلشویک( اتحاد شوروی

 شوروی و در رهبری حزب از همین دوره آغاز شد.
باشد تمامی  ...اشاره شد، کمیسیون تفتیش که باید یک نهاد نظارتی بر کمیته مرکزی و قبلاًکه  طورهمان 11

 !؟کندمیرِ خود نظارت شونده خود بر کااعضایش از کمیته مرکزی بودند. نظارت



 
 (نخستمیرزا )جلد فرزندانِ سلیمان

 ند: کشاورز، فروتن، قاسمی و سغایی.جدیدی ایجاد کرد

در حزب باقی ماندند: کیانوری، طبری، مریم  2302ثابت تا سال  گذارانِ استیس* و چند نفر به عنوان 

 فیروز، شاندرمنی و جودت.

مهمی که در عدم پیشبردِ کار حزب )در کنگره( مطرح شد، کمبود پرولتاریای صنعتی در  مسائلیکی از 

ای برای جناح راست در جنبش چپ و کارگری در کشور ما بوده است. لیل همیشه بهانهایران بود. این د

 277ان طی ی ایربرای پرداختن به این موضوع نیاز است تا بررسیِ کاملی از تاریخ و اقتصاد سیاسیِ جامعه

توان به یگنجد اما می حاضر نمیای در چهارچوبِ نوشتهچنین بررسی عتاً یطبسال اخیر صورت پذیرد که 

. دارای خ 2377تا  2377های طور مختصر توضیحاتی در این رابطه ارائه کرد. اقتصاد در ایران بین سال

 المللی در کشوری با مناسبات ارباب و رعیتی همچونداریِ بینبوده است. فرایند رشد سرمایه "رشد مختلط"

کرد. ی ارباب و رعیتی رشد میماندهسبات عقبکرد که در کنار مناداری را حاکم میایران، نوعی از سرمایه

ایجاد  08ت.ساخکالایی را بر کشاورزی و محیط روستا حاکم می -این مناسبات بورژوایی به مرور روابط پولی

ی جدید را به وجود کارخانه 203 ،خ 2323تا  2327های بورژوازی ِ صنعتیِ نوخاسته در ایران بین سال

این  03دارانِ بخش دولتی بودند.نفر کارگر از آنِ سرمایه 13777کارخانه با تعداد  222آورد که از این تعداد 

رغم بحران اقتصادی و تورم زیاد به کار خود ادامه دادند. البته بروز علی 2317مراکز صنعتی پس از شهریور 

( باعث شد تا %277شدنِ پول ایران )تا میزان  ارزشیبقحطیِ ناشی از عدم توازنِ واردات و صادرات و 

                                                       
ه امپریالیسم داران را بداند که سرمایهرشد نابرابر و مختلط میون تروتسکی چنین شکلی از اقتصاد را ئل 18

 :. مراجعه کنید بهشودمیو موجب رشد تدریجی طبقه کارگر در شهرها  سازدمیوابسته 

 شارات خجستهانت - ترجمه محمد رفیعی مهرآبادی - آلکس کالینیکوس - تروتسکی و تروتسکیسم 

 48و  41صفحات  -

 ین اثر شرکت نشر فانوسا. )تروتسکی در ا - ترجمه سیاوش نواب - تروتسکیلئون  - انقلاب پیگیر

موزون نیست. یعنی نیروهای مولد بورژوایی  داریسرمایهبیشتر به کشورهایی نظر دارد که رشد 

داری هستند. بحث تروتسکی روی دهقانان و سرمایه در حال رشد موازی با روابط تولیدی پیشا

 .(زندمیمختلف دور  یدههدر دو  چین کارگران در روسیه و بعد
. خ 1133 - وزارت کار - خورشیدی 1119تا  1113گوناگون از  هایموضوع - بولتن بانک ملی ایران 19

احمد اشرف و علی بنو  - به نقل از کتاب طبقات اجتماعی، دولت و انقلاب در ایران - به طور مکرر -

 81صفحه  - انتشارات نیلوفر - ترجمه سهیلا ترابی فارسانی - عزیزی
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شوند. ولی  لیتعطهمینها تعطیل و یا سودآوری و تولید داخلی کاهش چشمگیری یافته و بخشی از کارخانه

ی ضروری بود. در مسئله یدهسازمانها حضور عینی داشتند امر ها که طبقه کارگر در آندر همین بخش

صنایع، )وسیع در بین کارگرانِ کشور  های کارگریِ مستقل و عضوگیریِ آن دوره حزب با تضعیفِ اتحادیه

 از کارگران غیرصنعتی( این کار را انجام داد. ییهابخشو  آهنراه

طبقه کارگرِ صنعتی را در جهت جنبش  یدهسازمانهای بحرانِ اقتصادی اما حزب قادر نشد تا در دوره

زب توده و حت که در فصل داری متشکل کند. این عدم موفقیت دلایل مختلفی داشرادیکال و ضد سرمایه

ل ی دوم سعی شد با نادیده گرفتن این دلایبه آن خواهیم پرداخت. به همین دلیل در کنگره جنبش کارگری

ن را ، پایین بودن کمیت پرولتاریای ایرایدرپیپهای و برای شانه خالی کردن از زیر بارِ مسئولیت و سازش

 بهانه کند.

این رشد  87در ایران هستیم. انباشت سرمایهای جدید از شاهد دورهخورشیدی به بعد ما  37 یدههاز 

های ی جدید شد. اصلاحات ارضیِ سالخ. وارد مرحله 2333از  سالهپنجهای ی صنایع و برنامهبا توسعه

های عمرانی و امضای خ. که با محو مالکیت ارضیِ بزرگ، احداث صنایع سنگین، آغاز پروژه 71و  2372

قراردادهای نفتیِ جدید همراه بود، روندِ انباشت را سرعت بیشتری بخشید. این اصلاحات و صنعتی شدن از 

نمود، آن را وارد حال که جامعه را دچار نوعی دوگانگی و رشد شتابان میذیرفت و درعینپبالا صورت می

 های مختلفی همراه بود: صنایعی کارگر در بخشکرد. این رشد با افزایش کمیِ طبقهی جدیدی میمرحله

ه به آن اشاره کای ناهمگونی و دوگانگی ..سازی، صنایع شیمیایی و.سازی، ساختمانفولاد، صنایع اتومبیل

عمرانی یا صنایعی که در مجاورت  یهاپروژهمهمی داشت. برای مثال در  ریتأثکردیم در فرهنگ کارگری 

ای به نام صنعتی شدن نداشتند پدیده ینهیزمشیپشدند و هیچ نوع روستاها و شهرهای کوچک احداث می

از سال را کشاورز و نیمی دیگر را کارگر  کارگرانی که نیمی 82به وجود آورد. "یاپروژهو  کارگران فصلی"

                                                       
 انباشت سرمایه در ایران مراجعه کنید به: یپروسهانباشت سرمایه )به طور عام( و  یمقولهدر رابطه با  81

  نتشارات ا - مرتضویترجمه حسن  - کارل مارکس - جلد یکم - (نقدی بر اقتصاد سیاسی)سرمایه

 811تا  311آگه صفحات 

  نشر پازند - سوداگر م. - (1114-1141در ایران )مرحله انتقالی  داریسرمایهرشد روابط - 

 34تا  11صفحات 
ی یا عمران هایپروژهکه در  شدندمیبه کارگرانی اطلاق  طورکلیبهای کارگران فصلی و پروژه البته 81
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ه را به همرا مالکردهخً های دهقانان صنعتی یا ساختمانی هستند. این بخش از کارگران همچنان خصلت

های روستایی، ها که شامل سنتهای صنعتی هستند. این خصلتها در محیطدارند و حامل آن خصلت

 یریگشکلگی از عوامل عدم هروستایی( است که هم ییِفردگراگریزی )ناشی از مذهب، خرافه و تشکل

جناح راست در جنبش  مشخصاًبخشی از چپِ ایران و  متأسفانهشوند. های کارگری محسوب میتشکل

تی ی کارگر را کم بودنِ تعداد کارگران صنعکارگری با در نظر نگرفتنِ چنین عامل مهمی، عدم تشکل طبقه

ژوازی منجر های مختلف بورنمایند که به پشتیبانی از بخشباهی را انتخاب میاشت کارِ قلمداد کرده و سبکِ

 گرفتار چنین تحلیلی بود. قاً یدقگردد. حزب توده در آن مقطع تاریخی می

ر و بدون منتقد را سازمان دهد و ب دستکیی دوم، رهبری توانست حزبی پس از انشعاب و تشکیل کنگره

د. ی گرایش به شوروی بیشتر از قبل تشدید شهای گذشته فائق بیاید. در این دوره هم پروسهپراکندگی

زی های رهبران و اعضای کمیته مرکبرای اثبات این موضوع کافی است سری به نشریات یا متن سخنرانی

به رهبری شوروی( و ) یدولتداریِ یان دو قطب سرمایهبزنیم. این دوران در کل دنیا دورانِ تضاد م

اتی تنها ی طبقداری بازار )به رهبری آمریکا( بود. بنابراین از دید قطبِ شوروی و بلوک شرق مبارزهسرمایه

ریکا وجود گری به نام آمگذشت حتا در کشورهایی که نیروی دخالتاز کانال مبارزه با امپریالیسم آمریکا می

خ. همین سیاست را دنبال نموده  2302در سال  سرکوبشخ. تا دوران  2310زب توده نیز از سال نداشت! ح

 ی کنفرانس عمومیِ فعالان حزبی چنیناست. برای مثال احسان طبری )دبیر دوم کمیته مرکزی( در جلسه

بری از مقصود ط 81«.بدون شکست امپریالیسم، آزاد کردنِ کشور ما بسیار دشوار است ...» :گویدمی

امپریالیسم، آمریکا است زیرا از آن مقطع به بعد )از سوی ادبیات منتسب به اتحاد شوروی( این واژه به این 

 معنا بود.

