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 ھای اجتماعی  آن با جنبشۀ ايران و رابطۀنگاھی به تاريخ حزب تود

  

  ١٣٢٧از تأسيس تا بھمن : جلد اول
  و

  ب توده و جنبش کارگری ايرانحز
  

  فصل اول

  تا ترور محمدرضا شاه  تأسيساز :  تاريخچه

  .) خ١٣٢٧ ]دلو[بھمن-١٣٢٠ ]ميزان[مھر (

  

  :ِ حزب توده و خاستگاه طبقاتی آنتأسيس

 سوم ۀِتوان فرزند واقع را می) که از اين به بعد با عنوان اختصاری حزب از آن ياد خواھيم کرد( ايران ۀحزب تود

ھا سازمان   متفقين به ايران و استعفای رضاشاه پھلوی اين حزب و دهۀزيرا با حمل. دانست.  خ١٣٢٠ ]سنبله[شھريور

سقوط رضاشاه باعث شد تا فضای نيمه دموکراتيک در کشور به وجود آمده و .  و فعال گرديدندتأسيسِسياسی ديگر 

  .فضای جامعه را دگرگون سازند ) ئیزنان و دانشجو- دھقانی-جنبش کارگری (ھای اجتماعی  جنبش

ِسقوط ديکتاتوری پھلوی اول منجر به باز شدن درب زندان اين درست در . ھا و آزادی اکثريت زندانيان سياسی گرديد ِ

زمانی بود که ستون پنجم فاشيسم ھيتلری در ايران فعال بود و در ھمان زمان متفقين سعی داشتند تا با استفاده از راه 

ھای جنگ در اتحاد  ھای کشور را به جبھه ِری ايران، محصوالت کشاورزی و کاالھای توليد شده در کارخانهِآھن سراس

و حزب کمونيست اتحاد شوروی به اين ) ِالملل کمونيست ِمخفف نام بين" (کمينترن "ئیدر چنين فضا. شوروی برسانند

ِنتيجه رسيدند که زمان ِ آن فرارسيده تا با ايجاد يک تشکيالت  اساسی ۀبه مبارز) ای از عناصر سياسی جبھه( ائتالفی ِ

ای را نيز  ِتشکيالت مورد نظر در عين حال بايد فعاليت سياسی سازمان يافته. عليه بقايای فاشيسم در ايران دست زنند

ِان سياسی اين سازم. برد به پيش می) ھای بزرگ ِوابسته به دربار سلطنتی و فئودال(گرا  ِعليه نيروھای افراطی راست
کرد و پس از  ھای متفق دفاع می  مسالمت آميز بود که از منافع دولتۀائتالفی از نيروھای ضد فاشيست و طرفدار مبارز

  .آورد  در میءھای کمينترن را در ايران به اجرا ِپيروزی اين دول برنامه
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و ) و به ويژه ايران(خاورميانه  ۀداليلی که از موقعيت منطق. ِحزب توده فرزند ضرورت حاصل از اين داليل بود

.  خ١٣٢٠ ]ميزان[ مھر١۵در . ِتر از ھمه خواست دولت شوروی و کمينترن بود و مھم. شد  المللی ناشی می شرايط بين

در تھران گرد آمدند تا به " سليمان ميرزا اسکندری "ۀِن و زندانيان سياسی سابق در خان نفر از فعاال۴٠تعداد نزديک به 

 تأسيساقدام به .  خ١٣٢٠ ]ميزان[ مھر١٧ سرانجام در مذاکره ساعت بحث و ١٣ھا پس از  آن. اسخ دھنداين ضرورت پ

  . نمودند"  ايرانۀحزب تود"

ِن سياسی قديمی ايران بودھا و از فعاال ِترين آن مسن.)  خ١٣٢٢-١٢۵۵(در بين اين جمع سليمان ميرزا اسکندری  ِ .

ِ فعاليت او به انقالب مشروطيتۀسابق ِوليعھد ناکام " عباس ميرزا نايب السطنه"ِوی از نوادگان . گشت  ايران بر میِ
 ۀِن شناخته شداز فعاال) پدر ايرج اسکندری" ( ميرزایييح"سليمان ميرزا و برادرش .  فتحعلی شاه قاجار بود

ِروھای نظامی ِھای ضد انگليسی او باعث شد تا در دوران جنگ جھانی اول توسط ني گرايش. خواه بودند مشروطه
 مجلس شورای ملی به عنوان نماينده از سوی شھرھای ۀاو در سه دور.  در کشور دستگير و زندانی شودئیبريتانيا

 سوم ۀ، دور" حزب دموکرات ايران" دوم مجلس از سوی مردم تھران و از طرف ۀدور: اصفھان و تھران شرکت کرد

