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 مقدمه

تاریخ جنبش طبقه کارگر در طول صد سال اخیر، از ایجاد حزب کمونیست ایران در 
تیرماه 1299 و تاسیس حزب توده ایران تا کنون فراز و نشیب های فراوانی داشته است. 
آنچه در این میان، مسئله نظر دادن و جمعبندی را مشکل و بغرنج می کند، نبود یک 

تاریخ جمع آوری شده براساس اسناد است.
مجموعه ای که در اختیار دارید، گردآوری بخشی از نوشته های به جا مانده از فعالین 
جنبش کارگری و سیاسی گذشته است و بدون شک دارای نواقص و کمبودهای زیادی 
محدودم،  امکانات  علت  به  که  آن  نخست  دارد.  زیادی  علل  که  باشد  داشته  می تواند 
دسترسی به مطالب و اسناد زیادی را  نداشتم در ثانی من نویسنده نیستم ولی دغدغه 
مسائل کارگری و جنبش کمونیستی در وجودم نهادینه شده است. با مسائل سیاسی در 
محیط خانواده آشنا شدم و از سنین نوجوانی در تعطیالت تابستانی مدارس در کارخانه 
سنگ کوبی و موزائیک سازی کارگری کردم. پس از اتمام تحصیالت دبیرستانی از 
سال 13۴۶ در ماشین سازی تبریز با گذارندن یک دوره تخصصی در رشته ابزاردقیق 
و  مشکالت  بامسائل،  بیشتر  هرچه  درکارخانه  شدم.  کار  به  مشغول  چکسلواکی  در 
خواسته های کارگران آشنایی پیدا کردم. در اثر تماس با تعدادی از کارگران فعال بیشتر 
به ریشه و علل مسائل سیاسی و کارگری پی بردم، در زمان برگزاری خیمه شب بازی 
دوهزار و پانصد ساله در پخش اعال میه در افشاء چهره شاهان شرکت داشتم. با شروع  
با بیمه از سال 13۵1- 13۵0 پس از شرکت در  اعتراض های کارگران در رابطه 
اعتراض و اعتصاب کارگران ماشین سازی تبریز از چرخه نیروی کار اخراج شدم. 
از فروردین 13۵8 درماشین سازی تبریز به کار مشغول و اردیبهشت 13۵9دوباره 

از هم زیستی با طبقه خود به اجبار محروم شدم.
از آن زمان تا به امروز با درس گیری از نکات مثبت و منفی گذشته و با قبول سهم 
خود از اشتباهات گذشته، در راه تحقق آرمان های طبقه کارگر به مبارزه  در حد توان 

ادامه می دهم. 
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این گردآوری بازبینی و بررسی مختصری از زمان شکل گیری هسته اولیه طبقه کارگر 
تا اواخر سال 1333 است که در اختیار طرفداران و عالقمندان طبقه کارگر و آنانی که 
دل در گرو رهائی انسان ها از جنگ و غارت و اشغالگری دارند و برای ساختن جامعه 
ای آزاد، آباد و شکوفا تالش می کنند، قرار می گیرد. به امید این که گامی باشد هر چند 

کوچک در رابطه با تجربه آموزی از مبارزات قهرمانانه طبقه کارگر.
با سپاس فراوان از تمام دوستان به ویژه رفقا رویا و امید که در جمع آوری این مجموعه 

مشوق و کمک من بودند .
حسین بهادری
اسفند 1397
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  بازبینی مختصری از زمان شکل گیری تا اواخر سال ١۳۳۳

سیمای عمومی طبقه کارگردرجهان : 
امروز طبقۀ کارگر درسه بخش مهم  اقتصادی، - صنعت، خدمات و کشاورزی – به 
طور متمرکز به کار مشغول است.  طبقه کارگر در جوامع سرمایه داری به مجموعۀ 
افرادی گفته می شود که درعرصه تولید نعم مادی، در بخش هایی ازصنایع تولیدی  
و  ساختمان  و  راه  و  نقل  و  حمل  معادن، صنعت  استخراجی  صنایع  یعنی صنعتی، 

کشاورزی به کار مشغولند و ارزش اضافی تولید می کنند.

بخش دیگری از طبقه کارگر، افرادی هستند که در رشته های مختلف خدمات به کار 
مشغول هستند. این دسته از کارگران با این که در تولید به طور مستقیم شرکت نداشته 
و به یک معنی از نقطه نظر تولیدی مولد نیستند، ولی به دلیل تولید ارزش اضافی که 
منجر به انباشت سرمایه می شود جزء طبقه کارگر محسوب می شوند. بخش دیگری از 
طبقه، کارگران کشاورز هستند که در شرکت های کشت و صنعت و مزارع مختلف 
صنعتی به کار و تولید ارزش اضافی مشغولند. در کشورهای پیشرفته صنعتی به علت 
مکانیزه بودن کشاورزی، کارگران این بخش به شدت استثمار شده و به این طریق در 

این بخش نیز ارزش اضافی تولید شده به صورت سرمایه ای کالن انباشت می شود.

پرولتاریای صنعتی از نظر کمیت، تمرکز و نقش آن در تولید، در جایگاه ستون 
فقرات طبقه کارگر قرار دارد. و درموسسات بزرگ تولیدی متمرکز است و در تغییر 
و تحوالت اجتماعی نقش کلیدی دارد. کارگران صنعتی چون از نقطه نظر مادی با 
تولید انبوه سر و کار دارند، بیش از دیگر بخش های طبقه کارگر به خصلت اجتماعی 
بودن تولید آگاه می شوند. و به همین دلیل درصورت فراهم شدن عامل ذهنی، آمادگی و 
پتانسیل اجتماعی کردن توزیع نعم مادی تولید شده را بیش از دیگر بخش های کارگری 
بخش  این  تالش  و  دست  در  جامعه  ی سرمایهداری  موجودیت  منظر،  این  از  دارند. 
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ازطبقه کارگر قرار گرفته است: زیرا قسمت اعظم احتیاجات مادی جامعه، و بیشترین 
ارزش اضافی را درکشورهای سرمایه داری این کارگران تولید کرده و انباشت عظیم 
سرمایه در کشورهای امپریالیستی عمدتاً ازغارت کار این بخش از کارگران بدون این 

که خود سهمی از آن داشته باشند، به دست می آید. 

در  تغییرات شگرفی  پیشرفته  تکنولوژی  کاربرد  به  و  تاثیر  در زمان حاضرتحت 
برخی  اهمیت  از  و  آمده  بوجود  جدیدی  رشتههای  است.  گرفته  صورت  امرتولید 
رشتههای دیگر کاسته شده است. نقش و ارزش کارگر ماهر افزایش یافته و اهمیت 
کلیدی کارگران صنعتی هرچه بیشتر آشکار شده است. سرمایه داری با به کارگیری 
به  مجرب  و   کاردان  دیده،  آموزش  ولی  کمتر  کار  نیروی  با  پیشرفته،  تکنولوژی 
بازدهی هرچه بیشتر دست یافته است . در نتیجه، در ترکیب کمی، کیفی ساختار طبقه 
کارگر تغییرات بسیاری صورت گرفته و نقش کارگران غیرماهر تقریبا از بین رفته 
است. تداوم رشد این پروسه باعث رشد بیکاری و فالکت هرچه بیشتر طبقه کارگر 
شده است. و درشرایطی که سرمایه مالی با سرمایه انحصارها فراملیتی ترکیب شده 
است، عمل کرد سرمایه داری، جهان را برسر دو راهی بربریت یا سوسالیسم قرار 
داده است. در این شرایط نگاهی به گذشته و آموختن از تجارب مثبت و منفی از آنان، 
یک امر ضروری و الزم و یکی از شروط واکسینه شدن در برابر اشتباه های گذشته و 

جلوگیری از به کار برد دوباره آن ها به شکلی دیگر در آینده است. 

پیدایش طبقه کارگر ایران 
 درآغاز قرن یازدهم هجری مطابق با دهه 70 قرن دهم شمسی با انتقال صنعتگران 
ارمنی ازآذربایجان به اصفهان توسط شاه عباس صفوی نطفه های اولیه شکل گیری 
طبقه کارگر در ایران بسته شد. این صنعتگران در رشته های اسلحه سازی، ریخته گری، 
و...  سازی  سفال  بافی،  قالی  رنگرزی،  نساجی،  زینتی،  صنایع  مینیاتور،  نجاری، 
مشغول به کار شدند. از این رو اواخر قرن دهم شمسی با رشد صنایع، به ویژه صنعت 

نساجی و قالی بافی همراه بود.

صنعت نساجی در قرن یازدهم سرآمد تمامی صنایع بود، به گونه ای که کارگاههای 
نساجی در شهرهای اصفهان، کاشان، یزد، کرمان، شیراز، مشهد، تبریز و... دایر و 
پارچه های ابریشمی، زربفت و مخمل تولید و عرضه می کردند. در این زمان فئودالیسم 
دولتی توسط سران صفویه و قزلباش برمحور سلطنت در ایران مستقر بود. و مناسبات 
قالب صنعتگری و  پیشا سرمایه داری در  یافته و نطفههای  کاالئی در حد خود رشد 
تجاری بوجود آمده بود. اگرچه اوایل قرن یازده )قرن 17میالدی( با ایجاد، رشد و 
تاریخ  این که در طول  دلیل  به  پایانش از یک سو  اما  شکوفایی صنایع شروع شد، 
ایران مالکیت به عنوان یک حق شناخته نشده و سرنوشت تمامی آحاد مردم اعم از 
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لشکری و کشوری در اختیار فرد اول مملکت قرارداشت و در هر لحظه  پرنفوذ ترین 
اموال شان  به شاه، می توانستند مورد غضب شاه  واقع شوند،  افراد  و نزدیک ترین 
غارت و به قتل برسند. این چنین بود که کسی به غیر از تعدادی از مقربین نزدیک به 
شاه در فکر انباشت سرمایه و به کار انداختن آن در زمینه های تولیدی نبود. از سوی 
دگر در اثرتمایالت ارتجاعی و مال اندوزی حکام وقت  فشار برای دریافت مالیات 
وعوارض بر پیشه وران، صنعتگران و تجار بیشتر می شد، این فشارها درهم سوئی 
با اعمال جور و ستم بر دهقانان توسط  تیولداران و کارگزاران حکومت، جامعه را به 
رکود، رخوت و سکون کشاند و رشد جامعه را در زمینه های مختلف تولیدی به شدت 
کاهش داد. در نتیجه اواخر قرن یازدهم مطابق با قرن 17 میالدی با سیر نزولی صنایع 

و فالکت مردم به پایان رسید. 

از اوایل قرن هیجدهم در اثر ظلم و ستم شاهان صفوی برمردم، گام به گام جامعه 
ایران دچار بحران های اجتماعی، سیاسی و اقتصادی شد. ازهر گوشه و کنار مملکت 
صدای مخالفت با حکومت مرکزی بلند شده بود. دهقانان برای رهائی از بیگاری ها و 
پرداخت مالیات های کمرشکن بر ضد مباشران و تیولداران قیام می کردند. نا رضایتی 

مردم و قیام دهقانان مقدمات سقوط سلسله صفوی را فراهم کرد.

درسالهای پایانی قرن12)مطابق با دهه 20 قرن هیجدهم( رشد جامعه و شکل گیری 
از رویدادهای  متاثر  قرن  از یک  بیش  ایران در طی  تغییر کرد و جامعه ی  طبقات 
اجتماعی، سیاسی و اقتصادی و نفوذ گسترده کشورهای استعماری )انگلیس، روسیه 
کشوری  به  پیشرفته،  زمینهها  بعضی  در  و  مستقل  کشوری  از  فرانسه(  و  تزاری 
وابسته  تبدیل شد. روند رشد وابستگی به غرب باعث رشد نزولی و نابودی برخی از 
صنایع شد و با شکل گرفتن بورژوازی وابسته )کمپرادور( زوال بورژوازی ملی و 
نقش مترقی آن در جنبشهای دمکراتیک اجتماعی شروع شد. به طوری که در اواخر 
قاجار و در آستانه انقالب مشروطیت بعد از گذشت بیش از یک قرن از ظهور صنایع 
ایران به رغم وجود طبقات، به دالیل  اقتصادی و روابط  ناشی از آن در  و رونق 
بود،  نگرفته  اجتماعی– سیاسی صورت  نظر  از  بندی طبقات  هنوز صف  گوناگون 
و طبقات در مبارزه با استبداد فردی و بی قانونی حاکم به خاطر ایجاد یک حاکمیت 

قانونمند از نظرعینی باهم، همزیستی داشتند. علل عدم صف بندی طبقات:

الف – نظر به این که در ایران شیوه حکومتی استبدادی و فردی بود و نظام فئودالی 
به سبک اروپا در ایران شکل نگرفته و مالکیت تا قبل ازانقالب مشروطه دراختیار شاه 
مستبد قرار داشته و هیچ قانون ثبت شده ای وجود نداشت، شاه به میل خود از افراد سلب 
مالکیت میکرد و یا برعکس ملکی را به فردی میبخشید. اصوأل در تاریخ ایران تا قبل 
از انقالب مشروطیت حق و امنیت مالکیت به رسمیت شناخته نشده بود. برای اولین 
بار در تاریخ ایران حق مالکیت بعد از انقالب مشروطیت و تصویب قانون اساسی 



14

جنبشطبقهکارگراریان

در1۴ مردادماه 128۵ )اکتبر 190۶( در نوشتار به رسمیت شناخته شد. بدین سبب 
بورژوازی در بطن جامعه ی  فئودالی هم زمان با بوجود آمدن صنایع متولد نشده بود 
که بتواند در روند مبارزه به مثابه یک طبقه مستقل از نظر سیاسی و اقتصادی در یک 

دگرگونی اجتماعی سلطه خود را جایگزین سیستم فئودالی کند. 

ب– طبقه کارگر در این زمان از لحاظ  کمیت محدود بود. کارگران در کارگاه های 
در  و  بودند.  شاغل  دولتی  کارخانجات  برخی  و  بافی  قالی  سازی،  چرم  نساجی، 
بزرگ ترین مراکز صنعتی عمدأ دولتی تعداد کارگران شاغل از چند ده نفر بیشتر نبود.

پ– مشکالت ارتباطی و نبود راه  شوسه بین مناطق 

ت – خود کفایی روستاها و شهرها بخاطر حاکم بودن سیستم  ملوک الطوایفی و تیولداری

ث – ضعف رشد مبادالت کاالیی بین مناطق مختلف در نتیجه عدم رشد تجارت

ج – پراکندگی روستاها و شهرها به علل عوامل جغرافیایی  و  سیاسی

ساختار اجتماعی ایران در دوران قاجار
گروه  سه  به  می توان  قاجار  سلسله  دوره  در  را  ایران  جامعه  اجتماعی  ترکیب 

شهرنشین، روستایی وعشایری تقسیم کرد:

 شهر نشین ها: حداکثر بین10تا15 درصد جمعیت ایران درشهرها زندگی می کردند 
اربابان،  داران،  تیول  اشراف،  اداری و لشکری،  مامورین  قاجار،  که شامل خاندان 
بازرگانان، صنعت گران، مزد بگیران، کسبه و دست فروشان ، آیت هللا ها و قشرهای 
فوقانی روحانیت، دوزخیان زمین )لومپن ها( و حاشیه نشینان بودند. اکثریت مردم شهر 

نشین را تهی دستان و حاشیه نشینان تشکیل می دادند.

شامل  که  می کردند  زندگی  روستاها  در  جمعیت  درصد  از80  بیش  روستایی:   
روی  که  نسق دار  یا  رعیت  حکومتی،  تیولداران  و  اربابان  کارگزار  یعنی  مباشران 
زمین ارباب کشت می کرد و به نسبت یک پنجم تا یک سوم از محصول برداشت سهم 
به طور  داشتند و  تا چند هکتار زمین  بین یک  می بردند، دهقانان صاحب زمین که 
مستقل با خانواده روی زمین کار می کردند. و خوش نشین ها یا بی زمین ها که  در 
آذربایجان آنان را قره لر می نامند، این روستا  نشین ها هزینه زندگی خود را از طریق 

کار کردن فصلی روی زمین دهقانان صاحب زمین و اربابان تامین می کردند.

عشایری: مابقی جمعیت کشور شامل عشایر و کوچ نشینان بودند که بیشتر درمناطق 
آذربایجان ، فارس و لرستان به سر می بردند. 

صورت بندی طبقات و قشرهای اجتماعی در دوران سلسله  قاجار در دهه سوم قرن 
13 قمری مطابق با اواخرقرن 12خورشیدی)اوایل  قرن 19م( شامل:                                
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 - مالکین: هیئت حاکمه، تیولداران، خان ها، اربابان و مباشران )کارگزاران اربابان 
و خان ها(

 - دهقانان: دهقان صاحب نسق )رعیت(، خوش نشین ها )بی زمین ها – قره لر( و 
دهقانان صاحب زمین                                                         

- پیشه وران، تجار و صنعتگران
- کارگران  شامل  تمام  مزد بگیران

- ایالت وعشایر 
با توجه به موارد بیان شده می توان گفت تا وقوع انقالب مشروطیت، طبقات  بیشتر 
درهم تنیده بودند، تا یک طبقه برای خود. هنوز اتحاد وهمبستگی بین گروه های مختلف 
اجتماعی به صورت طبقاتی براساس منافع اقتصادی، اجتماعی و سیاسی شکل نگرفته 
بود واختالف ها وتضادهای طبقاتی به علت عدم وجود صف بندی های طبقاتی در جامعه 
بروز نکرده بود. تضاد موجود در جامعه، در تضاد بین استبداد و خواست مردم مبنی 
بر قانونمند شدن جامعه بود. از این رو تنش های سیاسی، طبقاتی و اجتماعی عمدأ به 
صورت شورش در برابر حکام ستمگر و ظالم و یا به شکل، قیام های دهقانی علیه ظلم 

و ستم اربابان انجام  می گرفت. 

وضعیت اقتصادی،اجتماعی و سیاسی ایران
 در آستانه ی انقالب مشروطیت 

ایران درآستانه انقالب مشروطه دراوایل قرن بیستم یک کشور کشاورزی و دارای 
یک نظام فئودالی با ویژگی ها خود بود. درکشاورزی از ابتدائی ترین وسایل از قبیل 
بیل و کلنگ و یا خیش استفاده می شد. اکثریت جمعیت کشور دهقان بودند و با امکاناتی 
در حد صفر از نظر آموزشی، بهداشتی و در روستاها زیر ستم نظام ارباب - رعیتی 
آذربایجان از زور بدبختی و  ایران به ویژه  زندگی می کردند. هزاران نفر از مردم 
گرسنگی برای به دست آوردن لقمه نانی به مراکز صنعتی  قفقاز مهاجرت می کردند. 
تزاری  و روسیه  انگلیس  نفوذ  اثر  در  بودند.  مال رو  داخلی  ارتباطی  راه های  بیشتر 
صنایع داخلی نابود و ایران به بازار فروش کاالهای کشورهای سرمایه داری اروپا و 
روسیه تبدیل شده بود. اکثریت بورژوازی متوسط و یا ملی  به بورژوازی تجاری و 
وابسته )بورژوازی کمپرادور( تقسیم شده بود. شهرهای بزرگ ایران که قبل از وابسته 
شدن به دول روس و انگلیس محل کارخانه ها و مراکز تولید صنایع متنوع داخلی بودند 
به مراکز واردات کاالهای صنعتی روس و کشورهای اروپای و صادرات مواد خام 
تبدیل شده بودند. در پروسه زمانی اواخر قرن 19و اوایل قرن بیستم بود که ایران 
به یک کشور نیمه مستعمره و وابسته تبدیل شد. در چنین اوضاعی روابط سیاسی و 
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اجتماعی به طور عمده به دو علت دستخوش تحوالت شد. در مرحله نخست باعث و 
بانی این تحوالت انتشارنشریات اختر، قانون، حکمت، ثریا، آزاد و حبل المتین بود که 
در بیداری مردم ایران و افزایش آگاهی گروه های مختلف اجتماعی نقش اساسی داشتند 
و زمینه ساز شکل گیری تشکل های ضد استبدادی در جامعه شدند. در مرحله دوم تسلط 
کشورهای روس و انگلیس برتمام شئون حکومتی، ضعف و فساد حکام قاجار، سبب 

عدم رضایت عمومی از اوضاع عمومی کشور شده بود.

نقش نشریات در بیداری مردم 
اختر- از نخستین روزنامه های ایرانی و فارسی  زبان بود که از سال 12۵۴شمسی 
)187۵میالدی( به مدیریت محمد طاهر تبریزی در استانبول به مدت20 سال چاپ و 
منتشر می شد. اختر نشریه ای پیشرو و مترقی و تأثیرگذار در بیداری ایرانیان داخل و 
خارج کشور بود.  و در قفقاز، ایران، ترکستان، هندوستان و سرزمین های عربی پخش 
و به جهت مطالب و تاثیر بخشی در بین خوانندگان خود، معروف شده بود. تعدادی 
از روشنفکران آن زمان مانند میرزا آقاخان کرمانی) عبدالحسین سیرجانی( ، شیخ احمد 
روحی، میرزا مهدی خان تبریزی )منشی اختر و ناشر حکمت در قاهره(، میرزا علی 
محمد خان کاشانی ) ناشر ثریا و پرورش( ، آقا محمد طاهرتبریزی ، حاجی میرزا نجفعلی خان 
دانش خویی ، سید جمال الدین اسدآبادی،  احمد روحی کرمانی ،  میرزا  حسین خبیر الملک ،  
میرزاحبیب اصفهانی ،  میرزامهدی خان معروف به اختر ، حاجی  رضاقلی خراسانی ، 
شیبانى ،  خان   فتح هللا   تبریزی ،  طالبوف  زعیم الدوله ،  به  ملقب  تبریزی  میرزا مهدی 
میرزا حبیب  دستان  ،  میرزا نجفعلی خان دانش تبریزی ، میرزا یوسف خان مستشارالدوله 
و… از نویسندگان اختربودند که مسائل و مشکالت جامعه آن روز ایران را بررسی 
و با طرح دیدگاه های انتقادی خود،  سیاست های جابرانه حکومتی را افشاء می کردند.1

به دست میرزا رضا کرمانی  ناصرالدین شاه  ترور  با  ارتباط  اختر در   روزنامه 
توقیف و شیخ احمد روحی، میرزا آقاخان کرمانی و خبیرالملک از نویسندگان روزنامه 
به جهت مبارزه پیگیرانه شان با اسبتداد به درخواست شاه دستگیر شدند. و بعداز مدتی 
زندانی بودن در ازمیر، در سال 127۵شمسی )189۶میالدی( به ایران فرستاده شدند 
و در همین سال در تبریزبه دست جالدان محمدعلی میرزا ولیعهد اعدام گردیدند.«2  
قانون- در اول اسنفد ماه 12۶8)20فوریه1890( در لندن به مدیریت میرزا ملکم خان 
نخستین شماره خود را منتشرکرد. این روزنامه به صورت مخفی از طرق مختلف به 
ایران فرستاده می شد و به جهت مخالفت با  نظام سلطنتی و افشای فساد دستگاه دولتی 

نقش مثبتی در بیداری مردم داشت.