ش یافت جامعه افزای یکردهلیتحصهای روشنفکر و ی متوسط و لایهدر این سال پایگاه حزب در بین طبقه

در  83کردند. نامثبتدر آن  و آوردندم به حزب رو های اول و دوو دانشجویان به خصوص دانشجویان سال

                                                       

اها مشغول روستار بودند یا به عنوان کشاورز در کاما فصل مشخصی از سال را یا بی کردندمیکار  هاکارخانه

 به کار بودند.
 .خ 1131سال دوم شهریور و مهر  - 4شماره  - رزم یروزنامهسخنرانیِ احسان طبری مندرج در  83
شد. این  تأسیس. توسط سازمان جوانان حزب توده خ 1131دانشجویی پس از شهریور  یاتحادیهاولین  81

شد. این  تأسیسدانشجویی  پدانشگاه تهران در کنار یک کلو یمحوطهخ. در  1133اتحادیه در بهار 
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شد. یم یدهسازمانای رهبری و همین راستا برخی از اعتصابات بزرگ دانشجویی توسط دانشجویان توده

 براکیعل"اعتصابات این دوره است. دکتر  نیترمهمخ. در دانشگاه تهران یکی از  2310ماه اعتصاب آبان

ای از دانشجویان خواسته بود تعهد دهند که در دوران تحصیل ن طی بخشنامهرییس دانشگاه تهرا "سیاسی

عضو و  انیدانشجوگونه فعالیت سیاسی انجام نخواهند داد. در اثرِ انتشار این بخشنامه در دانشگاه، هیچ

ی مزبور باطل کردند که در اثر آن حرکت، بخشنامه یدهسازمانهوادار حزب توده، اعتصاب بزرگی را 

 نشینی کرد.دیده و ریاست دانشگاه عقبگر

ترین سازمان سیاسیِ کشور، خطری خ. حزب به عنوان بزرگ 2310-2313های رغم سرکوبعلی بنابراین

مه حاک هیئتگردید. در این راستا گرا محسوب میمهم برای دربار و نیروهای سیاسی و اقتصادیِ راست

این فرصت  شاهمحمدرضامنتظر فرصتی بود تا به فعالیتِ آن )حتا به شکل علنی( پایان دهد. ترور نافرجام 

 طلایی را به حاکمیت داد.

مشغول بازدیدِ از دانشگاه تهران بود توسط شخصی به  کهیدرحالشاه محمدرضاخ.  2310بهمن  23روز 

د و آخرین گلوله )پنجمین گلوله( در سلاح ضارب گیر کرده و ترور شد. ترور ناموفق بو "ناصر فخرایی"نام 

 بارانلولهگی تیمسار صفاری رییس شهربانی او را وادار به تسلیم ساخت. اما با فرمانِ برادر شاه و گلوله

 )به مدیریت فقیهی شیرازی داماد "پرچم اسلام" یروزنامهاز جیب ناصر فخرایی کارت خبرنگاریِ  87گردید.

پیدا شد. همان شب فرمانداریِ نظامیِ تهران به  "فریاد ملت" یگراچپی سم کاشانی( و روزنامهابوالقا

ده هجوم بر شدهشناختهمحلِ زندگی اعضای کمیته مرکزی حزب، شورای متحده مرکزی و اعضای فعال و 

حمود معبارت بود از: مرتضی یزدی، احمد قاسمی،  رشدگانیدستگنفر را دستگیر ساخت. اسامی  18و 

                                                       

حقوق، علوم، فنی، ادبیات، پزشکی و دندانپزشکی و  هایدانشکدهدانشجویانِ  ینمایندهاتحادیه تنها 

 .پیوست "IUS -دانشجویان المللیبیناتحادیه  بهخ.  1133م./ 1943داروسازی بود. این اتحادیه در اوت 

 :بیشتر مراجعه کنید به یمطالعهای بود. برای ه در این تشکل جهانی انور خامهاتحادی ینماینده

 نشر  - افشین متین - 31-1113تاریخ جنبش دانشجویان ایرانی در خارج از کشور  - کنفدراسیون

 شیرازه

  سازمان انتشارات هفته - ایجلد دوم خاطرات دکتر انور خامه - رفتهازدستفرصت بزرگ 
او را »زخمی شده بود به همراه متین دفتری فریاد زده بودند:  کهدرحالیکه شاه  گویدمیحسین مکی  84

اما ضاربین بدون توجه به فریاد نامبردگان او را به قتل رساندند و اسرارش را در او خاموش «. نکشید

 کردند.



 
 (نخستمیرزا )جلد فرزندانِ سلیمان

جواهری، محمد شورشیان، اختر  یمحمدعلوی، عبدالحسین نوشین، لّبقراطی، نورالدین کیانوری، علی عُ 

شاندرمنی، نوروزعلی غنچه، محمود هرمز، حسین تمدن، اکبر شهابی، عزیز محسنی،  اکبریعلکیانوری، 

مد جواد معینی، مح شریفی، صمد حکیمی، یمحمدعلالدین الموتی، ءغفور رحیمی، امیر عبدالملک، ضیا

 83شهریاری، احمد امیراحمدی، کلی ارزومانیان، مارتین ساروخانیان، علی امید و آقا بالا صابونی.

ان احس بعداًها نفر( توانستند از خبر دستگیری آگاه شده و مخفی شوند. از میانِ آن 23ی رهبری )بقیه

از کشور منتقل شدند. لازم به ذکر است  رضا رادمنش و علی امیرخیزی به خارج ،طبری، فریدون کشاورز

ر شاه ترو یبهانهحاکمه از این فرصت طلایی بهره برده بسیاری از مخالفین را به  یطبقهدولتِ وقت و 

بازداشت و یا تبعید کردند. روز بعد دکتر منوچهر اقبال وزیر کشور وقت در یک سخنرانیِ طولانی سعی کرد 

عکاسان وابسته به شورای متحده مرکزی بوده و ترور با موافقت شورای  یثابت کند فخرایی عضو اتحادیه

انجام گردیده است. او در پایان خواستار پایان فعالیت حزب و هرگونه فعالیت کمونیستی در  متحده و حزب

ت ی دولت در موردِ لغو فعالیبلافاصله بعد از سخنرانیِ اقبال، مجلس شورای ملی نیز اعلامیه 80ایران شد.

