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  گروه پروسه: فرستنده
  رخساره کوثری: نويسنده

  ٢٠١۴ می ١۶
  

  کمونيستی در ايران -گيرِی جنبِش کارگری گاھی به تکوين و شکلن

٣  
  )حزب کمونيست ايران( عدالتۀفرق

 ٩  نماينده و ۶٢  با حضوِر ١٩٢٠جون ١٣٣٨/٢٣ شوال ۵در) حزب کمونيست ايران( عدالتۀ فرقۀتين کنگرنخس

، تغيير داد و اين تغيير عدالت ايران را به حزِب کمونيسِت ايران ۀکنگره نام فرق. مھمان  در بندِر انزلی، گشايش يافت

 کمونيسم بر سوسيال دموکراسی ۀ در جنبِش چِپ ايران يعنی غلبای جديد  ِنام نبود بلکه به معنای آغاِز مرحلهتغييرتنھا 

:  نفر بودند١۵ مرکزِی حزِب کمونيسِت ايران که در آخِر کنگره انتخاب شدند، مرکب از ۀاعضای نخستين کميت. نيز بود

آوتيس (زاده  ، ابوالقاسم موسوی، احسان هللا خان، احمد سلطان)پيشه وری(، جعفر جوادزاده)آقازاده(کامران آقايف 

ه، جوادزاده و آقايف به عنوان زاد سلطان.  برگزار گرديدکامراِن آقايفاين کنگره به رياسِت ... ، چلنگريان و)ميکائيليان

 جنبِش سوسيال دموکراسِی ايران حيدر ۀ شناخته شدۀچھر. گوياِن حزب انتخاب شدند  مرکزی و سخنۀ کميتۀِت رئيسأھي

  .آباد مسافرت کرده بود موريت به عشقأ نداشت زيرا از طرِف کمينترن برای معمواوغلی در اين کنگره شرکت

در قرِن بيستم، انقالِب : "نويسد  میجنبِش مشروطيت و انکشاِف سوسيال دموکراسی کتاِب ۀ در مقدمخسرو شاکری

صر پس از و جنبِش ملِی م) ١٩٠٩(ھای جوان م به انقالِب ترکئياگر نگو) ١٢٨۵/١٩٠۶( ايران١٢٨۵مشروطيِت 

حزِب کمونيسِت ايران، که در تمام شرق در نوع خود نخستين بود . ھا را به پيش راند جنگِ جھانِی اول الھام بخشيد، آن

آن " جمھوری شوروی سوسياليستی"فريقای شمالی الگو قرارگرفت ا ويژه آسيای غربی و   آسيا و بهۀو برای بقي

 ". شرق بودۀھای ھمانند در بقي يدايش حکومت، اگر چه زودگذر، اما منادِی پ١٢٩٩-١٣٠٠در

زمان است با فعاليِت مشترک در نيروھای متشکل در جنبِش جنگل و  اما از ھمان ابتدای فعاليِت حزِب کمونيست که ھم

ھای فراخواِن تشکيِل حزب  تجمع ھای مقدماتی و کنفرانس و  جمھورِی سوسياليستی در گيالن، و کمی جلوتر در کنگره

اين دو گرايش پيوسته با ھم در . ن و نيروھای متشکل درحزب دو گرايش حاکم بودباکو تشکيل گرديد، مياِن فعاالدر که 

نموِد . گذشت قرار داشتند چه در انقالِب پيروِز شوروی می خصوص آن ثيِر تحوالت، بهأ تحت تکشمکش بودند و شديداً 

کاری و  سيس و در ھمأر جمھورِی سوسياليستِی  تازه ت و نيروھای حزب دءاين دو گرايِش متضاد، در ميان اعضا

آوتيس ھا،  ِس يکی از اين گرايشأدر ر. داد  مشترک با جنبِش جنگل و در فراز و نشيِب مبارزه، خود را نشان میۀمبارز

اين دو گرايش حوِل .  به عھده داشتحيدرخان عمواوغلیقرار داشت و رھبری ديگری را ) ميکائيليان(زاده سلطان
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"  وظايِف حزِب ما در ايرانۀدربار] "١٢٩٩-سرطان-تير٣٠ [ ١٩٢٠ جوالی٢١مرکزِی حزب به تاريخ ۀ  کميتۀنام قطع

ھا با تالش و فعاليِت خود سعی  کرد که کمونيست  مرکزِی حزب توصيه و پيشنھاد میۀ کميته،نام در قطع. شکل گرفتند

ن را از دسِت نيروھای غيِرسوسياليست خارج نمايند، و نفوِذ  خود در نھضت، رھبرِی آۀکنند با نفوذ و گسترِش مبارز

ن و  بود، که نيمی از فعاالحيدرخان عمواوغلینامه گرايِش  منتقديِن اين قطع. ھا و جنبش گسترش دھند حزب را در توده

 .ر بود مشترک با نيروھای ديگۀکاری و مبارز راه داشت، و معتقد به ائتالف و ھم نيروھای حزب را با خود ھم

زمان است با فعاليت در جمھورِی سوسياليستی  حزِب کمونيست و نيروھای دروِن آن، در اين دوره از حياِت خود که ھم

رو  به  در برخورد با نيروھای جنگل با اشکاالِت زيادی رو ی خصوصاً ئ  سياسی و برنامه– لحاِظ تئوريک  درگيالن، به

ولی روی  مبارزاتی  توافق داشتند ۀ کوتاه بر روی کلياِت برنامۀن دورنيروھای جنگل و نيروھای حزب در اي. بود

بر وحزِب کمونيست و نيروھای چپ که شاھِد پيروزِی انقالِب اکت. کتيک اتفاق نظر نداشتندبرخی مسائل و در مشی و ت

 ۀ مبارزاتی  بايد برپايۀبودند و خودشان طعم شيريِن انقالِب سوسياليستی را چشيده بودند،  معتقد بودند ھر نوع برنام

 تاريخِی ضِد استبدادی، ۀھای مبارز ای حداقل سوسياليستی بنا باشد و نيروھای انقالبی با چابکی از موانع و گردنه برنامه

