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  چلنگريان .م

  ٢٠١۶  جوالی٠٣
  

 ٣ - ميرزا ِفرزندان سليمان
 ھای اجتماعی  آن با جنبشۀ ايران و رابطۀنگاھی به تاريخ حزب تود

  

  ١٣٢٧از تأسيس تا بھمن : جلد اول
  و

  زب توده و جنبش کارگری ايرانح
  

  و دکتر تقی ارانی است؟» حزب کمونيست ايران« راه ۀآيا حزب توده ادامه دھند

اين ادعا در چند .  نشان دھدتقی ارانی راه حزب کمونيست ايران و دکتر ۀحزب توده ھميشه کوشيده تا خود را ادامه دھند

  : قابل نقد استًمل و طبيعتاأبخش قابل بررسی و ت

کل ارتباط يک ِارتباط او با حزب مزبور بيشتر در ش.  دکتر تقی ارانی ھرگز عضو حزب کمونيست ايران نبود؛ولا

مالقات با :  آن مشخص نيست عبارتند ازۀھای مشخص تشکيالتی وی که نتيج تنھا ارتباط. باشد ش میھوادار با  سازمان

ً احتماال(نين ديدار با اصالنی و دو عضو ديگر حزب در ايران و ھمچ.  خ١٣١٣ ]عقرب[در آبان" کامران اصالنی"

  . در شوروی است.  خ١٣١۴در تابستان ") عبدالحسين حسابی"و " يرواند اروبليانی"

ِ نموده و محفل مطالعات اجتماعی را در  »دنيا «ۀًارانی پس از بازگشت از سفر شوروی شخصا اقدام به انتشار نشري
بنابر اين ارانی و گروه .  نفر از دل ھمين محفل به وجود آمد۵٣به ذکر است گروه الزم . اش بر پا داشت منزل شخصی

  ١.ِتوان به طور مشخص در چھار چوب تشکيالتی حزب کمونيست ايران گنجانيد  نفر را نمی۵٣

ز  نفر به اشتباه و ا۵٣ھای درون زندان بخش مھمی از اعضای گروه  بندی  ھمان طور که اشاره کرديم در دسته:دوم

ِھمچنين گروه با برگزاری .  را گرفته، دکتر ارانی را بايکوت نمودند٢"عبدالصمد کامبخش"روی ناآگاھی جانب 

                                                 
ِ برای اطالعات بيشتر در مورد زندگی و مبارزات دکتر ارانی و نوع ارتباط دکتر ارانی با حزب کمونيست ايران و ھمچنين در مورد گروه  1
  : نفر  مراجعه کنيد به ٥٣

  ١٣٨٧- ننشر اخترا- خسرو شاکری- تاريخۀينآئتقی ارانی در  
از اعضای پيشين حزب کمونيست ايران و جمعيت فرھنگ قزوين بود که بعدھا در شوروی به .)  خ١٣٥٠- ١٢٨٢( عبدالصمد کامبخش  2

کامبخش از طريق .  اشرافی تعلق داشتۀاو از نظر خاستگاه طبقاتی به يک خانواد. درآمد ) د. و .کا .ان (خدمت سازمان امنيت اين کشور 

ليس سياسی و اطالعات خود را در اختيار پۀاو پس از دستگيری ھم.  نفر وارد فعاليت مشترک شد ٥٣با دکتر ارانی و با گروه کامران اصالنی 



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٢

 اين حرکت فرستادن ۀنتيج. ولين زندان قرار دادندسؤمورين و مأ مۀاعتصاب در زندان دکتر ارانی را در معرض حمل

بنا . انگيز وی گرديد ندانيان تيفوسی بود که منجر به مرگ غمِارانی به سلول انفرادی و پس از آن انتقال او به سلول ز

ِ نفر بيرون آمده از زندان، ياران صديق و ھمرزمان خستگی۵٣براين  ِ ھای  دکتر تقی ارانی نبودند و حتا زخم! ِناپذير ِ