خ.  2331مرداد  18کرده و در تهران حکومت نظامی اعلام گردید. از این تاریخ تا کودتای  دییتأحزب را 

ای که یاساس سؤالعلنی و با اسامیِ دیگری صورت پذیرفت. اما فعالیت حزب به صورت مخفی و یا نیمه

 آن است که آیا حزب توده به طور مستقیم در ترور محمدرضاشاه دست داشته یا نه؟ استهنوز مطرح 

در زندان و پس از آن بین رهبریِ حزب فاش گردید چیزی است که به عنوان حقیقتِ موضوع مطرح  آنچه

شده و خاطرات هر کدام از رهبری نیز مکمل آن شد: چند ماه قبل از ترور، دانشجویی از اعضای حزب با 

کند و از جوانِ عاصی و ناراضی به نام ناصر فخرآرایی صحبت به کیانوری مراجعه می "عبدالله ارگانی"ام ن

کند که آیا حزب از او حمایت را مطرح می سؤالکند که به طور جدی قصدِ ترور شاه را دارد و این می

خواهد. گذارد و نظرِ او را میکند که این موضوع را با رادمنش در میان میخواهد کرد؟ کیانوری ادعا می

آن  وجهچیهبهی انقلابی و همچنین روشِ حزب توده نبوده و کند که ترور شیوهرادمنش در پاسخ اعلام می

جمع  کلی از احسان طبری )در یک سؤالکند. این قضیه یک بار دیگر اما تنها به صورت یک نمی دییتأرا 

داند. می یاصولریغو طبری هم آن را دیدگاه مارکسیسم لنینیسم  شوددوستانه در منزل کیانوری( پرسیده می
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 (نخستمیرزا )جلد فرزندانِ سلیمان

اطشان شده است اما پس از آن ارتب باخبرکند که چند بار از وضعیت فخرآرایی توسط ارگانی کیانوری ادعا می

اما دکتر  80از دستگیری متوجه جریان ترور شاه شده است. سگردد. او مدعی است که تنها پبا هم قطع می

 کشاورز روایت دیگری دارد. فریدون

ضمن ارجاع به خاطرات  "کنم کمیته مرکزی حزب توده رامن متهم می"دکتر فریدون کشاورز در کتاب 

 گوید: )نقل به مضمون(:های محمود بقراطی و احمد قاسمی چنین میخویش و گفته

 یتوجهقابلص مبلغ به محمدرضاشاه، کیانوری خواستار اختصا یراندازیتی چهار ماه قبل از واقعه 

جهت تهیه منازل مخفی و چاپخانه شده بود و ادعا کرده بود که به زودی حزب مورد سرکوب قرار 

 گرفته و باید مخفی شود.

  23بهمن به جمعه  27 پنجشنبه ازکیانوری پیشنهاد کرده بود تاریخ مراسم سالگرد دکتر ارانی 

 بهمن تغییر کند به این بهانه روز جمعه جمعیت بیشتری خواهد آمد.

  در حین مراسم مکان را ترک کرده از امامزاده عبدالله به تهران مراجعت کرده بود تا برای

 برداری از مراسم دوربین بیاورد.عکس

  ب ردند به این بهانه که قدرت حزبه تهران بازگ کجایپیشنهاد کرد تا پس از پایان مراسم جمعیت

 88در جمع کردنِ نیروهایش را نشان دهد.

دیگری  لمسائهای عبدالله ارگانی در زندان شیراز )به نقل از بقراطی و قاسمی در گفتگو با وی( اما گفته

به شاه  یراندازیتاولین چیزی که آن دو به ارگانی گفتند این بود که چرا حزب را به  ..».سازد: را فاش می

ناصر فخرآرایی از چند ماه قبل خبر داشتی حزب را خبردار  یراندازیتمربوط کردید؟ چرا تو که از جریان 

ب کرد و های ما تعجکه حزب به چه وضعی افتاده؟ قاسمی گفت که ارگانی از این گفته دینیبیمنکردی؟ 

لات رایی را به کیانوری که مسئول تشکیهای ناصر فخرآگفت از چند ماه قبل از تیراندازی به شاه، او گفته

ارگانی برای قاسمی و بقراطی تعریف کرد که  ...دادها بود اطلاع میحال گوینده حوزه آنحزب بود و درعین

فخرآرایی به دنبال شاه یک بار به اصفهان، یک بار به تبریز و یک بار گویا به میدان جلالیه در موقع رژه 
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 (نخستمیرزا )جلد فرزندانِ سلیمان

تا یک گذاشت و حاندازی به شاه نشده بود. او هر دفعه کیانوری را در جریان میرفته بود ولی موفق به تیر

بار کیانوری به ارگانی گفت که فخرآرایی ترسو است و بالاخره کاری نخواهد کرد... ارگانی به بقراطی و 

 د و پسبهمن به دستور کیانوری تا درِ دانشگاه مشایعت کر 23قاسمی گفته بود که ناصر فخرآرایی را روز 

بود( نزدیک دانشگاه تهران ملاقات و به  برگشتهاز آن در محل قرار با کیانوری )که با او از امامزاده عبدالله 

 83«او خبر داد که ناصر فخرآرایی داخل دانشگاه شده است.

توان نتیجه گرفت که نورالدین کیانوری بقراطی و قاسمی چنین می یهاقولنقلهای کشاورز و از گفته

در جریان ترور و قصد تیرانداز بوده است و سعی در هدایت موضوع داشته است: برگزاری مراسم در  قاًیدق

جمعی از امامزاده عبدالله به تهران برای بهمن به همین منظور بوده، پیشنهاد حرکت دسته 23روز 

ی رای بدرقهی آوردن دوربین بنماییِ حزب پس از مرگ شاه بوده است و ترکِ محل به بهانهقدرت

. در یک کلمه کیانوری بدون اطلاع کمیته مرکزی استفخرآرایی به داخل دانشگاه و اطمینان از پایان کار 

ریزیِ ترور شاه بوده است. ترور شاه نه کار حزب توده بلکه کار کیانوری بوده است! ما در در حال برنامه

مرکزی توسط کیانوری و کامبخش صحبت  روی و حرکت مستقل از کمیتهها و مجلدات بعدی از تکفصل

وقت و  ریوزنخستای ای با استناد به خاطرات محمدساعد مراغهخواهیم کرد. از سوی دیگر انور خامه

اسیِ آرا رییس ستاد ارتش و از بازیگران سیرزم یعل حاجرسد که سپهبد برخی اسناد دیگر به این نتیجه می

 از: اندعبارتآرا شاه دست داشته است. دلایل وی در مورد دخالت رزمی ترورِ آن دوره نیز در اجرای نقشه

 رساند.بهمن در دانشگاه حضور به هم نمی 23در روز  آرارزم 

 ی پرچم اسلام توسط یک سرباز وظیفه در رکن دو ستاد ارتش با دستور او کارت خبرنگاریِ روزنامه

 شود.تایپ می

 شود و هم اوست می یدهسازمانرور توسط او رهبری و های فردای تها و سرکوبکلیه دستگیری

 .دیآیمکه رقیبی جدی برای شخصِ شاه به شمار 

  آرا مخالف پروسه خلع ید کشورهای خارجی از نفت است و قصد دارد رزم یعل حاجاز طرفِ دیگر

تا مجلس )که کوتاه کردنِ دست شرکت نفت ایران و انگلیس در آن مطرح شده( و مطبوعات و 

مخالفین سیاسی در این راستا را ساکت سازد. ترور شاه بهترین فرصت برای اجرای یک کودتای 
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 نظامی در همین راستا است.

 ی رهبران و اعضای حزب توده و متهمین و مظنونین ترور شاه به موازاتِ هم برگزار مهمحاک

ناصر فخرآرایی  یخانهصاحباز بستگان، دوستان و  عمدتاًگردد. متهمین و مظنونینِ ترور می

گردد. اما دادستان همچنان بر ها و جریان ترور کشف نمینفر( و هیچ ارتباطی بین آن 3هستند )

ی حزب هم به جریان از متهمین پرونده کدامچیه کهیدرحالحزب توده در ترور اصرار دارد. دخالت 

ترین کنند. در این رابطه نام نورالدین کیانوری به عنوان یکی از فعالترور ارتباطی پیدا نمی

های حزب )تحت نظر فریدون کشاورز( و از مسئولین تشکیلات و همچنین فرد مرتبط با حوزه

در این رابطه مورد محاکمه قرار  وجهچیهبهله ارگانی مطرح است. اما در جریان محاکمات عبدال

)قانون  "تشکیل جمعیت اشتراکی و مخالفت با سلطنت مشروطه است"گیرد. مورد اتهامی او نمی

 خ.(. 2327سیاه خرداد 

  رسد. به قتل می ی فروش روغن ماشین(در تهران و در محل کارش )مغازه "خاچاطور"فردی به نام

کند که نشان از تعقیب مسیر سفر شاه به پلیسِ آگاهی در محل قتل به مدارکی دست پیدا می

شود و داده می "سروان مهتدی"ی ترور شاه، اصفهان داشته است. این مدارک به دادیار پرونده

ود( آن مدارک را آرا بوده و توسط او به ستاد مرکزی ارتش وارد شده بمهتدی )که از نزدیکان رزم

گیرد. و در اختیار دادستان قرار نمی برنگشتهکند. اما مدارک هرگز به دادگاه آرا ارسال میبه دفتر رزم

های ارگانی در زندان شیراز، فخرآرایی برای کشتن به این موضوع باید توجه داشت که طبق گفته

 فق بوده است.شاه به اصفهان نیز سفر کرده بوده و در انجام هدفِ خود نامو

ی آن با همدیگر همراه اجراو  طرح نقشهنفر با هم در  1گیرد در این جریان ای نتیجه میانور خامه