جنگليان که رھبرِی مبارزه . شان در ھمان سطح باقی نماندۀ خلقِی عمومی عبور نمايند و مبارزۀضد استعماری و مبارز

ھای آن  ئیتر دارند و از کم وکيف ِجنبش و توانا  بيشئیاشتند مدعی بودند که با اوضاع و شرايط آشنارا دراختيار د

 مشترک عليِه ۀتر به مبارز اند، معتقد بودند که بايد آھنگِ مبارزه را ُکند کرد، و با مدارا و ائتالف با نيروھای وسيع واقف

 نيروھای يک انقالِب ۀتوانند حاشي  که میئی از نيروھاھمين موضوع و مبارزه با تعريفی. ارتجاع دست يافت

 ۀعمِر اين دور. ای درونی در صفوِف حزب ِکمونيست تبديل گشت سوسياليستی باشند، ھم به موضوِع کشمکش و مبارزه

 ۀاميک گرايش اعتقاد به برن. داری در مياِن نيروھای آن بود  پرکشمکش و دامنهۀراه با مبارز حزب بسيار کوتاه و ھم

 درونی به ۀو سرانجام مبارز. برد تر را پيش می  مشترک با نيروھای وسيعۀسوسياليستی داشت، و گرايِش منتقد، مبارز

 بر آن  و عمالً شد و حزب در اولين کنفرانِس خود رسماً  تر به آن توجه می موفقيِت جرياِن اخير انجاميد، اما در عمل کم

 .ی و انقالِب اجتماعی گذاشتئ  در راِه سازماندھِی تودهژی غلبه کرد، و گاميمشی و ستراتو خط 

در فصِل مربوط به حزِب » ھای سوسياليستی، کارگری و کمونيستِی ايران  جنبشۀتاريِخ صد سال«يونس پارسابناب در 

  ]سرطان [ اوِل تيرماهۀآميِز کنگر را پس از انعقاِد موفقيت» حزِب کمونيسِت ايران«عمِر : "نويسد کمونيسِت ايران می

 : زير تقسيم کردۀتوان به سه دور  می١٣١٠تا سرکوب و انھداِم آن در سال ١٢٩٩

تا شکسِت جنبِش جنگل در ١٢٩٩ اول در تيرماه  ۀ شرکِت حزب در حکومِت انقالبِی گيالن از زماِن کنگرۀدور )١

 .ھای علنِی حزب در گيالن  و پاياِن فعاليت١٣٠٠گيالن در آبان 

 و شروِع سازماندھِی حزب در شھرھای ايران به طوِر نيمه مخفی تا ١٣٠٠ِش گيالن درآبان از شکسِت جنب )٢

 .١٣٠۶ دوِم حزب درۀبرگزارِی کنگر

 ".و سرکوب و انحالِل حزب١٣١٠ضِد اشتراکی » قانوِن سياهِ « تا تصويِب ١٣٠۶ دوِم حزب در ۀاز کنگر )٣

 مياِن ۀ ايران داشت، فاصلۀثيِر بسيار زيادی روی جامعأ ايران که ت فعاليِت حزِب کمونيستِ ۀترين دور ترين و گسترده مھم

گی بود، به اِل گسيختدرکشآکِش جنبِش جنگل که در ح.  دوِم حزب استۀ يعنی تا مقطِع کنگر١٣٠۶ تا ١٣٠٠ھای  سال

يابِی   تشکليابی و  و کادرھای حزب جھِت کاِر سازمانءدنباِل پلنوم حزبی و تصميماِت گرفته شده، برخی از اعضا

ای مبنی بر گسترش   مرکزی قطعنامهۀکميت.  شھرھا و مناطق مختلف شدندۀکشاِن شھر و روستا روان کارگران و زحمت

اندازی مستقل در راِه   طبقاتی نيروھا با چشم-تربيت و آموزِش سياسی. ی صادر نمودئ  کاِر حزبی و تودهۀو توسع

در تبريز، مراغه و . ِن حزبی قرار گرفت کاِر حزب و فعاالۀِر وسيع سرلوح حاکم، به طوۀيابی و سرنگونِی طبق سازمان

در .  وجود آمد در قالِب اتحاديه به» شورای دھقاناِن جنگل« گيالن ۀدر منطق. ھای حزبی تشکيل گرديد اروميه کميته
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 سراسری و عمومی، ۀز بھتر و گسترِش مبارۀو برای بازدھِی نتيج. ھای حزبی ايجاد گرديد اصفھان و خراسان شاخه

حزب در ھمين دوره توانست در مياِن کارگران، زنان، دھقانان و .  مرکزِی حزب به تھران انتقال يافتۀکميت

ھای گوناگون   فرھنگی در زمينهۀدرحوز.  سياسی و مبارزاتی تشکيل بدھد-ھای مختلِف صنفی فکران اتحاديه روشن

کشان و برای ايجاِد امکانات در اين زمينه تالِش  اجتماعِی کارگران و زحمت –ھای سياسی  برای رشد و باال بردِن آگاھی

ِن حزب پيوسته درحاِل تشکيل و گسترش درھا و فعاال و کاءھای کارگری به ھمِت حزب و اعضا اتحاديه. بسيار نمود

دست کردِن مبارزاِت  يکدر پيوند دادن به مبارزاِت کارگران و » ھای کارگری شورای مرکزِی اتحاديه«مبارزه بودند، 

  مھم و تاريخی ۀجنبِش کارگری شکل گرفت و برای اولين بار در تاريِخ جنبِش کارگری و کمونيستی به عنواِن يک واقع

 .الملِل کارگری شد  بينتجمعھای کارگرِی ايران راھِی   اتحاديهۀنمايند

الملل ِسوم دعوتی از  از طرِف بين) ر دست نداريمزيرا سندی د! تاريخ تقريبی(١٣٠٣در سال  :"نويسد  میشکرهللا مانی

 ملِل ۀ مسکو اعزام دارند تا درکنفرانِس ساليان  عمل آمد که يک نفر نماينده از تھران به  مرکزِی کارگراِن ايران بهۀاتحادي

ر اين جلسه که د.  مرکزی تشکيل گرديدۀ اتحاديۀ فوق العادۀجلس. شرکت نمايد) کنفرانِس چھارِم بين الملِل سوم(شرق 