  .فراوانی را ھم بر او وارد کرده بودند

 برای تقديس نام خود از آن استفاده کرده و ھنوز ھم ی بود که حزب تودهرانی نماد مقاومت و صداقت سياسيدکتر ا

ِاز نام افسران اعدامی توده. خ ١٣٣٣طور که پس از سال  ھمان. کند  می ِی و ديگر جانباختگان سطوح پائ ِ ن حزب ئيِ

  .برداری تبليغاتی نموده بھره

حزب : ين نکته اشاره کنيم راه حزب کمونيست ايران توسط حزب توده الزم است به اۀ در مورد ادعای ادام:سوم

. به شدت سرکوب شد) در ايران(و رضاشاه ) در شوروی(ستالين توسط .  خ١٣١٧- ١٣١۶ھای  ن در سالکمونيست ايرا

ھا و  اين درست در زمانی بود که اين حزب طبق مصوبات، تاکتيک. رھبران آن يا اعدام شده و يا به زندان افتادند

ِثير أتحت ت) بر گذار گرديده بود.  خ١٣٠۶ ]عقرب[که در آبان(اين کنگره . نمود  میِ دوم خود مبارزهۀِژی کنگريسترات
ِو جناح چپ حزب برپا گرديد و به نقد تزھای جناح راست در قبال " سلطان زاده-آواتيس ميکايليان"ھا و تزھای  انديشه

 ۀ انقالبی و سرنگونی طلبانۀحزب کمونيست ايران پيرو برنام.  خ١٣١٧ تا ١٣٠۶يعنی از سال . ٣رضاشاه پرداخت

زاده چند سال بعد به ھمراه ديگر اعضای    جالب اين جا است بدانيد که سلطان٤.زاده قرار داشت  دوم و سلطانۀکنگر

ستالينی در ھای خونين  در تصفيه" سن نيک بينح"و " عبدالحسين حسابی"، " ابوالقاسم ذره"کميته مرکزی حزب مانند 

ِگاه از اين مبارزان کمونيست به عنوان جان باختگان جنبش کارگری و کمونيستی  زب توده ھيچح. شوروی اعدام گرديد
آميز و پارلمانی و به   مسالمتۀ بحث الزم به ياد آوری است که حزب توده با روش مبارزۀدر ادام. ياد نکرده است

                                                                                                                                                        
ليس قرار داده است و از ھمين طريق بود  که باعث و اطالعات را در اختيار پۀاما در زندان وانمود کرد که ارانی ھم. رضاشاھی قرار داد 

او .  زندانيان سياسی کامبخش تنھا کسی بود که اعتصاب را شکستۀھمچنين در جريان اعتصاب غذای چھار روز. شد بايکوت وی در زندان 

  .گرا را در حزب ايجاد کرد   شورویًبعدھا به عضويت کميته مرکزی حزب توده در آمد و به ھمراه نورالدين کيانوری جناحی کامال
قرار داشت و نظرش بر ايجاد يک جبھه از کمونيست ھا و دموکرات ھا و تأسيس " ن عمواوغلیحيدر خا" تحت رھبری ء اين جناح در ابتدا 3

ِجناح راست پس از جان باختن حيدر خان و روی کار آمدن پھلوی اول ، ھمسو با بخشی از . ِسسان و اصالحات اجتماعی بود ؤمجلس م ِ ِ
آن ھا معتقد بودند که رضاشاه ضد فئودال و .  مترقی ارزيابی کردند تئوريسين ھای حزب کمونيست شوروی و ستالين ، رضاشاه را عنصری

اما در مقابل سلطان . سرمايه داری می کند ۀ ِفئودال و پدر ساالر ايران را وارد مرحلۀ ِ بورژوازی ملی و مترقی است و اقدامات او جامعۀنمايند