 37آرا و کیانوری.اند: رزمبوده
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 حزب توده و جنبش کارگری ایران :2

 
 رانیا کارگر یطبقه در اشیاجتماع گاهیجا و حزب

 یدیخورش 31 یدهه یِکارگر یهاهیاتحاد یخچهیتار

 یکارگر جنبش به توده حزب کردیرو

 ی کارگر ایراناش در طبقهحزب و جایگاه اجتماعی 3-7

گیریِ طبقاتی و طور که در فصلِ قبلی چندین بار اشاره کردیم، حزب توده هرگز دارای سمتهمان

گردید که ای ائتلافی از فعالینِ ضد فاشیست و چپِ ایرانی محسوب میکمونیستی نبود. این جریان جبهه

خورشیدی تعلق داشتند. آمارِ تعلق  17ی ی ایران در دههو طبقه متوسط جامعه یبورژوازردهخً به  عمدتاً 

از اعضا  %80حزب  های بالایردههای شغلی و طبقاتی در دهد خاستگاهطبقاتی اعضای حزب نشان می

 )درهای میانی ردهبه پرولتاریای شهری تعلق داشته است. در بین  %0از متخصصین و روشنفکران و 

در ) های پایینردهبه طبقه کارگر تعلق داشتند. در بین  %12های متوسط و به لایه %00خ.(  2313سال 

به همین دلیل  32اند.های متوسط جامعه منتسب بودهبه لایه %18کارگر و  %03خ.(  2313مازندران در سال 

ش )کارگران کای از طبقات زحمتی حزب فاقد دیدگاه پرولتری بود و هدفش را جذب مجموعهبرنامه

اده د قرارمالکینِ کوچک روستاها رده)شهری( و خً  یبورژوازردهخًوران( و شهری، دهقانان روستایی و پیشه

تر برای این حزب انتخاب شد. این مجموعه بعدها گسترده "توده"بود. درست به همین دلیل بود که نام 

 اًعملداری در ایران رچه این بخش از سرمایهرا هم در بر گرفت. گ "بورژوازی ملی"شد و دفاع و حمایت از 

لی، ی این طبقه )جبهه مکرد و نیروهای سیاسیِ نمایندهنگاه می "ضد ملی"به حزب به عنوان یک دشمن 

 با حزب توده وارد یک بازیِ مشترک سیاسی نشدند. گاهچیه( ...نهضت آزادی، حزب ملت ایران و

خورشیدی بخش کوچکی از روحانیت  17ی شده، در دههمبردههای اجتماعیِ ناعلاوه بر طبقات و لایه
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سید ")از اصفهان( و آخوند  "آموزمحمد علم"مذهبی نیز از جمله طرفدارانِ حزب بودند. برای مثال آخوند 

های )وابسته به حزب( بودند که در سال "جمعیت هوادار صلح")از قم( از جمله فعالانِ  "عبدالکریم برقعی

های زنان و نظامیان نیز بین سال نیهمچن 31خ. در این تشکیلات فعالیت جدی داشتند. 2332تا  2313

 خ. به صفوف این حزب جذب شدند. 2317تا  2311

خ.( بوده و  2327ی های دههاز کمونیست مشخصاًنفر  3 وگرا )گذارانِ حزب چپاز آنجا که اکثر بنیان

ای را حزب با موافقت و پشتیبانیِ ضمنیِ اتحاد شوروی صورت گرفته بود، این حزب حساب ویژه سیتأس

ردم های مسوژه(، تودهها و احزاب چپ موضوعِ فعالیت )بر روی طبقه کارگر باز کرده بود. زیرا برای سازمان

های برای خواست صرفاً کند . میزان رادیکالیسمِ این جریانات است که مشخص میو کارگران هستند

ی کارگر و در پی آن شان در جهت رهایی طبقهمبارزهیا  کنندها مبارزه میعمومیِ توده

 ی کارگر است یا آنکه گرایشی رفرمیستی،در یک کلمه یعنی هدف طبقه رهایی کل بشریت است.

 کند.ی کارگر برای پیشبرد مقاصدش استفاده میکه از طبقه

ی کار و زندگی کارگران و روی اصلاحات اجتماعی بود: اصلاحاتی در زمینه فعالیت و کار حزب توده بر

ی سعی نمود اعضای خود را از بین طبقه 2313تا  2312های دهقانان و از این طریق بود که بین سال

همین موضوع است: در کنفرانس  دیمؤی اول نیز کارگر شهری جذب نماید. آمار کنفرانس اول و کنگره

روشنفکران و  %13اعضا روستایی،  %1اول  یکنگرهوران و در از کارگران و پیشه 7/3اعضا  از کلاول 

ای ی کارگران عضو را فعالانِ اتحادیهاز اعضا کارگران و صنعتگرانِ خُرد بودند. بخش عمده %03کارمندان و 

به عضویت تشکیلات درآمده بودند. از آن جمله های منتسب به حزب دادند که از طریق اتحادیهتشکیل می

های کارگری ای در شهرهای رشت و اصفهان اشاره کرد که در ابتدا در اتحادیهتوان به کارگران تودهمی

 بودند. درآمدهکردند و بعداً به عضویت حزب توده فعالیت می

 خورشیدی 31ی های کارگریِ دههی اتحادیهتاریخچه 3-3

کشی در بیشتر نشان داد. این بهره کارگرانِ ایران خود را یِرانسانیغتثمار وحشیانه و با سقوط رضاشاه اس

دوران سلطنت وی وجود داشت اما شرایط جنگی و اشغال ایران از سوی متفقین و احتکار گندم و پایین 

کار در  تآمدن قیمت ریال در برابر لیره باعث شد تا کارگران در وضعیت بسیار بدتری قرار گیرند. ساعا
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ریال بود. از طرفی هیچ قانونی  3ساعت و دستمزدِ روزانه  23تا  27های تولیدی بین ها و کارگاهکارخانه

برای محدود کردنِ ساعات کار و مشخص کردن سطح دستمزد وجود نداشت. کارگران مورد تنبیه بدنی و 

ن ی جنسی کارفرمایان و مسئولیفحاشی قرار گرفته، کارگران زن و کارگران کودک در معرض سوءاستفاده

حطی گشت و در دوران قشد تازه باید به دنبال نان میشیفت قرار داشتند. کارگری که از کارخانه خارج می

ی شد تا جنبش خودانگیختهمجموع این شرایط باعث می 33نانی وجود نداشت. عملاً و وقت بعد ظهر 

ای هی آمادگی برای ایجاد اتحادیهدر نقاط مختلف کشور شکل بگیرد و روحیه کارگران( یخودخودبه)

 کارگری به وجود آید.

ی های کارگریِ طرفدار حزب تشکیل شوند، در شهرهای اصفهان و تبریز دو اتحادیهپیش از آنکه اتحادیه

اتحادیه "ی تبریز ی تبریز تحت عنوانِ شاخهو فعال شده بودند. اتحادیه سیتأس یاسیرسیغمستقل و 

ی اصفهان با نامِ آذر( و اتحادیه)به رهبری ِیوسف افتخاری و خلیل انقلاب"کارگران و برزگران ایران

شدند. اما  سیتأسخ.  2312)به رهبریِ تقی فداکار(. هر دو اتحادیه در سال  "اتحادیه کارگران اصفهان"

ی نامبرده داشته باشد، در همان سال و در دیهی منتسب به حزب بدون آنکه ارتباطی با دو اتحااتحادیه

شد. این تشکل کارگری توسط آرداشس آوانسیان  سیتأس "شورای مرکزی کارگران ایران"تهران با نام 

 8حبیب لاجوردی از  37نفر بودند. 27یا  3ای اعضای رهبری این اتحادیه ی انور خامهایجاد گردید. به گفته

ن، اردشیر آوانسیا :از اندعبارتشدند. این افراد ت این اتحادیه محسوب میبرد که جزو مرکزینفر نام می

، رضا یاخامهمرام، انور الموتی، علی کباری، حسین جهانی، مهدی کی الدینءابراهیم محضری، ضیا

به آن پیوستند و در رهبریِ این حزب سهیم گردیدند.  بعداًاین افراد یا عضو حزب توده بودند یا  33روستا.

