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  چلنگريان .م

  ٢٠١۶  اگست٠٣
  

 ۴ - ميرزا ِفرزندان سليمان
 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
   آزادی مطبوعاتۀتشکيل جبھ

ِآتش جنگ عليه فاشيسم ھيتلری ھنوز برافروخته بود و جناح راست به رھبری دربار سلطنتی از يک سو و سيد ضيا ِ  ءِ

در چنين شرايطی . از طرف ديگر پرچم ارتجاع را در دست داشتند)  خ١٢٩٩ اسفند ٣عامل کودتای  (ئیالدين طباطبا

اين . رھبری حزب تصميم گرفت تا روزنامه ھای ليبرال، چپ و مخالف ديکتاتوری را دعوت به تشکيل يک جبھه نمايد

بايست يک کارزار کشوری را عليه فاشيسم و ديکتاتوری اشراف و دربار  يک مجموعه از مطبوعاتی بود که می جبھه

اين جبھه در . صالحات اجتماعی در کشور بودمحوريت اين جبھه اجرای قانون اساسی و ا. سلطنتی رھبری کند

 نشريه بودند ١۴ نفر از ١۴ مزبور ۀسسين جبھؤم. نام گرفت"  آزادی مطبوعاتۀجبھ"تشکيل و .  خ١٣٢٢ ]اسد[مرداد

  کننده ءمديران جرايد  امضا. . . « : در اين بيانيه چنين آمده بود.  کرده بودندء اعالم موجوديت آن امضاۀکه بر پای بياني

 با يکديگر ءنمايند که با تمام قوا افقت می را تشکيل داده و در اصول زير مو" آزادیۀجبھ"ای به اسم  در اولين قدم، جبھه

ً ضمنا. معاضدت و ھمکاری نموده و برای تقويت اين جبھه و نيل به آرزوی خود از ھيچ گونه فداکاری مضايقه ننمايند

 ه عليً فردا و مشترکاءشود که با تمام قوا ن اصول موافقت دارند دعوت میخواھان و اشخاصی که با اياز عموم آزادي

  :خواھی حاضر و آماده نمايند ِاوضاع و عوامل ديکتاتوری و ارتجاع مبارزه نموده زمينه را برای نھضت حقيقی آزادی

 گردد شديد با ھر نوع انحراف از قانون اساسی و حکومت ملی که از ھر شخص يا مقامی ناشی ۀمبارز.  

 قطع ايادی عمال استبداد و ارتجاع از دستگاه اجتماعی  

 ديکتاتوری و به دست آوردن مشروطيت حقيقیۀِمجاھده در برانداختن اصول و تشکيالت دور ِ  

 ١» آزادیۀجبھ«خواه برای تقويت رکز قوای ملی و وحدت عناصر آزاديمجاھده در تم  

)  نشريه آژير(وری  جعفر پيشه- ٢)   نشريه آزادگان(عزت پور- ١: ند آزادی به اين شرح بودۀ جبھۀگان بياني امضا کنند

)   نشريه خورشيد ايران(پاسارگاد -۵)  نشريه تجدد ايران (ئیمحمد طباطبا-۴)  نشريه باختر امروز(حسين فاطمی -٣
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نشريه (احمد ملکی -٩)  نشريه رھبر(ايرج اسکندری -٨)  نشريه دماوند(فتاحی - ٧)  نشريه داد(عميدی نوری -۶

-١٣)   نشريه مردم(دکتر رادمنش -١٢)   نشريه فرمان(شاھنده -١١)   نشريه صدای ايران(صادق سرمد -١٠)  ستاره

  ) .مجله محيط (ئیمحيط طباطبا- ١۴)   نشريه نجات ايران(محمد فروزش 

غير از . يه افزايش يافت نشر٣۵ھا به  اما پس از مدتی نشريات ديگری از ديگر شھرھا به اين جبھه پيوستند و تعداد آن

نگاران نيز به صورت ھوادار از جبھه دفاع  ِنگاران عضو جبھه برخی از روشنفکران و روزنامه نشريات و روزنامه

ای به مناسبت تشکيل جبھه در کلوپ حزب توده شرکت جست و  که در جلسه" ملک الشعرای بھار"از جمله . کردند می

 آزادی نام ۀای به عنوان ارگان خود پرداخت که جبھ ادی اقدام به انتشار روزنامه آزۀجبھ. به ايراد سخنرانی پرداخت

نخست وزير وقت " علی سھيلی"در مقابل جناح راست نيز آرام ننشست و . اين روزنامه تا يک سال منتشر گرديد. داشت