 کارگراِن ۀ مرحوم دھگان به سمِت نمايند ، پس از مذاکره. نامه خوانده شد گان حاضر بودند دعوت اکثريت نماينداتفاقاً 

و مھِر ) مانی( اين يادداشتۀی او به خط و امضای نويسند ايران در کنفرانِس جھانی کارگران انتخاب و اعتبارنامه

. گاھان عازِم راه گرديد ش روی بازوی چپ دوخته شد و صبحگرفته شد و در آستِر لباسر موم  مرکزی تھيه و دۀاتحادي

ھای ايران را به   کارگراِن ايران است که در کنفرانِس کارگراِن جھان شرکت کرده و اتحاديهۀاين شخص اولين نمايند

ھای کارگرِی  انترناسيوناِل اتحاديه از اين طريق به عضويِت کارگراِن ايران عمالً ." مجمِع عمومی معرفی نموده است

 .آمدند در می) پروفينترن(جھان

ھا و سنديکاھا   کارگر را در اتحاديهۀھای وسيعی از طبق کار و فعاليِت خود بخش حزِب کمونيست  توانست با پشت

- منافِع طبقاتیۀزمين در ئی اتحاد و حمايِت تشکيالتی به موفقيت و پيروزی ھاۀسازماندھی کند تا اين کارگران به پشتوان

 کارگراِن ايران در اين مرحله از مبارزه ۀ تازه متشکل شدۀاعتصابات و اعتراضاتی که طبق. تاريخی خود دست يابند

روی در کاِر   عنواِن اولين تجربه موجبات رغبت و پيش داران انجام داد، ھم برای خوِد کارگران به عليه سرمايه

باوری فرو برد  داری را در بھت و  بی  سرمايهۀ تازه به دوران رسيدۀغان آورد، ھم طبقتشکيالتی و مبارزاتی را به ارم

طبقاتِی - ھای سياسی  فقير و کارگرانی که پراکنده و ناآگاه بودند، با سازماندھی و متحد شدن در تشکيالتۀگونه تودچکه 

 .آوردند ون میھا بير شان درنظر داشتند، از چنگِ آن چه برای تر از آن خود، سھمی بيش

شد،  ای که با ھمين نام منتشر می و نشريه» جمعيِت پيک نسوان«و » جمعيِت بيداری زنان«ھای زنان  ايجاِد تشکل

 مياِن زنان  بود، آموزی در اجتماعی، فرھنگی، ھنری و کاِر سواد-ھای سياسی  ای ديگر از فعاليِت حزب در زمينه نمونه

ھای  حزِب کمونيست در راستای مبارزاِت زنان رسيدگی به خواست. ه انجام گرفتِن حزب در اين حوزکه توسِط فعاال

مرخصِی با حقوق برای زناِن باردار در مدِت چھار ھفته پيش و «و » منِع کاِر شبانه برای زنان و اطفال«آنان مانند 

 صديقه دولت آبادی ١٣٠١ر سال برای اولين بار د.  مبارزاتِی خود گنجانيدۀرا در برنام» چھار ھفته پس از وضِع حمل

 .در پاريس شرکت کرد» بين المللِی حِق رای زنان «ۀدر کنگر

 

   روز جھانی کارگر یاول ماه م

 را جشن گرفتند و یھای متشکل شدِن خود، روزھاِی اول ماه م ھای کارگری در اولين سال  کارگِر ايران، و اتحاديهۀطبق

 تحت یھمه ساله روِز اوِل ماه م: " می نويسدشکرهللا مانی.  خود واقف بودندبه اھميت ِاين روِز جھانی در مبارزاتِ 

 مطابع منتشر ۀ از طرِف اتحاديئیھا بيانيه)  کارگران مطابع ايرانۀرھبر و منشی اتحادي( و پروانه ئیرھبرِی آقايان نوا
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ای عمومی در شميران و شاه ھ گاه  مرکزی و زمانی در تفريحۀ گاھی در اتحادي–شد  ھای خصوصی گرفته می و جشن

ھای  در سال". رساندند  شادی به شب می خواندند و روِز عيد را به سرودھای کارگری می- شدند  عبدالعظيم جمع می

 را یزمان با تشديِد فعاليِت سراسری حزِب کمونيست، برای نخستين بار در ايران جشِن کارگرِی اول ماه م  ھم١٣٠١

 شکرهللا مانی. پردازد  کارگِر جھانی در اين روز به تظاھراِت خيابانی میۀگی با طبقکند و  در ھمبست برگزار می

ھا و شعارھای باشکوھی برگزار شد، روِز دوم ماِه   با اعالميهیھای اوِل ماه م  جشن١٣٠۶و ١٣٠۵ھای سال: "نويسد می

ميزھای کارگران را تفتيش نموده و ھا رفته قفسه و   از طرِف رياسِت نظميه به مطبعهالسلطنه اديب ١٣٠۶ ساِل یم

ھا را به جرِم تعطيِل روِز عيد  ھای جشن را به دست آورده با کمال تشدد به کارگران حمله کرده چند نفر از آن اعالميه

 ۀ؛ مدير اتحاديئیباقر نوا. ١: تا حدی که ياد دارم از اين قرار استی گناه جشن ماه م نام محبوسين به. نمايد توقيف می

آقای حسن . ۴ کارگران کفاش ۀمھدی کيمرام مديِر اتحادي. ٣ مطابع ۀآقای محمد پروانه منشی اتحادي. ٢گراِن مطابع کار

علی . ۶ تھران ۀ بناخانۀآقای استاد حسين سياسی نمايند. ۵ کارگران کفاِش ۀبھرامعلی و سلمان قالب تراش منشی و نمايند

و از ارامنه زرونی فقيد و اوھان )  شخص سست عنصری کرد اين(جلس مۀآقای کاوه و علی اصغر کاوه کارگران مطبع

  ".شان فراموش شده  ديگری که نامۀچين و عد و ماطاوس حروف

تو بايد درکنار رنجبران تماِم جھان ! دھی مند و مھيب را تشکيل می رنجبر ايرانی، تو يکی از افواج اين ارتش قدرت«