ِ ماھيت ضد انقالبی رضاشاه ثابت کرد که نظرات جناح چپ نو فاش شدگذشت زمان . زاده و جناح چپ به شدت با اين تئوری مخالفت کردند 
و . دوم رضاشاه را عنصری ضد انقالبی و زمين خوار و وابسته به امپرياليسم انگلستان معرفی نمودند ۀ در کنگر.  صحيح بوده است ًکامال

ستائی و روشنفکران قرار دادند تا در انقالبی اجتماعی رژيم ِکارگر شھری ، دھقانان روۀ  عاجل حزب را تشکيل جبھه ای انقالبی از طبقۀظيف

  :برای اطالعات بيشتر مراجعه کنيد به . رضاشاه را سرنگون سازد 

 ١٢١ تا ١١۶ به کوشش خسرو شاکری صفحات - اسناد جنبش کارکری ، سوسيال دموکراسی و کمونيستی ايران جلد چھارم  

 مطالعات تاريخی جنبش کارگری و کمونيستی ۀ کميت- يس ميکايليان سلطان زاده زندگی و مبارزات اوات-سرخ شرقۀ اولين جرق 

  انتشارات پروسه–ايران 

 ١٣۵٩ - انتشارات علم -  کمونيست ايرانۀدو سند از فرق 
کمونيست ۀ فرق! رفقای کارگر، زارعين، صنعتگران، زحمتکشان ملت ايران«: دوم حزب کمونيست ايران چنين آمدهۀ  کنگرۀ  در پايان بياني 4

امروزه روز آن رسيده که کار را با حکومت شاھی و . انقالبی دعوت می نمايدۀ ايران شما را مخاطب قرار داده و برای زد و خورد و مبارز

ن ِخدائی و حکمفرمائی امپرياليسھای انگلستان را در مملکت ايراۀ مالکی و دشمنان علنی و سری ملت زحمتکش ختم نموده با دست آھنين خان

  ٦٨ۀ  صفح-انتشارات علم- کمونيست ايرانۀ قردو سند از ف: به نقل از » . . .خراب و ويران نمود 
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ا براين ھيچ شباھتی به يک حزب بن. تشکيل شده بود) چپ و راست(صورت ائتالفی ناھمگون از عناصر ضد فاشيست 

ِکيد ھميشگی موسسين حزب توده و ھمچنين أت. دست، انقالبی و سرنگونی طلب چون حزب کمونيست ايران نداشت يک ِ
ِ اين حزب بر اصل اعتقاد به قانون اساسی مشروطۀبرنام ھا    اينۀھم.  اجتماعی بودئی سلطنتی و اصالحات روبناۀِ

  ٥.ر بر ادعای ما استکيد سندی  معتبأاعتقاد و ت

  :دھد  اوليه چنين شرح میۀنام ِحزب در ھمان آغاز ھدف خود را در مرام

 حفظ استقالل و تماميت ارضی ايران  

 ِمين کليه حقوق فردی و اجتماعی از قبيل آزادی زبان و نطق و قلم و اجتماعاتأبر قراری رژيم دمکراسی و ت  

 ادیمبارزه عليه ھرگونه رژيم ديکتاتوری و استبد  

 ھای  اصالحات الزمه و طرز استفاده از زمين و زراعت و بھبودی بخشيدن به وضع زارعين و دھقانان و توده

  زحمتکش ايران 

 مين ِ استفاده أِ اصالحات اساسی در امور فرھنگی و بھداری و برقراری تعليمات اجباری و مجانی عمومی و ت

   مراحل فرھنگی و بھداشتیۀ ملت از کليۀتود

  ھا ھا با در نظر گرفتن منافع توده مالياتتعديل  

 صنايع و معادن و وسايل حمل و نقل از قبيل ايجاد و نگھداری راه ۀاصالح امور اقتصادی و بازرگانی و توسع 