» تکدر خاطر ملوکانه«ِ واھی ۀتوقيف نشريات تنھا به بھان. ِاقدام به تعطيلی برخی از نشريات منتسب به جبھه نمود

 اطالعات نيز که در اردوی جناح راست قرار داشت عليه ۀول روزنامؤعباس مسعودی مدير مس. گرفت صورت می

  .ھا را تھديد نمود  فراوانی نمود و بارھا و بارھا به صورت علنی آنۀنشريات مزبور توطئ

ھا و حمايت حزب  نھاد امتياز نفت شمال از سوی شورویعمر جبھه عمال حدود يک سال و نيم بود و با مطرح شدن پيش

ھا   پيوستند، چپءبخشی از نشريات به اردوی سيد ضيا. گی گرديدِت مزبور دچار انشعاب و چند دستتوده از آن تشکيال

  . منفی پيوستندۀ و بقيه به دکتر مصدق و طرفداران تز موازندبا حزب توده باقی ماندن

  

  ھای اوليه ندیب  اول حزب و جناحۀکنگر

در اين جا .  اول حزب بودۀ اشاره کرديم کنفرانس اول ايالتی مقدمه و يا آزمونی برای برگزاری کنگرًطور که قبال ھمان

 ۀلمان در جبھاھای پی در پی ارتش سرخ شوروی در شرق اروپا و شکست ارتش  الزم است يادآوری کنيم که پيروزی

ِت  اتحاد شوروی و احزاب طرفدار آن را در جھان باال بردمحبوبي.)  م١٩۴٣مه (جنگ ستالينگراد  در ايران نيز اين . ِ

ِھای کارگری منتسب به حزب از سوی ديگر برای باال بردن سطح  ھای اتحاديه ھا از يک طرف و موفقيت پيروزی
ِدستمزد، مجبور کردن کارفرمايان به پذيرش اتحاديه ِباعث ھجوم تعداد کثيری از. . . ھا و  ِ  کارگران، دھقانان و ِ

ِالبته برخی از اين متقاضيان جديد ھدفشان عدالت و اصالحات اجتماعی نبود و با مقاصد . روشنفکران به حزب گرديد
  .پيوستند ِ به صفوف حزب میئیشخصی و درکی خرده بورژوا

ِ اين افزايش اعضا باعث گسترش تشکيالت حزب در بين کارگران، زنان، جوانان و دھقانان ِ  ايران شد و اين اتفاق ِ

  . کرد   اول حزب را برجسته میۀِضرورت برگزاری کنگر

اين کنگره با شرکت . ِدر تھران در محل کلوپ حزب افتتاح شد.  خ١٣٢٣ ]اسد[ مرداد١١ حزب سرانجام در ۀکنگر

ی ئ  منطقهۀيت کم١٢ محلی و ۀ کميت٨٠ِ شھر ايران که شامل ۴٨ نفر عضو از ٢۵٨٠٠ نفر به نمايندگی از سوی ١۶٨

 بر چه ءِ تعداد اعضا کمتر بوده اين اعضاًھای کوچک که احتماال البته معلوم نيست در شھرستان. بودند، صورت پذيرفت

  .اند اساسی انتخاب شده

ِدکتر رضا رادمنش دبير اول وقت حزب ترکيب اعضای اين سازمان سياسی را به اين شرح اعالم نمود ِ :٧۵ %

اين ترکيب نشان . ان و دھقانانئيروستا% ٢روشنفکران و کارمندان و % ٢٣ُخرد، بيش از گران  کارگران و صنعت

ِ سياسی ۀبه اين سو توانسته بودند جدا از بدن.  خ١٣٢٢ِھای کارگری منتسب به حزب توده از اواسط سال  دھد اتحاديه می
ِاين تشکيالت، عضوگيری وسيعی از ميان طبق ِگران کوچک ر  کارگر و صنعتۀِ در حقيقت اقبال حزب . ا صورت دھندَ

ِ، بلکه از مبارزات صنفی کارگری است)با مشی رفرميستی(ِنه از مبارزات سياسی   در ًبرای مثال حزب توده عمال. ِ
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کار با  کار و برنج تنباکوِ کارگران ۀدر رشت اتحادي: ھای کارگری بيرون آمد ِشھرھای رشت و اصفھان از دل اتحاديه

در . ِ حزب از دل آن بيرون آمدۀ فعال شده و پس از آن اولين شعب١٣١٠-١٣٠٠ ۀِرزات کارگری دھ سنت مباۀپشتوان

ِ و پشتيبانی وکيل جوانی به نام ئیِاصفھان نيز کارگران نساجی با راھنما  کارگری را تشکيل ۀاولين اتحادي" تقی فداکار"ِ