روزنامه »حبل المتین« در سال های 1893و1894میالدی توسط سید جالل الدین 
1 - نقل از کتاب پیدایش حزب کمونیست ایران ص37
2 - نقل از کتاب پیدایش حزب کمونیست ایران ص37
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کاشانی و روزنامه»آزادی« در سال های 1898 و99 میالدی توسط سیدحسن کاشانی 
در کلکته چاپ و در ایران پخش می شد هر دو روزنامه علیه استبداد مبارزه می کردند. 
روزنامه»ثریا« در سال 1898میالدی توسط میرزا علی محمدخان شیبانی کاشانی در 
قاهره منتشر می شد. این روزنامه علیه استبداد و سلطنت قاطعانه موضع گیری می کرد 
و درباره جریانات انقالبی اروپا می نوشت و از جنبش های انقالبی ایران با تمام نیرو 

حمایت می کرد.

روزنامه»شب نامه« یکی از نشریات مهم بود که مخفیانه منتشر می شد و با ارائه 
فاکت های ساده و قابل فهم و آشکار برای عامه مردم، استبداد و فساد نظام را نشان 
می داد. این شب نامه با گزارش مسئله نان، گرانی، کمیابی آن که در نتیجه محتکران 
برانگیزد. مبارزه  به  را  زحمتکش  مردم  می کرد  سعی  بود  آمده  بوجود  آرد  و  گندم 
الغیب« ارگان  عالوه برروزنامه های فوق در این برهه تاریخی روزنامه های»لسان 
یک جمعیت سری در تهران مردم را به شورش علیه حکومت دعوت می کرد. مجله 
تا1282شمسی)1903(  از1281شمسی)1902(  سال  یک  مدت  به  فنون«  »گنجینه 
روزنامه های»عدالت«  و  بود.  مشغول  دمکراتیک  آرمان های  تقویت  به  تبریز  در 
و»اسالمیه« تبریز، »صبح نامه« تهران و »خورشید« مشهد مردم را به سرنگونی 
سلطنت فرا می خواندند. ملک المتکلمین برای روزنامه »غیبی« دراصفهان می نوشت 
و درپترزبورگ)لنین گراد بعد از انقالب اکتبر( توسط سوسیال- دموکرات های روسیه 
چاپ و به اصفهان فرستاده می شد. دراین میان مجله »مالنصرالدین« با زبانی مردم 
پسند ضربه های محکم و مهلکی بر پیکر و ترکیب جهالت و خرافات حاکم برشرق 
بیداری و به جنبش در آوردن خلق های  فئودالی فرود می آورد و نقش ارزنده ای در 
ویژه  به  ایران  مردم  قرن  به یک  نزدیک  گذشت  بعداز  که  به طوری  داشت.  ایران 
هموطنان آذربایجانی هنوز اشعار و مثل های آن را بازگو می کنند. در روزنامه »بسوی 
آینده« چاپ تهران در سال 1331شمسی درباره تاثیر اجتماعی مال نصرالدین چنین 
آمده است:» مجله مالنصرالدین در نخستین ماه های جنبش مشروطه جای مهمی برای 
خود در بین روشنفکران ایرانی باز کرد. این مجله با کاریکاتورهای پر معنی و جالب 
خود در بین توده های مردم نفوذ یافت. شعرهای میرزا علی اکبرصابر شروانی بیش 

از همه در بین ضد انقالبیون نیرنگ باز وحشت برانگیخته بود.«1 

1 - روزنامه بسوی آینده تهران 1۴ مرداد1331
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زمینه های پیدایش انقالب مشروطیت و 
ظهور طبقات در صف بندی    های اجتماعی

انقالب فرانسه در سال 1789 دگرگونی بزرگی در جهان پدید آورد. زندان باستیل با 
یورش مردم  در2۴ تیر ماه 11۵8 )1۴ژوییه1789( سقوط کرد. زندانیان آزاد شدند. 
بورژوازی قدرت سیاسی را به تصرف در آورد. عصرنوینی در مناسبات اجتماعی، 
گذاشت.  تاثیر  جهان  کل  در  تغییرات  این  آمد.  پدید  تولید  شیوه  و  اقتصادی  سیاسی، 
کردن  برآورده  در  آن  شکست  و  18۴8میالدی  درسال  فرانسه  انقالبی  رویدادهای 
خواسته ها و شعارهای عموم مردم زمینه ساز مبارزات بعدی مردم زحمتکش شد. ایده 
عدالت خواهی و برابری طلبی مردم زحمتکش و طبقه کارگر با افکار سوسیالیستی 
درهم آمیخته و انقالبی را بوجود آورد که منجر به استقرار کمون پاریس شد. درجریان 
شدند.  آشنا  تفکر سوسیالیستی  با  آن  تاثیر  تحت  فرانسه   مقیم  ایرانیان  پاریس  کمون 
در ایران از بالنکی و دیگر رهبران کمون به عنوان انقالبیون سوسیالیست قدردانی 
ضد  افکار  رشد  شدند.  آشنا  خواهی  آزادی  افکار  با  رفته  رفته  ایران  مردم  می شد. 
استبدادی، واکنش مرتجعین را به شدت برانگیخت، سرکوب و سایر اقدامات مرتجعین 
در ایجاد موانع در راه دست یافتن مردم به آگاهی و ضرورت رهائی از استبداد خاندان 

قاجار راه به جائی نبرد.

از اوائل سلطنت ناصرالدین شاه نارضایتی مردم از حکومت استبدادی قاجار روز 
با خرافه پرستی و دستگاه  قاجار همراه  به روزگسترده تر می شد. ظلم و ستم خاندان 
فرمانروائی مجتهدان، آیت هللا ها و مالیان که در رده اعیان و اشراف بودند، دست در 
دست هم یکی به نام شاه و دیگری به نام شریعت دمار از روزگار مردم در می آوردند. 
وعرصه را چنان بر مردم زحمتکش و عامه مردم تنگ کرده بودند که در مقابل مردم 
امکانی جز طغیان علیه نظام خان خانی وعشیرتی خاندان قاجار و حکمرانی مالیان 

نبود.

 درچنین شرایطی بود که درهر منطقه ایران، شورش های مردمی برای رهائی از
 ظلم وستم و استبداد حاکمان شکل می گرفت. آیت هللا ها در همدستی با حاکمان فاسد در
 این دوران مردم را به صبر و بردباری تا ظهور مهدی دعوت می کردند. و هرگونه
تغییر دادن وضع موجود را ناصواب و خالف شرع می دانستند. در  اقدامی در راه 
از یکی  درسال122۴تا122۶شمسی)18۴7-18۴۵میالدی(  بابی  جنبش  زمان   این 
 جنبش های بزرگ و خونین علیه ساختار عشیرتی قاجار و حکمرانی مالیان بود. باب
 این تفکر را نا درست می دانست. و مردم را به کار و کوشش و پیدا کردن راه های حل
 مشکالت امر می کرد. گوشه گیری و انزوا و مطیع تقدیر بودن را خالف عقل. مردم
 در تفکرات باب آزادی خود را میدیدند. بدین سبب اندیشه های باب موفق شد در یک
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 زمان نسبتاً کوتاهی در بین کلیه اقشار جامعه ایران نفوذ کند و قدرت روحانیون شیعه
 را متزلزل سازد. طرفداران باب با الهام از افکار او توانستند در مازندران، تهران
 و زنجان علیه حکومت و استبداد مذهبی قیام کنند. با این که در بعضی مناطق مردم
 زحمتکش روستائی و شهری و برخی از علمای دینی به جنبش پیوستند و حتا در شیراز
فتوای با کمک  توانست  دستگاه حکومتی  اما  کردند،  مبارزه  علیه حکومت   مسلحانه 
 آیت اللههای درباری، مردم عامی و بی سواد را علیه جنبش بابی  بسیج  کند. اعتماد
 السلطنه از ترس گسترش نفوذ باب و قیام مردم در خاطرات روزانه خود مینویسد:
 »فرنگ مغشوش، طبقه آنارشیست در تمام اروپا قوت دارد؛ دشمن سالطین مستبدَه هر
 ملتاند. در داخله مملکت خصوصأ شهر تهران، آنارشیستهای ایرانی یعنی بابیها زیاده
بابیها دشمن قدیم، ظلم و تعدی حکومت طهران  از پنجاه هزار)۵0000( نفراند ... 

 اسباب رنجش عامه گشته، مبادا کسی قصد جان شهریار کند.1

 بربستر تحریکات مرتجعین مذهبی، جنبش توسط نیروی نظامی بازسازی شده توسط
 امیرکبیر درهم شکست و به حکم امیرکبیر باب به دار آویخته شد. رهبری جنبش بابی
 در اثر فشار وارده و اعدام باب دچار تفرقه شد و ازهم پاشید. فقط بخش ازلی آن در
 جنبش مشروطیت شرکت فعال داشت و نقش خود را نه درجنبش مشروطه بلکه در
 بیداری ملل آسیا مهم می شمرد. اگرچه جنبش بابی درابتدا یک جنبش ضد استبدادی
 وعدالت خواهانه بود، ولی به علت شکل مذهبی و خصلت انحصار طلبانه تمام مذاهب

.نتوانست مردم را حول محورهای ضد استبدادی وعدالت خواهانه متحد کند

در این دوره چنان فشار اقتصادی برعموم مردم تحمیل شده بود که هزاران نفر از 
مردم فقیر ایران به ویژه از آذربایجان برای تهیه لقمه نانی به مناطق جنوبی قفقاز، 
آسیای مرکزی و ترکیه عثمانی به ناچار تن به مهاجرت دادند. در مهاجرت زحمتکشان 
ایران به ایاالت روسیه تزاری وعثمانی عالوه برعامل فقر و بیکاری درایران، نیاز 
بورژوازی روس به نیروی کارارزان عامل دیگری بود برای تشویق مهاجرت ایرانیان 
به دست  بر  ارزان عالوه  نیروی کار  از  استفاده  با  به روسیه. سرمایه داری روس 
تقلیل  با جنبش کارگری و  مقابله  برای  اهرم کارگران مهاجر  از  بیشتر  آوردن سود 
دستمزدهای کارگران استفاده می کرد. نمایندگان سیاسی و بازرگانی روسیه به مثابه 
کارگزاران سرمایه داری درحال رشد روس تسهیالت الزم را برای مهاجرت جوانان 
ایرانی فراهم می کردند. به طوری که از سال 1270 تا 1290 خورشیدی نزدیک به 
یافتن کار، روانه مناطق جنوبی روسیه تزاری )قفقاز  ایرانی جهت  نفر  200 هزار 
)1270شمسی(  سال1891میالدی  در  تبریز  شهر  از  تنها  شدند.  مرکزی(  آسیای  و 
نزدیک به 27 هزار ویزا برای مهاجران ایرانی  صادر شد. در شهر باتومی حدود 
چهار تا پنج هزار ایرانی به عنوان کارگر غیرماهر یا یدی کار می  کردند؛ اکثر آنان 

. 1 - نقل از ص 8 کتاب فکر دموکراسی اجتماعی در نهضت مشروطیت ایران نوشته فریدون آدمیت
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باربر بودند، نزدیک به پنجاه نفر از آنان میوه  فروش بودند. گزارش  ها حاکی از آن 
است که از هزاران نفری که در کار ساختن راه   آهن فرانسوی خزر مشغول بودند، 

کارگران دائمی در این پروژه عمدتأ ایرانی بودند.

 در سال 128۴شمسی کنسول ایران در باکو به دولت تهران اطالع داد که حدود20 
هزار تبعه  ی ایران در باکو »تهیدست« و »گرسنگی کشیده«اند. افزون بر وضعیت 
بسیار دشواری که کارگران مهاجر ایرانی در قفقاز در آن به   سر می  بردند، نمایندگان 
دولت ایران نیز برای آنان گرفتاری درست می  کردند. برای نمونه حتی حقوق بیمه  ی 
عمر که به کارگرانی که در معادن یا کارخانه  های قفقاز کشته می  شدند تعلق می  گرفت به 
بستگانشان در ایران مسترد نمی  شد، بلکه کارکنان کنسولگری آن را ضبط می  کردند1.  

 همین رقم در سال 1903 )1282شمسی( به 33هزار رسید و یک سال قبل از 
آغاز جنبش مشروطیت درسراسرایران بیش از71هزار ویزای مهاجرت برای ایرانیان 
صادر شد. این مهاجران برای به دست آوردن کار آماده پذیرش هرشرطی که از طرف 
کارفرما به آنان دیکته می شد، بودند. سرمایه  داران روسی از کارگران مهاجر در موقع 
کارگری  جنبش  عملی  رهبران  می کردند.  استفاده  نیز  اعتصاب شکن  مثابه  به  لزوم 
حزب سوسیال دموکرات کارگری روسیه درمقابله با این شگرد سرمایه داران روس، 
درمنطقه با بهره گیری از بینش اصولی جنبش کمونیستی روسیه از مسایل کارگری، 
افکار  دارای  که  ایرانی،  روشنفکران  کمک  به  مهاجر  کارگران  با  دشمنی  جای  به 
سوسیالیستی بودند، به کار توضیحی و تبلیغی در میان کارگران ایرانی پرداختند. کار 
توضیحی مداوم فعالین جنبش کمونیستی در بین کارگران ثمرخود را داد و اتحادیه های 

کارگران ایرانی ایجاد شد. 

ترور ناصرالدین شاه به دست  میرزا رضای کرمانی روند ایجاد و گسترش انجمن ها 
و فرقه های ضد استبدای و مشروطه خواهی را سرعت بخشید.

از سازمان همت تا سازمان های اجتماعیون - عامیون
 کارگرانی که درمراکز صنعتی قفقازکار می کردند شیوه مبارزه ضد استبدادی و 
روسیه  کارگری  دمکرات  سوسیال-  حزب  و  انقالبی  کارگران  از  را  داری  سرمایه 

می آموختند و در اعتصابات کارگری شرکت می کردند. 

درسال1282شمسی )190۴میالدی( تعدادی ازروشنفکران، کارگران و کسبه ایرانی 
مقیم قفقاز با تاثیر پذیری از فعالیت اعضای حزب سوسیال دموکرات روسیه توانستند 
سازمان همت را ایجاد کنند. اعضای سازمان همت در بین ایرانیان منطقه به ویژه در

1 - خسرو شاکری، 138۴: 121تا123
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میان کارگران و دانشجویانی که در روسیه تحصیل می کردند فعال بودند و توانستند 
باکار توضیحی تعدادی از آنان به صفوف سازمان جذب کنند. سازمان همت با حزب 
سوسیال دموکرات روسیه رابطه تشکیالتی نزدیک و موثری داشت. همکاری عملی 
آنها تا به آنجا بود که روزنامه ایسکرا و نوشتجات لنین از راه تبریز توسط اعضای 

سازمان همت به انقالبیون روسیه می رسید. 

با شروع انقالب 190۵روسیه جنبش های انقالبی در سراسر ایران، ترکیه و چین 
شعله ور شد. درچنین شرایطی بود که اکثر روشنفکران انقالبی و اعضاء فعال سازمان 
اجتماعیون – عامیون  ایجاد سازمان  پای  به  داخل کشور  در  فعالیت  به جهت  همت 
)سوسیال- دمکرات( رفتند. دراثرفعالیت شبانه روزی فعالین کارگری و روشنفکران 
تداوم  در  نخست  فراهم شد.  دمکرات   - تشکیل سازمان های سوسیال  تدارک  انقالبی 
سوسیال  جنبش  پیوند  از  روسیه  جنوبی  مناطق  در  کارگری  اتحادیه های  فعالیت های 
قالب -  ایرانی تشکل سیاسی کارگران در  اتحادیه های کارگران  با  ایران  دموکراسی 
اواخر  در  ایران  - عامیون  اجتماعیون  - حزب  یا   - ایران  دموکرات  کمیته سوسیال 
سال1283شمسی )190۵میالدی( در باکو)بادکوبه( بوجود آمد. و »مرکزغیبی تبریز« 
به مثابه سازمان مخفی درون کشوری سوسیال دمکرات های ایران در ارتباط  با تشکل 
ایجاد شد. علی مسیو، رسول صدقیانی، حاجی علی دوا  »همت« توسط علی مسیو 
فروش و چند تن دیگر توانستند در آذربایجان حوزه های کارگری ایجاد کنند به نوشتۀ 
احمد کسروی: »حاجی رسول، جعفرآقا، میرزاعلی اصغرخویی، آقا محمد سلماسی و 
علی مسیو نشستی میداشتند که شب نامهها نوشته و با ژالتین به چاپ رسانیده و میان 
مردم پراکنده می گردانیدند.1 و به جرات می توان گفت کنترل کامل این منطقه در دست 

انقالبیون و تحت رهبری مرکز غیبی قرار داشت.

آذربایجان  مرکزغیبی  و  عامیون    - اجتماعیون  حزب  بر  عالوه   زمان  این   در 
در تبریز، کمیته انقالبی جامعۀ آدمیت ازعناصر رادیکال و متمایل به تئوری علمی 

سوسیالیستی فعالیت داشت.

از-   متشکل  ملّی  یا  متوسط  بورژوازی  کارگری،  حرکت های  رشد  موازات  به 
پیشه وران، صاحبان صنایع، تجار بازار و برخی از علما – به صورت یک نیروی 
عرصۀ  به  پا  خود  به  منحصر  اقتصادی  و  سیاسی  هویت  دارای  و  فعال  اجتماعی 
مبارزاتی گذاشت. انجمنی مخفی به رهبری ناظم االسالم کرمانی به مثابه تشکل سیاسی 

این طبقه، اعضای خود را عمدتاً از این طیف اجتماعی انتخاب می کرد. 

در این برهه زمانی انتشار روزنامه ها و نشریاتی همچون »وقایع اتفاقیه«، »ملتی«، 
با همکاری  به مدیریت میرزا ملکم خان  قانون  »آذربایجان«، »تبریز« و روزنامۀ 

1 - تاریخ مشروطه ایران چاپ اول، صفحات 1۶۶ و1۶7. 



22

جنبشطبقهکارگراریان

میرزا آقاخان کرمانی  در رشد آگاهی مردم نقش به سزایی داشتند.

شمسی  سال های1280الی1283  اقتصادی  و  سیاسی  اجتماعی،  بحران های  تشدید 
)1901تا 190۴میالدی( و تاثیرات جنگ روس و ژاپن، شکست روس در این جنگ 
و در پی آن وقوع  انقالب 190۵ روسیه، ایران را به سرعت به سوی بیداری و انقالب 

مشروطیت سوق داد.

در اواخر سال 1283 شمسی به علت بحران شدید اقتصادی و افزایش90 درصدی 
قیمت گندم در شهرهای تهران، تبریز، رشت و مشهد توده های ستم دیده مردم فریاد 
و  عامیون  اجتماعیون–  حزب  اثرهدایت  در  عمدتأ  فریادها  این  و  سردادند  عصیان 
مرکز غیبی تحت رهبری علی مسیو، تبدیل به سیل بنیان  کنی شد و پایه های حکومت 

اسبتدادی قاجار را به لرزه درآورد. 

با آغاز به کارحزب درداخل کشور وگسترش فعالیت های انقالبی کارگران و انجمن 
آذربایجانی های مقیم تهران با سه هزار نفرعضو، مبارزه متشکل نیروهای انقالبی علیه 
ارتجاع داخلی و گماشتگان روسیه تزاری و انگلیس؛ شتاب گرفت. حیدرعمواوغلی با 
همکاری فعالین عملی جنبش کارگری و رهبران پا درعمل مرکزغیبی تبریز مشترکأ با 
تدوین رئوس کلی برنامه ی مبارزاتی، حزب سوسیال دمکرات ایران )حزب اجتماعیون 

– عامیون( را در داخل کشور سازمان دادند.

سفیر روسیه تزاری در تهران ایجاد تشکل اجتماعی – عامیون را به مسکو اطالع 
جوانی  ایرانیان  دستور  به  می شوند  تشکیل  ایران  در  که  انقالبی  کمیتههای  می دهد: 

می چرخند که ازخارج می آیند و از عقاید سوسیالیستی، مسموم شدهاند.1

ایران  مردم  عموم  اطالع  به  خود  مرامنامه  تدوین  با  خود  فعالیت  درادامه  حزب 
می رساند: »این فرقه اصالح فتنه و فساد را خواه انند. کرور کرور2 جان ها که در راه 
دعاوی ملت تلف می نمایند و جوان های سرو قد هدف گلوله های توپ و تفنگ می شود 
و چه بسیار شهرها و قصبه ها در این جنگ ها خراب و زنان ما بی شوهر و اطفال ما 
یتیم می مانند. مقصود این فرقه تمام برضد این عمل مشئوم است که به کلی از میانه 
مرتفع گردیده  منسوخ شود و راضی نیست که خون احدی در روی زمین ریخته شود 

خواه ازهر فرقه و هر ملت باشد تفاوت ندارد )بنی آدم اعضای یکدیگرند(.