ھای روز افزوِن  ئیداران و زورگو داِد رژيِم موجود، جنگ خونيِن سرمايهھای امپرياليسم، استب قانونی عليِه بی

 ءرفقا!... تو بايد برای روزکاِر ھشت ساعته، به خاطِر اعالِم قوانين مدافع کارگر، به پا خيزی! کارفرمايان قد علم کنی

ايرانی مدافع و حامِی ديگری ندارد رنجبران و دھقاناِن ! برای کسِب حقوِق خود، در زيِر بيرِق سرِخ انقالب متحد شويد

ه اتحاد و تظاھرات کنيد، زيرا آزادِی بشريت ب! رفقای رنجبر....  رنجبران استۀ ايران که فرق  کمونيستِ ۀمگر فرق

زيرا خيانت، ظلم، استبداد و خودسرِی دولِت اشرافيِت ايران حد و مرزی !  پا خيزيد به. گی داردتظاھراِت رنجبران بست

 ١».!متحد شويد و برای ويران کردن اساس اين ظلم و استبداد تظاھرات کنيد. شناسد نمی

، به " نھضِت کارگری در ايرانۀتاريخچ" نساجان بود، در يک جزوه با ناِم ۀگذاراِن اتحادي  که خود از پايهشکرهللا مانی

 .اردی کارگران تھران اشاره د ئ خيلی مختصر از سرگذشت برخی رھبران اتحاديهئیھا گوشه

 باربران و کارگراِن بندر انزلی، سيد ۀ رھبِر اتحاديمحمد آخوندزاده مرکزِی کارگران، ۀ رھبِر اتحاديسيد محمد دھقان

ھای  ھای کارگرِی تھران، شکرهللا مانی، سيفی، مرتضی حجازی، رھبران اتحاديه رھبراِن اتحاديه) تنھا(محمد اسماعيلی

ِن ترين فعاال ھا تن ديگر از کوشنده ده...د، يوسف افتخاری، رحيم ھمداد، وکارگری در آبادان، علی شرقی، علی امي

افراد . گی ايشان پرداختت به طور مستقل به فعاليت و زند در اين دوره  ھستند، که احتياج اسئیاتحاديه و سنديکا

ھا در ھنگاِم گرفتارِی  آن.  بودندترين و بردبارترين افراد ِن اين حوزه، در رديِف کوشندهی و فعاالئ درگيِر کاِر اتحاديه

دردی را نسبت به کارگران نشان  ترين حمايت و ھم آمدھا با فداکاری و گذشت بيش   با پيشئیکارگران و رو در رو

ترين و  ھای مشترِک دولت و کارفرمايان، مقاوم  با کارفرمايان و عوامل فشاِر دستگاهئی روياروۀدر ھنگام. دادند می

واره مورِد اتھام و ضرب و شتم قرار داشتند، و در اوضاع و احوالی اد بودند، که به ھمين علت، ھمافرترين  سرسخت

 به ئیاينان با فروتنی و شکيبا.  کارگر در تالش  بودندۀيابِی طبق گير در راِه سازمان غير از اين، به طور مرتب و پی

پور و برخی ديگر از   مرتضی حجازی، انزابی، صادقمحمد تنھا، علی شرقی،. پرداختند آموزش و تربيِت کارگران می

بين دبير حزب کمونيست،  حسين شوقی، رضايف شرقی و حسن نيک. رھبرای کارگری در زنداِن رضاشاھی درگذشتند

 رھبراِن جنبِش .ستالين از بين رفتند ۀگی در شوروی در دور در پی تعقيب و پيگرد و در آوار. ..سيفی و حسابی دھزاد و

ھای تاريِخ جنبِش کارگری و کمونيستی  صفحه. داشتی ھستند ھر نوع بزرگۀگاھی پر ارج، و شايستی دارای جايکارگر
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 جنبِش ۀھدِف ما آشنا شدن با پيشين.  استئیی و سنديکائ ھای فناناپذير رھبراِن جنبش اتحاديه آذين يافته از چھره

رغِم  علی.  کمونيستی است- رگریا و فجِر مبارزاِت  جنبِش کاھ  اولين طاليهۀکمونيستی و حزِب کمونيسِت ايران در مرحل

وليِت ؤِت سوسيال دموکراسی با تعھد و مسھا، حزِب کمونيست و جريانا ئی نبوِد وسايل مبارزاتی و نارسا، بود امکاناتکم

خاطره و ياِد . ند اين طبقه به مبارزه پرداختئی کارگر و در راِه رھاۀانقالبی نسبت به وظايف خود در پيوند با طبق

 کارگِر ۀ کارگر به مبارزه پرداختند و به طبقۀ طبقئیافرادی که در اين حزب پرورش يافتند و در راه سعادت و رھا

ھای اين مبارزان کارگری و کمونيستی  مانند ستارگاِن پرفروغی  نام. ايران آموزش دادند، ھرگز فراموش شدنی نيست

رغِم  ھای مبارزاتِی حزِب کمونيسِت ايران، علی آورد ھا و دست درس. ستی ايران ھستندآذيِن آسماِن تاريِخ جنبِش کموني

يابِی  تواند  در راه تشکل  کم و کيفی که داشت، آموختنی  و امروز ھم  کار بست تجربياِت مبارزاتِی آن حزب میۀھم

 **.گشای مبارزاِت ما باشد  کارگر راهۀطبق

انس بعد از اين  کنفر.  انزلی در تھران تشکيل دادۀ کنفرانِس خود را بعد از کنگر اولين١٣٠٢حزِب کمونيست در ساِل 

محمد کنفرانس توسِط کمونيسِت برجسته، و رھبِر جنبِش کارگری . بخش در گيالن و تبريز بودھای آزادي شکسِت جنبش

شود،   مرزِی حزب میۀبيِر اوِل کميت د که بعداً بين محمد نيکدر اين کنفرانس . شد  اداره می) بھرام سيروس(، آخوندزاده

 ۀ عضِو کميتحسين نراقی، حسين شبستری کارگراِن مطبوعات، ۀ دبير و منشِی اتحاديمحمد پروانه، رضاقلی سيفی