ِ ايالتی اصفھان از ميان آن اتحاديه سرۀداده و پس از آن شعب   . برآوردِ

برای نظارت بر کار کميته ( مرکزی و يک کميسيون تفتيش ۀِبرای ھدايت و رھبری حزب در خالل کنگره يک کميت

  : اول به شرح زير استۀاعضای کميته مرکزی منتخب کنگر. انتخاب گرديد) مرکزی

ايرج  -۶احسان طبری   -۵    آرداشس آوانسيان  -۴محمد پروين گنابادی   -٣محمد بھرامی    -٢نورالدين لموتی    -١

  فريدون کشاورز- ١١عبدالصمد کامبخش   -١٠محمود بقراطی   -٩رضا رادمنش   -٨علی اميرخيزی   -٧اسکندری   

  :اعضای کميسيون تفتيش کل نيز عبارت بودند از

 احمد -٧   رضا روستا-۶ّعلی علوی   -۵خليل ملکی   -۴عبدالحسين نوشين   -٣ حسين جودت   - ٢مرتضی يزدی   -١

   الدين الموتیء ضيا-٩نورالدين کيانوری   -٨قاسمی   

دکتر محمد بھرامی، دکتر :  نفر به عنوان دبير کل انتخاب شدند که عبارت بودند از٣ اين بار به جای سليمان ميرزا 

ير کل يکی از  دب٣انتخاب ).  نفر بودند۵٣ِ نفر از اعضای پيشين گروه ٣که ھر (رضا رادمنش و نورالدين الموتی 

دبير " يا اقدام به انتخاب ًچرا که اين احزاب عموما. ِموارد نادری است که ممکن است در احزاب چپ صورت بگيرد

اين . نمايند انتخاب می" دبير اول"ه يک نفر را به عنوان ئيت اجراأو يا به حالت سخنگوی کميته مرکزی و يا ھي" کل

ِ مرکزی است که ما در صفحات بعدی به طور مفصل ۀاز اختالف نظر در کميتای نشانه )  دبير کل٣(شکل از انتخاب 
ِ سال فعاليت، بخشی از کادرھا از موضوعات ٣ِکنيم که در طول  تنھا در اين جا به اين نکته اشاره می. پردازيم به آن می

 ۀ سال با دادن وعد٣ِطول اين رھبری در . ِمختلفی ناراضی بوده و اين نارضايتی را به رھبری حزب منتقل نموده بودند

اما کنگره مکان مناسبی بود . اصالح و رفع اين مشکالت توانسته بود منتقدين و ناراضيان را آرام و اميدوار نگاه دارد

. نظرھا در ھمين کنگره ظھور کرد اولين اختالف. گان مطرح سازند  نمايندۀتا اين گروه مباحث خود را در برابر ھم

ھر دو . بود" ای انورخامه"و پس از او " خليل ملکی "ۀاز کنگره بر عھد) تر و يا کمی قبل( در خالل ِرھبری اين گروه

ِانتقادات خليل ملکی .  نفر بودند۵٣ گروه ۀھای شناخته شد نفر به تازگی به عضويت در حزب درآمده و ھر دو از چھره
اما قبل از پرداختن به . ِعدی درون تشکيالت بودابا در کنگره طرح شد، مبنای مبارزات بحکه به طور علنی و بی م

  :ندازيميھای درون حزب ب ِموضع ملکی بد نيست نگاھی به جناح

 ھمان اعضای سنتی محسوب گروه اول. ھای باالی تشکيالت فعال بودند  دسته در رده۴ کنگره، ئیدر زمان برپا

س اين أدر ر. ای در حزب نبودند  رويهتغييراصالحات يا گونه   حزب را قبول داشتند و مايل به ھيچۀھا روي آن. شدند می

. توان طرفداران مشی انقالبی دانست  را میگروه دوم. گروه ايرج سکندری، رضا روستا و مرتضی يزدی قرار داشتند

مشابه (آميز ناراضی بوده و خواھان تشکيل حزب کمونيست  ی، رفرميستی و مسالمتئ  شکل جبھهۀاين گروه از ادام

س اين گروه اردشير آوانسيان و عبدالحسين نوشين قرار أدر ر. بودند.)  م١٩١٧ تا ١٩١۴ھای   بلشويک سالحزب

طلب به  ناميم چون اين گروه با گره زدن ماسک انقالبی و يا اصالح طلبان می  را گروه فرصتگروه سوم. گرفته داشتند