منظوراین ست که بال فرق هر مذهب ملت در تحت مساوات وعدالت باشند در این 
این  به  نایل گردید و  نمی توان  این مقصود عالی  به  صورت معلوم است یک مرتبه 
درجه اعال فورأ نمی توان عروج کرد چون که ملت مقدسه ما حالیه در وادی جهالت 
زبون شده و به نادانی گرفتارند و خیر خود را از شر تمیز نمی دهند. لهذا باید مطلب 

.1 - نظری به جنبش کارگری و کمونیستی در ایران- جلد اول ص 17(
2 - در فرهنگ دهخدا یک کرور معادل ۵00هزار می باشد
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را متدرجأ اظهار کرد و چیزی که امروز بر ما الزم است و باید در تدارک او باشیم 
از قرار ذیل است:

اول( جمیع ملک و زمین باید در تحت اختیار آن کس باشد که با رنج دست خود 
می کارد نه با استعانت عمله و فعله.

دوم( اربابان صنایع چه شاگرد وچه مزدور یا اشخاص فعله و عمله و چه نوکر از قبیل 
میرزا و دفتردار و سر رشته دار وغیره که از کسب یومیه نان خود را تحصیل می کنند باید 
در شب و روز بیشتر از هشت ساعت کار نکنند یعنی مجبور نباشند بیشتر کار کنند مگر 
به میل خودشان یا به طمع زیادی اجرت و مواجب و اجرت یومیه آنها باید افزوده شود.

سوم( باید زن های بیوه و اطفال بی سرپرستار یا پیرمردان که به واسطه سال خوردگی 
قادر برکار کردن نیستند از طرف دولت پرستاری و مراعات شود یعنی در حق ایشان 

اعانه برقرار شود.

چهارم( اشخاصی که از شدت فقر درخرابه ها و در زیر زمین های نمناک و منزل های 
متعفن مسکن نموده که مورث بعضی امراض مزمنه و افلیج و غیر می گردند باید از 
جهت ایشان از طرف دولت منزل های ارزان ساخته شود و مخارج این منزل ها از 

جانب دولت باشد بعد به قیمت ارزان کرایه بدهند.

پنجم( از جهت اطفال یتیم و فقیر درهر شهر و قریه مکاتب و مدارس تاسیس شود.

ششم( مالیات دیوانی باید کم شود)عوارض(. به این ترتیب از اشخاصی که بی بضاعت 
و مفلس اند نباید عوارض یا مالیات مواخذه شود مگر اشخاص دارنده  که از قدر گذران 
سالیانه خود زیادتر داشته باشند. هرچه از گذران سالیانه بیشتر بماند مالیات به او تعلق 
خواهد گرفت به مناسب مال از کم، کم  و از زیاد، زیاد خواه نقد باشد یا جنس چه در 

شهر و چه دهات چنانچه شرح او خواهد آمد.

هفتم( تخفیف گمرک است. اشیائی که از خارجه می آید که فقرا محتاج به او هستند 
از قبیل قند و چای و نفت و غیره باید از گمرک آن ها کاست تا ارزان شود.

این فرقه آزادی طلب مقصودشان این است آن کسانی که خون ملت می خورند از قبیل 
حکومت و سرتیپ و سرهنگ و سایر صاحب منصب و تابعین حکومت مثل فراش و 

غیره، ملت بی چاره را از دست این ستمکاران آزادی بخشد. 

ملت را چگونه باید خالص کرد:
اول(  باید از حکومت درخواست کرد آزادی مشورت را. یعنی جماعت در کمال 

آزادی در یک جا جمع شده در کارهای خود مصلحت نمایند.

دوم ( آزادی لسان یعنی جماعت با حکومت و دولت بتوانند گفتگو نمایند و هر چیزی 
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را که مضر به حال ملت است رفع نمایند.

ذریعه  به  بتوانند  کتاب ها و روزنامه ها که جماعت  یعنی  آزادی مطبوعات   ) سوم 
)سریعأ و کثیرأ( روزنامه جات احتیاجات خودشان را نوشته منتشر نمایند از طرف 

دولت ممنوع نباشد. 

به  نسبت  احتیاجات  در خصوص  و حرفت  اربابان صنایع  اتفاق.  آزادی   ) چهارم 
صنعت خودشان اتفاق نموده هرچه الزم باشد از دولت طلب نمایند چون که درهر کار 

جمعیت اتفاق شد می تواند کار را از پیش ببرند نه این که یک نفر یا دو نفر.

پنجم ( آزادی مذهب. یعنی از روی قانون شریعت مطهره هر کس به هر دین و به 
هر مذهب که هست نباید او را مجبور کرد که ترک مذهب خودش را بگوید و به  دین 
دیگر گرویده بشود مگر به میل خودش و حکومت هم مختار نباشد که کسی را جبرأ به 

 دین دیگری دعوت نماید تا این که تمام ملل با یکدگر برادر وار رفتار نمایند.

ششم ( آزادی تعطیل یعنی عمله و مزدورهرگاه خواسته باشند متفقأ جمع شده محض 
پیشرفت مطالب خود.  

چند اصل مهم  تشکیالتی حزب اجتماعیون - عامیون:
- هرکس بلیط حزب و یا غیره صادره از طرف کمیتۀ مرکزی را در دست دارد 
بایستی صاحب  پیشه و یا عوایدی برای زندگی خود باشد. این عواید باید از راه مجاز 

به دست آمده باشد.

- عضو حزب نباید به کسی توهین روا دارد...

- اعضاء حزب باید اقدامات خود را با رعایت سکوت )منظورمخفی کاری است( 
برگزار کنند و تنها در موارد خطر خود را آشکار سازند...

- اعضاء حزب موظف اند تا آنجا که ممکن است از حقوق خارجیان دفاع کنند...

- از آنجا که هر عضو حزب اطفال رفقای خود را به منزلۀ اطفال خود می داند  لذا 
باید در راه تاسیس مدارس برای تربیت اطفال کوشش مبذول دارد.  خانواده هرکس که 

در مبارزه  در راه آزادی شهید گردد از طرف کمیته سرپرستی خواهد شد.

- مجموع کار و رفتار اعضاء حزب باید متوجه یک نکته باشد- نیک روزی  و ترقی،...

-  عضو حزب وقتی وطن خود را گرفتار رنج و درد می بیند نباید از هیچ وسیله ای  
برای فرونشاندن این درد مضایقه  کند.                                                            

ترتیب:  بدین  داشت.  خواهد  مهر  دوازده  مرکزی  کمیته  مهم  اسناد  از  هریک    -
صدر، معاون، منشی، ثّبات )ثبت کننده( مامور حفاظت از اسناد،)صندوق دار( مسئول 
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مالی، نفراول، نفر دوم، نفرسوم، نفرچهارم، نفرپنجم، نفر ششم و در وسط  آن ها مهر 
کمیتۀ مرکزی. در هر حال تعداد مهرها از هفت مهر نباید کمتر باشد.  برای اسناد غیر 
مهم – از قبیل قبوض، کارت عضویت – فقط مهر حزب سوسیال دموکرات کافی است1.  

با ایجاد و گسترش تشکل های کارگری مبارزات اقتصادی، رفاهی و سیاسی کارگران 
مصمم تر و آگاهانه تر درصحنۀ سیاسی - اجتماعی و اقتصادی گسترش یافت. به  طوری 
که کارگران شیالت بحرخزر)دریای مازندران ( درتابستان 128۵ شمسی در حمایت 
از انقالب مشروطیت دست به اعتصاب زدند. کارگران نانوایی های رشت درهمین سال 
جهت کسب اضافه دست مزد و سایرامکانات رفاهی اعتصاب کردند و به خواست های 

خود رسیدند.

 در دی ماه 128۵شمسی کارگران و کارمندان راه آهن تهران نیز به خاطر مسایل 
رفاهی دست به اعتصاب زدند.

 در بهمن ماه همین سال کارگران چرم سازی تهران اعتصاب نمودند و اعالم کردند 
تا رسیدن به  خواست های به  حق  خود به اعتصاب ادامه خواهند داد.

 در اسفند ماه کارگران تلگراف خانه تهران اعتصاب کردند و موفق شدند خواست های 
خود را به دست آورند.

 در تیرماه 128۶شمسی اتحادیه کارگران چاپخانه ها به مثابه اولین تشکل کارگری 
در ایران با خواست کامأل سیاسی ضمن اعتراض به عملکرد حاکمان وقت، خواهان 
رفع توقیف روزنامه های»حبل المتین« و» صوراسرافیل« شدند. و اعالم نمودند تا 
تاریخ  این حرکت در  داد.  ادامه خواهند  اعتصاب  به  این روزنامه ها  از  توقیف  رفع 
مبارزاتی کارگران ایران، اولین اعتصابی بود که به حمایت از آزادی مطبوعات و 
در دفاع از دستاوردهای انقالب مشروطیت توسط  یک تشکل کارگری برگزارمی شد. 
اتحادیه کارگران چاپچی پس ازسه سال مبارزه مداوم درخرداد ماه سال 1289 توانست 
مصوبه مجمع عمومی اتحادیه را مبنی برخواست های رفاهی – اقتصادی و اجتماعی 
خود را به صاحبان مطبعه تحمیل کند. تصویب قطعنامه در مجمع عمومی اتحادیه و 
قبوالندن اجرای آن بر صاحبان چاپخانه ها نشانی از رشد و آگاهی طبقاتی دارد که 

می تواند امروز به مثابه تجربه ای ارزنده قابل استفاده باشد.

سند تصویبی: مطالبات و تقاضاهای اجتماع کارگران طهران از صاحبان مطبعه 
اول -کارکران نباید در هیچ مطبعه بیش از ُنه ساعت کار کنند

دّوم – اّقل اُجرت و مواجب کارگران مطبعه ها در]هر[ ماهی کمتراز3 تومان نخواهد 
بود. کارگرانی که از3 الی پنج تومان مواجب دارند باید صدی پانزده برحقوق آنها 

1- نقل از اسناد تاریخی جنبش کارگری سوسیال دموکراسی و کمونیستی ایران جلد اول ص37 تا ۴3
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افزوده شود. کارگرانی که از پنج الی ده تومان مواجب دارند صدی دوازده بر حقوق 
آنها افزوده خواهد شد. کارگرانی که از ده الی پانزده تومان مواجب دارند، صدی ده. 
الی  بیست  از  که  آنهائی  دارند، صدی هشت.  تومان  بیست  الی  پانزده  از  که  کسانی 
بیست و پنج تومان دارند، صدی پنج بر حقوق آنها افزوده خواهد شد. حقوق و مواجب 

کارگران سر موعد باید پرداخت شود.

سّیم – کارگری که بدون تقصیر ازکار و شغل خود خارج می شود، هرگاه شش ماه یا 
بیشتر در خدمت بوده است، صاحب مطبعه باید مواجب پانزده روزعالوه به  آن کارگر 
باید مواجب یک ماه عالوه  باشد،  بوده  از یک سال سرخدمت  بیش  بپردازد. هرگاه 
دریافت نماید. کارگری که بیشتراز دو سال خدمت کرده باشد، باید مواجب یک ماه و 
نیم عالوه دریافت نماید. کارگری که بیش از3 سال خدمت کرده باشد، باید مواجب دو 
ماه دریافت نماید. و به  این طریق برهر یک سال خدمت مواجب پانزده روزعالوه شود.

از شغل  بدون تقصیر  چهارم – صاحب مطبعه در صورتی کارگری را می تواند 
خود خارج نماید که اقالً پانزده روز قبل به  کارگر اطالع داده باشد. درصورت فروش 
مطبعه کارگران به  ترتیب سابق در سر شغل خود باقی خواهند ماند. فروشنده مطبعه 
کرده اند  خدمت  کارگران  که  مدتی  مطابق  را  کارگران  سنواتی  برمواجب  بایدعالوه 

بپردازد.

از  به هیچوجه  باید  با کارگران  پنجم – سلوک و رفتار مدیرها و رؤسای مطبعه 
نزاکت و ادب خارج  نباشد.

ششم – هرگاه مطبعه شب کاری مدامی داشته باشد، صاحب مطبعه باید یک دسته 
شب کاری  که  کارگرانی  اجرت  و  حقوق  نماید.  اجیر  کاری  شب  برای  کارگرجدید 
نیم عالوه دریافت دارند. کارگرانی که  باید از حقوق معمولی خود یک و  می نمایند 
مشغول شب کاری فوق العاده می شوند، غیر از حقوق روزانٔه خود باید یک و نیم عالوه 

دریافت نمایند و به  نوبت شب کاری کنند.

هفتم – غیر از اعیاد عمومی هفته یک روز تعطیل و آسایش اجباری مخصوص هر 
ملت ]است[

هشتم – در صورتی که کارگری ناخوش شود باید حقوق یک ماهه به  او داده شود. 
وقتی که کارگر ناخوش معالجه می شود، مجدداً بر سر شغل خود باقی بماند.

نهم – هر مطبعه باید دارای طبیب مخصوص خود بوده باشد.

تا مدتی که  یا معیوب شود،  دهم – در صورتی که کارگری درموقع کارمجروح 
معالجه شود، باید حقوق خود را دریافت دارد. )بیش تر از 3 ماه نخواهد رسید(.

یازدهم – در صورتی که عضوی از اعضای کارگری در موقع کار معیوب شود، 
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به  تصدیق اطباء میزان خسارت وارده تعیین شده حق الخساره به  او داده خواهد شد. 
میزان و مبلغ خسارتی که به  کارگر داده می شود، از طرف صاحب مطبعه و نمایندگان 

اجتماع کارگران تعیین خواهد شد.

دوازدهم – در صورت فوت کارگر در موقع کار باید مبلغی برای ]امرار[ معاش 
عیال و اطفال کارگرمتوفی به  تصدیق و تصویب اطباء و نمایندگان کارگران و صاحب 

مطبعه تعیین کرده پرداخته شود.

سیزدهم – هر یک مطبعه باید دارای یک رئیس بوده باشد.

چهاردهم – با رضایت و تصویب صاحبان مطبعه، و نمایندگان اجتماع کارگران 
نظامنامه برای کلیه مطبعه ها وضع خواهد شد.1

تحرک ضد انقالب و کودتا
 گسترش مبارزات مردم منجر به محدودیت دامنه امکانات وعملکرد ضد انقالب 
به ویژه دربار استبدادی خاندان قاجارگردید و برای اولین بار به  طورجدی موجودیت 
دربار، اشراف و بخشی از روحانیت وعلمای دینی با خطر سرنگونی موجه شده بود. 
ضد انقالب داخلی و خارجی که منافع خود را در خطر جدی می دید. برای مقابله با خیزش 
انقالبی مردم، به تحریک دربار، برخی از علمای مذهبی، مشروطه خواهان را کافر 
و ملحد خواندند. از پس تحریکات مرتجعین مذهبی، اوباشان وجیره خواران روحانیت 
به  طرفداری ازفتوای علمای درباری در رکاب قزاق ها به جان مردم آزادیخواه افتادند. 
دستگیر،  ومشروطه خواهان  توقیف  و»صوراسرافیل«  المتین«  روزنامه های»حبل 
شکنجه، زندانی و به  دار آویخته شدند. روسیه تزاری و انگلیس در این زمان با محمد 
علیشاه قرارداد ننگین سال128۶شمسی)1907میالدی( را امضاء کرده و ایران را بین 
خود تقسیم کردند وجهت حفظ منافع استعماریشان به تقویت جبهه ارتجاعیون پرداختند. 
محمدعلیشاه با حمایت نیروهای خارجی وجلب بخشی از روحانیون از فرصت به  دست 
آمده استفاده کرد و توسط آیت هللا ها، مردم عامی را علیه مشروطه تحریک کرد. با 
پیوستن شیخ فضل هللا نوری، میرزا ابوطالب زنجانی، سیدعلی یزدی، مالمحمد آملی و 
دیگرمالیان به جمع طرفداران محمد علیشاه؛ شیخ محمود ورامینی با عده ای از اوباشان 
]شیخ  ایشان  »برای  صوراسرافیل  بنوشته  پیوست.  مرتجعین  جمع  به  نیز  ورامینی 
محمود ورامینی و اوباشان همراه او[ چادرهای جداگانه افراشته دستگاه باده خواری 
جداگانه چیدند. یکی از سردستگان اوباشان عربده کشان می گفت: »مجلس را خراب 
می کنیم و قالی های آنجا را می دهیم  پاالن االغ های ورامین کنند.«  سید محمد یزدی 
این مجلس  نزدیک  اما  آدم بکش،  منبرفتوا می داد:» زنا بکن، دزدی بکن،  درباالی 

1 -  به  نقل از اولین روزنامٔه کارگری ایران: اتفاق کارگران )شماره 1، جمادی الثانی 1328(  مطابق با خرداد 1289
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مشروطه  می دادند:  شعار  پیاپی  منبری  پا  جمیعأ«اوباشان  یغفرالذنوب  هللا  ان  مرو، 
نمی خواهیم، ما دین نبی خواهیم. درحین این سخنرانی جوان مشروطه خواهی که به 
اراجیف سید محمد یزدی گوش می داد با کشیدن ششلول تالش می کند واعظ  را بکشد. 
اوباشان به  سر جوان مبارز می ریزند و پس از دستگیریش او را به فتوای سید محمد 

یزدی»با قداره پاره پاره کردند و جسد او را به درخت میدان مشق آویزان کردند.1 

به  هرکس  می دارد:  اعالم  مشروطیت  قانون  با  ضدیت  در  نوری  هللا  فضل  شیخ 
قانونگذاری اعتقاد داشته باشد، مرتد است و طبق قانون اسالم  خونش حالل است، 
زنش مصادره می شود و اموالش نیز همین طور. همچنین او با انتشار اعالمیه ای دالیل 

خود را در مخالفت با مشروطیت به اطالع طرفدارانش  می رساند:

1- هرکس به قانون گذاری اعتقاد داشته باشد، مرتد است. چون ما قانون الهی داریم و 
نیاز به وضع قانوِن نو، ابداً نداریم. و هرکس مرتد شد طبق قانون اسالم خونش حالل 

است، زنش مصادره میشود و اموالش هم همینطور.

2- عجمهای باستان )یعنی ایرانیان پیش از اسالم( که این مشروطهخواهان مدحشان 
میگویند، خبیثترین طوایف بودند.

 آزادی قلم و لسان ازجهات کثیره، منافی با قانون الهی است. اگر نه، تو بگو فایده 
این آزادی چیست که این کلمه قبیحه را نشر میدهی، و بنای قرآن این است که آزادی 
نباشد. اگر فردا یهود و نصاری و مجوس و بابیه آمدند پای منبر و محراب ما، القای 
شیطنت کردند، نشرکلمه کفریه خود را کردند، ایجاد شبهه کردند وقلوب صافیه مومنین 
را تضلیل کردند؛ تو میخواهی چه کنی؟«یکی از مواد آن ضاللتنامه  )قانون اساسی 
مشروطه ( این است که افراد مملکت متساوی الحقوقند و در این طبع آخر به این عبارت 

نوشته شده: اهالی مملکت ایران در مقابل قانون دولتی متساوی الحقوق خواهند بود .

واین کلمه مساوات،  »شاع وذاع حتی خرق االسماع«، و این یکی از ارکان مشروطه 
است که به اخالل  ]آن[، مشروطه نمیماند.

نظرم است در وقت تصحیح، در باب این ماده، یکی نفر از اصول هیات معدود بود، 
گفت به داعی که: این ماده چنان اهمیت دارد که اگر این باشد و همه مواد را تغییر 
بدهند، دول خارجه ما را به مشروطه میشناسند و اگر این ماده نباشد لیکن تمام مواد، 

باقیه باشد ما را به مشروطه گی نخواهند شناخت.

فدوی در جواب او گفتم:

»فعلی االسالم السالم« و برخاستم و گفتم:حضرات جالسین بدانید، مملکت اسالمیه 
مشروطه نخواهد شد، زیرا که محال است با اسالم حکم مساوات.

1 - تاریخ مشروطه ایران از ص ۵۴8 تا ص۵۵0
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ای ُملحد اگر این قانون دولتی مطابق اسالم است که ممکن نیست در آن مساوات، و 
اگر مخالف اسالم است، ُمنافی  ]است [ با آنچه که در چند سطر قبل نوشته شده که آنچه 

که مخالف اسالم است قانونیت پیدا نمیکند.

ُمنتحل به اسالمی،  اینکه تو  ای بی شرف، ای بی غیرت، ببین صاحب شرع برای 
برای تو شرف مقرر فرموده و امتیاز داد ]ه[ تو را، و تو خودت از خودت سلب امتیاز 

میکنی و میگویی من باید با مجوس و ارمنی و یهودی برادر و برابر باشم1.

1287شمسی  درخردادماه  مشروطیت  انقالب  علیه  کودتا  زمینه ی  شدن  آماده  با 
)1908میالدی( قزاق ها به  فرماندهی لیاخوف سرهنگ روسی مجلس را به  توپ بستند. 
با شکست انقالبیون و بسته شدن مجلس توسط کودتاچیان شکار انقالبیون درابعاد وسیع 
شروع شد. 39 نفر از رهبران و طرفداران مشروطیت دستگیر و برخی از آنان از 
جمله ملک المتکلمین و جهانگیرخان نویسنده و سردبیر روزنامه صوراسرافیل به  دار 
آویخته شدند. قاضی قزوینی )قاضی دیوان عالی( و سلطان العلما مسموم شدند. سید 
جمال الدین اصفهانی دستگیر و همان جا در محل کشته شد. سید ابراهیم آقا ترور شد. 

یحیی میرزا اسکندری زیر شکنجه جان سپرد و بقیه زندانی شدند. 

خبر کودتا و تصرف تهران توسط  قزاق ها و بسته شدن مجلس و استقرار دوباره 
حکومت استبدادی واکنش سریع انقالبیون و سوسیال دمکرات ها را درسراسر ایران 

برانگیخت .