  ھای شوسه و تکميل خطوط راه آھن

 ِھای پادشاه سابق به نفع ملت ايران ئیضبط اموال و دارا  

ِ عنوان ۀگذاران به دو دليل از استفاد سسين حاکی از آن است که بنيانؤات مِنگاری رسمی حزب و ھمچنين خاطر تاريخ
  :اند برای حزب توده خودداری نموده" کمونيست"

                                                 
ِکيد رھبری آن بر دفاع و اعتقاد به قانون اساسی و سلطنت مشروطه توجه شما را به دو مثال زير جلب می أ در مورد مشی حزب توده و ت 5

  :نمائيم

رخ ؤم" دنيای امروز "ۀيته مرکزی حزب با خبر نگاران روزنامه ھای انگليس که در نشري عبدالصمد کامبخش عضو کمۀ مصاحب:اول 

  : منتشر گرديده است ٢٩/٩/١٣٢٤

  شما عضو حزب کمونيست ھستيد؟: سؤال 

  .من عضو حزب توده ھستم : جواب 

  عضو حزب کمونيست ھم ھستيد ؟: سؤال 

  .ن باشم در ايران حزب کمونيستی وجود ندارد که من عضو آ: جواب 

  ِشما با مشروطيت شاه موافقيد ؟: سؤال 

  . و موافقت ما ھم با شاه در حدود مشروطيت است  ِما خواھان مشروطيت واقعی ھستيم : جواب 

   .گفته می شود که شما طرفدار جمھوری ھستيد : سؤال 

 یديگرۀ و تا کنگر] اول استۀ ظور کامبخش کنگرمن[ِحزبی ما به تصويب رسيده است ۀ ما مرامنامه و برنامه داريم که در کنگر: جواب 

  .بنا براين نسبت به نظريات سياسی ما بايد از روی اين مرامنامه و برنامه قضاوت کرد . گونه تغييری نمی توان در آن داد  تشکيل نشود ھيچ

 ءِ ؟ دشمنان ما به خصوص سيد ضياايا حزب توده کمونيست است«:  است .  خ١٣٢٣ ارديبھشت ٢٧رخ ؤم" رھبر"ۀ روزنامۀ سرمقال: دوم

چرا؟ زيرا ما معتقديم . حزب توده به قانون اساسی اعتقاد کامل دارد . با اين برچسب می خواھند سرمايه داران و تجار را بترسانند ] طباطبائی[

ی پيدا ئِ کشور ما پايگاه توده يک حزب کمونيست در شرايط. که کمونيسم آرمانی است مناسب آن شرايط اجتماعی که در ايران موجود نيست 

  )کيد از ما استأت(» . . .نخواھد کرد 
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  ِترس از تحريکات و اقدامات روحانيت شيعه )١

  . خ١٣١٠]جوزا[وجود  قانون ضد کمونيستی خرداد )٢

  :شود  آن ھرگز نامی برده نمیاما عالوه بر اين دو دليل، فاکتور مھم ديگری ھم وجود دارد که از

ِديپلماسی اتحاد شوروی در قبال ديپلماسی دولت )٣   !مريکا و انگلستان در ايراناھای  ِ

ِخواستند متفقين خود را در اين دوران اوج جنگِ جھانی از خود برنجانند ھا ھرگز نمی شوروی  ژوئن ٨کما اين که در . ِ

 ھماھنگ کنندهً ر کرد و به جای آن اقدام به تشکيل يک سازمان ِ صرفاِستالين دستور انحالل کمينترن را صاد.  م١٩۴٣

دفتر اطالعات "يا ) communist Information"  (کومينفورم"ِبين احزاب پيرو مسکو به نام ) و نه مبارزاتی(

ِنام  بنابر اين ايجاد حزبی با ٦) .صورت پذيرفت.  م١٩۴٧ کمينفرم در تأسيس(دست زده بود "  احزاب کمونيست
  .ھا نبود کمونيست و با روش و سبک کار انقالبی و مارکسيستی در ايران ھرگز به صالح شوروی