 شد.ی مزبور در یک سال اول بیشتر به رسیدگی به شکایات کارگران از کارفرما محدود میفعالیت اتحادیه

 کرد. به همین دلیل در کنفرانسدر همان زمان اتهام وابستگی به حزب توده بر این اتحادیه سنگینی می
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ه مطرح گردید. گزارش خ.( بحث جداییِ آن از حزب تود 2311مرداد  0ایالتیِ تهران شورای مرکزی )

در  30در آن زمان منعکس گردید. رزمی مرداد نشریه 11و  12 یهاشمارهشده در این باره در مباحث مطرح

ار خود شورای متحده به ک سیتأستلقی شد و شورای مرکزی کارگران تا  شدهتمامهمین کنفرانس موضوع 

ز های شمال و تبریادامه داد. در همین سال اتحادیه کارگریِ اصفهان به شورا پیوست و چندی بعد اتحادیه

شورای "ی کارگری اتحادیه 7 خ. از به هم پیوستنِ  2313اردیبهشت  22نیز به آن ملحق شدند. در روز 

ای که به زودی بازوی قدرتمندِ ود آمد. اتحادیهبه وج "ی مرکزی کارگران و زحمتکشان ایرانمتحده

زی شورای مرک": بودشورای متحده به این شرح  یدهندهلیتشکهای کارگریِ حزب توده شد. نام اتحادیه

به ) "کمیته مرکزی اتحادیه زحمتکشان ایران"، "اتحادیه کارگران و برزگران ایران"، "کارگران ایران

(. تنها بخشی از اتحادیه زادهمیابراه)به رهبری رضا  "آهنراهانون کارگران ک"رهبری ابراهیم علیزاده( و 

کارگران و برزگران به رهبریِ یوسف افتخاری و رحیم همداد از پیوستن به شورای متحده امتناع کردند. 

 هایمخالف بود و بر استقلال تشکل استالینیسمافتخاری با حزب توده و گرایش برخی از رهبران آن به 

 یاولین نشستِ شورای متحده کنندگانِشرکتحزب توده اصرار داشت.  مشخصاًکارگری از احزاب و 

 دبیر کل خود انتخاب کردند. عنوانمرکزی در ابتدا ابراهیم محضری را به 

شورای متحده مرکزی به سرعت تشکیلات خود را در شهرهای تهران، اصفهان، آبادان، رشت، تبریز، کرمان، 

 ها و اهدافگسترش داد و با تمام قوا جنبش کارگری ایران را در مسیر خواست...شاهی، بابلسر ومشهد، 

 حزب توده کانالیزه کرد.

 رویکرد حزب توده به جنبش کارگری 3-2

یابی کارگران رویکردی سندیکالیستی با دخالت حزب نخبگان بود. به این طریق رویکرد حزب به تشکل

شدند و پس از آن در خدمت حزب قرار گرفته و فعال می سیتأسی صنفی ها به منظور مبارزهکه اتحادیه

حزب نخبگانِ چپ های آن را در بین کارگران پیش برده از قدرت اتحاد کارگران برای مقاصد و سیاست

ای تشکیل شده و از بالا بر مبارزات حزبی است که از کادرهای حرفه "حزبِ نخبگان"بردند. استفاده می

 یدهازمانسنماید. چنین شکلی از تشکل و گیری میکند و برای جنبش کارگری تصمیمکارگران نظارت می

م. رهبران  2320ز پیروزی انقلاب اکتبر حزب کمونیست شوروی و کمینترن بود. پس ا دییتأکارگری مورد 

در  "انههای کارخکمیته"گیریِ کمونیست( روسیه به طور ضمنی مخالفت خود را با قدرت) کیبلشوحزب 
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های کارگریِ رادیکال و مستقلی بودند که از دل های کارخانه تشکلصنایع شوروی ابراز داشتند. کمیته

داریِ روسیه را در شهرهای صنعتیِ بزرگ ناتوان و ضعیف کرده هبیرون آمده و سرمای 2320انقلاب فوریه 

های کارگری نه تنها بر سر بالا رفتن دستمزدها و کاهش ساعات کار، بلکه در جهت بودند. این تشکل

تبر )حدود ها در انقلاب اککارگران اخراجی و اِعمال قدرت بر سر روندِ تولید فعالیت داشتند. کمیته بازگرداندن

ها برگزار گردید و در م. اولین کنفرانس کمیته 2328ه پس از تشکیل( شرکت فعالی داشتند. در سال ما 0

به تصویب رسید. کنترل کارگری بر تولید تزی بود که از طریقِ  "کنترل کارگری بر تولید"خلالِ آن طرحِ 

مهندسین( تبدیل  ها وین)کارگران، تکنس دکنندگانیتولآن مالکیت خصوصی بر صنایع به مالکیت اجتماعیِ 

 شد.می

ای را در این مورد به تصویب رسانید اما با توجه به آنکه حزب در ابتدا با این خواست همراه شد و قطعنامه

اداره صنایع را تحت کنترل درآورد، به تقابل و  دولتِ حزبیقصد داشت تا با تکیه بر اهرم مرکزیت یک 

ی کل ساختار اقتصادی ارگانی به نام ها در ابتدا برای ادارهشویکهای کارخانه رسید. بلتضاد با کمیته

تقویت  کردند سپس به سیتأسشد( )که به صورت اختصاری وسنخا خوانده می "شورای عالی اقتصاد ملی"

و حمایت از سندیکاها پرداختند. سندیکاها در برابر شوراهای سراسری )کارگران، دهقانان و ملوانان( و 

ان از می ،های کارخانه را ضعیف کردهتوانستند کمیته عملاًسندیکاها  30گرفتند.ارخانه قرار میهای ککمیته

ی مراکز اداره Troikaبردارند. به این صورت که حزب و اتحادیه کارگری و مدیریت کارخانه تحت عنوان 

را اتخاذ  بود که تصمیم نهاییی حزب ریزی تولید، این نمایندهدر برنامه عملاًتولیدی را در دست گرفتند. اما 

                                                       
. به توافق رسیدند و این درست در زمان انحلال م 1918سندیکاها و حزب کمونیست شوروی در ژانویه  91

  آنرهبریِایجاد شدند که به دستور لنین بود. پس از آن شوراهای سراسریِ سندیکاها  مؤسسانمجلس 

طلاعات برای ا .)کارگر سندیکالیست و عضو حزب کمونیست( گذاشته شده بود "تومسکی"ی بر عهده

 :بیشتر مراجعه کنید به

 صفحات  - رودنشر زنده - ترجمه نجف دریابندری - کار .ا. اچ - تاریخ روسیه شوروی جلد دوم

 111تا  138

 کارخانه در هایکمیتهمستقل کارگری )تجربه  هایتشکلدهی نوینِ اجتماعی و مقاله سازمان 

 1119شهریور  13 شماره - اندیشه جامعه یماهنامه - محمودیجلیل  - انقلاب روسیه(

 ر احزاب و سای هابلشویکجنبش کنترل کارگری و موضع  - کارخانه در انقلاب روسیه هایکمیته

 آلمان - نشر پژوهش کارگری - گرامی و کهزاد معین شراره شکوفا دشتستانی، - سوسیالیست
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کنار گذاشته شد و در قرار کمیته مرکزی حزب کمونیست  17 یدههدر اواخر  عملاًاین روند  38نمود.می

ی کارخانه دخالت کرده در اداره ماًیمستقکمیته کارگری نباید »م. مقرر شد:  2313شوروی مورخ سپتامبر 

 ها باید با تمام قوا در استقرار مدیریتو یا تحت هیچ عنوانی سعی در جایگزین نمودنِ مدیریت نمایند. آن

چند  33.«ی کارخانه و در نتیجه بهبود شرایط مادی طبقه کارگر کوشش کنندفردی، بالا بردنِ تولید، توسعه

م. مدفون گردید  2330در مصوبات پلنوم کمیته مرکزی حزب در سال  عملاً  Troikaجانِ سال بعد جسد بی

دولتی از حق تعیین سرنوشت و  -داریِ حزبیی سرمایهتحت سلطه عملاًی کارگر در شوروی و طبقه

های دستاوردهای انقلاب اکتبر محروم گردید. در حقیقت حزب کمونیست شوروی و کمینترن هرگز از تشکل

رگران اتحادیه کای ایران علیه کردند. مبارزه و تخریبِ حزب تودهداری حمایت نمیایهمستقل و یا ضد سرم

 هایکروژک"های کارگریِ منتسب به ای که به هستهبه رهبری یوسف افتخاری و کینه و برزگران

 گرفت.)به رهبری باقر امامی( وجود داشت از همین منبع فکری و تشکیلاتی سرچشمه می "مارکسیستی

عضو کمینترن در کشورهای مختلف  277در احزاب موسوم به کمونیستِ بعداً ی حزب بر اتحادیه سلطهخط 

های کارگری به دست فعالین کارگریِ عضو و یا مرتبط با این احزاب دنیا )از جمله ایران( اجرا شد و اتحادیه

های با تشکل عملاًود و ب "سندیکایِ حزبی"ی کار شکلی از مبارزه گردید. این سبکِایجاد و اداره می

 یابی کارگری تنها دراین شکل از سازمان داری داشتند تفاوت داشت.شورایی که محتوای ضد سرمایه

 زد.دور می "کارفرما -اتحادیه"زنی با کارفرما و در واقع در مسیر چانه چهارچوب

 2373تا  2377های لدر سا "محمد دهگان"تحت رهبریِ  "های کارگری ایرانشورای مرکزی اتحادیه"

ی نامبرده به طور کامل تحت کنترل تئوریِ مزبور نبود. نمود. اما اتحادیهاز همین خط پیروی می باًیتقرخ. 