ایالتی درغیاب مجلس شورای ملی خود را جانشین مجلس ملی   در تبریز انجمن 
مرکز  کند.  تحمیل  برمردم  را  باردگراستبداد  نتوانست  علیشاه  محمد  کودتای  خواند. 
غیبی با همکاری و جذب روشنفکران ارمنی »سازمان  پرولتاریا« را تشکیل داد. این 
سازمان در بسیج و متشکل کردن زحمتکشان ارمنی و آذری نقشی ارزنده ایفا نمود.  
مردم »امیرخیز« و»ماراالن« به سرکردگی ستارخان مسلح شدند. در تبریز مردم بر 

روی پشت بام صف کشیده و سرود می خواندند:

خانمان شش هزاران ساله را بر باد داد  آه ای آزادگان از دست استبداد داد  

بهرچه خود را به دست جوراستبداد داد یک نفر کز مادرش هنگام زاد آزاد زاد 

مردم از هر گوشه ای می آید این فریاد یاد    آه ای آزادگان از دست استبداد داد

خیزش قهرمانانه ی مردم تبریز و مقاومت11 ماهه آنان در مقابل ارتجاع محلی و 
قوای دولت مرکزی باعث شد، کارگران شیالت دریای مازندران در دفاع از انقالب 
دست به  اعتصاب و شورش بزنند. مردم در شهرهای اصفهان، تهران و رشت به  دفاع 
از انقالب برخاستند. در رشت یپرم خان کمیته مخفی»ستاره« را تشکیل داد و پس از 
1 - منبع:رساله حرمت مشروطه از شیخ فضل هللا نوری ، کتاب رسائل مشروطیت، صفحههای 151 

تا 167
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تصرف مسلحانه رشت، انزلی به  طرف تهران حرکت کرد. با تصرف تهران توسط 
نیروی مسلح مشروطه خواهان، محمدعلیشاه به  سفارت روسیه تزاری پناهنده شد. پس 
اول  نمایندگان مجلس  از  از فرار محمدعلیشاه بالفاصله مجلس شورای ملی متشکل 
و جمعی از آزادیخواهان و انقالبیون تشکیل شد. مجلس با خلع محمدعلیشاه به  جرم 
خیانت به  مردم و انقالب مشروطیت، احمد شاه را جانشین او کرد. مجلس در1۴ مرداد 
ماه 1288شمسی قانون اساسی مشروطیت را با تغییرات اصالحی درمورد انتخابات 
به تصویب رساند. پس از برگزاری انتخابات، مجلس دوم در آبان 1288 با امیدهای 

فراوان کار خود را آغازکرد.   

اجتماعی  عمده  گروه  دو  از  متشکل  دوره  این  در  ملی  مجلس  نمایندگان  ترکیب 
دموکرات عامیون و اجتماعیون اعتدالیون و چند گروه کوچک دیگر بود:

گروه اول به  رهبری دموکرات ها  با 27  نماینده عبارت بود از:
  -   دونفراز گنجینه فنون، 

 -   دو نفر از کمیتۀ انقالبی، 
 -   یک نفرازجامعۀ آدمیت

 -   سیزده نفر از آذربایجان 
 -   دو نفر از خراسان ، 

 -   هفت نفراز تهران 

دمکرات ها در مجلس و درمیان اقشار و طبقات اجتماعی  به  شدت کار تبلیغی و 
تهییجی کرده و با انتشار روزنامه ی »ایران نو« به  نشر و تبلیغ افکار سوسیالیستی 
حیدرعمواوغلی  رهبری  تحت  انقالبی  جنبش  دستآوردهای  حفظ  جهت  و  پرداختند 
صفوف  به  و  داد  ماهیت  تغییر  ازمدتی  بعد  زاده  زاده)رسول  رسول  محمدامین  و 
مساوات چی ها پیوست( نیروی مسلح تشکیل دادند. کار پرحوصله و مداوم کمونیست ها 
با  اتحادیه های کارگری کمک  کرد.  ایجاد  یابی و  به  امر سازمان  درمیان کارگران 
کردن  نهادینه  برای  دمکرات  سوسیال  حزب  سوسیالیستی،  و  کارگری  جنبش  رشد 

دستاوردهای انقالب مشروطیت  با اعالم رئوسبرنامه ی خود خواهان اجرای:
- انتخابات آزاد با رای مستقیم  و مخفی

- برابری همه افراد جامعه از هر دین و طبقه
- جدایی دین از سیاست

- آموزش رایگان برای عموم  با تأکید بر آموزش زنان
- لغو کاپیتوالسیون

- صنعتی کردن کشور
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- ایجاد نظام مالیاتی مستقیم و مترقی
- محدود کردن کار به کمتر از ده ساعت در روز

- ممنوعیت کارکودکان 
- تقسیم ارضی بین کشاورزان و لغو نظام ارباب – رعیتی 

- مخالفت با مجلس اعیان؛ شدند.  
اعضاء و فعاالن حزبی و هئیت تحریریه »ایران نو« به  تبلیغ و ترویج رئوس برنامه 
حزب در میان مردم به  ویژه در بین طبقۀ کارگر و سایر زحمتکشان پرداختند. آنان 
از یک سو بر اهمیت مبارزه با خودکامگی، اشرافیت و تامین رفاه عمومی مردم تأکید 
پیشرفت  شرط  را  امپریالیسم  سلطه  و  فئودالیسم  با  دیگرمبارزه  ازسوی  و  می کردند 
فعالیت شبانه روزی  برنامه دراثر  این  آزادی می دانستند.  استقالل و  تامین  جامعه و 
اعضاء در سراسر کشور اشاعه یافت و افراد و جریانات رادیکال را به  درون حزب 

جذب کرد.

گروه دوم حزب اعتدالیون با ۵3 نماینده که ترکیب نمایندگان آن عبارت بودند از:

13نفر روحانی، 10 نفرمالک، 9نفر تاجر، 3 نفرخان، 10 نفرکارمند و8 نفر از 
اقشار دیگر                           

حزب  برنامۀ  می کرد.  طرفداری  مالکین  و  متوسط  طبقۀ  از  درمجلس  گروه  این 
اعتدالیون عبارت بود از:

 - تقویت سلطنت  

 - تشکیل مجلس اعالء 

 - حفاظت از مذهب 

 - حفظ مالکیت خصوصی

 - آموزش مذهبی در مدارس و  پیشبرد  شریعت اسالمی

- دفاع  ازجامعه  در برابر  تروریست ها،  آنارشیست ها ، المذهبی ها  دموکرات  و 
مارکسیست ها                                    

       
حزب اعتدالیون و اشغال شمال وجنوب کشور

حزب اعتدالیون ترور بهبهانی را بهانه قرار داد و اقدامات ضد انقالبی خود را علیه 
دمکرات ها و مردم زحمتکش سازمان داد. آنها در تبریز حمید خان تربیت را ترور 
کردند و درصدد برآمدند تا حیدر عمو اوغلی را دستگیر و اعدام کنند. اعتدالیون با 
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فاصله گرفتن هر چه بیشتر از اهداف انقالب مشروطیت، جبهه ضد انقالب را تقویت 
آرایی  انقالب صف  و  آزادیخواه  برابر مردم  در  انقالب  آوردن  در  زانو  به  برای  و 
کردند. درشرایطی که بحران داخلی به  شدت اوج گرفته بود. دشمنان خارجی )روس 
دامن   اعتدالیون  اجتماعیون و  بین  اختالفات موجود  به  انگلیس(توسط عوامل خود  و 
زدند. با تشدید بحران داخلی درمهرماه 1290 انگلیسی ها در بوشهر نیرو پیاده کرده و 
به سرعت جنوب ایران را اشغال کردند. در آبان ماه همان سال روسیه تزاری پس از 
اشغال نظامی قسمت وسیعی از شمال ایران به دولت وقت اولتیماتومی مبنی بر این که 
دولت ایران بعد از این حق ندارد بدون مشورت و صالح دید روس و انگلیس  مستشار 
نپذیرد تهران را اشغال خواهد  خارجی به خدمت بگیرد، و اگر دولت اولتیماتوم را 
کرد. در پی اشغال کشور و بی عملی دولت در واکنش نشان دادن به تجاوز نیروهای 
امپریالیستی، مردم درسراسر کشورعلیه دولت و اشغالگران طغیان کردند. زنان مبارز 
با تپانچه ها یشان که در زیر چادر مخفی کرده بودند به مجلس ریختند و تهدید کردند هر 

نماینده ای که اولتیماتوم روس ها را قبول کند؛ خواهند کشت.

 مردم آذربایجان همراه با نیروی مسلح حزب سوسیال دمکرات تحت رهبری مرکز 
غیبی به نیروهای اشغالگر روس حمله کردند. مردم شیراز و بوشهرعلیه تجاوزکاران 
انگلیسی قیام نمودند. درتهران مردم مقابل مجلس به تظاهرات وسیعی دست زدند و 
با دادن شعار»یا مرگ یا استقالل« نمایندگان مجلس را به رد اولتیماتوم روس تشویق 
کردند. تحت فشار افکارعمومی نمایندگان مجلس شورای ملی با اکثریت آراء به رد 
نایب  و  دولت  ملی  و رای مجلس  مردم  برخالف خواست  اما  دادند.  رای  اولتیماتوم 
السلطنه تحت فشار روسیه و انگلیس زیر لوای جلوگیری ازاشغال تهران توسط روس ها 
و  داخلی  توطئه مشترک مرتجعین  کردند.  منحل  را  و مجلس  پذیرفتند  را  اولتیماتوم 
نیروهای اشغالگر خارجی به  انحالل مجلس دوم منجر و سرکوب حرکت های اجتماعی 
واعدام مشروطه خواهان، متالشی کردن نیروهای انقالبی و تشکل های کارگری شدت 
گرفت. بار دیگر اوضاع اجتماعی و سیاسی ایران  توسط  نیروهای انگلیسی و روسی 

با همدستی مرتجعین داخلی به سوی آینده ای نامعلوم و تاریک رانده شد. 

حزب اجتماعیون عامیون در واکنش به اشغال کشور و تسلیم طلبی دولت وقت در2۴ مرداد 
ماه 1290)1۶ اوت 1911( با انتشاربیانیه ای از کارگران جهان درخواست کمک کرد.

بیانیه حزب با تیتر: - استمداد از کارگران )بین المللی( - درتهران منتشر و پخش شد:

 استمداد از کارگران )بین المللی(
ایران جوان ایام صعب و روزگار سختی را می گذراند. آزادی و حریتی که درسایه 
مساعی و اقدامات طبقات جماعت و از اثر نثار شدن خون های شهیدان ملت و از جان 
گذشتگی صدها هزاران قربانیان به دست آمده وهنوز مبانی آن استحکام کامل نیافته 

در خطر است!
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امپراطوریت روس که یگانه دشمن خونخوار وعدو نابکارحریت انسانیت است با 
حکومت انگلستانی که بنابه ادعای واهی خود دولتی»لیبرال و مشروطیت پرور« است 
دست به یکی کرده و تیغ خون ریز دژخیمی خود را به فراز اندام مجروح ایرانیانی که 

به تازگی راه تجدد پیش گرفته برآهیخته!

شاه مخلوخ  قهرمان خراباتخانه ها  درمقابل  فقط  اینک  متجدد  ایران  که  نشود  گمان 
محمد علی بی خود ساز کشمکش آراسته چنانچه انقالبیون ایران با خود شاه معزول و 
دیگر همدستان ارتجاع پرستش در کشمکش و نزاع بودند دیری بود که کارشان ساخته 

و رشته حیات ننگین شان از هم گسسته بود!

امروز ایران جوان درمقابل یک زمره یغماگران آزادی بین المللی و دسته پیشقدم 
فنا و اضمحالل حریت بشری واقع است و این دزدان راه آزادی ملل هیچگاه هواخواه 
استقالل و حریت وطن بال دیده ما نبوده اند.اینان، این ننگ های دامن انسانیت، ایرانی 
به طوری جوالنگاه   بوده و  ایشان  استفاده اصول سرمایه داری  میدان  دارند که  الزم 
فایده بردنشان باشد که همچون اراضی مستملکات خودشان با کمال بی وجدانی در این 
سرزمین رفتار کنند. برای اینان همان وضع حکومت فاسد و پوسیده محمدعلی خائن 
الزم است که در جنایات انسانیت کشانه و خرابکاری های ایشان در دامن وطن ما معین 

و همدست شان باشد!

 امپراطوریت روسیه با موافقت انگلیس ها محمدعلی را به ایران رجعت داده است 
که مجددأ زمام حکمرانی را به دست گیرد و غاصبانه با استعانت بیگانه به فراز تخت 

شاهی جای گزیند!

حکومت های دیگر اروپا برای آن که به  نوبه خودشان در یکی از سایر نقاط عالم 
به  دستبردی موفق آیند در مقابل این نقض عهد به کلی مهر خاموشی به دهان زده و 
هیچگاه صدائی بر نمی آورند! ما هواخواهان استقالل و تمامیت ملکیه ملت ایران، ما 
المللی را واجب است که برای  دشمنان پرجوش و خروش دزدان غارتگرمنظم بین 
پیروزی یافتن در این کشمکش و مبارزه حیاتی سعی و کوشش اندکی را درنظر نگیریم 
عجبا، اگر در این روزگاران غم آور و ایام محن زا برای کامیاب شدن به مقصود از 

کارگران اجتماعیون بین المللی استمداد نجوییم از چه عناصری باید استعانت کنیم ؟!

مقهوره و حریت هایی  ملل  تمام  دوستدار صادق و صمیمی  کارگران  فقط  صنف 
که آماج سهام خطرات و مهالک می شوند، طرفدار اخوت بین الملل و دشمن پرخطر 

یغماگری اصول سرمایه داری در اینجا طرف خطاب است! 

برادران که در راه  آسا وهیجان شما  تا صدای رعد  به شما خطاب می کنیم  رفقا، 
دفاع  آزادی ما به  اقصاء جهان طنین انداز شود جامعه ما را هم مشغول سازد! از شما 
استمداد می جوئیم که صدای اعتراض و اجتماعات تان پارلمان ها ، میتینگ ها ، مجامع، 
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کنفرانس ها و مطبوعات فرا گیرد!!!

برعلیه حکومت هائی که در این پیش آمدها و راهزنی ها ساکت مانده اند و مخصوصأ 
برضد حکومتین روس و انگلیس که دار اعدام ملت ایران را آماده ساخته اند اگر چه 
اما  بود،  نخواهد  مادی وعملی  امداد  اعتراضات مجدانه تان وسیله  و  نفرت  صداهای 
الاقل در مبارزه ما موجبات تشویق و تهییچ ما را فراهم خواهد آورد و یک معاونت 

قلبی و معنوی برای ما خواهد بود!

  ما انتظارداریم که صداهای اعتراض و نفرت و پروتست ها به  نام آزادی و استقالل 
مملکت ما برعلیه زمره راهزنان که برای به   شیشه ریختن خون ما با هم متحد شده اند و 
حکوماتی که مروج اصول سرمایه داری هستند بلند شود و جهانی را فرا گیرد. سالم های 

برادرانه ما را از میدان مبارزه بپذیرید! 

زنده باد استقالل و اخوت ملل!                   زنده باد اجتماعیون بین المللی!
                                      فرقه اجتماعیون عامیون ایران درقفقاز 1

درخواست کمک انقالبیون متشکل درحزب اجتماعیون –عامیون و کارگران ایران را 
حزب سوسیال دموکرات کارگری روسیه در ژانویه 1912 زمان برگزاری کنفرانس 
ششم حزب در پراک دریافت کرد و در راستای وظایف انترناسیونالیستی خود قطعنامه 

پیشنهادی لنین در پشتیبانی از انقالبیون ایران را پذیرفت و اعالم کرد: 

دسته   و  دار  غارتگرانه  سیاست  علیه  روسیه  کارگری  دموکرات  سوسیال  »حزب 
تزار که مصمم به خفه کردن آزادی خلق ایران شده و در این مورد از هیچ گونه عمل 

وحشیانه و رذیالنه ای خوداری نمی کند اعتراض می نماید.

کنفرانس تایید می کند که ائتالف دولت روسیه با دولت انگلستان که به  انحاء مختلف 
چیزعلیه  ازهر  بیش  می شود  پشتیبانی  و  تمجید  و  تعریف  روس  لیبرال های  ازجانب 
انگلستان را  لیبرال  ائتالف دولت  این  آسیا متوجه است و  انقالبی دموکراسی  جنبش 

شریک  وحشی گری های خونین تزاریسم می کند.

حزب  مبارزه  ویژه  به  و  خلق  مبارزه  به  نسبت  را  خود  کامل  همدردی  کنفرانس 
سوسیال دموکرات ایران که در مبارزه  با زورگویان تزاری این قدر قربانی  داده است 

اعالم می دارد.« 

لنین در سال1913با جمعبندی از انقالبات کشورهای آسیایی ضمن افشای ماهیت 
سازش پذیری و خیانتکاری بورژوازی در مبارزه ضد امپریالیستی زحمتکشان آسیا، 
با نشان دادن تضاد آشتی ناپذیری طبقه کارگر با تمام جناح های بورژوازی  بر اهمیت 

1 - نقل از اسناد  تاریخی جنبش کارگری، سوسیال دموکراسی  ایران جلد1صص 29و27،28 
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استقالل عمل نیروهای دموکراتیک تاکید ورزید و نوشت: »هرکس پس از تجربه اروپا 
و آسیا بازهم از سیاست غیرطبقاتی و از سوسیالیسم غیر طبقاتی سخن گوید او را باید  

با بوزینه استرالیایی در یک قفس به معرض نمایش گذاشت.« 1

نقش سوسیال دمکرات ها در بیداری زنان 
زنان ایران تا اواخرسلطنت ناصرالدین شاه با محدودیت های شدید اجتماعی و سیاسی 
مواجه و از ارتباط با محیط بیرون از خانه محروم و در منزل با جداسازی اندرونی و 
بیرونی، جدا از مردان به زندگی روزانه ادامه می دادند. و بر پایه ی فرایض دینی از 

کودکی شیوه فرمان برداری از مردان را آموزش می دیدند. 

درباره موقعیت اجتماعی زنان در پیشا انقالب مشروطیت در روزنامه تمدن از زبان 
یک زن نوشته شد: ما را از پنج سالگی به مکتب می گذاشتند آن هم نه همه دختران 
را، بلکه ندرتأ. ُنه ساله که میشدیم از مکتب بیرونمان می آوردند. اگر کتاب می توانستیم 
از  را  قلم  و  تغیرکتاب  کمال  با  عزیزمان  پدران  بنویسیم  می توانستیم  یا خط  بخوانیم 
دست مان گرفته، پاره کرده و شکسته و به دورمی انداختند که چه معنی دارد دختر خط 
داشته باشد، مگر می خواهید منشی بشوید همین قدر که بتوانید قران بخوانید کافی است 
این بود شرح حال ما دختران در خانه پدران تا زمانی که به شوهرمان می دادند. اگر 
متشخص بودیم که باید چند نفر خدمتگزار از برای ما معین کنند که ما خودمان زحمت 
خدمت کردن نکشیم و فرمایش بدهیم. اگر رعیت بودیم که باید غیراز خانه داری و بچه 
داری کار دیگری نکنیم. اگر شوهرمان یک شب قوه نداشت پنج سیرنان از برای تعیش 
فراهم کند، ما زن ها عرضه این که بتوانیم خرج یک شب را رو به راه کنیم، نداشتیم. 
ما زن های ایرانی غیر از زائیدن چیز دیگر]ی[ بلد نبودیم. شما پدران ما بودید که ما 
را این طور پروردید و گرنه ما هم، چون عموم خالیق دارای هوش و ذکاوت بودیم. 
ما هم دارای عقل و شعور بشری بودیم. فرقی که داشتیم ما زن بودیم و شماها مرد.2 

پیش  از  کرمانی  آقاخان  قاجارمیرزا  خاندان  سلطنت  دوران  روشنفکران  درمیان 
کسوتان مبارزان حقوق برابری زنان بود. او درباره شرایط زندگی زنان در پیش از 
انقالب مشروطیت می نویسد: زنان ایرانی نه تنها در نظرها خفیف و بی وقر و حقیر 
یا ذلیل، ضعیف وامانده اسیرند، بلکه از دانش مهجور و ازهر بینش دور و ازهمه 
... شب  از معاشرت دور و درخیال زنانه خویش می زیسته  بی خبرند و  چیزعالم 
همه شب در فکراینکه به صد حیله از دست آن شوهر نامرد نمرود کردار شداد رفتار 
گریبان خود را خالص کنند.... نه تنها این اسارت و ذلت که اساس دسیسه و حیله است 

 1 - نقل از اسناد  تاریخی جنبش کارگری، سوسیال دموکراسی  ایران جلد1ص29
2  - نقل از کتاب هدف ها و مبارزه زن ایرانی از انقالب مشروطه تا سلطنت پهلوی ص 1۵ و 1۶ منبع 
روزنامه تمدن، سال اول، شماره 12، یکشنبه 7 ربیع االول 132۵،ص 3. مطابق با30فروردین 128۶ 
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خود زنان ایران را خراب دارد بلکه مبرهن است اوالد و احفادی که از ایشان متولد 
می شوند صاحب همان خلق و خویند؛ زیرا که رحم مادر مکتب طبیعی جنین است که  
فرزند را طبیعت می آموزد.«  او برای عملی کردن برابری حقوق زنان  ... در همه 
حقوق از تعلیم، تربیت، حکومت، ارث، صناعت، تجارت و عبادت مساوی ]با[ مردان؛ 

با مالیان وسنت های خرافی سرشاخ بود.1 

با دمیدن سپیده انقالب مشروطه زنان نیز همپای مردان در پیشبرد اهداف انقالب 
فعاالنه شرکت کردند. درمرحله نخست برخی زنان در آذربایجان و گیالن تحت تاثیر 
افکارسوسیال دمکرات ها با نادیده گرفتن سنت های ارتجاعی و محدودیت های اجتماعی 
در حمایت از مشروطیت، از خانه های شان بیرون آمدند. با شرکت زنان در تظاهرات 

ضد استبدادی رفته رفته دیواره سنت های ارتجاعی ترک برداشت. 