س أدر ر. ھا در حزب را عقيم کرد ھای آن داده و فعاليتثير قرار أھا را تحت ت دو گروه مزبور نزديک شده و حرکت آن

 به اصرار و وی او به سختی به عضويت حزب پذيرفته شده بود و پذيرش.  قرار داشتعبدالصمد کامبخشاين گروه 

ليس سياسی ھمکاری کرده، و نفر با پ۵٣ِکامبخش متھم بود که در جريان دستگيری گروه . ِپشتيبانی دفتر کمينترن بود
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 ۀ کامبخش طرفدار و سر سپرد٢. تقصيرھا را به گردن دکتر ارانی انداخته استۀضای گروه را لو داده و ھماع

س اين گروه قرار داشتند أدر ر) شوھر خواھر کامبخش(غير از وی احمد قاسمی و نورالدين کيانوری . ھا بود شوروی

گروه . دادند ھا را به او می ھای آن  فعاليتطلبان نفوذ کرده و اخبار که به شکل ابزارھای او در گروه اصالح

  . دوم قدرت را به صورت کامل قبضه کردۀ با گروه اول متحد شد و در خالل کنگرًطلبان بعدا فرصت

  . ھا را در توضيحات بعدی خواھم آورد ھای آن ِطلبان به رھبری خليل ملکی بودند که شرح فعاليت گروه چھارم اصالح

 مورد مشخص را در ٢او . طلبان بود ھا و مطالبات اصالح  خواستۀه در بر گيرندِسخنرانی ملکی در کنگر

چرا که اين انتخابات . کرد اول آن که حزب نبايستی در انتخابات مجلس شرکت می: ھايش مطرح ساخت صحبت

 آب در آسياب ِشرکت حزب در اين انتخابات ريختن. ھا از انقالب است ِفرمايشی و قالبی بوده و ھدفش دور کردن توده

معتقد بود در اين سه سال ملکی . ِ عناصر ناسالم و مشکوک از درون حزبۀدوم تصفي. ارتجاع حکومتی است

او باور داشت که بخشی از اين عناصر . اند طلب و مشکوک وارد حزب شده عناصر فرصت)  يک سال خيرًمخصوصا(

اما نکات مطرح شده از سوی خليل .  حزب ضروری استۀھا از سطوح باالو بدن  آنۀ مرکزی ھستند و تصفيۀدر کميت

ِدر خاطرات فعاالن و رھبران وقت حزب به .  اول نبودند ۀِاالت و نکات اعتراضی در حزب و در کنگرؤملکی تنھا س ِ
. تر است الدين الموتی از ھمه جامعءِبندی ضيا ھا جمع در ميان اين نوشته. کنيم نکات مختلف ديگری ھم برخورد می

  :االت اساسی در کنگره مطرح شدؤوتی معتقد است که اين سالم

ھای متعددی است که ھدف  ای ضعيف از گروه  جبھهًی است يا صرفائ ِسياسی تودهِآيا حزب يک سازمان  )١

  مشترک دارند؟ 

ِآيا حزب طرفدار روش غير انقالبی برای قبضه کردن قدرت است يا به زودی روش انقالبی را بر می )٢   گزيند؟ ِ

حمايت کرد، يا ) ھای انگليس از جمله امپرياليست( متفقين ۀن جنگ جھانی نزديک است آيا ھنوز بايد از ھمپايا )٣

  ٣حمايت بايد به طور مشخص به طرف اتحاد جماھير شوروی معطوف گردد؟

 آن سر در گمی بين. ِدرون حزب است) نوسان به چپ و راست( سردرگمی و سانتريسم ۀ بيان کنند،االت و نکاتؤاين س

ِکه بايد کمونيست بود و عليه نيروھای کھن جامعه شوريد يا چپ رفرميست بود و به اصالح گام به گام جامعه ھمت 
ِفشار و چرخش به راست ِنوشين به راه اول معتقد بودند اما با نفود کامبخش در گروھشان و - طيف آوانسيان. گماشت

ِ کارگران ۀاين طيف تنھا توانست در قيام مسلحان. زب نبودندِ مشی کلی حتغيير قادر به ًسکندری عمال-طيف روستا
و اين درست در زمانی بود که ارتش . دخالت داشته باشد.  خ١٣٢۵ ]قوس[ زير آب مازندران در اواسط آذر ماهۀمنطق

برخی از ھواداران حزب . ِھای شمال و شمال شرقی ايران از راه مازندران راھی آذربايجان بود ِبرای سرکوبی جنبش

و برخی در . ھا است قصد تبديل آرام حزب به يک سازمان انقالبی را داشتند  آنۀ برجستۀنمون" دکتر اسحاق اپريم"که 