 اجتماعی ۀکيدی بود بر مبارزأنتايج و اھداِف کنفرانس ت. شرکت داشتند... وحسابی تھران، ۀوِل کميتؤمرکزِی حزب، مس

مصوبات اين . کش جامعه فکران و سايِر اقشاِر زحمت ی سازماندھِی مبارزات سراسری کارگران، دھقانان، روشنرو

 .ژِی حزب تبديل شديای به سترات  دوم  به صورِت منسجم و  مدون شدهۀ در کنگرکنفرانس بعداً 

يت و جنبِش انقالبِی جنگل در زمان است با فروکش کردن و سرکوِب جنبِش مشروط  از تاريِخ ايران ھم اين مرحله

ی و محلی توسِط ئ   منطقهۀخواھانھای مخالف و ترقي  جنبشۀمازندران و جنبِش خيابانی در تبريز، و برچيدِن کلي

ھای اجتماعِی   جنبِش مشروطيت و جنبشۀ که از مسير پر فراز و فروِد چند سالئیھا  آزادیۀدر اين دوره تتم.  رضاخان

او سعی . رزه شد مباۀ با نقاب وارِد عرصءگيری ابتدا گذِر قدرت رضا خان در ره. بود، از بين رفت وجود آمده  اخير به

تر  ھای فرودست و مردم شده، و ھر چه بيش  از نيروھای اجتماعِی بالنده و تودهئیھا راه با بخشداشت ھمرنگ و ھم

ساخت و  تری نمايان می تر و زشت يانگِر حقيقی خود را به شکل عر  خشن و سرکوبۀشد، چھر سوار بر قدرت می

ھای  ھا، اتحاديه ستصفی طوالنی از کموني. سوی با قدرِت خود پرداختن و نيروھای غيِر ھماجبارانه به سرکوِب مخالف

 احزاب و افراِد ۀِن ليبرال و کلياجرياناِت سياسِی بورژوازی، مخالفنگاران،  ِن سياسی، روزنامهکارگری، فعاال

 که فاقِد برنامه بودند با اندک مقاومِت پنھان ئیابق رو در روی با قدرت بودند، اما اغلِب جرياناِت بورژواکاِر س محافظه

 از مجلس و اندک نيروھای دموکرات کماکان در ئیھا نگاران، اقليت ھا، روزنامه سوسياليست. و آشکاری تسليم شدند

ری، تنھا جرياِن مخالف قدرت بودند که در اين شرايط با ھای کارگ حزِب کمونيسِت ايران و اتحاديه. مقاومت بودند

فکران، زنان و جوانان در حال سازماندھی و  ی در مياِن کارگران، دھقانان، روشنئ ژی کاِر تودهيبرنامه و سترات

 .روی بودند پيش

حزِب کمونيست، پيشرفت روز افزوِن : "نويسد  در کتابی که پيش از اين به آن اشاره کرديم، میيونس پارسابناب

رضاخان پس .  جلوس به تخِت سلطنتی و استقراِر ديکتاتورِی نظامی بود، به وحشت انداختۀرضاخان را که در بحبوب

ی را که در آن ئ  تصميم گرفت که تنھا سازماِن منسجِم سياسی توده١٣٠۴ ]قوس[از جلوس به تخِت سلطنت در آذر ماه

از آذرماه . کرد، سرکوب سازد و آن را از بين ببرد داف رضاشاه عمل می سياسِی ايران مستقل از اھۀزمان در صحن

 ٢".ليس قرار گرفتندوھا تحِت تعقيِب پ  يورش به حزِب کمونيست شروع شد و کمونيست١٣٠۴
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گيری او به يک نکته بايد اشاره کرد؛  در ارتباط با برآمد رضاخان و ارزيابِی حزِب کمونيست از وضعيت و قدرت

 کارگر و ايجاِد وسيع نھادھای کارگری ۀِن جامعه به رھبرِی طبقئيِی حزب و سازماندھِی اقشاِر پائ اسِت تودهرغم سي علی

گرايِش . ھای رضاخان دارای دو نگاه بودند و اجتماعی، نيروھای دروِن حزب در تحليل از موقعيِت انقالب و سياست

گی و پارچ  داشت که رضاشاه، عامِل يکب مسلط بود، اعتقاد دوم دروِن حزۀ مرکزی، که کماکان تا کنگرۀاکثريِت کميت

گِی دستی و آشفت اين عدِم يک. ه بود بورژوازِی ملی است، در حالی که جناِح چپ که در اقليت بود مخالف اين نگاۀنمايند

 مقابِل گرايِش ھا که رھبرِی انترناسيونال و جنبِش کمونيستی را در دست داشتند، در  سياسی، از جانِب شوروی-تئوريک

 فئودال، مرتجع، کودتاگر و ديکتاتور است، نگاِه - رژيِم بورژوا ۀچپ که معتقد بود رضاشاه عامِل انگليس، نمايند

ھای  سرکوِب حزب و  اتحاديه. داد تری می  بيشۀگی دامنکرد و بدين روش به آشفت قويت میحمايت از رضاشاه را ت

در چنين شرايطی حزب  . اه حزب را بيش از پيش در فشار و تنگنا قرار دادکارگرِی زيِر پوشِش حزب، توسِط رضا ش

در مورِد محل و تاريِخ تشکيِل کنگره ماننِد بسياری . خود بود)  اروميهۀکنگر(  دوِم ۀدر راِه تدارک و تشکيِل کنگر

برخی جسته و . وجود داردموارِد ديگِر مربوط به تاريِخ جنبِش کمونيستِی ايران در اين دوره، شبھات و تناقضاتی 

 دوم حزب را در سال ۀدانند، تعدادی ھم تشکيِل کنگر  دوِم حزب را شھر رستوف شوروی میۀگريخته محِل کنگر

 .دانند  و در شھِر ايوانوا که در نزديکِی مسکو است می١٩٢٧/١٣٠۶

ستی، کارگری و کمونيستی در ھای سوسيالي  جنبشۀتاريِخ صدسال« در کتاِب دو جلدِی خود با نام يونس پارسابناب