با گسترش فعالیت نیروهای انقالبی و فعالیت زنان پیشرو دامنه نفوذ و تاثیرگذاری 
این نیروها درجامعه بیشتر شد و اولین تشکل سیاسی زنان - اتحادیه غیبی نسوان - 

ایجاد و توانست به تدریج زن ایرانی را به فعالیت سیاسی بکشاند.

با سازماندهی گسترده تر  آغازاستبداد صغیر  ازکودتای محمدعلی شاه و  زنان پس 
و  تبریز  زنان  برخاستند.  مشروطه  خواهان  از  حمایت  به  خود  مبارزات  تشدید  و 
رشت پیشگام این مبارزات بودند. در آبان ماه 1287)نوامبر1908( در گزارشی از 
صحنه های جنگ آمده است در میان جان باختگان تبریز پیکر به خون خفته 22 زن 
پیدا شده است. به نوشته پائولویچ در کتاب انقالب مشروطه ایران عکسی از یک دسته 
۶0 نفری از زنان چادر به سر ایرانی تفنگ به دست در آرشیو روس ها موجود است 

که محافظ یکی از سنگرهای خط دفاعی تبریز بودند. 

در اوایل سال128۶شمسی هم زمان با دوره اول مجلس شورای ملی اتحادیه   غیبی 
نسوان، مخفی یانه در تهران تشکیل شد.  در سال128۶شمسی مقاله ای به  نام »مخدرات« 
به امضاء اتحادیه مخفی نسوان انتشار یافت. مقاله خطاب به نمایندگان مجلس می نویسد: 
امروز براحدی پوشیده نیست كه هر بیوه زنی به مجلس دارالشورای ملی حق دارد و 
ما امروز حقوق خودمان را می خواهیم... مدت 1۴ ماه است كه اوضاع مشروطه بر پا 
شده و شب و روزعمرشریف خودمان را صرف خواندن روزنامه می کنیم كه بفهمیم 
مجلس شورای ملی چه گفت و چه كرد... معلوم می شود كه وكالی ما مجلس را برای 
تفنن خاطر خودشان بر پا كرده  اند. مجلس پارلمنت برای اجرای قانون است. پس كو 
قانون شما؟ پس چه شد؟ مجلس سنای شما كو؟ عدلیه شما كو؟... اگر وكالی محترم ما 
توانستند یا می توانند تا سلخ )آخر( رمضان )132۵هجری قمری( قانون را تمام كرده 
و در سایر كارها ترتیبی بدهند كه آسایش خلق فراهم شود. زهی شرف و سعادت. وِااّل، 
 1نقل از کتاب هدف ها و مبارزه زن ایرانی از انقالب مشروطه تا سلطنت پهلوی منبع میرزا آقاخان 

کرمانی، سه مکتوب، بی جا، بی نا، بی تا ص 20 و22
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اگر در خود چنین پیشرفتی نمی بینید و می خواهید باز هم به ترتیب سابق پیش بروید، ما 
به توسط همین عریضه خبر می دهیم كه همه استعفا از كار خود بدهند و رسماً به توسط 
روزنامه وطن به ما خبر داده، چهل روزی هم كارها را به دست ما زن ها واگذارند 
و به شرط آن كه عار نداشته باشند زیرا كه وجود ما بسته بوجود یكدیگر است. اگرما 
نباشیم شما نیستید. در چهل روز: قانون را صحیح می کنیم. نظمیه را صحیح  می کنیم. 
حکام تعیین می کنیم. دستورالعمل والیت را می فرستیم. ریشه  ظلم و استبداد را از بیخ 
انبارهای جو و گندم متمولین  را می شکنیم. کمپانی  می کنیم. ظالمان را قتل می کنیم. 
برای نان قرار می دهیم. خزانه های   وزرا را که از خون خلق جمع و در سرداب ها 
گرد آورده اند، بیرون می آوریم. بانک ملی برپا می کنیم. عثمانی را عقب  می نشانیم. 1

علنی  درجلسه  نسوان،  مخفی  اتحادیه  خواست  با  درمخالفت  ملی  شورای  مجلس   
مجلس در21 اسفند ماه 128۶با فعالیت اتحادیه غیبی نسوان مخالفت می کند. میرزا 
فضل علی آقا وقیحانه درصحن مجلس شورای ملی می گوید: ما چون به طبیعت زن های 
مملکت خودمان مسبوق هستیم گمان نمی کنم که اشخاص با عفت وعصمت داخل در 
این کار شوند و گمان می کنم اشخاصی که مفسد و مغرض هستند می خواهند به واسطه 
این اجتماعات بعضی فسادها کنند. این است که اجتماع می نمایند. به این جهت نباید این 
اجتماعات حاصل شود و باید جلوگیری از فساد آتیه نمود. سید علی نقی نماینده دماوند 
در مخالفت گفت: این راجع به عقیده است. باید کاری کرد که او را از میان برداشت. 

حسن تقی زاده دردفاع از اتحادیه غیبی نسوان درصحن مجلس  ضمن تاکید بر این 
قانون  به موجب  ]و[  ندارد،  اتحادیه نسوان وجود  که هیچ اشکال شرعی در تشکیل 
اساسی هم هیچ ایرادی وارد نیست ؛ وقتی که می گوید ایرانی، این لفظ شامل مرد و زن 
هر دو است. مادامی که اجتماعات مخل دینی و دنیوی نباشد ضرری ندارد و ممنوع 
نیست. و در نهایت حسینقلی خان نواب پیشنهاد کرد مجلس شورای ملی به این مسئله 

نپردازد و روزنامه ها در مورد تشکل های زنان بحث و بررسی کنند.2 

به رغم مخالفت های آیت هللا ها و مرتجعین، زنان به اسارات کشیده شده در دخمه های 
قالی بافی و کارگاه های نساجی از هر فرصتی برای کسب حقوق انسانی و شرکت در 

فعالیت های سیاسی، فرهنگی و اجتماعی استفاده می کردند. 

با مرتجعین مستبد در  اوج  جنگ  مشروطه طلبان  پیشرو و زحمتکش در  زنان 
حمایت  و  مسلحانه  نبردهای  در  شرکت  برای  زنان  مخفی  سازمان های  و  انجمن ها 
برخی  شد  شایعه  وقتی  شمسی   1290 سال  در  می شدند.  سازماندهی  مشروطیت  از 
نمایندگان مجلس به  خواسته های  روس ها تن داده اند حدود 300 تن از زنان با تپانچه به 
مجلس رفتند تا آنان را مجبور به »حراست از آزادی و تمامیت ارضی کشور« کنند.

1 شماره 70  مجله »ندای وطن|«
2 نقل از هدف و مبارزه زنان ...ص22 و 23
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شرکت گسترده زنان در مبارزهای مسلحانه علیه مرتجعین مشروعیت خواه به  حدی 
بود که در جنگ بین موافقان و مخالفان مشروطه  در آذربایجان پیکر به  خون خفته 

20 زن در لباس مردانه شناسائی شد.

نام و   زینب پاشا یکی از زنان پیشتاز دوره جنبش مشروطیت است که متاسفانه 
عملکرد انقالبی او در تاریخ مبارزاتی زن به فراموشی سپرد شده است. او در سال 
127۴شمسی )189۵میالدی( دیواره بتنی جدا سازی زنان را درهم می کوبد و برای 
اولین بار در تاریخ ایران با چهل نفراز زنان زحمتکش تبریزی علیه نظام استبدادی 
حاکم و دیدگاه های مذهبی که بر زنان تحمیل شده  بود، مسلحانه قیام کرد. زینب پاشا در 
بحران نان تبریز در پس احتکارغله توسط فئودال ها و تیولداران که باعث کمبود نان در 
تبریز شده بود، با تهییج جمعی از زنان تبریز با حمله به انبارهای غله محتکران و با 
تقسیم غالت بین فقرا و گرسنگان چنان ابهتی ازخود نشان می دهد که هنوز هم عملکرد 

او زبان زد مردم آذربایجان است . 

در زمانی که مرتجعین مذهبی با رهائی زنان از قید و بندهای مذهبی و اجتماعی 
مقابله می کردند. میرزاعلی معجز شبستری روشنفکر و مشروطه طلبی متجدد و از 
روشنفکران  وسیع  حمایت  با  مردان،  با  زنان  مدنی  حقوق  طلب  برابری  پیشگامان 
خواهان  خود  دراشعار  او  می کرد.  دفاع  شدت  به  زنان  مبارزات  از  مشروطه خواه، 
تساوی حقوق اجتماعی و قانونی زنان بود. از نظر او فرزندان عصیانگر و عدالت خواه  
را مادران  با سواد، با فرهنگ و آگاه به حقوق اجتماعی خود می توانند تربیت کنند. او 

در بیتی از اشعار خود می گوید:

            تکذین1جهلی اولماسا  زائل – اوغلی  اولماز  تمدنه مایل 
 اگر جهل زن  از بین نرود – تمایلی به پیشرفت در فرزندش  بوجود نمی آید

معجز برای رشد فرهنگی زنان درخواست  دایر کردن مدرسه ای دخترانه در شبستر 
می کند.واپسگرایان مذهبی و حکام  قاجار با این خواست او مخالفت می کنند. 

معجز در اثر فشارهای روحانیون و حاکمان محلی مجبور به ترک شبستر می شود.
عناد و دشمنی مرتجعین وعلمای دین با رهائی زنان به قدری بود که  حسین کزازی 
آزادیخواه نامدار و رئیس معارف کرمانشاه به گناه بینان گذاری مدرسه های دخترانهی 
– عضدیه وعصمتیه ...– به فتوای روحانی سرشناس شهر، اشرف الواعظین، با شلیک 
گلوله ی یک واپسگرای شیعی به نام قهرمان ایوانی، جان خود از دست می دهد.عالوه 
برمعجز شبستری، عشقی، بهار و ایرج میرزا از شاعران برجسته آن زمان از جنبش 
زنان دفاع می کردند. و خواهان کنار گذاشتن حجاب بودند. ایرج میرزا با زبانی ساده 

»حیات  از  همسر،  کلمه  جای  به  روشنفکران  آذری  ترکی  زبان  در  بود  معجز  همسر  نام  تکذین   -1
یولداشی« به معنی- شریک زندگی- استفاده می کنند. در اشعار معجز تکذین مترادف با زن به کار رفته
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در نکوهش حجاب و خرافات مذهبی و در انتقاد ازسنت های غلط اجتماعی می سراید:1
زنان تا کی گرفتار حجا بند خدایا تا کی مردان به خوا بند   
گرفتار همین شیء عجا بند تا این قوم در بند حجا بند    

همه رو باز باشند آن جمیالت مگر نه در دهات و بین ایالت   
رواج عشوه در بازارشان نیست؟ چرا بی عصمتی در کارشان نیست؟   

ولی چادر نشینان غیر اینند زنان در شهرها چادر نشینند    

به روز بدتر از این هم بیفتی در ایران تا بود مال و مفتی    

سازمان های اجتماعیون - عامیون
١- سازمان اجتماعیون – عامیون )سوسیال – دمکرات( تهران:

فعالین سیاسی و روشنفکران انقالبی درآستانه انقالب مشروطیت برای گسترش و 
متشکل کردن فعالیت   های خود در تالش بودند تا این که ۶0 نفر از مبارزین موفق 
شدند در شهریور1282 )سپتامبر1903( با رعایت اصول مخفی کاری در باغ سلیمان 
سرنگونی حکومت  کشور،  عمومی  اوضاع  جلسه  این  در  آیند.  هم  گرد  میکده  خان 
استبدادی و تشکیل حکومت قانونی مورد بحث قرارگرفت. جلسه با تصویب قطعنامه ای 
در 18ماده و انتخاب یک کمیته 9 نفری مرکب از: ملک المتکلمین، سید جمال الدین 
شیخ  میرزا  ابوالحسن  خرقانی،  اسدهللا  سید  مساوات،  رضا  محمد  اصفهانی،  واعظ 
الرئیس، آقا میرزا محسن برادر صدرالعلما، میرزا سلیمان خان میکده، حاجی میرزا 
یحیی دولت آبادی، میرزا محمد علی خان نصرت السلطان به مبارزه علیه بیدادگری 
سلطنت استبدادی و برای تشکیل مجلس تا زمستان 128۵ شمسی)اوایل1907( ادامه 
به  بنا  سطحدرگیری ها،  گرفتن  حدت  دلیل  به  زمستان1285شمسی  در  کمیته  داد.2 
ضرورت ادامه کار وظایف خود را به سازمان سوسیال- دمکرات تهران واگذار کرد 
و منحل شد. تعدادی از اعضای کمیته 9 نفری درایجاد سازمان سوسیال - دمکرات 
تهران شرکت داشتند. رهبری جدید سازمان سوسیال - دمکرات تهران متشکل از: سید 
حیدرعمواوغلی، صادق  تبریزی،  ابراهیم  شیخ  المتکلمین،  ملک  واعظ،  الدین  جمال 
طاهباز، میرزا قاسم خان صور اسرافیل، میرزا جهانگیرخان صور اسرافیل، حاجی 
خان خیاط، یحیی میرزا، سلیمان میرزا، سید کمره ای، محمد رضا مساوات، سلیمان 
خان میکده، ضیاء السلطان چراغ برقی در برگزاری جلسات سخنرانی و تظاهرات 
علیه استبداد و انتشار نشریات مخفی و علنی و مسلح کردن انقالبیون فعال بود. سازمان 

1 -  مهدی ملک زاده »تاریخ انقالب مشروطیت« جلد دوم تهران 1328ص8تا1۵
2 -  نقل از کتاب پیدایش حزب کمونیست ایران ص۵7
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با نشان دادن فساد دستگاه حکومتی و افشای مستبدین با انتشار و پخش مخفی شبنامه ها، 
مردم را علیه استبداد حاکم به مبارزه دعوت می کرد.1 به خواست نمایندگان سازمان 
سوسیال - دمکرات تهران درسال 128۵ شمسی نمایندگان آذربایجان برای شرکت در 
مجلس اول شورای ملی قبل ازعزیمت به تهران در باکو در گردهمآئی با کارگران 
ایرانی که درمعادن نفت و دیگر موسسات صنعتی مشغول به کار بودند، شرکت کردند 
و کارگران را به اتحاد و مبارزه علیه استبداد فراخواندند. مال فضلعلی آقا ]مولوی[ 
یکی از نمایندگان تبریز، در مسجد صابونچی خطاب به هزاران کارگرایرانی چنین 
گفت: آذربایجانی ها ما را به عنوان نماینده به مجلس ملی می فرستند، ما نیز جان برکف 
می رویم. علیه هرمخالفتی مبارزه خواهیم کرد. شما نیز متحد شوید و از ما جانب داری 

نمائید. شما تنها با اتحاد است که خواهید توانست به هدف خود نایل آئید.2 

حسن حالج درباره ورود نمایندگان تیریز به تهران می نویسد: شوال 132۴هجری 
قمری )آذر ماه128۵ شمسی نوامبر190۶( ورود منتخبین آذربایجان از نظرتاریخی 
بی شباهت به ورود وکالی مارسیل )ژاکوبن ها( در انقالب 1789میالدی به پاریس 
نبود. چه همان طور که ژاکوبن ها و ژیروندن ها سبب توسعه انقالب شدند، همین طور 
ورود وکالی آذربایجان باعث ازدیاد حرارت مرکزیان شده و دنباله انقالب آرام را به 
جدال و خونریزی کشانیدند و نهضت آزادی و قانون و عدالت خواهی بیش از همه جا 

در تبریز اثر بخشیده بود. 3

ایاالت و والیات مختلف  منتجب  نمایندگان  با حضور  ملی  جلسات مجلس شورای 
و حکام مرتجع  شاه  اما  درتهران شروع شد.  ماه 128۵)اوایل1907(  دی  کشوراز 
و آیت هللا های درباری مانع اجراء مصوبات مجلس می شدند. شاه برای منحل کردن 
وزیری  نخست  به  را  )اتابک(  السلطان  امین  استبداد  دوباره  کردن  مسلط  و  مجلس 
منصوب کرد. با شروع کار اتابک، مرتجعین علیه انقالبیون و مردم، دست به توطئه 
زدند. سازمان سوسیال – دموکرات تهران توسط یکی ازاعضای فعال خود بنام صادق 
طاهباز به نخست وزیر پیام فرستاد:»شما هرچه وعده فرموده اید، عملی نشده، بعداز 
آمدن شما مملکت یک پارچه آتش شده است. درعراق ]اراک[ حاج آقا محسن، در شیراز 
قوام الملک، درقم متولی، در ماکو اقبال السلطنه ماکوئی به پشت گرمی شما به مال و 
جان و ناموس مردم تجاوز نموده اند وعملیات شما می رساند که در ماهیت ارتجاعی 
شما ابدأ تغییری حاصل نشده است. من از طرف جمعیتی )سوسیال- دموکرات( آمده ام 
وعقاید آن ها را ابالغ کنم. بهتر است استعفا بدهید. هم خودتان و هم مردم را  راحت 

1 - علی آذر»قیام کلنل محمد تقی خان پسیان در خراسان« تهران1329ص۵2
2 - از- روزسیاه کارگر- ص 1۵و1۶ منبع منوچهر نظری/ از مشروطه تا انقالب فرهنگ معاصر، 
تهران،ص ۶8۴ و محمدعلی سلطانی، احزاب سیاسی و انجمن های سری در کرمانشاه صص 2۴7و2۴8 
ومونا قاسمیان، حتا یک آجر از مدرسه کزازی کم نخواهد شد،روزنامه اعتماد شماره1۴77 ۵/۶/8۶ ص8

3-  حسن حالج تاریخ نهضت ایران ص38



41

جنبشطبقهکارگراریان

کنید. اتابک در جواب می گوید: شما حق مداخله در این امور را ندارید.

با ادامه یافتن عملکرد ارتجاعی اتابک، او در7 شهریور128۶)30اوت1907( توسط 
عباس آقا عضو سازمان سوسیال- دموکرات هنگام خروج از مجلس کشته می شود.1

ج. پ. چرچیل یکی از اعضای هیئت سیاسی بریتانیا در تهران، در گزاش مورخ 
اسفند128۶)فوریه 1908( خود به لندن، درباره انجمن های تهران می نویسد: در تهران 
نزدیک به صد انجمن و جمعیت سیاسی وجود دارد. مهمترین آن ها انجمن آذربایجان 
است. این انجمن29۶2 نفرعضو دارد. انجمن ها حتی درامور سیاسی کشور دخالت 
می کنند.2 یکی دیگراز انجمن های معروف تهران انجمن برادران دروازه قزوین به 
سرپرستی سلیمان خان میکده، یکی از رهبران سازمان سوسیال–  دموکرات تهران 
بود. این انجمن یک دسته مسلح1000نفری داشت. اینان با سالح هائی که سلیمان خان 
بودند.»سلیمان خان معاون وزیر جنگ بود و  دراختیارشان گذاشته بود، مسلح شده 
اعضای انجمن را با سالح های دولتی مسلح کرده بود. او را بدین منظور در اردیبهشت 

1287)مه1908( زندانی کردند« 

شایعه  با  و  می دادند  تشکیل  انجمن هائی  مردم  فریب  منظور  به  نیز  انقالبیون  ضد 
پراکنی علیه سوسیال دمکرات ها توطئه چینی می کردند.