ی کارگر ایران در آغاز قرن حاضرِ خورشیدی و پراکندگیِ کار اتحادیه شاید بتوان کمبود کمی و کیفیِ طبقه

                                                       
 18فحه ص - انتشارات سوسیالیسم - ترجمه مریم پویا - تونی کلیف - دولتی در شوروی داریسرمایه 98
 19صفحه  - جاهمان 99

. نمودندمیجرا اباید عنوان کمونیست برای عضویت در کمینترن یکی از شروطی بود که احزابِ متقاضی  111

 المللبینیرو پ دموکراتِسوسیالاین شرط برای این گذاشته شده بود تا تمایز بین احزاب سوسیالیست یا 

 کمونیسمِ مورد نظر مارکس نه رفرمیسم کهدرحالیونال( دوم و احزاِب کمینترنی مشخص گردد. یانترناس)

ارگران از معتقد به تشکل ک حزب بر جنبش کارگری را. کمونیسمِ مارکسی یسلطهو نه  کندمیرا تبلیغ 

 داریمایهسرو رادیکال و با هدف سرنگونی مناسبات  آگاهی کارگران یین و پیشبرد امر مبارزه با رهبرپا

 .پذیردمیشده( صورت کار بیگانه -مالکیت خصوصی -)کار مزدی



 
 (نخستمیرزا )جلد فرزندانِ سلیمان

سال فعالیت بیشتر در  3ها در طول ت شورای مرکزی اتحادیهدر کشور را دلایل این امر دانست. در حقیق

و  مرکزیت عملاًی کارگران در شهرهای بزرگ بود و با به قدرت رسیدنِ رضاشاه پراکنده یِدهسازمانحال 

 2373ی کارِ علنیِ خود را از دست داد. پنج سال دوم فعالیتِ فعالین کارگری منتسب به این اتحادیه )شیوه

و با دستگیریِ  272)آن هم در مقیاس محدودتری( اختصاص داشت یدهسازمان.( به کار مخفی خ 2327تا 

 از کار باز ماند. عملاً اعضای حزب کمونیست ایران و فعالین کارگری 

 :خوردیمخ. به چشم  2331تا  2317های ی کارگر بین سالسه ویژگی در فعالیت حزب توده در بین طبقه

گراد ها در نبرد استالینپیروزی شوروی :خ.( 0231تا  0231ت کارگری )الف. مخالفت با اعتصابا

ی شرق اروپا ها در جبهههای متمادیِ آلمانخ.( و پس از آن شکست 2311بهمن  22م./ 2373ژانویه  32)

ای بگیرد و در پی گسترش تشکیلات و خ.( باعث شد تا حزب توده جان تازه 2313./دی م 2377)دسامبر 

ها ای از بروز این تحولات جهانی بود. گرچه مدتی مرکزی نشانهشورای متحده سیتأسباشد. عضوگیری 

بود که فعالین کارگریِ هوادارِ حزب توده و کمیته مرکزی در فکر ایجادِ یک تشکل سراسریِ وابسته به 

دو سال تحت خ. شروع شد. در مدت یک تا  2317ی سال حزب بودند. فعالیت عملیِ شورای متحده از نیمه

 %03نفر عضو داشتند و  777777ی صنفی تشکیل شد که انجمن و اتحادیه 280رهبریِ شورای متحده 

 گرفتند.کارگر صنعتیِ ایران را در بر می یطبقه

گی و مثبتی در زند راتیتأثی مزبور اهدافی صنفی بود و البته اشاره کردیم اهداف اتحادیه که یطورهمان

توان به شهریِ ایران داشت. از جمله اقدامات شورای متحده در شهرهای مختلف می ی کارگرِکار طبقه

 عناوینِ زیر اشاره کرد:

 تلاش برای تصویب اولین قانونِ کار در ایران 

  ساعت 8به  21کاهش ساعات کار از 

 ی نقدی و تنبیه بدنیِ کارگران در محلِ کارجلوگیری از جریمه 

 ی نانِ مجانی برای هر کارگری سهمیههای بزرگ و ارائهنانوایی در کارخانه سیتأس 

 گرفتنِ سهمیه لباس سالی دو دست تابستانه و زمستانه 
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 موفق به ایجاد اعتصابات قدرتمندی در این مناطق شدند.



 
 (نخستمیرزا )جلد فرزندانِ سلیمان

 های کاریایجاد درمانگاه در محیط 

  (هاکارخانهدریافت حقوق روزهای اعتصاب )در برخی از 

ا )و نه کمونیست( در اتحاد شوروی، اروپای گرهای چپها همه همان اقداماتی بودند که توسط دولتاین

ها به معنای از هم پاشیدنِ کدام از آنصورت پذیرفت اما هیچ بعداًشرقی، کوبا و ویتنام در همان زمان و یا 

کار  و مالکیت خصوصیو لغو  کار مزدیی طبقاتی( و مناسباتِ ی سلطه)به مثابه وسیله دولت

ی اصلاحاتِ پوشیم( در زمرههای مثبتِ آن چشم نمیه از جنبهاین اقدامات )ک 271نیست. شدههبیگان

 زند.داری دست نمیو اصلِ مناسبات استثماریِ سرمایه ربنایزروبناییِ اجتماعی است. اصلاحاتی که به 

های ها و تاکتیککرد تا از طریق شورای متحده مرکزی و جنبش کارگری خواستحزب همیشه سعی می

های جنگ جهانی دوم بود. لین خواست ایجاد فضای امن برای تولید در پشت جبههخود را اجرا کند. او

طوری که در صفحات پیش اشاره کردیم پس از سقوط رضاشاه و در اثر قحطی و شرایطِ جنگی در همان

 ها بود:ی آنموارد زیر از جمله ی کارگران در شهرهای بزرگ شروع شد کهجنبش خودانگیخته ،کشور

ی مستقل و مقاومت در کارگر و تشکیل یک اتحادیه 17های بهشهر توسط از کارخانهتصرف یکی  (2

 خ. محاکمه شدند. 2312تیر  17شهربانیِ شهر. این کارگران دستگیر و در  نیمأموربرابر 

 خ. 2317بهمن  23اعتصاب کارگران ساختمان وزارت دادگستری در  (1

 ی کوپن قند و شکر.دلیل عدم ارائه . بهخ 2312شورش کارگران و مردم شهر رشت در تیر  (3

 . به دلیل کمبود نان و مواد غذاییخ 2312آذر  20شورش مردم تهران در  (7
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 1844اقتصادی فلسفی  هاینوشتهدست. مارکس در آثار مهم خود از دهندمیآن را تشکیل  چهارچوبو 

. برخی از پردازدمی داریسرمایهمهم نظام  یمؤلفهگوتا به معرفی و نقد این سه  یبرنامهتا نقد 

ل به همین دلی دانندمی داریسرمایهاصلیِ  هایمؤلفهبه اشتباه بازار را یکی از  گراچپ هایتئوریسین

ع بازار تاب کهلیدرحا. شمارندبرمیجلوگیری از مبادلات بازار را مصداق اجرا و استقرار سوسیالیسم 

 الذکرفوق گرایچپ هاینظام یهمهاز همین دریچه  ،نیروی کار و مناسبات کارمزدی است آفرینیارزش

کار مزدی و کار بیگانه از بین نرفته و مالکیت خصوصی در  هاآنهستند که در  "دولتی داریسرمایه"

 دست دولت متمرکزِ حزبی قرار داشت.



 
 (نخستمیرزا )جلد فرزندانِ سلیمان

 خ. 2311 تیر 8و  2312اسفند  10شورش مردم تبریز در  (3

 خ. 2312تیر  12رود اصفهان در ی ریسندگیِ زایندهاعتصاب کارگران کارخانه (0

 .خ 2312مرداد  18اف و صنایع پشم اصفهان در های شهرضا، پشمباعتصاب کارگران کارخانه (0

 ...و

ود های خاما سیاست حزب توده در قبال اعتصابات کارگری حائز اهمیت است. حزب در تئوری و بیانیه

 2312مهر  20شد. برای مثال در جریان کنفرانس اول ایالتی )های کارگران را متذکر میتوجه به خواست

دی بع یهایریگموضعکرد و یا در  تأکیدها کارگران و حمایت تام از آنهای .( بر رسیدگی به خواستخ

اما در عمل چون اعتصاب را کارشکنی در  273خواستار بهبود وضعیت کارگران و تصویب قانون کار گردید.