 چھارم مجلس از سوی مردم تھران و از ۀو دور" ايرانحزب دموکرات "مجلس از سوی مردم اصفھان و از طرف 

  " .حزب سوسياليست ايران"طرف 

اين حزب تا افتتاح مجلس . بود.  خ١٣٠٠ِگذاران حزب سوسياليست در سال   بنيانۀسليمان ميرزا اسکندری از جمل

ای چپ و  نامهمزبور مرامحزب . مانی علنی گرديد پارلۀچھارم به صورت مخفی فعاليت داشت و پس از افتتاح اين دور

رژيمی که . بود" رژيم سوسياليست"ِنمود و خواستار ايجاد   جھانی تحليل طبقاتی میۀسوسياليستی داشت که از جامع

تبديل مستملکات خصوصی به تملکات عمومی و تشکيل وسايل اقتصادی اجتماعی برای رفاھيت عمومی الغای  «ۀوظيف

اما در عمل اين حزب يک سازمان پارلمانی . را بر عھده داشت» . . .تفاع شخصی و مالکيت طبقاتی و خاتمه دادن به ان

تبليغ و . . . فرستاد و افکارش را با چند نشريه از جمله طوفان، شفق سرخ و  طلب بود که نماينده به مجلس می و اصالح

ً ھا اصال بود که برخی از آنِای از عناصر چپ اصالح طلب و ميانه رو  حزب سوسياليست مجموعه. نمود ترويج می

ًاعتقادات سوسياليستی نداشتند و بعدا ً راه خود را کامالِ مترجم " (رشيد ياسمی"کسانی چون :  از آن تشکيالت جدا ساختندِ

 مجلس در ۀنمايند" (علی دشتی"، ) ِوزير و وزير دربار دوران محمد رضاشاه نخست" (عبدالحسين ھژير"، ) معروف

  .از آن جمله بودند. . . و " نصرهللا فلسفی"، ) دوران رضاشاه

اين حزب « :  اين حزب چنين آمده است ۀدربار" حزب کمونيست ايران"ارگان کميته مرکزی "  سرخۀستار "ۀدر نشري

دادند که بعضی  ھای قديم تشکيل می بيشتر طبقات کسبه و دمکراترا  سوسياليستی نداشته و اعضای آن ۀبه ھيچ وجه جنب

. ِ به ھنگام انتخابات سعی داشتند به مجامع کارگری راه پيدا کرده شعار تشکيل اتحاديه را پيش بکشندًوصااوقات مخص

 مجلس پنجم حزب سوسياليست و ۀاز دور. ١»اما حتا يک قدم جدی برای تشکيل اتحاديه و منافع کارگران بر نداشتند

                                                 
  ٣٨٢صفحه -١٩٩٣-نشر باران-سويدن-چاپ اول- به کوشش حميد احمدی–ستاره سرخ   1

در شھر انزلی تشکيل شد و اولين کنگرۀ آن نيز در .  خ١٢٩٩] سرطان[نيست ايران در تيرماهالزم به توضيح است که حزب کمو
 فعاليت کرد و بسياری از کادرھايش توسط رژيم ١٣١٧ًاين حزب عمال تا سال .  ھمين زمان و در ھمين شھر برپا گرديد
ِبرای اطالع بيشتر در . ن رژيم به اسارت در آمدندھای اي در زندان.  خ١٣٢٠] سنبله[رضاشاھی يا از بين رفتند و يا تا شھريور

  :مورد اين حزب مراجعه کنيد به 
  کميتۀ مطالعات تاريخی جنبش کارگری و –زندگی و مبارزات آواتيس ميکائيان سلطان زاده –اولين ستارۀ سرخ شرق 

   انتشارات پروسه–کمونيستی ايران 
 جلدھای اول، سوم، چھارم، -انتشارات علم– خسرو -يستی ايراناسناد تاريخی جنبش کارگری سوسيال دمکراسی و کمون

 ششم
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ِشخص سليمان ميرزا وارد اتحاد سياسی با رضاخان سردارسپه  ِ اين ائتالف از آن جھت بود که سليمان ميرزا و . گرديدِ

ِاين تفکر عالوه بر حزب سليمان ميرزا  بر جناحی از حزب . پنداشتند ھمفکرانش، رضاخان را عنصری مترقی می
به عنوان وزير معارف .)  خ١٣٠٢]عقرب[آبان ( رضاخان ۀسليمان ميرزا در کابين. کمونيست ايران نيز حاکم شده بود

 سلطنت از قاجاريه به تغييرِاما در جريان .  آموزش و پرورش انجام دادۀ گرديد و اصالحاتی در زمينمنصوب

او و . ِ يک رژيم سلطنتی ديگر ابراز داشتندتأسيسرضاخان، حزب سوسياليست و سليمان ميرزا مخالفت خود را با 