به طور مخفی در شھِر کوچِک رستوف شوروی ١٣٠۶ دوِم حزِب کمونيسِت ايران در سال ۀکنگر: "نويسد می» ايران

ايرانياِن شاخِص کمونيست که . معروف شد»  اروميهۀکنگر«واقع در ساحِل دريای آزوف تشکيل گرديد که مدتی بعد به 

، کريم )زاده احمد سلطان(، آوتيس ميکائيليان )پيشه وری(جعفر جوادزاده : رت بودند ازدر اين کنگره حضور داشتند عبا

ھدف از برگزاری اين کنگره . و حسين شرقی) سيروس بھرام(، محمد آخوندزاده)دھزاد(، عبدالحسين )اف حسن(بين نيک

 به حاکميِت رضاشاه حزب نسبت موضِع تعيينگِی عروج او به ديکتاتوری و شاه و چگون رضاۀبررسی و ارزيابی پديد

 ".ورِی انگلستان در ايران آن زمان بودتو نقِش امپرا

 مصوباِت اين کنگره در ارتباط با اوضاِع سياسی، اقتصادی، و ۀ مبارزاتِی حزِب کمونيست در نتيجۀسياست و برنام

 و ءمايت از کودتای سيد ضيا امپرياليسِت انگليس در حبه نقشِ . ن، تصحيح و اصالح گرديداجتماعِی آن روِز ايرا

شد، يعنی در خدمِت  د میطور که تا کنون وانمو ھای رضاشاه را نه آن تأکيد داشت و سياست گيرِی رضاشاه  قدرت

دانست،  می...خواه، و حمايت از توسعه وپارچگی ارضی، حمايت از اقشار ترقيخواه و بورژوازی  ملی، جمھوري يک

شد، تالِش رضاشاه را در جھت  تجديِد حکومت در قالب يک رژيم  کنگره نتيجه گرفته میگونه که از تزھای اين  بلکه آن

حزب از . ھای خود تحکيم  بخشيده است دانست که با کمک بورژوازِی تجاری و کمپرادور به پايه فئودالی و مالکی می

شاه و امپرياليسِت انگليس، به يک طريق اين کنگره عالوه برنقد و محکوم کردن سياسِت قبلِی خود در مورِد نقِش رضا

رشته برنامه و مصوباِت مبارزاتی نيز دست يافت که توانست به کمِک آنان مسائل گرھی تئوريک و سياسی  خود را 

 .ِی حزب را در چارچوِب مبارزات ِکارگری و انقالبی تسريع نمايدئ  مبارزاِت مستقِل تودهۀبگشايد و  برنام

ولی .  واقعِی رضاخان را به درستی تشخيص داده بودۀه جناح ِچِپ حزِب کمونيست چھردر اين مورد، معروف است ک

 که زاده سلطانعالوه بر . به سبِب اعماِل نفوِذ کمينترن و مقاومِت جناِح راست،  قادر نبود اقداِم کارسازی انجام دھد

 اردبيلی و يوسف افتخاری ھم در اين ۀ، لطيف زاد)برادر نيمايوشيج(رھبرِی جناِح چپ را داشت، افرادی چون الدبن 

 .جناح  فعاليت داشتند

مشی نادرسِت پيشين، تا حِد زيادی و گِی خط س و نوميدی حاصل از سرخوردأ دوِم حزِب کمونيست، يۀبا تشکيِل کنگر«

کم بر ايران  ضِد رضاشاه و پذيرِش سياسِت سرنگونِی نظاِم حاهژيک بيستراتگيرِی مشخِص   جھتتعيين. ترميم يافته بود
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 به - تعداِد زيادی از اين فعاالن به شھرھای مھِم صنعتی و توليدِی ايران . راه بوداِم فعاالِن کمونيست به ايران ھمبا اعز

. سپار شدند رھ-معادِن نفتِی آبادان و جنوب ويژه مراکِز سنتِی شمال، مراکِز صنعتی در تھران و اصفھان و صنايع و 

ھا  ھای کاِر حزبی و تشکيالتی در محيِط بسته و محدود شھرستان رو شد، دشواری با دشواری روبهولی اکثِر اين اقدامات 

ليس رضاشاه وگاِه پ گيری به دسِت دست  و دستئیو شناخته بودن بسياری از فعاالِن کمونيسِت ايرانی کار را برای شناسا

 ٣».آسان کرده بود

  برای ١٣٠۴ برگزارِی انتخاباِت مجلِس پنجم در سال ۀ پھلوی و در آستان  قاجار بهۀرضاشاه در تالش برای انتقاِل سلسل

ھای کارگری و شورای مرکزی  رو  نشود، فعاليِت اتحاديه ن روبهاھا و مخالف  کار با مزاحمِت توده که در اين اين

دو اعتصاِب مھِم . رفتگ  مخفی انجام میھای کارگری و حزبی عموماً  فعاليت. ھای کارگری را ممنوع کرده بود اتحاديه

 دوم حزب به ۀترين اعتصاباِت تاريِخ جنبِش کارگری ھستند در شرايِط کاِر مخفی، پس از کنگر کارگری که از معروف

 مرکزِی حزِب ۀ به رھبرِی يوسف افتخاری عضِو کميت١٣٠٨اعتصاِب کارگراِن نفِت جنوب در ساِل . وقوع پيوستند

انعکاس و بازتاِب . ازماندھِی مخفِی کارگراِن نفِت جنوب پرداخته بود، انجام گرفتکمونيست، که در مدِت کوتاھی به س

و برخی ديگر از رھبراِن تشکيالتِی يوسف افتخاری . اين اعتصاب در آن دوره از مرزھای ايران بسيار  فراتر رفت

ھا به ھمِت حزِب کمونيست   اين سالاعتصاِب مھِم ديگری که در. کارگراِن جنوب به دنباِل اين اعتصاب به زندان افتادند

ليسی و و  نساجِی  وطِن اصفھان بود که در شرايِط پۀِن کارگرِی اين حزب اتفاق افتاد، اعتصاِب کارگراِن کارخانو فعاال