بنا .  درآوردندءھای کارگری با گرايش کمونيستی به اجرا  اين طرح را در ھستهباقر امامیِبيرون از حزب به رھبری 

  .ِ کمونيستی ھرگز نتوانست در قامت حزب توده، نظر و سبک کار خود را پيش ببرد-بر اين خط انقالبی 

 پارلمانتاريستی ۀح اصالح ساختار حزب و دور شدن از مبارزطلبان بود که با طر با اين توضيحات تنھا خط اصالح

ھای کامبخش حتا قادر به  طلبان با توطئه و رايزنی اما اصالح. قصد ارتقای اين تشکيالت را در شرايط موجود داشتند
                                                 

روزی به دستور کامبخش در يکی از اتاق ھای فلکه برای دکتر ارانی  « : نفر در اين باره می نويسد ٥٣ دکتر جھانشاھلو از اعضای گروه  2
در آن جا دکتر ارانی ھر چه گفت که من نام . به اصطالح دادگاه حزبی تشکيل دادند و چند تن را که موافق می پنداشتند به آن جا فرا خواندند 

 در پروندۀ آقای کامبخش که بارھا در ادارۀ سياسی برای من خوانده اند کسی را نگفته ام و ننوشته ام و پروندۀ من شاھد است و اين تھمت ھا
ما و بيگانگان سرگذشت دکتر » . . . چون مدعی و داور ھمه از دور و وری ھای آقای کامبخش بودند . کسی باور نکرد . نوشته شده است 

  ٥٧صفحه /١٣٨٠/انتشارات ورجاوند/ نصرت هللا جھانشاھلو
  ٣٥٨ تا ٣٥٦ صفحات – انتشارت چاپخش – نوشته ضياءالدين الموتی - جنبش ھای چپ- مبارزۀ سياسی و اجتماعی ايران فصولی در تاريخ  3
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م ئي و يا بھتر بگوبندی جناح کامبخش در حقيقت از جناح٤.ِگان خود به کميته مرکزی يازده نفره نيز نشدند  ِفرستادن نمايند

  ٥.ِھای درون حزب متولد گرديد ِبه ھم ريختن جناح

ِ وسيع و سراسری حزبی دستاورد مھمی به جا نھاد و آن تجمعھای درون کنگره که بگذريم، اين  بندی اما از جناح
و .  خ١٣٢٠ ]حوت[ مصوب اسفندۀالزم به يادآوری است برنام.  قطعی بودۀنامو اساس) مرامنامه(تصويب برنامه 

  .گان کنگره بود  نمايندۀی ھمأ رۀنامه و برنامه  نتيجس ايالتی موقتی بودند و اين مرامکنفران

ِ است که اساس کار حزب را  نامه اول را بازگو کند ھمين مرامۀ کنگرۀھای حزب در آستان توان ديدگاه اولين سندی که می
  :داد  اصل قرار می۵بر 

  .وران است خواه و پيشه ِديده يعنی کارگران آزادی ب طبقات ستمحزب توده حز: تعريف حزب-اصل اول

ِ حزب خواھان استقالل و تماميت ارضی ايران است و عليه ھر گونه استثماری در کشور ايران مبارزه -اصل دوم ِ
  .کند می

ح جھانی ِ تساوی حقوق ملل و صلۀخواه بر پاي ِحزب خواھان ھمکاری دوستانه با کليه کشورھای آزادی- اصل سوم

  .باشد می

ِحزب خواستار استقرار يک حکومت ملی و رژيم دمکراسی واقعی می- اصل چھارم   .باشد ِ

ِکند و خواستار به وجود آمدن يک  ِحزب عليه نظم اقتصادی قديم مانند فئوداليسم و اقتصاد دھقانی مبارزه می-اصل پنجم
  ٦.مام مردم استدستگاه اقتصادی و متمرکز است که بر اساس حمايت از منافع ت

ِھای فکری  ِی کمونيسم مارکس و پايهئ  اصل با اصول پايه۵کدام از اين  م متوجه خواھيم شد که ھيچئياگر کمی دقت نما
. سازد المللی را مطرح می  صلح بينألۀ کارگر ھيچ ارتباطی ندارد مگر اصل سوم که مسۀِداری طبق جنبش ضد سرمايه

 تئوريک نيست و ًروشنفکری صرفا.  کارگر گرفته شده استۀاست که از جنبش طبقکمونيسم مارکسی آن تئوری مدونی 

داری   توليد سرمايهۀشيو. باشد می) سياسی و فرھنگی- اجتماعی- اقتصادی(داری   مناسبات سرمايهۀرحمان ِاساس آن نقد بی