ًگيری طبقاتی حزب از ھمان آغاز کامال ساختار و سمت ِ ِائتالف طبقات و اقشار ِ آن بر اساس ۀمبارز:  مشخص استِ

ِ است و به پشتيبانی بورژوازی کوچک و خورده مالکان اميدوار اجتماعی  خواستار اجرای قانون ءاز ھمان ابتدا.  استِ

  .اساسی مشروطيت است و با ھرگونه اعتصاب در پشت جبھه ھای متفقين مخالف

 سراسری با عنوان ئیمنتشر گرديد و چندی بعد اولين گردھما.  خ١٣٢٠ ]حوت[ حزب در اوايل اسفندۀ اوليۀبرنام

اين کنفرانس با حضور . در تھران برگزار شد.  خ١٣٢٠ ]انميز[ مھر ماه١٧در روز جمعه " اولين کنفرانس ايالتی"

د قرار ئي اوليه در اين کنفرانس مورد تاۀبرنام.  نماينده از تھران برگزار گرديد٨٧ھا و   نفر ناظر از شھرستان٣٩

 ۀق از طبئیھا اين برنامه بر اساس اتحاد عمومی در برابر فاشيسم و جذب کارگران، دھقانان، زنان و بخش. گرفت

بخش . ِاصالحات عنوان شده در اين برنامه حائز اھميت است. بود) ِکارمندان جزء، خرده مالکان و روشنفکران(متوسط 

ِدر حقيقت قصد ما ناديده گرفتن . ثر بودؤ کارگر ايران مۀگی طبق ھا در بھبود وضعيت کار و زند مھمی از اين خواست
ِکه ھدف ما اين است که نشان دھيم اين اصالحات از دريچه و بل. ِنقش حزب توده در رفرم ھای اجتماعی نيست

ِھا نه توسط يک حزب کمونيست انقالبی، بلکه توسط يک حزب  اين رفرم. رويکردی انقالبی صورت نگرفته است

  . صورت پذيرفته) طلب اصالح(رفرميست 

. ِلی سليمان ميرزا اسکندری نمودند نفره با دبير ک١۵اعضای حاضر در کنفرانس اول اقدام به انتخاب کميته مرکزی 

 ٣ِ نفر است و تنھا در ميان کادرھای پيشين حزب کمونيست ايران تنھا ۵٣ترکيب اعضای کميته مرکزی ھمچنان به نفع 

  .اردشير آوانسيان، محمود بقراطی و رضا روستا: نفر در اين کميته حضور داشتند

توان اولين پااليش و حرکت به  ھا را می ر حزب به وجود آمد که آنِات جديدی دتغيير ئیاز نظر ساختار و فعاليت اجرا

  :ات عبارت بودند ازتغييراين . سوی اتحاد شوروی قلمداد کرد

  ھای انگلستان در ايران داشت که گرايش نزديک به سياست(اخراج عباس اسکندری(  

  رھبر "ۀبه نشري" سياست" ارگان مرکزی از ۀ نشريتغيير" 

  خ١٣١٠ِھا خواست لغو قانون سياه   حزب اضافه گرديد که يکی از آنۀنامه و برناممرام مواد جديدی به  .  

                                                 
" گئورکی ديميتروف"از جمله . ِولين کمينترن پس از انحالل آن به کومينفرم منتقل شدند ؤ شايان ذکر است که کليه بخش اداری و حتی مس 6

  . سرپرست اجرائی کمينترن به کومينفرم انتقال يافت) ستالينيست بلغاری(
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کنفرانس . کرد  پای فشاری میً خود شديداۀطلبان آميز و اصالح  قانونی، مسالمتۀھا حزب ھمچنان بر شيو  اينۀاما با ھم