 ١٢اختناق و سرکوِب رضاشاھی انجام گرفت و کارگران  در اين اعتصاب خواھاِن کاھِش ساعِت کاِر روزانه از 

 . درصدی بودند۴مزد   و افزايش دست ساعت٩ساعت به 

ی کار و تالش ئ  اوِل حکومِت پھلوی بود که به شکلی تودهۀيافته  در نيم حزِب کمونيسِت ايران تنھا جرياِن سازمان 

ھای اين جريان   ديگری از فعاليتۀنمون" بلشويِک جوان "ۀتشکيِل سازماِن جواناِن حزب و راه اندازِی مجل. نمود می

 .بود

 آغاز کرد و برای استقرار و تحکيِم آن، به سرکوِب تماِم ئینما ه رژيم ديکتاتوری خود را با فريب و دوسترضاشا

 فعاِل کارگری را محکوم به  دهانش، صدھا تن کمونيست و سازم اوِل حکومتۀاو تا نيم. نيروھای اجتماعی پرداخت

ھای کارگری و   برای پايان دادن به فعاليت١٣١٠درسال . ھای خود کشت ھا را در زندان حبس نموده بود و چند تن از آن

معروف » اشتراکی«و ضِد » قانوِن سياه«کمونيستی و سرکوِب جنبِش کارگری قانونی تصويب نمود که در تاريخ به 

رِد گ  نه تنھا فعاليِت کمونيستی را منع و موقوف کرد، بلکه به تشديد سرکوب و پیدنباِل تصويِب اين قانون عمالً  به. شد

.  زندان شدند و تعدادی راه تبعيد را پيش گرفتندۀبرخی روان. ِن کارگری پرداخترھبراِن حزِب کمونيست و فعاال

رضاشاه با سرکوب و خشونت به يک چرخه از فعاليِت تشکيالتِی جنبِش کمونيستی و کارگرِی ايران پايان داد اما 

يستی، که به ھمِت کمونيست و انترناسيوناليسِت انقالبِی ايرانی ای از فعاليِت جنبِش کمون درست در ھمين زمان حلقه

  .لمان شکل گرفته بود، راه خود را به طرف ايران گشودااز چند سال پيش در خارج از کشور و در » زاده سلطان«

 

 رخساره کوثری/ ٩١پائيز

  

  : ھا نوشت پی

 ايران در شھر انزلی شروع نمود و در اين رابطه به راه با حزِب کمونيستِ يده فعاليت خود را در نوجوانی ھمعلی شم *

 دمکراِت آذربايجان شد و به ۀبعد از فراِر رضاشاه از ايران، وارد در فعاليِت تشکيالتی با حزب توده و فرق. زندان افتاد

                                                 
  ١٤ و ١٣ ۀ ساماِن نو شمارۀمجل–بھزاد کاظمی –ستالينيسم در ايران سوسياليسم و  3
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انی که از قبل ِن ايرانی و آنا خود در مورِد مھاجرۀنام گیاو در زند. ه شوروی مھاجرت نموددنباِل شکسِت اين جريان ب

 :نويسد  اول به روسيه مھاجرت کردند میۀو در دور

سساِت صنعتی، علمی، سياسی فعاالنه شرکت ؤن بعدھا از شھرونداِن اين کشور شدند و در بعضی از مااين مھاجر"

ھا به  د و حتا بعضیان  کردهء موجود است که کارگراِن ايرانی در انقالِب آذربايجان نقِش مھمی ايفا اسناِد زيادی. کردند می

ھای طوالنی رئيِس   سالمثالً .  پيدا کردندءاند و يکی دو نفرشان به رياسِت جمھوری ھم ارتقا وزارت و وکالت رسيده

ھا آکادميسين و نويسنده  در مياِن آن. اف نامی ھم به اين سمت رسيد بعد خليل. اف بود جمھورِی آذربايجان مير بشير قاسم

ھا به  ولی بايد بگويم که زندگی آن. نداھا در حاِل حاضر ھم چند نفرشان زنده ھستند و مشغول کار ھم کم نبود و از آن

 با خارجيان سرتا سِر کشور ئیزدا  که سياسِت اخراج و سياسِت دشمن٣٠ھای  گی نگذشته است، به خصوص در سالساد

اين تبعيد در .  به ايران تبعيد کردند١٩٣٧- ٣٨ھای   خصوص درسال ھا را به  زيادی از ايرانیۀعد. را فراگرفته بود

 فوق العاده که بعدھا به ۀيعنی کميت) مخفف کلمه روسی چره زويچاتيا ياکاسيا(کا  ِس چهأموقعی شدت پيدا کرد که در ر

 خود بيرون آورده ۀھا را از خانه و کاشان ھا ايرانی در آن سال. قرارداشت»  روفئی« نام  ب تبديل شد شخصی به.گ.ک

ھا  گانی که در آن سال که خوانند چنان. فرستادند ھا را با راه آھن و کشتی و غيره به ايران می با وضِع بسيار فجيعی آنو 

سفانه در أھا به ايران، به وطِن خود با آن وضع بازگشتند، مت دانند وقتی اين اند می  شنيدهئیديده و از اين موضوع چيزھا

 کنيم اکثرشان ءاگر تک و توک اين افراد را استثنا. ھا مشکوک بود  رضاشاھی به آنگاهِ  ميھن ھم، بھتر است بگويم دست

ھا به ناِم مھاجر به ايران آمدند و به ھمين نام تا مدتی مشھور بودند و بايد اضافه  اين. پرسِت با صداقت بودند  وطنحقيقتاً 

ھا و غيره را از  ھا يا يونانی لمانا زيادی از ۀند عدکنم که سياسِت آن زماِن ستالين که به ھمه کس و ھمه چيز مظنون بود

 خود به جاھای دوردست به طوِر ۀ زيادی از ملِل ديگر را ھم در جاھای ديگِر شوروی از خانه و کاشانۀآذربايجان و عد

ای تبعيد به ايران به  ج ھا را ھم به جمله خيلی از ايرانی  را من ای  چنين عده ھم. کردند دادند و تبعيد می دسته جمعی کوچ می

ھا  ن در شوروی و سپس در ايران آمده است داستانا فجايعی که به سِر مھاجرۀدربار. جاھای دوردست تبعيد کردند