عوت کرد و از کارگران ددانست آن را عملی نادرست ارزیابی میی جنگ متفقین )بخوانید شوروی( میجبهه

ن ارگان حزب در این باره چنی رهبر یی نشریهتا از برپاییِ آن دوری جویند. برای مثال در سرمقاله کردمی

ه دهند که اکنون بعضی از طرق مبارزه را بالمللی و ارتجاع داخلی به ما اجازه نمیفاشیسم بین»خوانیم: می

ینِ جنگ و در راه پیروزیِ مشترک متفقهای ما برای جنگد. کارخانهکار بندیم. دولت ما بر علیه فاشیسم می

 277.«عملی که منجر به ایجاد وقفه در تولید محصول شود خطا است... هرگونهکنند. در این موقع ما کار می

حتا از کارگران خواسته شد تا از برگزاری مراسم اول ماه مه روز جهانی کارگر خودداری کنند و بر سر کارِ 

سازیِ خسروی در تبریز ی چرمکارگر کارخانه 737در جریان اعتصابِ ی دیگر نمونه خود حاضر شوند!

ی نامبرده بر سر نان و ارزاق عمومی اعتصاب نموده بودند اما حزب .( بود. کارگرانِ کارخانهخ 2312)بهمن 

 ای از این حرکت اعتراضی کارگران ننمود.هیچ حمایت عملی

ها و استقیدوشرط از خوسیاسیِ کمونیستی دفاع بی ی هر تشکل کارگری یا حزباولین وظیفه عتاً یطب

 نیرترمؤثی عمل دارای ابزارهای مختلفی است. یکی از ی کارگر است. این وظیفه در مرحلهمطالبات ِطبقه

است. این شیوه از مبارزه، چنان مهم و اساسی است که امروزه  اعتصابابزارها  نیترشدهشناختهو 

دهند و برای آن های خود قرار میرا در صدر خواسته« حق آزادی اعتصاب»ها در طول مبارزه کمونیست

ی جنگ ی بیست خورشیدی( نقش تدارکچیِ جبههکه کشورِ ایرانِ )در دهه کنند. اما از آنجاییفعالیت می

های متفق )با نام مبارزه با فاشیسم هیتلری( هده داشت و حزب توده هم مدافعِ منافعِ دولتمتفقین را بر ع
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 (نخستمیرزا )جلد فرزندانِ سلیمان

ت ورزید. این سیاسهای کاری مخالفت میاعتصاب کارگری و توقف چرخِ تولید در محیط هرگونهبود، با 

اسلامی نیز خ. و در دوران حمایت و پشتیبانیِ حزب توده از جمهوری  2330پس از پیروزی انقلاب بهمن 

ی از کار افتادن ِ خ. به بهانه 2302تا  2338های اش در سالتکرار شد. حزب و تشکیلات کارگری مجدداً

الیستیِ ی ضد امپریدر مبارزه یکارشکنچرخ تولید کشور در برابرِ حملات امپریالیسم آمریکا، اعتصاب را 

( و به رهبری افتخاری) برزگرانتحادیه کارگران و مردم ایران قلمداد کرد. یکی از مواردِ اختلافی که میان ا

ی مزبور، به شدت از در اتحادیه رزمانشهمحزب توده وجود داشت بحث آزادیِ اعتصاب بود. افتخاری و 

داشتند و در تهران و  تأکیدکارگران در دوران جنگ  بارِفلاکتحق آزادیِ اعتصاب برای بهبود وضعیت 

ای، به شدت این خط را نقد کرده و فعالین کارگریِ توده کهیدرحالدادند. می آذربایجان بر این اصل مانور

 دانستند.ی ضد فاشیستی در ایران میای به جبههآن را ضربه

های ی کارگر برای نمایش قدرت و فشار بر دولت و دیگر گروهب. استفاده از طبقه

از  ی ابزاریتحاد شوروی در جهان، استفادههای بارزِ جریاناتِ چپِ منتسب به ا: یکی از ویژگیسیاسی

در فرانسه که گرایش  "س.ژ.ت"ی کارگریِ ی کارگر برای رسیدن به اهدافشان است. اتحادیهطبقه

یا  273های بارز تبعیت اتحادیه از حزب است.به حزب کمونیست این کشور داشت یکی از نمونه یقدرتمند

 ...الیا و اسپانیا وهای کارگران در ایتهایی از اتحادیهنمونه

های کوچک و بزرگ از این تشکیلات مرکزی در شهرستان یمتحدهشورای  سیتأسدر ایران حزب توده با 

آبان  3همین استفاده را کرد. برای مثال در جریان تظاهرات به نفع امتیاز نفت شمال در  قدرتمندوسیع و 

دادند. همچنین در جریان خ. بخش مهمی از تظاهرات کنندگان را اعضای شورای متحده تشکیل می 2313

تحده م های کارگریِ رقیب از اعضای شورایهای بین حزب توده و دیگر احزاب سیاسی یا اتحادیهدرگیری

 "یاسک"، "اتحادیه کارگران و برزگران ایران"، "ایرانیستحزب پان"شد. درگیری با کمک گرفته می

)حزب سوسیالیست ملی کارگران ایران به رهبری داوود  "حزب سومکا")اتحادیه سندیکای کارگران ایران(، 

ی عمده "ورانن و پیشه، اتحادیه مرکزی کارگران و دهقانا"حزب زحمتکشان ملت ایران"،(زادهمنشی

خ. تشکیل  2331تا  2317های ی مرکزی در ایران را در سالبرخوردهای فیزیکیِ کادرهای شورای متحده
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ی نامبرده هحزب کمونیست فرانسه و اتحادی رفتندمی هاکارخانهو معترض برای پیوند با کارگران به طرف 

هیچ  ،ببندند و از جنبش هاآنرا به روی  هاکارخانهد خواستند درهای از کارگرانِ عضوِ تشکیلات خو

 ای ننمایند.پشتیبانی



 
 (نخستمیرزا )جلد فرزندانِ سلیمان

دنِ ربودن و زندانی کر بعضاًها و بر هم زدن تجمعات و میتینگ ،برخوردهای خیابانی، هاداد. این درگیریمی

روستا )دبیر اول وقت شورای متحده(، یوسف افتخاری رهبر  شد. برای مثال به دستور رضاافراد را شامل می

در یک و . مورد ضرب و جرح قرار گرفته و ربوده شده خ 2313اتحادیه کارگران و برزگران ایران در سال 

نفر دیگر از اعضای این اتحادیه نیز  3بازداشتگاه مخفی در خیابان فردوسیِ تهران زندانی شد. پس از آن 

شدند اما سرانجام بر اثر گزارش یکی از کارگران ماجرا فاش و افراد نامبرده تحویل شهربانی  ربوده و زندانی

 270گردیده و آزاد شدند.

ی مهم اشاره داشته باشیم که ایجاد درگیری فیزیکی مختص حزب توده دانیم به این نکتهدر اینجا لازم می

 نشأمی نبودِ دموکراسی است( )که نتیجه و شورای متحده نبود و فضای ناسالم سیاسیِ موجود در کشور

برخوردِ ناسالم بین احزاب و جریانات اجتماعی و سیاسی بوده و هنوز هم هست. مخالفین سیاسیِ حزب 

ایرانیست نیز از خشونت و ضرب و شتم برای توده از قبیل حزب سومکا، حزب نهضت ملی و یا حزب پان

 هایی که شورای متحدهای، ایجاد درگیری در کارخانهیات تودهها، حمله به دفاتر نشربر هم زدنِ میتینگ

های ارتجاعی و دست راستی نیز در ایجاد و کردند. کارفرمایان و گروهدر آن نفوذ داشت نیز استفاده می

کازرونی،  یمحمدعلفراوان داشتند. مصباح فاطمی )استاندار خوزستان(، محمدجعفر و  ریتأثتشدیدِ این فضا 

ی عناصری بودند که در سازمان داران گیلانی از جملهدارانِ اصفهانی( و یا زمیندهش )کارخانهعباسقلی 

 گیری انجام دادند.های چشمهای فشار علیه حزب توده فعالیتدادنِ گروه

که در ابتدای کتاب اشاره کردیم حزب توده، حزبی رفرمیست  طورهمان گرایی:ج. رفرمیسم و اتحادیه

ها و اسناد رسمیِ حزبی خود را معتقد و ی پارلمانتاریستی بود و بارها و بارها در بیانیهمبارزهو معتقد به 

به حزب  های منتسبهایی که دنباله و بخشسازمان عتاً یطبمدافع نظام سلطنتی مشروطه اعلام نموده بود. 