ِھای درونی تشکيالت  ھا و جناح بندی بندی ستهای که اولين د کنگره.   حزب بودۀ تشکيل اولين کنگرۀاول در حقيقت مقدم
  .ھا از درون کميته مرکزی آغاز شد بندی اين جناح. کرد را ھويدا می

  

ِشرکت در انتخابات مجلس چھاردھم و داليل آن ِ  

ِآفتاب عمر مجلس سيزدھم رو به پايان بود و در خرداد مبارزات انتخاباتی برای مجلس چھاردھم .  خ١٣٢٢ ]جوزا[ِ

ِ قصد شرکت در اين انتخابات را داشت به ھمين منظور برای نواحی ءکميته مرکزی از ھمان ابتدا. گرديد میشروع 
 ھم اشاره ًگونه که قبال ھمان. ی پيدا کرده بود در حال تدارک و انتخاب کانديدا بودئ ِھا پايگاه توده حزب در آنمختلفی که 

خواه  طلب و مشروطه ِد و اکثريت اعضای رھبری آن بر اصالحای انقالبی نبو  حزب توده ھرگز رويهۀکرديم روي

اما . شد بر ھمين اساس شرکت در انتخابات پارلمانی برای چنين حزبی امری عادی تلقی می. فشردند بودنش پای می

ت برخی از افراد و نھادھا و يا احزاب با اين عنوان که حزب با اين کار به يک حرکت رفرميستی دست زده است ماھي

  :يکی از اين موارد بدين شرح زير است. گيرند و روح حاکم بر حزب را ناديده گرفته و بر آن خرده می

سياست و سازمان حزب توده "ِاقدام به انتشار کتابی تحت عنوان .  خ١٣٧٠وزارت اطالعات جمھوری اسالمی در سال 

ِشود تا ثابت گردد که تاکتيک شرکت حزب   در بخشی از اين کتاب تالش می٧.نمود " جلد اول–از آغاز تا فروپاشی 
ِ تئوری لنين در مورد شرکت کمونيستۀتوده در انتخابات مجلس چھاردھم ادام  و استبدادی ئیھای بورژوا ھا در پارلمان ِ

 کتاب - يا نويسندگان- ه سپس نويسند). شود مثال زده می.  م١٩٠٧در اين مورد انتخابات دومای روسيه در سال ( است 

ِپرست خواندن رھبران حزب مخلوط ساخته يک معجون ضد کمونيستی از آن ارائه دھند  کوشند تا اين دليل را با مقام می
ِدستان آن انتظار ارائ ما از وزارت اطالعات و قلم به.   آغاز ئی يک تحليل و تحقيق علمی نداريم اما داستان از آن جاۀِ

 کسانی است که حزب توده را يک حزب انقالبی و کمونيستی ۀِ فکری ھمۀ در حقيقت پس زمينشود که اين درک می

اين در حالی است که حزب توده با داشتن مشی . نمايند دانند و شرکت آن را در انتخابات يک تاکتيک قلمداد می می

فرستاد و در آنجا اقدام به تشکيل  ينده میًکيد بر اعتقاد به قانون اساسی مشروطه قاعدتا بايد به مجلس نماأرفرميستی و ت

کشيدند  را يدک می" کمونيست"ِاين مشی در ديگر احزاب پيرو مسکو که نام . نمود فراکسيون و مبارزات پارلمانی می

  .است" حزب کمونيست فرانسه"ھا  ِترين آن نيز ديده شده که مشخص

ِشود که کانديدھای حزب توده با پشتيبانی ارتش   رسمی عنوان میِنگاری در تاريخ.  انتخاباتی اين دوره پيچيده بودۀمبارز
در حالی که اسناد و مدارک غير از اين گواھی . اند ھای دولت اتحاد شوروی به مجلس راه يافته سرخ و نمايندگی

تش سرخ و ای با ار دارانی بودند که روابط حسنه کانديداھای حزب در مناطق شمالی بيشتر مورد حمايت زمين. دھند می