سازمان سوسیال – دموکرات تهران برای پیشگیری ازحرکت ضد انقالبی و بمباران 
اکثریت  اما  برخاست.  مسلحانه  مقابله ی  به  درتیرماه1287)1908/۶/23(  مجلس 
نمایندگان مجلس به جای مقابله با تحرکات ضد انقالب و دربار با شعار»خون ریختن 
مصلحت نیست« ازسیاست سازش با ضد انقالب پیروی کردند. درنتیجه تعدادی از 
اعضای مسلح سازمان سوسیال- دموکرات تهران اسلحه بر زمین نهادند. تنها نیروی 
بعداز7 ساعت  ایستادگی کرد.  برابر قزاق ها  آذربایجان مقیم تهران در  انجمن  مسلح 
نبرد مسلحانه با غلبه ضد انقالب شکار انقالبیون شروع شد. شیخ ابراهیم تبریزی از 
رهبران سازمان سوسیال- دموکرات و نماینده مجلس درمحل دستگیری اعدام شد. ملک 
المتکلمین، میرزا جهانگیرخان و قاضی ارداقی به دست جالدان شاه کشته شدند. صدها 
نفر زندانی و تبعد شدند. بسیاری از سوسیال – دموکرات و از جمله حیدر عمواوغلی 
مجبور به ترک تهران شدند. بدین ترتیب فعالیت سازمان سوسیال – دموکرات تهران 
به علت ضعف سازماندهی وغالب بودن افراد سازشکار در رهبری آن خاتمه یافت.3   

 2- سازمان اجتماعیون – عامیون )سوسیال – دموکرات( تبریز
سال  در  مخفی  جمعیت های  را  تبریز  دموکرات   – سوسیال  سازمان  واساس  پایه 

1277شمسی )1898میالدی( گذاشتند.
1 - علی آذر قیام کلنل محمد تقی خان پسیان در خراسان صص۵2 و۵3

2 - عباس اسکندری کتاب آرزو ص21
3 - نقل از کتاب پیدایش حزب کمونیست ایران ص۶0تا ص63
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اسماعیل امیرخیزی یکی از اعضای تاثیرگذارسازمان سوسیال – دموکرات تبریز 
اسمعیل  شیخ  مرحوم  روزی   )190۶ 128۴شمسی)اوایل  اواخرسال  در  می نویسد: 
هشترودی از بنده دعوتی فرمودند و من هم در ساعت مقرر به خدمت شان رسیدم؛ در 
اطاق پذیرائی ده پانزده نفر از اشخاص محترم حضورداشتند. اسامی آنهائی که فعال 
در نظر دارم ازاین قرار بود: شیخ سلیم، میرهاشم، حاجی رسول صدقیانی، آقا نقی 
شجاعی، علی مسیو، میرزا علی اصغر خوئی، حسین آقا فشنگچی*  من در گوشه ای 
نشسته، با دقت به مذاکرات ایشان گوش می دادم. علی مسیو حرارت به خرج داده، از 
بدبختی ملت و مملکت سخن میگفت. این جلسات هر هفته مکرر میشد و اخبار تهران 
هم مرتبأ به ایشان میرسید. عالوه بر اشخاص مذکور در فوق، روشنفکران دیگری 
نیز چون شریف زاده، میرزا جواد ناطق، میرجلیل، حاجی محمدصادق علیزاده، حاجی 

علی دواچی و تقی زاده و تربیت در این جمعیت داخل بودند.1 

انقالبیون تبریزاز دفاتر روزنامه های هم چون احتیاج، اقبال، الحدید وعدالت و مجله 
گنجینه فنون و مدرسه تربیت که خود ایجاد کرده بودند؛ برای برگزاری جلسات استفاده 
می کردند. روزنامه احتیاج از شهریور1277منتشر می شد بعد از هفت شماره توقیف 
شد. گنجینه فنون نخستین نشریه بود که به صورت مجله توسط تقی زاده، عدالت و تربیت 
منتشر می شد. مدرسه تربیت که توسط محمد ابوالقضاء تاسیس شده توسط آموزگارانی 
هم چون محمدعلی تربیت، سیدحسین خان عدالت و تقی زاده اداره می شد قبل از انقالب 
بهار 128۵شمسی)190۶میالدی(  از  بسته شد.2  توسط مرتجعین و مالها  مشروطه 
به  رشد درگیرها  انقالبی شدت گرفت. روند رو  و  استبدادی  نیروهای  بین  درگیری 
ضرورت ایجاد تشکیالت رزمنده ای از مجموعه ی انجمن ها ، کمیته ها و جمعیت های 
سیاسی مخفی را ایجاب می کرد. در آبان سال128۵)اکتبر190۶( در پرتو تالش های 
علی مسیو و چند روشنفکر انقالبی دیگر، تشکل اجتماعیون – عامیون )سوسیال – 
دموکرات( تبریز بوجود آمد و کمیته مرکزی خود را مرکز غیبی نامید.3 بنا بنوشته 
کسروی، اعضای کمیته مرکزی عبارت بودند از: علی مسیو، حاجی رسول صدقیانی، 
حاجی علی دوا فروش، سید حسن شریف زاده، میرزا محمدعلی خان تربیت، جعفرآقا 
گنجه ای، آقا میرباقر، میرزاعلی اصغرخوئی، آقا نقی شجاعی، آقا محمدصادق خامنه ای 
بنا به آخرین تحقیق سید علی آذری، اعضای مرکزغیبی عبارت  اما  و سید رضا 1 
بودند از: علی مسیو)صدر(، حاجی رسول صدقیانی، حاجی علی دوا فروش، یوسف 

خزدوز، حاجی علی نقی گنجه ای و میر علی اکبر سراج. 

* - حسین آقا فشنگچی بعداز انقالب مشروطه  به طرف ارتجاع گرایش یافت.
1 - کریم طاهرزاده قیام آذربایجان ...ص48

2 - کریم طاهرزاده قیام آذربایجان ...ص۴۶9
آذربایجان  فرهنگ  تاریخ  امید  حسین  ص66منبع  ایران  کمونیست  حزب  پیدایش  کتاب  از  نقل   -  3

تبریز1332ص52 
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تدوین  مسیو  علی  توسط  که  مرکزغیبی  عضوگیری  نرم های  و  تشکیالتی  اصول 
شده بود، او را در ردیف یکی از رهبران عملی جنبش کمونیستی در امرسازماندهی 
تشکیالت مخفی قرار داده بود. حوزه های حزبی سازمان از11 نفر تشکیل می شد که 

مسئولیت حوزه ها با یک عضو برجسته و مسئول بود.2

کریم طاهرزاده عضو حزب اجتماعیون-عامیون و یکی از فدائیان تبریز که مسئول 
سنگرمحله چرنداب تبریز بود، دربارۀ یکی از سخنرانی های علی مسیو برای اعضای 
اجتماعیون -عامیون می نویسد: به ما خبر دادند که، در محله »والمان«)محله ای ارمنی 
نشین درتبریز(، با رمز مخصوصی )پارول حزبی( هم دیگر را ببینیم، مطابق دستور 
می بایستی ازهر گروه فقط دو نفرانتخاب و حاضر بشوند، ساعت مقرر در محله ارمنی 
نشین در یک سالن بزرگی، حاضر شده مطابق معمول، در تاریکی مطلق، شخص 

ناشناسی برای حضار صحبت کرد و با این بیت آغاز سخن نمود:

        ندیدی که چون گربه عاجز شود        برآرد به چنگال چشم پلنگ

و گفت ما از خطر نمی ترسیم، چون مستغرق3 درخطریم ما که اسلحه برداشته ایم، 
عهده  به  سنگینی  وظیفه  ما  تقصیربکشیم،  بدون  را  کسی  نداریم  میل  مستبدین  مثل 
گرفته ایم. این وظیفه را انجام خواهیم داد. دشمنان ما خیلی قوی هستند ولی ایمان به 
کارهای خودشان ندارند و برعکس ما ظاهرأ خیلی ضعیف بوده  ولی از روی ایمان 

اقدام می کنیم. 

ای هم مسلکان عزیز، باید بدانید در چه راه پر خطری قدم گذاشته اید. برای هموار 
کردن شاهراه آزادی باید جان نثار کرد.

اگر کسانی درمیان شما هستند که از جان یا ثروت خود می ترسند، فورأ باید استعفا 
بدهند، زیرا کار، کار پرخطری است. ممکن است به شما مأموریت های پرخطری داده 
شود. انجام این مأموریت ها اجباری است. در صورت مسامحه یا ارفاق یا هر فکری 
که منتهی به عدم انجام وظیفه باشد، مسامحه کار محسوب و سخت مجازات خواهید شد.

گرفتن  برای  بلکه  نشده اید،  دعوت  نوش  و  وعیش  وآشامیدن  برای خوردن  شماها 
ایران چند صد  ملت  گذاشته اید.  قدم  جانبازی  میدان  در  آزادی خودتان  و  حیات  حق 
پاره  را  اسارت  زنجیر  که  شده اید  جمع  هم   دور  شماها  است،  اسیر  که  است  سال 
کنید. ناطق سپس از جریان انقالب کبیر فرانسه شرحی داده و به سخنان خود خاتمه 
است. بوده  مسیو  علی  مرحوم  سخنران  فهمیدم  بعدها  شدند.  متفرق  حضار  و  داد 

پروسه عضوگیری مرکز غیبی بدین ترتیب بود که ابتدا تمرکز روی جذب زحمتکشان 
1 - کسروی تاریخ مشروطه... جلداول ص1۶7

2 - آذری قیام خراسان ص78و79.
3 - در فرهنگ دهخدا معنی: فرو رونده، غرق شونده
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و روشنفکران آزاد اندیش بود. پس از شناسائی و جمع آوری اطالعات اولیه با آن ها 
تماس بر قرار می شد و پس از برگزاری جلسات و برنامه های آموزشی، ضمن ارزیابی 
مثبت از پیشبرد کارهای محوله درعمل انقالبی، فرد مورد نظر در حوزه های حزبی 
متشکل می شد. یکی دیگر از اقدامات اساسی مرکز غیبی به رهبری علی مسیو ایجاد 
نیروی مسلح و آموزش نظامی در محالت تبریز بود. در سایۀ کار منظم تشکیالتی؛ 
نفوذ اجتماعی، سیاسی و توده ای مرکز غیبی به قدری بود که احمد کسروی می نویسد: 
»در بیرون یعنی ظاهرأ حاج میرزا حسن مجتهد و دیگر مالیان و برخی بازرگانان در 
انجمن تبریز نشسته و سر رشته دار شمرده می شدند، ولی آنان را آن شایستگی نمی بود 

و در نهان رشته جنبش را آن انجمن نهانی )مرکز غیبی( می داشت. 

سازمان سوسیال – دمکرات تبریز جهت مقابله با اقدامات ارتجاعی محمد علی شاه 
به طرفداران خود در ادارات دولتی به ویژه در تلگراف خانه تبریز مسئولیت داده بود 

مراسالت  رد و بدل شده با مرکز را بی درنگ به مرکز غیبی اطالع دهند.

امیر خیزی به نقل از کتاب - قیام آذربایجان – به قلم کریم طاهرزاده بیان می کند:  
به هنگام شدت یابی اختالف بین مجلس و دربار در تلگرافخانه  تبریز از طرف مرکز 
غیبی چند نفر معین شده بود که تلگرافات صادره و واصله بایستی به نظر ایشان برسد 
و از آن جمله یکی مرحوم حاجی میرزا ابراهیم و دیگری آقای تبریزی]فشنگچی[ و 

دوسه نفر دیگر اسامی ایشان را به خاطر ندارم و یکی هم بنده بودم. 

شهری،  زحمتکشان  ساختن  مسلح  و  متحد  با  تبریز  دمکرات   – سوسیال  سازمان 
پیشه وران ، سوداگران ُخرد و تمام  نیروهای عالقمند به انقالب، و با فراهم کردن دید 
و بازدید دسته جمعی، زیر شعار دوستی و برادری در محالت  تبریز مردم را بیش از 
پیش به مسلح شدن و پیوستن به مبارزه توده ای تشویق می نمود. تعداد دسته های مسلح 
در شهر روز به روز در افزایش بود نزدیک به 17هزار مجاهد و فدائی در تبریز تحت 
ریاست علی مسیو دراسفند ماه 128۶ شمسی )اوایل سال 1908( اسم نویسی شده  بود 
و انقالبیونی که در فنون نظامیگری سر رشته  داشتند، کار برد سالح و عملیات جنگی 

مختلف را به افراد دسته های مسلح می آموختند. 

پس ازبمباران مجلس شورای ملی در مرداد ماه 1287)23 ژوئن1908( و تدارکات 
به منظور  تبریز  انقالبی، سازمان سوسیال – دمکرات  دربار جهت سرکوب جنبش 
شوراندن سراسر کشورعلیه ضد انقالب، با فرستادن تلگراف هائی از طریق انجمن ملی 
آذربایجان تمام انجمن های والیات را دعوت به پشتیبانی از مجلس شورای ملی کرد. 
انجمن های شیراز، کرمان، اصفهان و خراسان موافقت خود را با درخواست انجمن 

ملی آذربایجان اعالم داشتند.

درحالی که اکثر روحانیان بزرگ بعدازقیام ضد انقالبی با انقالب به  دشمنی  پرداختند، 
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تمام عناصر فرصت طلب و مردد به رهبری روحانیان مرتجع در محله دوه چی  واقع 
در شمال تبریز گرد آمده، یک کانون ضد انقالبی بنام انجمن اسالمیه برای خود تشکیل 
انقالبی تقسیم گردید. در  انقالبی و ضد  تبریز به دو جبهه  بدین ترتیب، شهر  دادند. 
شرایطی که آیت هللا ها سعی داشتند با تحریک احساسات مذهبی ارتشیان، آنان را علیه  
افسران و سربازان  به  تلگراف  ارسال  با  آذربایجان  ملی  انجمن  کنند.  بسیج  انقالب  

آذربایجانی، آنها را از شرکت در اقدام ضد انقالبی برحذر می داشت.1

در طی جنگ یک ساله  تبریز، تعدادی از کارگرانی که سال ها در مرکز صنعتی 
انقالبیون  به صفوف  دیگر  و شهرهای  تبریز  در  گذشته  از مرز  کارمی کردند  قفقاز 
می پیوستند. جعفرپیشه وری در خاطرات خود درباره آگاهی طبقاتی کارگرانی که در 
مسلح  مجاهد  و  دیروزی  کارگر  و  پریروزی  می نویسد: رعیت  کارمی کردند  روسیه 
امروزی، تکلیف خود را خوب می دانست. دوست و دشمن خود را خوب می شناخت 
او  و  بود  داده  تشخیص  خوب  خود  تلخ  تجربیات  در  را  خود  ملت  بیچارگی  علل  ؛ 
می خواست یک حکومت قانونی مستقل متمدن تشکیل بدهد که در زیر سایه او بتواند در 
همان کلبه آبا و اجدادی خود، نزد اقوام و فامیل و زن و بچه خود، با حاصل دسترنج 
خود زندگانی نماید. او می خواست دست ارباب و متنفذین و ایالت و عشایری را که 
کشور را فلج  و بدنام کرده بودند، قطع کند؛ بنای خان خانی و ملوک الطوایفی را از 

بن براندازد. 2

کسروی درباره کمک مدوام وگسترده ایرانیان مقیم مناطق قفقازبه سوسیال دمکرات ها  
بنام اجتماعیون  با همادی )حزبی(  اینجا  ایرانیان در  انقالبی می نویسد:  و انجمن های 
عامیون می داشتند که پیشوایشان نریمان نریمانوف بود و این باهماد )حزب( است که 
دسته هائی از باشندگان خود را برای پیشرفت دادن به جنبش مشروطه به تهران و تبریز 
و دیگر جاها فرستاده بود که هم اکنون یک دسته از آنان به نام مجاهدان قفقازی در 
تبریز جنگ می کردند. از این رو این باهماد به جنبش مشروطه خواهی ایران هرگونه 
دل بستگی می داشت و چون ایستادگی های تبریز را شنید، جوانمردانه به کوشش هائی 

برخاست که یاوری هائی کند.3 

 – سوسیال  سازمان  دست  در  حاکمیت  که  سال  یک  حدود  آذربایجان  ملی  انجمن 
دمکرات بود، دو اقدام مهم در جهت منافع انقالب انجام داد.

1- تمام غالت و ارزاق انبار شده در انبارهای محتکران تبریز را مصادره کرد و 
با قیمتی ارزان به مردم فروخت، انجمن با این اقدام خود، از سوئی یکی از مهمترین 
مسائل روز را که عبارت بود از مساله نان، حل نمود و از سوی دیگر، از گرانی و 

1-نقل ازکتاب پیدایش حزب کمونیست ایران ص68و69منبع روزنامه ارشادباکو3فوریه1908 شماره14
2 - روزنامه آژیر به تاریخ 8 شهریور1322 شماره ۴9

3 - تاریخ مشروطه کسروی چاپ جدیدص726
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قحطی که محتکران و روحانیان فئودال در پی ایجادش بودند، جلوگیری کرد.

2- تصویب الیحه ای دایر برجلوگیری از ورود مصنوعات خارجی که صنایع داخلی 
را به ورشکستگی سوق می داد.1 

۳ – سازمان اجتماعیون – عامیون )سوسیال – دموکرات( رشت
رشت سومین مرکز فعالیت سوسیال – دمکرات های ایران بود. بسیاری از مبارزان 
شمالی  مناطق  مبارزین  کسوتان  پیش  از  وعده ای  مازندران  و  گیالن  روشنفکران  و 
سید  کسمائی،  حسین  میرزا  رشتی،  خان  کریم  میرزا  سردارمحیی،  کشورازجمله: 
اشرف الدین گیالنی و یغیکیان صدرشعبه رشت و سازمان سوسیال دمکراتیک ارامنه 
بمباران مجلس  بعداز  »هنچاک« درمبارزات مشروطه خواهی شرکت فعال داشتند. 
و مقاومت مردم تبریز تحت رهبری سوسیال – دمکرات ها روشنفکران و مبارزین 
رشت انجمن مخفی تشکیل دادند و با انجمن ملی تبریز ارتباط برقرار کردند. انجمن 
مخفی رشت ضمن آمادگی به مبارزه مسلحانه با ضد انقالب از انجمن ملی تبریز کمک 
طلبید. به علت محاصره تبریز، سازمان سوسیال دمکرات فقط حاجی احمد نقاش، علی 

محمدخان تربیت و چند نفر دیگر را به رشت فرستاد.2

 انجمن مخفی رشت برای دفع نیروهای ارتجاعی در اوایل سال1287شمسی )اواخر 
1908( بر آن شد با فرستادن میرزا کریم خان رشتی به تفلیس از کمیته ایالتی حزب 
سوسیال – دمکرات کارگری روسیه در قفقاز درخواست کمک نماید. بخش قفقاز حزب  
داده،   گیالن  انقالبیون  تقاضای  به  مثبتی  پاسخ  کارگری روسیه  دمکرات  سوسیال – 

اعالم  نمود که از هیچ کمکی به قیام مردم گیالن دریغ نخواهد ورزید.

منطقه ای  رهبران  با  مذاکراتش  و  باکو  و  تفلیس  از  رشت  دیدارنماینده  دنبال  به 
مقیم  ایرانی  انقالبیون  و  کارگران  از  گروه هائی  روسیه  دمکرات   – سوسیال  حزب 
رشت  وارد  طورمخفی  به  ارمنی  و  آذربایجانی  گرجی،  مبارزین  همراهی  با  قفقاز 
و100نفر  گرجی  نفر   ۴0( 1۴0نفری  گروه  یک  باکو،  کمیته  تصمیم  بنابه  شدند.3 
آذربایجانی( از بلشویک ها در اوایل سال1287 شمسی )اواخر1908( به سرپرستی 
روسیه  کارگری  دمکرات   - سوسیال  حزب  رهبران  از  نیکیدزه  سرگواورجو 
متخصان  از  گروه  این  اعضای  شد.  اعزام  رشت  به  گیالن  جنبش  به  کمک  جهت 
داشتند.  مهارت  سازی  فشنگ  و  دستی  بمب  ساختن  در  آنان  بودند.  سازی  اسلحه 
میشاجاپاریدزه  بودند.  برادیاگین  و  فیودور  پاریدزه،  میشاجا-  آن ها  برجسته ترین  از 
شد.1 کشته  رشت  دارالحکومه  به  حمله  هنگام  به  بود،  سازی  بمب  متخصص  که 

1 - روزنامه انجمن- ارگان انجمن ملی آذربایجان- تبریز1326شماره 6و8
2 - کریم طاهرزاده»قیام آذربایجان ص۴8

3-نقل از پیدایش حزب کمونیست ایران منبع ملک زاده تاریخ انقالب،جلد5،ص137
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تشکیل کمیته انقالبی )کمیته ستار( در رشت
انجمن مخفی، کمیته انقالبی را با 12عضو در اواخر سال1287شمسی )اوایل1909( 
در رشت تشکیل داد. این کمیته به پاس قدردانی ازسردارملی ستارخان، »کمیته ستار« 
نامیده شد. رهبری سازمان سوسیال – دمکرات رشت متشکل از: معزالسلطان )سردار 
محیی(، میرزا کریم خان رشتی، ناصراالسالم، میرزا علی محمدخان تربیت، میرزا 
حسین خان کسمائی، احمدعلی خان، سید اشرف الدین گیالنی)نسیم شمال(، رحیم شیشه 
آقا گل میخ فروش)اسکندانی(، عمیدالسلطان و یک  آقا اسکندانی،  ُبر، حاجی حسین 
مجاهد قفقازی به عالوه میرزاعلی محمدخان تربیت و احمدعلی خان)نقاش( از اعضای 
بدون  تشکیل  از  پس  ستار  کمیته  بودند.  کمیته  این  عضو  تبریز  دمکرات   سوسیال 
فوت وقت خود را برای حمله به مرتجعین حاکم آماده کرد. به طوری که دربهمن ماه 
1287یک گروه از رزمندگان کمیته ستار تحت فرماندهی سردار محیی با یک حمله 
برق آسا سردار افخم )آقاباالخان( حاکم گیالن را کشتند. درهمین زمان گروهی دیگر 
از مجاهدان به فرماندهی میرزاعلی محمد خان تربیت و میرزا حسین خان کسمائی 
به  حکومتی  قلعه  ساعته،  چند  پیکارشدید  یک  بعداز  بردند.  هجوم  حکومت  قلعه  به 
دست انقالبیون افتاد. نیروهای کمیته ستار با تصرف ادارات دولتی به حاکمیت دولت 
ایجاد و گسترش فعالیت سازمان های  با  محمدعلی شاه در خطه گیالن خاتمه دادند.2 
سوسیال دمکرات در شهرهای از بهار128۶ شمسی )اواسط 1907( تا تابستان 1287 
شمسی )1908( درشهرهای تبریز، رشت و تهران حاکمیت دوگانه بوجود آمده بود، 

انجمن ها و کمیته های انقالبی بیانگر اراده مردم بودند.

نقش سوسیالیست های ارمنی در جنبش کارگری ایران
جنبش كمونیستی ایران بخشأ مرهون تالش كمونیست هائی است كه از میان ارامنه 
بردن  باال  و  سوسیالیستی  افکار  وتبلیغ  درنشر  برجسته ای  نقش  رفقا  این  برخاستند. 
آگاهی طبقاتی کارگران ایران داشته اند. تعداد زیادی از سوسیال دمكرات های ارمنی 
فعال  شرکت  علیشاه،  محمد  كودتای  علیه  درجنگ  روسیه  بلشویك  حزب  به  وابسته 
داشتند و بسیاری ازآنان در محاصره 11ماهه تبریز، دوش به دوش نیروهای مردمی 
علیه مرتجعین جنگیدند وجان باختند. در بررسی جنبش کارگری و کمونیستی ایران 
 - سوسیال  افکار  ترویج  و  رشد  در  را  ارمنی  سوسیالیست های  تاثیر  و  نقش  نباید 
دموکراسی درایران به ویژه درآذربایجان و گیالن نادیده گرفت. روشنفکران ارامنه 
و  کائوتسکی  کارل  با  دموکرات  سوسیال  تشکل های  نخستین   پایه گذاری  روند  در 

1-  نقل ازکتاب پیدایش حزب کمونیست ایران ص82
2-  برگرفته ازکتاب پیدایش حزب کمونیست ایران ص 83
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ارمنی  دموکرات های  سوسیال  از  اسنادی  و  داشتهاند.  مکاتباتی  پلخانوف  گئورگی 
جدی  پیگیری  از  حاکی  که  شده  یافت  پلخانوف  و  کائوتسکی  آرشیوهای  در  تبریز 
سوسیالیست های ارمنی نظیر آرشاویر چلنگریان، ژوزف کاراخانیان، تیگران درویش 
و واسو.آ.خاچاطوریان درفاصله سال های190۵ تا1911میالدی است. مهم ترین تشکل 
سیاسی ارامنه ایران گروه سوسیال دموکرات های شاخه تبریز بود که تقریبا 2 ماه قبل 

از ایجاد حزب کمونیست ایران مراسم روز کارگر را درتبریز برگزار کرد. 
اعالمیه حزب سوسیال دمکرات انقالبی هنچاک ١ )ارامنٔه ایران(
به  مناسبت اول ماه ِمه 1920 )11 اردیبشت 1299( در تبریز

پرولتاریای جهان متحد شوید!