 را ھدف کاربيگانه شده و مزدیکار و مناسبات ميان کار و سرمايه يعنی  ارزش اضافی توليد ِو استخوان بندی آن يعنی

تماميت "ِمقوالت مطرح شده در پنج اصل فوق ھمانند . دارد قرار داده و مبارزات اجتماعی را به آن معطوف می

کدام با کمونيسم و تحزب کمونيستی ارتباطی  ھيچ" عليه فئوداليسم:  مبارزهۀمرحل"، " رژيم دموکراسی"، " ارضی

 ۀِز ھواداران و وفاداران حزب توده به ما پاسخ خواھند داد که مناسبات توليدی در دھبی شک بخشی ا. نداشته و ندارد

نامه نيز اقتضای آن  طرح چنين اصولی در مرام. آورده است گيری را پديد   خورشيدی چنين موضع١٣٣٠ تا ١٣٢٠

 ۀ دور شدن از مناسبات و شيو قاجاريه گام به گام در حالۀِاين در حالی است که ايران پس از سلسل. باشد  شرايط می

                                                 
  در مورد مبارزات جناح ھای حزب در خالل کنگرۀ اول می توانيد به خاطرات رھبران و اعضای کميته مرکزی حزب با اين عناوين  4

  :مراجعه نمائيد 
 ١١۶ تا ٩٨صفحات – سازمان انتشارات ھفته –لد دوم خاطرات دکتر انور خامه ای  ج- فرصت بزرگ از دست رفته  
 ٣٥٥ صفحات – انتشارت چاپخش – نوشته ضياءالدين الموتی - جنبش ھای چپ-فصولی در تاريخ مبارزۀ سياسی و اجتماعی ايران  -

٣٥٨ 
  ٣٧٧ تا ٣٥٩ صفحات – مؤسسۀ انتشارات علمی –خاطرات ايرج سکندری به کوشش علی دھباشی 

 :ِو ھمچنين کتاب ھای تحليل و تاريخی 
  نشر – ترجمۀ کاظم فيروزمند، حسن شمس آوری، محسن مدير شانه چی – نوشتۀ يرواند آبراھاميان –ايران بين دو انقالب 

  ٢۶٧ تا ٢۶۴ صفحات –مرکز 
  ١۵٣ تا ١۴٩ صفحات –ئی  انتشارات عطا– ترجمۀ محمد رفيعی مھر آبادی – سپھر ذبيح –تاريخ جنبش کمونيستی ايران 

 در مورد توطئه گری ھای کامبخش در اين کنگره توضيح بيشتری نمی دھيم و باز خوانندگان را به ھمان منابع باال ارجاع می دھيم که مفصل  5
  .تر و دقيق تر به شرح وقايع می پردازد 

  ٦٥صفحه -١٣٦٠ - ت حزب توده ايران انتشارا-٥٧حزب توده از آغاز پيدائی تا انقالب بھمن – اسناد و ديدگاه  6
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) حتا در دوران اشغال ايران به دست متفقين(ِرشد انباشت سرمايه و تکامل ابزارھای توليد . ِتوليدی ارباب و رعيتی بود

يعنی .  توليد کنندگان از وسايل توليد صورت پذيردئی جداۀ صنايع پروستأسيسشد تا ھمزمان با ايجاد و  باعث می

فعال .  خ١٣٢٠ تا ١٣٠٠ھای  در سال...  ز صنعتی در تھران، اصفھان، تبريز و خوزستان و ھا و مراک کارخانه

توليد " به عنوان کارگر روزمزد به اين مراکز جذب شده و به ئی شھری و روستاۀشدند و بخش مھمی از جامع می

بردند و مالکيتی بر ابزار توليد   نمیتوليد کنندگانی که از توليد بھره ای. شدند  داری تبديل می  سرمايهۀجامع" کنندگان

ای با مناسبات  ِ حيات روابط ارباب و رعيتی در روستاھا ايران را به جامعهۀاما اين پروسه به دليل ادام. نداشتند

يعنی اقتصاد .  روابط مسلط بر آن بودئی تبديل کرده بود که روابط بورژوا»داری نيمه ارباب و رعيتی سرمايه نيمه«

  . داری بود سرمايه) سرکردگی(با ھژمونی " مختلط"آن دوره دارای شکل ايران در 

ای بسيار معدودی قرار داشت و فضای جنگی  ھا در دست عده  بود که اين سرمايهئیھا سال.  خ١٣٢٩ تا ١٣٢٠ھای  سال