 سياست رانده شده بودند و ۀاين اشراف کسانی بودند که در دوران رضاشاه از صحن. نمايندگی دولت شوروی داشتند

 اين ۀاز جمل. کردند د میئيأِسياست شوروی را تا زمانی که در جھت انقالب اجتماعی و سوسياليستی در ايران بود را ت

 گزارش يکی از ٨.اشاره کرد" محمد ولی فرمانفرمايان"و " ابوالقاسم امينی "،" احمد قوام"توان به  ُافراد پر نفوذ می

ھا و   نگرانیۀجالب است که به رغم ھم«:  بريتانيا در اين مورد چنين استۀکارشناسان وزارت امور خارج
                                                 

توسط وزارت اطالعات و . . .  شايان ذکر است اين کتاب و کتاب ھای ديگری در مورد سازمان چريک ھای فدائی خلق و مجاھدين خلق و  7  

 بر ًاين کتاب ھا عمدتا. نويسندگان تا کنون به چاپ رسيده است  بدون نام نويسنده و يا  مطالعات و پژوھشھای سياسی وۀسسؤتحت عنوان م

  )يا بھتر بگوئيم سرھم بندی شده اند(اد دستچين شده و يا جعلی ساواک تنظيم اساس اسن
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کمی در انتخابات ھا نفوذ  ھای ديگر، شوروی ھا، شرکت نفت انگليس و ايران و گروه ئیمريکااِھای غير واقعی  ئیگو پيش

تقی "ِ در اصفھان اما موضوع شکل يک ائتالف انتخاباتی به خود گرفت، ٩».اند مناطق تحت نفوذ خودشان اعمال کرده

کانديدای بازاريان، خرده مالکان " (آبادی سيد حسام دولت" کارگران اصفھان با ۀکانديدای حزب توده و اتحادي" فداکار

ھدف از اين ائتالف اخذ . ائتالف کرد) داران بزرگ داران و زمين کانديدای کارخانه(" حيدر علی امامی"و ) وآخوندھا

ِدر حقيقت حزب در يک بازی سياسی متداول ميان احزاب و عناصر دست .  کانديدای ديگر بود۴ی کافی در قبال أر
به کارگران )  و حومه در اصفھانًدر انتخابات، مخصوصا(بخش ديگری از اتکای حزب توده . راستی شرکت کرده بود

  .شدند مندتر می ِھای کارگری منتسب به خودش بود که روز به روز قدرت و اتحاديه

 نفر از کانديداھای حزب توده از شھرھای زير انتخاب ٩آرای  کل کشور قرائت شد و .  خ١٣٢٢سرانجام در اسفند 

  :گرديدند 

-۵)  شھسوار(رحمان خلعتبری -۴)  الھيجان(رادمنش رضا -٣)  ساری(ايرج اسکندری - ٢)  اصفھان(تقی فداکار -١

شھاب فردوس - ٨)  سبزوار(محمد پروين گنابادی - ٧)  قزوين(عبدالصمد کامبخش -۶)  انزلی(فريدون کشاورز 

  ) شمال کشورۀارامن(اردشير آوانسيان - ٩)  فردوس(

 يزدی و نورالدين الموتی نيز از الزم به ذکر است که سليمان ميرزا اسکندری، رضا روستا، محمد بھرامی، مرتضی

در گذشت و .  خ١٣٢٢ ]جدی[ دی١٧از ميان اين افراد سليمان ميرزا در تاريخ . ِکانديداھای حزب در شھر تھران بودند

گان  صالحيت نمايند.  خ١٣٢٣ ]حمل[چندی بعد در فروردين.  کانديداھا نيز نتوانستند آرای الزم را کسب کنندۀبقي

  . کار خود را  آغاز نمودندًد شد و آنان رسمائيأی در مجلس تئ توده

   ادامه دارد
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