ای هکارِ خود را در جنبش ی اجتماعی و سیاسیِ خود تابعِ این رویه بودند و سبکِبودند نیز در مبارزه

خ.(  2313تا  2312نمودند. بخش کارگریِ حزب یعنی شورای مرکزی کارگران ایران )اجتماعی تنظیم می

ی کارگری موتلفه یهائتیهخ.( و  2310تا  2313مرکزی کارگران و زحمتکشان ایران ) یمتحدهو شورای 

 هایکردند. در طول سالمی یرویپگرایانه ادیهخ.( نیز از همین رویه رفرمیستی و اتح 2331تا  2310)

ان نرفت و به کارگر بالاترهای منتسب به حزب هرگز از حد مبارزات صنفی مبارزات اتحادیه 2331تا  2312

                                                       
خاطرات و اسناد یوسف  - شدهسپریخاطرات دوران  :برای توضیح بیشتر مراجعه کنید به کتاب 113

 93تا  91صفحات  - انتشارات فردوس - مجید تفرشی ،به کوشش کاوه بیات - 1139تا  1399افتخاری 



 
 (نخستمیرزا )جلد فرزندانِ سلیمان

 پیشرو و ناراضی اجازه داده نشد تا کل حاکمیت سرمایه را به چالش بکشند.

ی مبارزات کارگران )در اعزامیِ حزب از تهران برای خاتمه هیئتی مبارزه در خوزستان و شرکت تجربه

ای روشن از سازشکاریِ رهبری حزب در قبال وی( نمونه ینهیکابها در ایی قوام و شرکت تودهدوره

مبارزات طبقه کارگرِ ایران است. این روند به شکل دیگری در اصفهان در جریان انتخابات مجلس چهاردهم 

 ات کارفرمایان با رهبری اتحادیه )تقی فداکار( نیز صورت پذیرفت.و در جریان مذاکر

 پایان جلد اول

 



 

 

 منابع و مآخذ
 نشر نو - صدقی ءترجمه ضیا - حبیب لاجوردی - کارگری و خودکامگی در ایران یهاهیاتحاد 

  سنمح آوری،مند، حسن شمسروزیفترجمه کاظم  - یرواند آبراهامیان ینوشتهایران بین دو انقلاب 

 نشر مرکز - چیمدیر شانه

  اریخی کمیته مطالعات ت - زادهسلطان -زندگی و مبارزات اواتیس میکایلیان - سرخ شرق یجرقهاولین

 انتشارات پروسه )اینترنتی( - جنبش کارگری و کمونیستی ایران

  ،اکریبه کوشش خسرو ش - جلد چهارم - و کمونیستی ایران یدموکراسالیسوساسناد جنبش کارگری 

 انتشارات علم -

  خسرو  به کوشش - جلد اول - و کمونیستی ایران یدموکراسالیسوساسناد تاریخی جنبش کارگری

 انتشارات علم - شاکری

  ،خسرو  به کوشش - جلد دوم - و کمونیستی ایران یدموکراسالیسوساسناد تاریخی جنبش کارگری

 انتشارات علم -شاکری

 2307 - انتشارات حزب توده ایران - 30حزب توده از آغاز پیدایی تا انقلاب بهمن  - اسناد و دیدگاه 

 2301 - نشر گفتار - ایاز انشعاب تا کودتا جلد سوم خاطرات انور خامه 

 جلد اول - لاچینیباقری و نگاهی به تفکر چپ در گفتگو با کامبیز  اللهعزتخاطرات  - از وانان تا وین 

 نشر حنا -

 شرکت نشر فانوسا - ترجمه سیاوش نواب - لئون تروتسکی - انقلاب پیگیر 

 اییانتشارات عط - یمهرآبادمحمد رفیعی  یهمترج - سپهر ذبیح - تاریخ جنبش کمونیستی ایران 

 2380 - نشر اختران - خسرو شاکری - تاریخ نهیآی در تقی اران 

 خجسته انتشارات - ترجمه محمد رفیعی مهرآبادی - آلکس کالینیکوس - تروتسکی و تروتسکیسم 

 امی انتشارات شرکت سه - همایون کاتوزیان یمحمدعلبا مقدمه دکتر  - خاطرات سیاسی خلیل ملکی

 انتشار



 
 (نخستمیرزا )جلد فرزندانِ سلیمان

 2300نوروز  - 220-220شماره  مجله آدینه 

  انتشارات  - مجید تفرشیبه کوشش کاوه بیات و  - نوشته یوسف افتخاری - شدهیسپرخاطرات دوران

 2307 - چاپ اول - فردوس

 موسسه انتشارات علمی - خاطرات ایرج اسکندری به کوشش علی دهباشی 

 انتشارات اطلاعات - موسسه تحقیقات و مطالعات دیدگاه - خاطرات کیانوری 

 2333 - انتشارات علم - دو سند از فرقه کمونیست ایران 

 جا یب – نا یب – میرزه ابراهیموف - بایجاندرباره جنبش دموکراتیک ملی در آذر 

  انتشارات پازند - نوشته م. سوداگر - (2377-2377در ایران )مرحله انتقالی  یدارهیسرمارشد روابط 

 2333 - نشر باران - سوئد - چاپ اول - به کوشش حمید احمدی - ستاره سرخ 

 انتشارات سوسیالیسم - ترجمه مریم پویا - تونی کلیف - دولتی در شوروی یدارهیسرما 

 ترجمه سهیلا ترابی  - احمد اشرف و علی بنو عزیزی - طبقات اجتماعی، دولت و انقلاب در ایران

 انتشارات نیلوفر - فارسانی

 جمیل  - فراز و فرود فرقه دموکرات آذربایجان به روایت اسناد محرمانه آرشیوهای اتحاد شوروی

 نشر نی - ترجمه منصور همامی - حسنلی

 سازمان انتشارات هفته - ایجلد دوم خاطرات دکتر انور خامه - رفتهازدسترصت بزرگ ف 

  یالدین الموتءنوشته ضیا - چپ یهاجنبش - سیاسی و اجتماعی ایران یمبارزهفصولی در تاریخ - 

 ت چاپخشاانتشار

 2303 - چهارمچاپ  - انتشارات امیرکبیر - احسان طبری - خاطراتی از تاریخ حزب توده - کژراهه 

 ب و سایر احزا هاکیبلشوجنبش کنترل کارگری و موضع  - کارخانه در انقلاب روسیه یهاتهیکم

 لمانآ - نشر پژوهش کارگری - گرامی و کهزاد معین شراره شکوفا دشتستانی، - سوسیالیست

  نشر شیرازه - فارسانیترجمه سهیلا ترابی  - یرواند آبراهامیان - سیاسیِ ایران یشناسجامعهمقالاتی در 

 انتشارات ققنوس - جامی - گذشته چراغ راه آینده است 



 
 (نخستمیرزا )جلد فرزندانِ سلیمان

 ترجمه حسن مرتضوی و محمود عبادیان - کارل مارکس و فردریش انگلس - مانیفست کمونیست - 

 سال 237به نقل از کتاب مانیفست پس از  - نشر آگه

 )ناشر بی – ترجمه محمد پورهرمزان - لنین. ا .و - منتخب آثار )یک جلدی 

 امه مندرج در فصلن - ناتالیا یگوروا - «بحران آذربایجان از دیدگاه اسناد نو یافته شوروی»ی مقاله

 2300پاییز  20گفتگو شماره 

  اشرن بی – فریدون کشاورز - کمیته مرکزی حزب توده ایران را کنمیممن متهم 

 ر کارخانه د یهاتهیکم)تجربه « مستقل کارگری یهاتشکلنوینِ اجتماعی و  یدهسازمان»ی مقاله

 2303شهریور  21 شماره - اندیشه جامعه یماهنامه - یمحمودجلیل  - انقلاب روسیه(

  2387 - انتشارات ورجاوند - جهانشاهلو اللهنصرتما و بیگانگان سرگذشت دکتر 

 نشر مرکز - اولچاپ  - باقر پرهام ترجمه - کارل مارکس - برومر لویی بناپارت هجدهم 

  خ 23/3/2313مورخ  2378شورای ملی شماره  مجلسنشریه. 

 عبدالصمد کامبخش - نگاهی به جنبش کارگری و کمونیستی ایران 
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