 يک سلطنت ئیيست و قصد برپا رژيم جمھوری نتأسيسحزب مطبوعش که اکنون پی برده بودند ھدف رضاخان 

ً سعی کردند تا در برابر شاه جديد بايستند اما عمال،موروثی را دارد سليمان ميرزا از اين تاريخ .  کاری از پيش نبردندِ

ًمغضوب ديکتاتور پھلوی شده و عمال تنھا اقدام  عملی حزب سوسياليست پس از استقرار رژيم . نشين گرديد  خانهِ

در جريان برگزاری : دئياما ائتالف چندی نپا. ھای کارگری بود  حزب کمونيست ايران و اتحاديهرضاشاه، ائتالف با

 جشن ليس بهوپيش از آن که پ.  خ١٣٠۵] ثور[ ارديبھشت ١١) روز جھانی کارگر(مراسم مشترک اول ماه مه 

. ميرزا متوجه موضوع شده و بدون اطالع حاضرين جلسه را ترک کرد و گريخت ھا حمله کند سليمان کارگران و چپ

 و به اين ٢.ھا وکارگران دستگير شدند  ھم خورد و تعداد زيادی از کمونيستهليس مراسم بو پۀپس از آن در اثر حمل

  .و حزبش به طور کامل سلب شدترتيب اعتماد کارگران و اتحاديه ھای کارگری از او 

ِ مترقی پارلمان و ۀِطلب چپ، نمايند اصالحاو به عنوان يک . سليمان ميرزا ھرگز عنصری انقالبی و کمونيست نبود

سوی خمينی در روح هللا مو.  مذھبی داشتًبينی شخصيتی کامال وی از نظر جھان. شود  شناخته میِسخنران برجسته

  ! حجاج مکه بوده استۀکند که سليمان ميرزا نيز از جمل ی ياد میخاطراتش از سفر حج

کدام سوسياليسم از سوسياليسم . . . « : ِسليمان ميرزا در مورد دين اسالم و تطبيق آن با سوسياليسم چنين باور داشت 
ِمذھب مقدس اسالم ھم سوسي. ِمذھب اسالم بھتر است ی أايد ره ھم ب شانزده سالۀِمطابق مذھب اسالم بچ. اليست استِ

سوسياليست . شود شود ھياھو و اسباب وحشت می خيلی تعجب است که در مجلس اسم سوسياليست برده می. . . بدھد 
کنيم؟ ايشان کمونيست نفرمودند که آقايان اشتراکی تعبير  اگر ما اجتماعی نيستيم پس اين جا چه می. يعنی اجتماعی

ِيعه از عراق به ايران ضمن دفاع از روحانيت شيعه و اظھار تنفر از يا در جريان تبعيد ماليان ش . ٣» . . .فرمودند
 ملتفت باشند که اظھار تنفر در موقع ًتمام افراد مملکت کامال. . . « : گويد  ِعملکرد رژيم حاکم بر عراق عرب چنين می

  ٤» . ..ِتوھين به يکی از مقامات مقدسه اسالمی يا  يکی از علمای اسالمی مقدم بر ھمه چيز است 

خورد به ھمين دليل است که به   حزب توده به چشم میتأسيسميرزا در بدو  ھای سليمان گرايش مذھبی و روحيه و ديدگاه

ًکن للظالم خصماو کن للمظلوما عونا «ۀ وی جملۀ خواست  حزب توده قرار ۀابيطالب شعار و سرلوح از علی بن» ًّ

ميرزا   با مشی و روش سليمانً سال فعاليت عمال٧٠وده در طول ِھا و منش حزب ت گذاری حرکات، سياست. گيرد می

 مقاطع ۀگذارد اما ھمه جا و در ھم ھای متفاوتی از فعاليت را پشت سر می حزب با وجود آن که دوره. گردد تداعی می

 اين ۀدر ھم. دگير گران قرار میارلمانتاريسم و ھمنشينی با حکومتتاريخی مدارا گرا با مذھب اسالم شيعی، معتقد به پ
                                                                                                                                                        

 ١٣۵٨-نشر گونش-تقی شاھين-پيدايش حزب کمونيست ايران 
  نشر پرديس دانش-محمد حسين خسرو پناه، اليور باست-)١٩٢٠-١٩١٧(فرقۀ عدالت از جنوب قفقاز تا شمال خراسان-

 ١٣٩٢چاپ دوم 
 ١٣۶٢مرداد -ات ھواداران سازمان وحدت کمونيستی در اروپا انتشار-دو بينش در حزب کمونيست ايران 

- ١٣٧٠-چاپ اول- انتشارات فردوس-به کوشش کاوه بيات و مجيد تفرشی-نوشته يوسف افتخاری–خاطرات دوران سپری شده   2
  ١٤٦صفحه 