ھمچنان افتان و ِبود اما رشد آن )  شکل ارزش اضافی به سرمايهتغيير ۀپروس( انباشت سرمايه ۀِباعث کند شدن پروس

  .خيزان ادامه داشت

به .  ثابت دچار افزايش شدۀگذاری در بخش سرماي  شده سرمايهتغييردچار .  خ١٣٢٩ تا ١٣٢۴ھای  اين روند در سال

پس از ملی شدن صنعت نفت و بين .  ميليارد لایر افزايش يافت٢۴ ميليارد لایر به ٩/٩طوری که اين ميزان سرمايه از 

اين ميزان باز ھم افزايش يافت چرا که ثروت و منبع عظيمی چون نفت در اختيار اقتصاد .  خ١٣٣٢  تا١٣٣١ھای  سال

 پولی ۀِتعطيل شده مبادالت پولی متمرکز در اين بانک به چرخ" بانک ايران و انگليس"ايران قرار گرفته و در پی آن 

دھد فئوداليسم در حال انحطاط است و  ران نشان می اين نگاه اجمالی به اقتصاد و مناسبات توليدی در اي٧.کشور بازگشت

 کارگر است پس سبک ۀ اجتماعی برای ايجاد دگرگونی طبقۀپس نيروی بالقو. داری در حال رشد  ديگر سرمايهئیاز سو

ِ کارگر و به دنبال کشيدن زحمتکشان روستا و صنعتگران خرد باشدۀ سازماندھی بايستی ايجاد حزب طبقۀکار و شيو ِ.  

ای که سراسر دھقانی  در جامعه. ھا رخ داد در ھمان سال.)  خ١٣٢٨(چين .  م١٩۴٩ جالب اين جا است که انقالب ۀنکت

ھای ارضی را تنھا راه حل آن جامعه  نگريستی بايستی رفرم بود و اگر کمی رفرميستی به شرايط اجتماعی آن کشور می

را در دستور کار خود قرار " مناسبات فئودالی"ن انقالبی اما حزب کمونيست چين قاطعانه واژگون ساخت. قلمداد کنيم

ِداده و بر ايجاد ارتش متحد کارگران جنوب و دھقانان مرکز و شمال کشور ھمت گماشت اين در حالی است که حزب . ِ

 در حال افزايش بودند، آن ھم در کشوری که مناسبات ً عضو داشت که دائما٢۵٨٠٠ اول خود ۀتوده در کنگر

  .فشرد  پای میئیداری در شھرھای بزرگش در حال رشد بود ولی حزب تنھا بر رفرميسم و اصالحات روبنا سرمايه

 افرادی ۀمجموع« : خوانيم نامه آمده چنين میدر مرام" طبقه"ريفی که از مفھوم در تع: گرديم  حزب بر میۀنام مبه مرا

مارکس (ھای جنبش سوسياليستی  مفھومی که کالسيک٨»که در اجتماع دارای منفعت واحد ھستند در يک طبقه جا دارند

تنھا از يک پارامتر )  مفھوم(اين تعريف .  متفاوت استًدھند با اين مفھوم کامال از طبقه ارائه می) ، انگلس و لنين

مارکسيستی طبقه با ) فرھنگ واژگان(در حالی که در ترمينولوژی . کند صحبت می" منفعت واحد"مشترک يعنی 

 ئیھيجدھم برومر لودر آثار کارل مارکس به خصوص در . شود تری بيان می تر و اجتماعی  مشخصھای ويژگی

: گرديم  نه به طور مشخص اما در جاھای مختلف با چنين تعبيری مواجه مینبردھای طبقاتی در فرانسه و بناپارت

ھا از نوع   درک آن- منافع -گی  ندتوليد وضعيت مشخصی دارند، نوع ز) وسايل(ھای اجتماعی که نسبت به ابزار  گروه

                                                 
  :مراجعه کنيد به کتاب .  خ١٣٣٢ تا ١٣٢٠ برای مطالعۀ آمار و ارقام رشد انباشت سرمايه و ميزان سرمايه ثابت بين سال ھای  7

  انتشارات پازند–سوداگر . نوشته م–) ١٣٠۴-١٣۴٠مرحلۀ انتقالی (رشد روابط سرمايه داری در ايران   
  - انتشارات حزب تودۀ ايران-٥٧حزب توده از آغاز پيدائی تا انقالب بھمن – اسناد و ديدگاه  8
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از طرفی شباھت منافع افراد يک طبقه با . ھای اجتماعی در تضاد است  فرھنگشان با منافع و درک ديگر گروه-گی  زند