رفقا و شهروندان،

اول ماه مه روز دست از کار کشیدن و روز تظاهرات اعتراض  آمیزهمٔه کارگران 
و زحمتکشان است. امروز کارگران استثمار شده و زحمتکشان تحت ستم، در چهار 
گوشٔه جهان فریاد اعتراض خود را علیه  نظام  بیدادگر سرمایه داری بلند خواهند کرد. 
پرچم های برافراشتٔه کارگران و سرودهای انقالبی تظاهرکنندگان بخشی از مراسمی 
است که طی آن سرمایه داری برای همیشه به  خاک سپرده خواهد شد، و گامی است در 

راه آزادی کار و رهائی میلیون ها کارگر از یوغ بندگی!

برای بزرگ داشت این روز مقدس، روزی که به  قیمت خون رفقای شهید جاودان 
نطفه های انقالب سرخ سوسیالیستی فردا بسته می شود، شما نیز دست از کار بکشید. 
مبارزٔه  دارد.  درپیش  دراز  راهی  انقالبی  پرولتاریای  مرحله،  بدان  رسیدن  تا  البته 
طبقاتی باید ادامه یابد و دست از کار کشیدن و تظاهرات اول ماه مه جزئی از این 
مبارزه است. بدین وسیله به  رفقا ابالغ  و از کارگران و شهروندان دعوت می شود در 
مراسمی که برای بزرگ داشت این روز در ساعت  سه بعداز ظهر در باشگاه حزب 

برگزار می شود شرکت جویند.

زنده  باد اول ماه مه!
زنده  باد پرولتاریای آگاه!

زنده  باد پیروزی کار!
حزب سوسیال دمکرات هنچاک هیأت اجرائی شاخٔه تبریز

1- حزب انقالبی هنچاکیان ارامنه در تابستان 1887 میالدی توسط هفت تن مارکسیست جوان ارمنی در 
ژنو تأسیس شد. در مقابل هنچاکیان، فدراسیون انقالبی ارامنه )داشناک( قرار داشت که در سال 1890، 
تأسیس شده بود. در میان ارامنٔه شمال ایران، ترکیه، و روسیٔه تزاری، هنچاکیان از جریان انقالبی و 

داشناک ها از جریان راست دفاع می کردند.
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جشن مقدس کارگری: اول ماه مه
صدای  و  خشمگین  فریاد  امروز  است.  بین المللی  پرولتاریای  روزجشن  امروز 
اعتراض توده های محروم، کارگر و زحمتکش، علیه استثمارگران بیرحم نیروی کار 
کاخ های   در  کارگران  دسترنج   غارت حاصل  از طریق  که  کسانی  علیه  کارگران، 

پرشکوه  زندگی مجللی دارند، در همه جا طنین انداز خواهد شد.

امروز روز تاریخی سرنگونی هر نوع دیکتاتورِی مذهبی و سیاسی است. امروز نه 
 تنها روزبزرگ داشت کار پر رنج و مشقت پرولتاریای بین المللی، بلکه  به  خصوص، 
اعتراض حق طلبانٔه  با صدای رسا  مردم جهان  از  بخش عظیم  این  که  است  روزی 
خود را به  گوش جهانیان می رسانند و درصفوف  فشرده علیه حق ُکشی ها به  پا خواهند 

خاست.

دیکتاتورها،  نابودی  نوید  که  است  ناقوس هائی  آوردن  در  به  صدا  روز  امروز 
ستمگران، و استثمارکنندگان را خواهد داد. همچنین امروز روزجشن پرشور و مقدسی 

است که مژدٔه پیروزی و استقرار برابری، برادری، و عدالت را به  جهانیان می دهد.

امروز، روز تأکید بر واالترین اهداف بین الملل سرخ، روزمقدِس سرِخ کارگر تحقیر 
 شده، زجرکشیده، و تحت پیگرد است.

آزادی   که  می گیرد  را  دوری  چندان  نه  روِز  جشن  بین المللی  پرولتاریای  امروز 
سوسیالیسم  بر جهان حکمفرما خواهد شد.

سالیان درازی پس از تدوین مانیفست حزب کمونیست به  دست بنیانگذاران سوسیالیسم 
با وجود پیگیری در مورد خواست  انگلس – و  علمی – کارل مارکس و فردریک 
8 ساعت کار در روز به  وسیلٔه پیروان آنان درکنفرانس پاریس، این خواست درهمٔه 
جهان صنعتی تحقق نیافته است. بعد از انقالب نافرجام سال های ۴9-18۴8میالدی، 
پرولتاریای  که  گرفتند  قدرت  چنان  امپریالیستی  دولت های  و  بین المللی  بورژوازی 
بین المللی نه  تنها نتوانست به  این خواست خود برسد، بلکه حتی  پس از اعالم روز 
را  جهانی  این روز  نتوانست  پرولتاریا  کارگران،  عنوان روزجهانی  به   مه  ماه  اول 
جشن گرفته  صدای اعتراض خود را علیه چپاول گران حاصل دسترنج ساالنٔه  خود  
بلند کند. درحال حاضر، در نیمی از اروپا، در روسیه و آلمان و مجارستان، آن جا 
که جنبش انقالبی پرولتاریا در حال رشد است، پرولتاریا در حالی که خواست هشت 
ساعت کار در روز را به  دست آورده است در کمال آزادی و افتخار این روز را جشن 
می گیرد، و مصمم تر از همیشه در جهت تحقق آرمان های خود گام  بر می دارد. دیگر 
نیرنگ ها و حیله های حکومت های مطلقه قادر نخواهند بود مانع حرکت پرتوان و مهیب 

پرولتاریا به  سوی پیروزی نهائی شوند.

تزار روسیه و قیصر آلمان، این ژاندارم های بین المللی، برای همیشه نابود شده اند. 
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هنگامی  پیروزی  این  است.  نرسیده  فرا  هنوز  پرولتاریا  نهائی  و  پیروزی شکوهمند 
به  دست خواهد آمد که امواج انقالب پرولتاریا عظیم تر شود، سیالب آن از مرزهای 

روسیه، آلمان، و مجارستان بگذرد و تمام جهان و از آن جمله ایران را فرا گیرد.

سوسیال  حزب  امروز  که  است  درخشانی  دورنمای  چنین   یک  داشتن  درنظر  با 
ارامنه  درمیان  را  سوسیالیسم  پرچم  بار  اولین  برای  که  حزبی  هنچاک،  دموکرات 
برافراشت و راه خونین کسب آزادی سیاسی را به  خلق ارمنی نشان داد، پیام شادباش 
و درودهای خود را به  کارگران و رفقا تقدیم می دارد و از آنان دعوت می کند که هر 
چه مصمم تر و بی باک تر صفوف خود را فشرده کرده با عزم راسخ و اعتقاد  تزلزل 

 ناپذیر فریاد برآورند:

مرگ بر ستمگران و استثمارگران!
زنده باد پرولتاریای بین المللی!

پیش به  سوی تحقق هشت ساعت کار روزانه!
برقرار باد همبستگی و برادری ملل تبریزی١

سازمان های سوسیال – دمکرات ایران در نتیجه فعالیت شش ساله )از شهریور1282 
تابهمن 1287( خود توانستند شعور سیاسی توده هائی را که تحت تاثیر خرافات مذهبی 
قرارداشتند باال ببرد و آنان را با آرمان های آزادی خواهی آشنا کند. مبارزات مردم 
با استبداد صغیر شیوه مبارزه مشترک را تحت رهبری سوسیال دمکرات ها به  مردم 
زحمتکش و تهی دستان جامعه آموخت و درعمل به  رغم سرکوب سازمان های سوسیال 
– دمکرات؛ یک مساله اساسی در برابر کارگران و زحمتکشان و نیروهای آزادیخواه 
قرارداد که آنان برای به دست آوردن آزادی و رهائی از استبداد و استعمار چاره 
دیگری ندارند جز آنکه تنها به نیروی خود، به نیروی متشکل خود و به حزبی که 
خود باید در پیوند ارگانیک با طبقه و جنبش های اجتماعی تشکیل دهند، متکی باشند. 

                     

 ایجاد کمیته عدالت ایران
بحران  بروز  از  پس  عامیون   – اجتماعیون  حزب  کمونیست،  اعضای  از  عده ای 
تشکیالتی به علت عدم موفقیت در پیش برد برنامه های حزب و دفع یورش ارتجاع با 
بررسی و جمعبندی ازعمل کرد خود توانستند ضمن غلبه بر بحران تشکیالتی وحل 
مشکالت برنامه ائی درسال129۵شمسی)191۶میالدی( کمیته عدالت را بوجود آورند. 
میان  از  را  خود  اعضای  که  بود  سیاسی  سازمان  نخستین  عدالت  کمیته  حقیقت  در 

1-ترجمه از روزنامٔه زنگ  ارگان هنچاکیان – شماره 13، اول ماه مه 1920)تبریز(، به وسیلٔه ا – ن.



51

جنبشطبقهکارگراریان

زحمتکشان و روشنفکران طرفدار افکار سوسیایستی انتخاب و براساس آموزش های 
کمونیستی تربیت می کرد. به گزارش پالمی یری درجلد اول کتاب »سیاست آسیائی 
بلشویک ها« آمده است کمیته عدالت نزدیک به ۶000عضو داشت.1  رهبران کمیته 
آن اسدهللا خان  اول  دبیر  نمونه  برای  بودند.  پای درعمل  مبارزین  از  عدالت همگی 
ایران  از  و  ایران  به  اروپا  از  »ایسکرا«  روزنامه  انتقال  درسازماندهی  غفارزاده 
داشت.  اساسی  نقش  باکو(   - اردبیل  تبریز-   - روم  ارض   - )طرابوزان  قفقاز  به 
میرجعفرجوادزاده )پیشه وری( سردبیر روزنامۀ ی دو زبانه آذری– فارسی و احمد 
از  عدالت  تئوریسین های  از  اوغلی  حیدرعمو  و  میکاییلیان(  )اوتیس  زاده  سلطان 
چهره های سرشناس  بین الملل سوم بودند. کمیته عدالت با انتشار روزنامۀ »ایران نو« 
به تبلیغ و اشاعه افکار سوسیالیستی در جامعه  به ویژه در بین کارگران و زحمتکشان 
پرداخت و با اعزام هیاتی به ششمین کنگره حزب بلشویک در پتروگراد همبستگی خود 

را با انقالبیون روسیه و حزب بلشویک اعالم کرد.

حزب عدالت
اعضای کمیته عدالت بعداز حدود دو سال فعالیت مخفی و بوجود آوردن حوزه های 
و  اردبیل  گرگان،  آستارا،  انزلی،  مشهد،  رشت،  تبریز،  تهران،  درشهرهای  حزبی 
تشکل   )1917 مه  129۶)ماه  دراردیبهشت  کارگری،  اتحادیه های  ایجاد  و  زنجان 
سیاسی کارگری ایران را به نام حزب عدالت ایران بنا نهادند. به نوشته پیشه وری  در 
روزنامه آژیر، تهران12مردادماه 1322مرکز حزب در مدرسه تمدن ایرانیان واقع در 
محله صابونچی باکو قرار داشت. در تاریخچه حزب عدالت ایران آمده است: اعضای 
موسس حزب عدالت که شیوه های تشکیل و اداره حزب سیاسی انقالبی را از بلشویک ها 
آموخته بودند، کمیته مرکزی حزب را از برجسته ترین و کارآمدترین رفقای انقالبی 
همرزم خود انتخاب کردند. اسدهلل غفارزاده به عنوان صدر و میرزا قوام به عنوان 
بهرام  از:  بودند  کمیته مرکزی عبارت  اعضای  و  انتخاب شدند  کمیته مرکزی  دبیر 
آقایف، محرم آقایف، رستم کریم زاده، مال بابا، قاردادش، سیف اله ابراهیم زاده، آقا بابا 
یوسف زاده، محمد فتح اله اوغلی، حسین خان طالب زاده، میر مقصود لطفی، محمد 
علی خانوف1حزب عدالت در پرتو فعالیت اعضای جان برکف خود در اندک زمان 
صفوف خود را گسترش داد و مرامنامه و نظامنامه مختصر حزبی را در1۶ صفحه 
به زبان آذری و فارسی در شماره های 31،32،37 ،17روزنامه حریت منتشر کرد. 

 در مقدمه مرامنامه حزب عدالت آمده است: حزب در راه آزادی و سعادت بشریت 
زحمتکش مبارزه خواهد کرد، حزب عدالت آن هائی  را هم که کارگر و دهقان خالص 
نیستند، اما  آماده اند که از حقوق کارگران  و دهقانان دفاع نمایند، در صفوف خود 

1- نقل از تاریخ صد ساله احزاب و سازمان های سیاسی ایران – نوشته یونس پارسا بناب جلد اول ص 
173و 17۴
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می پذیرد. 

حزب عدالت ایران خوشبختی بشریت را در نظام جامعه بی طبقه و تحقق مالکیت 
عمومی بر وسایل تولیدی دانسته، در مرامنامه خود می نویسد: وسایل تولیدی، اراضی 
کشاورزی، کارخانه ها بایستی از دست افراد گرفته شده، به مالکیت و استفاده عموم 
واگذار گردد. برای بوجود آوردن چنین قدرتی باید تمام کارگران و زحمتکشان ایران 
در اطراف حزب عدالت گرد آمده، متحد شوند.2 در صفحه یازده و دوازده مرامنامه 
آمده است: »عدالت«آفریده شده به وسیله  کارگران و زحمتکشان ایران نخستین حزبی 
است که برای باز گرفتن حقوق پایمال شده  پرولتاریای ایران از غاصبان تشکیل شده 
است. عدالت تمام توده  های زحمتکش را بدون قایل شدن تبعیضی به زیر پرچم خود 
ایران،  زحمتکشان  و  کارگران  همه  جهان،  پرولتاریای  گوید:»همه  می  فراخوانده، 

متحد شوید«
حزب عدالت در دوران فعالیت خود نخست مجله »بیرق عدالت« و سپس روزنامه 
»حریت« را به مثابه ارگان مرکزی خود منتشر کرد.  نخستین شماره »بیرق عدالت« 
یافت.  انتشار  غفارزاده  اسداله  سردبیری  به  129۶شمسی)ژوئن1917(  درتیرماه 
»بیرق عدالت« تا تابستان1297شمسی )اواسط 1918( به  طور مرتب منتشر می شد، 
کمیته  دبیر  انتخاب  از  پس  شد.  متوقف  مجله  انتشار  غفارزاده  اسداله  ترور  از  پس 
اردیبهشت  ماه  تا  تیرماه 1298شمسی)ژوئن1919(  از  مرکزی روزنامه »حریت« 
1299 شمسی )مه 1920( به سردبیری میرجعفر جوادزاده خلخالی معروف به سید 
جعفرپیشه وری و نویسندگانی هم چون آقابابا یوسف زاده، علی حیدرقارایف، محمد، 
سعید اردوبادی، نعمت بصیر، کامران آقازاده، روح هللا آخوندوف و... انتشار یافت.
در شماره اول  روزنامه درباره »مسلک حریت« نوشته شد: حریت روزنامه ای است 
دادن  نشان  انتشار می دهد. »حریت« وظیفه  ایران را  تفکر حزب عدالت  ایده و  که 
راه  مبارزه را به توده های کارگر و زحمتکش ایران برعهده خود گرفته، نیازهای 
توده های ناالن در زیر پنجه ستمگران را درخود منعکس خواهد کرد.»حریت« برضد 
قتل عام های ملی و جنگ های بین دولت ها بوده، علیه کشته شدن میلیون ها انسان مبارزه 
به نشان  می کند.»حریت« نخستین روزنامه سوسیالیست است که شروع کرده است 
دادن راه مبارزه برای دهقانان زحمتکش ایران که علیه خان ها و مالکان استثمارگر 
خود مبارزه می کنند،»حریت« آشنا کردن آن ها را با حقوق مادی و معنوی شان وظیفه 
خود می داند.1 روزنامه حریت در شماره 7 در بررسی وضعیت سیاسی کشور، تبدیل 
اثبات کرده،  کافی  با دالیل و شواهد  انگلیس  نوکران  به  شدن سیاسیون حکومتی را 
توده ها را برای نجات کشور به مبارزه علیه وثوق الدوله فرا می خواند و در ادامه مقاله 

1 - نقل از کتاب پیدایش حزب کمونیست ص118 منبع روزنامه آژیر،12مرداد ماه 1322
2 - مرامنامه عدالت ایرانیان ص3 و۴(
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می نویسد: پرچم انقالب در بسیاری از کشورهای کره زمین برافراشته شده است  وقت 
آن است که ایرانیان نیز پرچم انقالب را برافراشته، زنجیرهای بردگی را پاره کرده، 
ستمگران را به سزای اعمال خود برسانند. تا کی باید ایرانیان پایمال دشمنان داخلی و 

خارجی خود گردند؟

ای آفتاب حریت، بر روی ایرانیان به  خواب رفته  در  وادی جهالت  پرتو افشان 
شو؛ بگذار آنان نیز با پیداکردن راه رهائی، آزاد و خوشبخت گردند. و درخاتمه خطاب 
به کارگران و دهقانان گفته شده : ای کارگر، ای دهقان زحمتکش شما هم به حقوق 
خود پی ببرید، وثوق الدوله ها و فرمانفرماها را بشناسید! زمانه دیگر زمانه بردگی 
نیست برافراشتن پرچم آزادی وعدالت و رسیدن به آزادی برای تمام توده های ممکن 
و میسراست.2حزب عدالت برای پیشبرد اهداف خود ایجاد گارد سرخ را در برنامه 
تشکیالتی قرارداد و از کارگران شاغل در منطقه  قفقاز برای ثبت نام در نیروی مسلح 

حزب دعوت کرد. 

با گسترش فعالیت در میان کارگران منطقه قفقاز حزب عدالت توانست در8 اسفند ماه 
1298 )1۵فوریه 1920( در تاشکند جلسه ای با شرکت 200 نفراز کارگران ایرانی 
برگزارکند. جلسه را نماینده  کمیته مرکزی اشتراکیون )عدالت( علی خان زاده  گشود. 
شرق  درتمام  و  ایران  در  متفقین  استیالگرانه  سیاست  صبحی  مصطفی  رفیق  سپس 
را توضیحات داد. همچنین رفیقان سلطان زاده و فتح اله زاده درباره اقتصاد ایران 
نطق هائی کردند. بنا به پیشنهاد یک نفر از رفیقان قرار گذاشته شد برای فرستادن به 
ایران یک اردوی سرخ از ایرانیان تشکیل یابد. در همان مجلس دویست نفر یعنی همه 

حاضرین به اردوی سرخ نام نویسی کردند.3 

مشکالت،  و  موانع  رفع  با  توانست  خود  اعضای  فعالیت  پرتو  در  عدالت  حزب 
تشکیالت خود را درشهرها به ویژه در مناطق شمالی کشور و آذربایجان گسترش دهد. 
حزب عدالت برپایه تشکل های بوجود آمده، توانست شالوده حزب کمونیست ایران را 
در تیرماه 1299شمسی بنیان نهد. اعضای کمیته مرکزی حزب عدالت ایران حداقل 

سابقه ده سال فعالیت انقالبی در جنبش ایران و منطقه قفقاز را داشتند. 