  . خ١٣٠١ فروردين ٣٠مورخ -٩٨جلسه - مذاکرات دوره چھارم مجلس شورای ملی 3
  . خ١٣٠٠ بھمن ٢مورخ -٦٠جلسه -رم مجلس شورای ملی  مذاکرات دوره چھا 4
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داری  مقاطع در پی وضع قوانين رفرميستی و حمله به جريانات انقالبی و پرولتری است و ھرگز رويکردی ضد سرمايه

ًما در صفحات بعدی خواھيم ديد که حزب توده دقيقا. ندارد ِ راستين مشی حزب سوسياليست سليمان ميرزا ۀ ادامه دھندِ ِ ِ
  .اسکندری است

ابوالقاسم "، " وری جعفر پيشه"توان به  تنھا می) ِ اول تشکيل دھندگان حزب بودندۀکه دست( قديمی ھای از ميان کمونيست

 و تأسيسوری چندی بعد حزب را ترک کرده اقدام به  از ميان اين سه نفر، پيشه. اشاره کرد" رضا روستا"و " اسدی

 ١٣١٠ تا ١٣٠٠ھای  ای حزب کمونيست در سالاز اعض" (اردشير آوانسيان"و به جای او . نمود" آژير "ۀانتشار نشري

ھای رضاشاھی سپری کرده   سال را در زندان١٠آوانسيان مدت نزديک به .  حزب توده به آن پيوستتأسيسبعد از .) خ

سس حزب ؤت مأ خورشيدی تعداد انگشت شماری از اعضای ھي١٣٢٠ تا ١٣١٠ ۀھای دھ با اين حساب کمونيست. بود

   ٥.دادند را تشکيل می

.  نفر بود٢٧سس ؤت مأتعداد اين افراد در ساختار ھي.  نفر بودند۵٣ِسسين حزب، اعضای پيشين گروه ؤگروه دوم از م

 ٢(ھای اشرافی   متوسط شھری و يا به خانوادهۀِگرايان جوانی دانست که از نظر طبقاتی يا به طبق توان چپ ھا را می آن

 داخل يا ئین دانشجو از فعاالًفعاليت در جنبش کارگری را نداشتند و عمدتا ۀکدام سابق ھيچ. تعلق داشتند) ھا نفر از آن

ِاکثر افراد اين گروه از نظر دانش تئوريک و مارکسيستی تحت ت. خارج از کشور بودند  دکتر تقی  "ۀثير و دانش آموختأِ

 لنين ًبوخارين، ستالين و بعضاھا به آثار  ِمطالعات آن). غير از رضا رادمنش و ايرج اسکندری(شدند محسوب می" ارانی

ِبخشی از اعضای گروه . شد، آثار مارکس را يا نخوانده و يا به صورت بسيار محدود مطالعه کرده بودند محدود می
از ميان اين گروه . مزبور پس از دستگيری به مخالفت با دکتر تقی ارانی پرداخته و او را در زندان بايکوت نموده بودند

   ٦.سس حزب از اين طيف بودندؤت مأاکثريت ھي.  فعاليت در حزب کمونيست ايران را داشتندۀ نفر سابق۵تنھا 

ِسس حزب، فعاالن سياسی ضد فاشيست بودندؤت مأ سوم از ھيۀگروه يا دست برخی از اين عناصر تمايالت انگلوفيل . ِ

محمد "، "عباس اسکندری"ون ئی چھا توان به شخصيت از اين گروه می. را داشتند) طرفدار خط دولت انگلستان(

 معروف نفتی تودهاين گروه بعدھا به . اشاره کرد" اسماعيل امير خيزی"و " عبدالقدير آزاد"و " مصطفی فاتح"، " يزدی

  .گرديدند 

  ادامه دارد

 

 
 

                                                 
.  می توان به يوسف افتخاری ، رحيم ھمداد ، داداش تقی زاده ، باقر امامی و ١٣٢٠ تا ١٣٠٠ از جمله کمونيست ھای فعال بين  5

گيری  پی.)  خ١٣٢٠پس از شھريور (ھا و ديگر احزاب فعاليت خود را   اشاره کرد که ھر کدام جدا از حزب توده در تشکل. . 
  .ھا برخی حتا به منتقدين حزب تازه تأسيس توده تبديل گرديدند  در بين آن. کردند 

  :توانيد  نفر می٥٣  در مورد پايگاه طبقاتی گروه  6
  ترجمه کاظم فيروزمند، حسن شمس آوری،-يرواند آبراھاميانۀ نوشت» ايران بين دو انقالب« از کتاب ٣به جدول شماره 

  . مراجعه نمائيد ١٤٥ و ١٤٤صفحات -نشر مرکز-چی رشانهمحسن مدي