 مورد نظر طبقه اما آن چه که ھم مارکس و ھم انگلس در مورد ٩.شود ھمديگر باعث نوعی ارتباط بين افراد طبقه می

لنين تعريف .  وجود نداردًناپذير طبقات با ھمديگر است که در تعريف حزب توده اصال  و تضاد آشتیقرار دارند ستيز

ِ که در سيستم تاريخی ئیبر اساس جاطبقات گروه ھای بزرگی از مردم ھستند که «: تری در اين مورد دارد مشخص

مقدار  بر اساس روش به دست آوردن و نيز ،بر اساس روابطی که با وسايل توليدی دارند، ِمعين توليد اجتماعی دارند

 از مردم ھستند که ئیھا طبقات چنان گروه.  از يکديگر متمايز می گردندشود سھمی که از ثروت اجتماعی نصيبشان می

 ديگری را ۀِ موقعيتی که در يک نظام معين اقتصادی دارد، حاصل کار طبقۀد در سايتوان ھا می يکی از اين گروه

  ]کيد ھا از ما استأت[» تصاحب کند

 طبقه و ۀدربار" آنتونيو گرامشی"يا " نيکوس پوالنزاس"ھا از جمله  ما با تعاريف ديگری از سوی ديگر مارکسيست

  .پردازيم ھا نمی مواجه ھستيم که در اين جا به آن) يا به تعبير گرامشی ھژمونی(طبقاتی ۀ سلط

ِگان   مطرح کردن بحث طبقه در واژً داشته باشد؟ آيا ھدف صرفاتواند  میئیراستی تعريف حزب توده از طبقه چه معناب
   مورد نظر است؟ يا علت ديگری دارد؟٢٠ ۀسياسی دھ

) انعکاس(بيان کننده " برخوردی"و " گيری موضع"، "تعريف"تحليل مارکسيستی بر اين اصل استوار است که ھر 

ھا انعکاس ِ درک  گيری موضع. يک طبقه و يا يک قشر باشدتواند  اين اليه می.   اجتماعی استۀِموقعيت طبقاتی يک الي

  ١٠.ھا و افراد ھستند طبقاتی گروه

منفعت «.  و ائتالفی استئیُ يک موضع خرده بورژواۀاز ھمين زاويه حزب توده نيز در تعريف طبقه انعکاس دھند

در اولين (مبارزه با فاشيسم : برمنفعت واحد مبتنی . ُيعنی ائتالف خرده بورژوازی و پرولتاريای ايران است» واحد

اين به ). در سومين مرحله(و مبارزه با دربار و اوليگارشی سلطنتی ) در دومين مرحله(، مبارزه با فئوداليسم )مرحله

ِمارکس و انگلس اساس درک تاريخی را بر .  طبقاتی و اعتقاد به نوعی آشتی طبقاتی استۀمعنای نقض اصل مبارز
تاريخ تمام «: ِقرار دادند و بر آن اساس سبک کار کمونيستی را روش فعاليت خود قرار دادند طبقاتی ۀقبول مبارز

  ١١.» طبقاتی استۀجوامع بشری تاريخ مبارز

 ادامه دارد

 
 

                                                 
  :مراجعه کنيد به ) است.  م١٨٤٩ِکه البته مورد بحث او دھقانان فرانسوی در سال ( برای شرح مفصل تر و عين جمالت مارکس  9

 ١۶٧حه صف- نشر مرکز-چاپ اول- ترجمه باقر پرھام- کارل مارکس-ھيجدھم برومر لوئی بناپارت  
  و به زودی منتشر . اين کتاب در دست انتشار است ( ترجمه حسن مرتضوی - کارل مارکس–فصل دھم جلد سوم کتاب سرمايه

 .)خواھد شد 
مادامی که افراد فرا نگيرند در پس ھر يک از جمالت و « :  و برای تکميل توضيح باال بد نيست به نقل جمله ای از لنين بپردازيم که  10

ۀ سفيھان جو کنند ، در سياست ھمواره قربانی و منافع طبقات مختلف را جست  وعده و وعيدھای اخالقی ، دينی ، سياسی و اجتماعیاظھارات و
  ٢٧ صفحه – بی ناشر - ترجمه محمد پورھرمزان- لنين.ا .  و -)يک جلدی(منتخب آثار / » فريب و خود فريبی بوده و خواھند بود

 به نقل از کتاب ٢٧٦ صفحه – نشر آگه – حسن مرتضوی و محمود عباديان ۀ ترجم–رکس و فردريش انگلس  کارل ما– مانيفست کمونيست  11
   سال١٥٠مانيفست پس از 