ھا نبودند و فقط برای کسب و کار   بودند که مربوط به حزب و فرقه و اينئیھا ھا يک دسته از ايرانی اين. شود نوشت می

که از اعضای حزِب کمونيسِت ايران بودند و از دسِت ارتجاع به شوروی پناه آورده بودند و يا ای ھم  آمده بودند ولی عده

 و ءگان، شعراِن حزبی، نويسندھا و فعاال شان انقالبی برای تحصيل و کسب علم و کمال به شوروی آمده بودند که ميان

بھرام (دار، ميرزا محمد آخوندزاده،  خان دوست هللا ھای مشھور ماننِد الھوتی، احسان  انقالبیمثالً . غيره کم نبودند

و غيره بودند و ) آوتيس ميکائيليان(زاده زاده، ابوالقاسم ذره، مرتضی علوی، و سلطان بين، شرقی، حسن ، نيک)سيروس

گاِه  ، ھمه قربانِی کيش شخصيت پرستِی ستالين و دستش خواھد آمدگر که به استثنای الھوتی که شرحصدھا تِن دي

 .ريا و باقراف شدندب ب.گ.ک

گار شدند، به قلم علی شميده مھاجر و فعاِل   مھاجِر ايرانی که در شوروی ماندای بود از سرگذشِت ايرانيانِ  اين شمه

 .حزبِی ايرانی درشوروی

 

ه اِی جنبِش کارگری ک ھای شواليه در کاخ و کاخک که امروز  ال از آن دوره، آنانیصد س بعد از گذشِت بيش از يک**

 جنبِش ۀداری در عرص ای و بيش از ديگران ادعای ميدان ای تازه باب شده اند، به شيوه برای خود بنا کرده، نشسته

دانند،  ھای انقالبی و حزِب کمونيسِت ايران را در آن دوره لق و سست می کارگری و کمونيستی دارند، فعاليِت کمونيست

ای و مغشوِش خود   نظراِت  فرقهۀ، به اشاع ھای جدابافته ودبرگزيده و دستهھا است در قامِت افراِد منفرد و خ اينان سال

 که در ارتباط با اولين حزب کمونيسِت ايران است، توجه ناصِر پايداری  به يک نمونه از اين نظرات، نوشته. پردازند می

ھا  دادِن آن سازمانۀ خود نسبت به جنبِش کارگری و ضرورِت مشارکت در پروسۀحزِب کمونيست به نوب: "کنيم
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ھا و  و پيوند زدِن شماِر قابِل توجِه اتحاديه"  کارگرانۀشورای متحد"طرِح تشکيِل . توجه نبوده است ھيچ بی) کارگران(

ھای سرشناس و فعاِل حزبی مانند افتخاری، آوانسيان، تنھا،  سنديکاھای کارگری در دروِن اين نھاد، حضوِر چھره

 پردازی چون کرِد عنصِر حزبِی فعال، پرتجربه و چاره روی" شورا" اين به اصطالح شرقی، حجازی و ديگران در

گراِن جنوب و سپس   مخفِی نفتۀسيِس اتحاديأ برای سازمان دادِن مبارزاِت کارگراِن نفت و موفقيِت وی در تافتخاری

) تنھا(بار سيد محمد اسماعيلی موفقيتثر و ؤبسيِج نيرومنِد اين اتحاديه در کارزار عليِه انگليس، حضور بسيار جدی و م

گرِی نسبتا وسيِع حزِب  در متشکل نمودِن کارگراِن مراکِز کاِر اصفھان ھمه و ھمه گواِه بارِز حساسيِت جدی و دخالت

ھای ضعيف يا  حزِب کمونيسِت ايران به رغم برخی بارقه. مذکور در رونِد سازمان دادِن جنبِش کارگرِی آن روز است

ھای انترناسيوناِل اول، در مجموع و به ويژه پس از تضعيف و طرِد جناِح   کاِر کمونيستۀبرتافته از سيرکورسوھای 

چه کمينترن برای جوامعی ماننِد ايران و برای جنبِش  آن. چِپ آن، حزبی در سنت و داربسِت سياسی کمينترن بود

ھای  ثر از جناح بندیأ از نوساناتی راست و چپ متکرد مستقل وگو، توصيه و تنفيذ می کارگرِی اين کشورھا طرح، گفت

 سازماندھِی جنبِش  درد ھر جنبشی که بود به ھر حال ھيچ ربِط زمينی و طبقاتِی معينی به ملزوماتۀاش، نسخ درونی

 .تأکيدات از من است.پايان نقل وقول پايدار."  کارگر نداشتۀ طبق لغِو کارمزدی

آوردھای حزب از قبيِل تالشی که  ھای آشنا و اشاره به دست نده با  فھرست کردِن نامشود، نويس گونه که مشاھده می ھمان

 انترناسيوناِل اول بر او تافته بود که در مدِت کوتاھی ۀای که از سير  کارگر نمود و بارقهۀحزب در راِه سازماندھِی طبق

در تاريِخ جنبِش کارگری ايران سازماندھی کرد ھا اتحاديه و سنديکای کارگری را برای باِر اول  تر از يک دھه، ده کم

داند و  سيس متحد نمود، ھمه را ناچيز میأھای کارگرِی تازه ت  ھزار کارگر را در شورای مرکزِی اتحاديه۵٠و

ناصر ! کند ، خالصه می" سازماندھی کارگران ھيچ بی توجه نبودهۀدر زمين "ۀھای حزب کمونيست را با جمل تالش

آوردھای حزِب کمونيسِت ايران  ھا و دست ناچاری سعی در تعريف و تمجيِد پوشيده و آشکاری از فعاليتپايدار، از روی 

ھا ھيچ ربِط زمينی و طبقاتِی معينی به ملزوماِت  اين تالش"که  گيرد که به دليل اين اما در نھايت نتيجه می.دارد

ھا را ناچيز و   اين تالشۀ مورد نظر ايشان را نداشت، ھمو البته از نوع" کارگرۀسازماندھِی جنبِش لغِو کاِرمزدِی  طبق

 !داند؟ البد بيھوده می

 