اسدهللا غفارزاده درسال12۵۴شمسی )187۶م.( در اردبیل متولد شد. او از دانش 
آموختگان دارالفنون، روزنامه نگار وعضو سابق حزب سوسیال دموکرات، اولین دبیر 
نخستین تشکل کمونیستی ایرانی با نام حزب عدالت ایران بود. او در تشکیل حزب 

1- روزنامه حریت شماره اول–17 تیرماه1298-9 ژوئن 1919
2 - روزنامه حریت شماره 7 تیرماه 1298- 18ژوئن 1919(

3 - گزارش  از ع. محمدزاده عضو کمیته مرکزی عدالتمنبع ازمجله هفتگی شعله انقالب چاپ سمرقند 
بزبان فارسی شماره 3۵، سال دوم ، مورخ 21مارس 1920نقل از اسناد تاریخی جنبش کارگری،سوسیال 

دموکراسی ایران جلد1ص75
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عدالت ایران نقش موثری داشت. غفارزاده در اردیبهشت1297 )مه 1918( در راس 
هیاتی به نمایندگی از طرف حزب عدالت ایران، جهت مذاکره با میرزا کوچک خان به 
گیالن فرستاده شد. او درهمین سال در رشت مورد سوء قصد عناصر ارتجاعی مذهبی 
قرار گرفت و جان باخت.  پیشه وری  در روز نامه آژیر می نویسد: غفارزاده را در 
رشت به واسطه شخصی که در جنگل دست داشت مورد حمله قرار دادند غفارزاده 

زخمی شد. نیابت نظمیه ضارب را توقیف کرد.1
به نوشته سالم هللا جاوید اسدهللا غفارزاده به دست واعظ زاده نامی به قتل رسید.2

داد  نشان  درعمل  مذهبی  مرتجعین  به  وابسته  عناصر  به  دست  ترورغفارزاده 
مذهبیون، در مبارزه علیه مرتجعین داخلی و خارجی نیروی قابل اعتمادی نیستند. و 
دل بستن به  جلب آنان به قول حیدرعمواوغلی آب در هاون کوبیدن و مار در آستین 
پروردن است. پس از ترورغفار زاده، حیدرعمواوغلی با شرکت در میتینگ بین المللی 
کارگران پطروگراد به مناسبت تشکیل بین الملل کمونیستی برگزارشده بود، درنطق 

خود با اشاره به ترورغفارزاده گفت: 
و زیشان امید بهی داشتن سر نا سزایان بر افراشتن    

به جیب اندرون مار پروردنست سر رشته خویش گم کردنست   
رفقا! سازش با بورژوازی و چشم داشت از آن ها داشتن در حکم مار پروریدن است. 
داران  مبارزه می نمائیم. سرمایه  احقاق حق خلق  برای  و  خلقیم  فرزندان  ما  رفقا! 
دشمن ما هستند. ما ازهرگونه سازش با این ستمگران امتناع  می ورزیم. این ها خفه کننده 
جنبش رهائی بخش و مکنده خون مردم زحمتکش هستند. در مبارزه با این ستمگران 
برای ما یا مرگ و یا پیروزی است ! راه  برگشت و عقب نشینی برای ما موجود 
نیست! ما به پیروزی خود اعتقاد و اطمینان داریم.3 پس ازجان باختن غفارزاده حزب 
انتخاب  به  رهبری حزب  را  میرجعفرجوادزاده  اجالس عمومی  برگزاری  با  عدالت 
کرد. حزب عدالت در زمان رهبری او بین سال های 1297تا 1299شمسی )1918تا 
1920میالدی( دو نشریه به نام های »بیرق عدالت« و روزنامه »حریت« به زبان های 
جنبش  مسائل  روی  عدالت  بیرق  تمرکز  منتشرمی کرد.  آذربایجانی  ترکی  و  فارسی 
و  بود  حزب  ارگان  »حریت«  روزنامه  بود.  روسیه  بلشویکی  انقالب  و  کمونیستی 

مواضع حزب را منعکس می کرد.1 

میر جعفر جوادزاده خلخالی معروف به سید جعفر پیشه وری درسال1272 خورشیدی 
در روستای سید لرزیوه سی از توابع خلخال متولد شد. پیشه وری در اسفند سال129۶با 

1 - روزنامه آژیر شماره 78، 13 آبان 1322
2 - خاطرات سالم هللا جاوید ص13

3 - نقل از اسناد  تاریخی جنبش کارگری، سوسیال دموکراسی  ایران جلد اول ص7۴
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برگزاری کنفرانس عمومی حزب عدالت به عضویت کمیتٔه مرکزی انتخاب شد. او در 
گیالن به همراه دیگراعضای حزب عدالت فعالیت سیاسی گسترده ای را شروع کرد. 
او درکنگره  داشت.  به عهده  امور خارجه را  پیشه وری در جمهوری گیالن کمیسر 
خلق های خاور در باکو به عنوان نماینده ایران شرکت کرد. پیشه وری پس از شکست 
عمومی  اتحادیه  ارگان  حقیقت،  روزنامه  تحریریه  هیئت  عضویت  به  گیالن  جنبش 
کارگران ایران پیوست. وی در نوشتن مقاالت این نشریه کارگری که در آن زمان از 
مهم ترین نشریات سیاسی بود نقشی مهم در طرح مسائل کارگری و سوسیالیستی داشت. 

این نشریه در تیر1301 توقیف شد.

پیشه وری در سال 1309 به همراه دیگر اعضای حزب کمونیست دستگیر و به  اتهام 
فرقه اشتراکی و تبلیغ آن به ده سال حبس مجرد محکوم شد. او در132۶ در تصادف 

اتومبیل جاده گنجه – ِیوالق کشته شد.

بهرام جعفر اوغلوآقایف یکی از رهبران فعال حزب عدالت ایران در سال12۶2شمسی 
)1883میالدی( در روستای شیخ ایرگول شهرستان سراب متولد شد. بهرام جعفر اوغلو 
در سال1287شمسی )1908میالدی( در نخستین گروه سوسیال دمکرات های ایرانی 
ساکن قفقاربرای کمک به انقالب ایران عازم تبریز شد. اوهمراه رفقای خود و مجاهدان 
تبریزعلیه مرتجعین جنگید و در اوایل سال 1290شمسی )اواخر1911( در تبریز به 

توسط ماموران روسیه تزاری دستگیر و زندانی شد. بهرام از زندان فرارکرد. 

بهرام در تظاهرات ضد جنگ کارگران درسال 1914فعاالنه شرکت داشت، دستگیر 
برادرم محرم درسال  او درخاطرات خود می نویسد: من و  تبعید گردید.  ایران  به  و 
1919در باکو توسط انگلیسی ها دستگیر شدیم. در20مارس از زندان آزاد شدیم. بهرام 
آقایف بعداز آزادی از زندان در راس یک دسته مسلح متشکل از کارگران داوطلب 
برای دفاع از شوراها به لنکران فرستاده شد. نام دسته مسلح او »آتریاد آهنین( بود. 
او در نخستین کنگره حزب کمونیست ایران در انزلی به عضویت  کمیته ی مرکزی 
انتخاب شد. بهرام جعفراوغلو در جنگ های گیالن علیه قوای نظامی شاه و امپریالیسم 
انگلیس فعاالنه شرکت داشت. در آرشیو تاریخ حزب آذربایجان آمده است: بعداز آن 
که اسدهللا غفارزاده - رهبر حزب عدالت - در سال 1918 کشته شد، بهرام به عنوان 

صدر حزب انتخاب گردید.1

میر مقصود لطفی در خلخال به دنیا آمد، بعداز تحصیل در ایران به باکو مهاجرت 
کرد. او از سال1289شمسی )1910میالدی( تا تشکیل حزب عدالت در باکو معلم بود. 
لطفی بعداز انقالب فوریه در تشکیل حزب عدالت شرکت فعال داشت. او در فروردین 
1299شمسی همراه با عده ای از رفقا در سفر ازهشترخان به باکو در دریای مازندران 

1 - نقل از تاریخ صد ساله احزاب و سازمانهای سیاسی ایران – جلد اول ص 173 تا 17۵
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توسط افراد دنیکین2 دستگیر وهمگی تیرباران می شوند.

پیشه وری درباره  میرمقصود لطفی می نویسد: او قلبأ و وجدانأ از روی عقیده  و اطالع  
صحیح سوسیالیست شده از روی ایمان کامل به پیشقدمان حزب عدالت پیوسته بود.

آقا بابا یوسف زاده متولد سال 1268شمسی )1890میالدی( او بعد از اتمام تحصیل 
به باالخانی )از توابع باکو( رفت و در تشکیالت آنجا به فعالیت پرداخت. سپس برای 

تشکیل گروه های »بیرق نصرت و همت« تالش کرد.

آقابابا یوسف زاده در سال129۶شمسی )ژوئن 1917( به نمایندگی از گروه همت 
در کنگره ی ششم حزب سوسیال دموکرات روسیه )بلشویک ها( شرکت نمود. این همان 
کنگره ی تاریخی است که چند ماه قبل ازانقالب اکتبر قطعنامه راجع به قیام مسلحانه را 

به تصویب رسانید. او خطاب به کنگره ششم گفت: 

رفقای نماینده کنگره!

که  باراست  اولین  می گویم.  تبریک  شما  به  ما-»همت«  حزبی  سازمان  از طرف 
نماینده حزب ما در کنگره حزبی سوسیال- دمرکرات شرکت می جوید. سازمان ما بین 
مسلمان های قفقاز کار می کند. سازمان همت زیر این نام از اوائل سال1905 فعالیت 
می کند. به خصوص نقش خاص »همت« را در انقالب مشروطه ایران بایستی یاد آور 
کرد. کمک سازمان ما به انقالبیون ایران به وسیله ارسال مطبوعات و اعزام داوطلب 

بود. یوسف زاده درسال 1298شمسی مدتی سردبیر روزنامه حریت شد.3

آمد.  دنیا  به  درمراغه  12۶8شمسی  درسال  زاده«  »سلطان  میکائیلیان  آوتیس 
درسال  و  کرد  شرکت  قفقاز  دموکراسی  سوسیال  درجنبش  18سالگی  از  میکائیلیان 
دست کم   وی  شد.  روسیه  بلشویک  جناح حزب  )1913میالدی( عضو  1291شمسی 
هنگام  در  و  می کرد  کارگری شرکت  اتحادیه های  فعالیت  در  سال 1917میالدی  از 
وقوع انقالب اکتبر1917، در سن پترزبورگ فعالیت انقالبی داشت. سلطان زاده ازسال 
و  رفت  میانه  آسیای  به  جریان  این  عضو  عنوان  به  )1919میالدی(  1297شمسی 
ایرانی برای پیوستن به ارتش سرخ پرداخت. وی در فروردین  به تشویق کارگران 
1299)آوریل 1920( در تاشکند کنفرانس عدالت را برگزار کرد که در آن 7 هزار 
ایرانی در تشکیالت حزبی، سازمان داده شدند. این کنفرانس زمینه ای برای برگزاری 

نخستین کنگرٔه حزب کمونیست ایران به حساب می آمد.

سلطان زاده به دنبال کنفرانس عدالت در تاشکند، در تیر ماه 1299)ژوئن 1920( 
دربندرانزلی کنگرٔه مؤسس حزب کمونیست ایران را برگزار کرد و طی آن به دبیر 

1- نقل از کتاب پیدایش حزب کمونیست ص 122
2 - ژنرال دنیکین فرمانده روس های سفید در قفقاز بود(

3 - نقل از اسناد تاریخی جنبش کارگری سوسیال دموکراسی و کمونیستی ایران جلد اول ص36
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اولی حزب انتخاب شد. سپس به همراه کریم نیک بین و عوض زاده به عنوان نمایندٔه این 
حزب دردومین کنگرٔه کمینترن شرکت کرد و به عضویت هیئت اجرایی کمینترن نیز 
درآمد. در این کنگره سلطان زاده در کمیسیون های مسئله ارضي و مسئله مستعمراتی 
و ملی شرکت داشت. وی در زمره ی کسانی بود که لنین از ایشان خواسته بود طرحی 
درباره ی مسئله ملی و مستعمراتی ارائه دهند . وی در سال1300شمسی )1921( به 
عنوان مشاور لنین به سمت ریاست ادارۀ خاور نزدیک در کمیسرهای امور خارجه 

در مسکو برگزیده شد.

براساس اسناد بین الملل سوم وگزارش روزنامه کمونیست آذربایجان آوتس میکائیلیان 
)سلطان زاده( در انقالب کبیر سوسیالیستی اکتبر و در مبارزات بعداز آن شرکت کرد. 
آسیای  در  تبلیغات  تشکیل شعبه  به منظور  او درسال 1298شمسی )1920میالدی( 
سلطان زاده  شد.  فرستاده  سامان  آن  به  سوم  الملل  بین  شرق  شعبه  طرف  از  میانه، 
با  آشنائی  بعداز  و  یافت  ارتباط  ایران  عدالت  حزب  سازمان  با  مرکزی  آسیای  در 
برنامه حزب به عضویت آن درآمد. سلطان زاده از سال 1299شمسی)1921میالدی( 
تا 1309شمسی)1931میالدی( نماینده رسمی حزب کمونیست ایران در انترناسیونال 

سوم بود.1 

سال130۶شمسی )1927میالدی( مصادف بود با تغییرمشی کمینترن امکان بازگشت 
دموکراتیک  تأسیس»حکومت  سلطان زاده  شد.  فراهم  ایران  کمونیست  حزب  به  وی 
کارگران و دهقانان« را هدف حزب اعالم کرد و براین نکته تاکید می کرد در شرایطی 
که مردم ایران فعاالنه علیه سلطه امپریالیست ها مبارزه میکنند حزب کمونیست باید 

مبارزه طبقاتی را محور کار تبلیغاتی و سیاسی خود قرار دهد.

سلطان زاده نخستین عضو حزب کمونیست ایران بود که پس از دیدار رضاخان با 
روحانیون قم و هواداری از سلطنت او را عنصری ضد ملی و ارتجاعی ارزیابی کرد. 
و از مواضع مقامات وقت شوروی و مطبوعات آن کشور که رضاخان را ملی و ضد 

امپریالیست معرفی می کردند انتقاد می کرد.

سلطان زاده در کنگره های دوم )1920( سوم )1921( و ششم )1928( کمینترن به  
عنوان نمایندٔه حزب کمونیست ایران شرکت داشت و از سال1922 به مثابه مشاور لنین و 
عضو هیئت اجرائیه بین الملل کمونیستی)کمینترن( تعیین شده بود. او دو بار با لنین مالقات 
کرده  و در رابطه با جنبش انقالبی کشورهای شرقی با  وی  به طرح مسائلی پرداخته 
است که مبنای تزهای کمینترن در ارتباط  با مسئلٔه ملی و مستعمراتی قرار گرفته است.1

کمونیست  فرقه  ارگان مرکزی  در ستاره سرخ  زندگی سیاسی سلطان زاده  درباره 
ایران)1308تا1310( آمده است: سلطان زاده)آوتیس میکائیلیان( درسال 1286در یک 

1 - نقل از کتاب پیدایش حزب کمونیست ایران نوشته ت. ا. ابراهیموف، ترجمه ر. رادنیا ص193
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خانواده دهقانی ارامنه درمراغه متولد شد. در18سالگی)1907( در جنبش سوسیال 
دمکرات قفقاز شرکت جست. در سن23سالگی عضو حزب سوسیال دمکرات کارگری 
)بلشویک( شد. در انقالب اکتبر فعاالنه مشارکت داشت و در سال 1919عضو حزب 
درانزلی)22ژوئن  ایران  کمونیست  حزب  کنگره  درنخستین  او  گردید.  »عدالت« 
1920( شرکت کرد. در این کنگره دو خط سیاسی در مقابل هم قرار داشتند: »ابوکف« 
نماینده حزب کمونیست )بلشویک( روسیه که خط مشی پیاده کردن انقالب سوسیالیستی 
را دنبال می کرد. در مقابل خط مشی سلطان زاده انقالب دمکراتیک بود، خط سیاسی 
سلطان زاده که در مقابل »ابوکف« قرار داشت. خط نظری - سیاسی سلطان زاده مورد 

تائید نمایندگان کنگره نخست ح.ک.ا. قرارگرفت2. 

در کنگره اول حزب کمونیست برخالف آنچه در جنبش کمونیستی ایران عنوان شده 
بین خط سیاسی سلطان زاده و حیدرعمواوغلی نه  تضاد ، بلکه همگونی وجود داشت در 
صورتی که اختالف اصولی بین خط سیاسی ابوکف نماینده حزب بلشویک روسیه که 
بر روند انقالب سوسیالیستی اصرار داشت و سلطان زاده که براساس تحلیل از جامعه 
ایران مرحله انقالب را دمکراتیک با توجه به ویژگی مبارزه مردم ایران علیه سلطه 
روسیه تزاری و امپریالیسم انگلیس، بر این نظر بود حزب باید در زمینه کار تبلیغی 
و تهییجی بر مبارزه طبقاتی متمرکزشود. بعداز مورد غضب واقع شدن سلطان زاده 
از سوی جناحی از حزب کمونیست شوروی ُمهر چپ روی و مخالف حیدر عمواوغلی 
از حزب  این حزب  دنباله روی  دلیل  به  ایران،  توده  تأسیس حزب  با  او زده شد.  به 
کمونیست شوروی؛ نام سلطان زاده از اسناد جنبش کارگری و کمونیستی ایران حذف 

شد. و این تحریف تاریخی در ادبیات این حزب گنجانده و تثبیت شد.

حزب کمونیست ایران
پس ازاعالم جمهوری گیالن حزب عدالت فعالیت علنی خود را درمناطق شمالی کشور 
گسترش داد و لزوم ایجاد تشکلی متحد و رزمنده در مبارزه علیه ارتجاع و امپریالیسم 
انگلیس را در دستور کار حزب قرار داد. اعضاء و کادرهای حزبی با فعالیت  شبانه 
روزی خود بین سال های1297تا 1299شمسی )1918 تا 1920میالدی( توانستند دو 
اسناد جنبش کمونیستی  نماید.در  تدوین برنامه حزبی بر گزار  کنفرانس موفق جهت 
ایران آمده است: بربستر فعالیت اعضاء حزب عدالت شرایط الزم و کافی در تیرماه 
1299شمسی )22ژوئن1920( جهت برگزاری اولین کنگره حزب کمونیست ایران 
)عدالت( با شرکت ۴8 نماینده ازطرف 3000 عضو در بندر انزلی  فراهم شد. ترکیب 
طبقاتی شرکت کنندگان در کنگره  از این قرار بود: ۶0 درصد کارگر و زحمتکش، 

1- نقل ازپانویس شماره 23 منبع ستاره سرخ ارگان ح.ک. ا.
2 - نقل از صص1و2 ستاره سرخ ارگان مرکزی ح.ک.ا
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20درصد کارمند، 17درصد  پیشه ور  و صنعتگر، 3 درصد روشنفکر و سرباز.

سازمان انقالبی حزب توده ایران درباره کنگره اول )ح.ک.ا.( درتوده 15صفحه20  
می نویسد: کنگره اول در30 خرداد  1299)22ژوئن1920( در بندر انزلی با شرکت 

2000عضو و سمپات به ریاست آقازاده تشکیل شد. 

روزنامه»کمونیست« باکو درشماره 57 می نویسد: شعبه های حزب عدالت ایران در 
گیالن، درماه ژوئن1920 و بعداز تشکیل حکومت جمهوری در گیالن، امکان فعالیت 
یک  در22ژوئن  عدالت  حزب  سازمان های  اعزامی  نمایندگان  کردند.  پیدا  را  علنی 
گردهم آئی عمومی تشکیل دادند. نمایندگان همین گرد همآئی را نخستین کنگره حزب 

کمونیست ایران )ح.ک.ا.( نامیدند. 

در این کنگره ۵1 نماینده با رای قطعی و11 نماینده با رای مشورتی و 9 نماینده به 
عنوان مهمان شرکت داشتند. برای شرکت درکنگره از تبریز ۵، از مرند 2، از خوی 
- سلماس 3، از آستارا 1)یک نفر(، از خلخال - زنجان ۴، از اردبیل 3، از تهران 1، 
از قزوین 1، از رشت 2، از مازندران 1، از مشهد 2، از حزبی های ایرانی ترکستان، 
داغستان، گرجستان، باکو و گنجه 27 نفر نماینده با رای قطعی فرستاده شده بودند.1 
ابتدا به پیشنهاد رفیق آقازاده شرکت کنندگان به احترام خاطرۀ جان باختگان کمونیست 
و گرامی داشت یاد رفیق غفارزاده بنیان گذار حزب عدالت به پا خاستند و یک دقیقه 

سکوت کردند. 

نماینده  قاسموف  میربشیر  روسیه،  )بلشویک(  کمونیست  حزب  نماینده  نانیشویلی، 
حزب کمونیست )بلشویک( آذربایجان و نماینده اردوی انقالبی ایران به کنگره شادباش 

گفتند.2

عبدالحسین نعیمی نماینده»کمیته آزاد کننده ایران« پیام تبریک کمیته را به کنگره 
خواند.  کمیته آزاد کننده ایران، در نامه خود بعداز تبریک گفتن افتتاح نخستین کنگره 
حزب کمونیست، آمادگی خود را برای فعالیت مشترک با کمونیست ها اعالم داشت. این 
کمیته جناح چپ کمیته جنگل بود. احسان هللا خان رئیس این کمیته بود. بعضی از انقالبیون 
که با این کمیته همکاری می کردند، بعدها به صفوف حزب کمونیست ایران پیوستند. 

در  کنگره  این  گفت:  سخنرانی  کمونیست)بلشویک(آذربایجان ضمن  حزب  نماینده 
داشت.  خواهد  بزرگی  اهمیت  ایران،  درپیشرفت  و  درایران  خلق  حاکمیت  استقرار 
کمونیست های ایران برای رسیدن به هدف خود، باید بیشتر از کمونیست های کشورهای 

1 - نقل ازکتاب پیدایش حزب کمونیست ایران ص189منبع آرشیو تاریخ حزب... گنجینه 27۶ سیاهه، 
پرونده 8، ص17

شماره  کمونیستی  انترناسیونال  مجله  منبع  ایران  کمونیست  حزب  پیدایش  ص190کتاب  از  نقل   -2
14،مسکو نوامبر1920
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سرمایه داری فعالیت بنمایند. حزب کمونیست ایران برای کار انقالبی مناسب با شرایط 
ایران، باید دارای تاکتیک بسیار ظریف و دقیقی باشد.1

*Abukov نماینده سر فرماندهی اردوی انقالبی ایران در سخنرانی خود اظهار 
داشت که خلق های ایران را تنها  به  وسیله نیروهای مسلح است که می توان از ستم بردگی 
نجات داد. ایران تنها با مسلح شدن است که می تواند در راه آزادی خود علیه امپریالیسم 
انگلیس مبارزه نماید. وظیفه اساسی کمونیست های ایرانی که در این کنگره گرد آمده اند، 
انقالبی واحد.2 مبارز در اطراف مرکز  نیروهای  تمام  آوردن  از گرد  عبارت است 

کنگره تصمیم گرفت که پیام های شادباشی به مناسب افتتاح کنگره خود برای کمیته 
مرکزی حزب کمونیست)بلشویک( روسیه، کمیته مرکزی حزب کمونیست)بلشویک( 
آذربایجان، کمیته اجرائیه انترناسیونال سوم، و.ای.لنین مخابره نماید. سپس نمایندگان 

گزارشاتی از محل فعالیت خود به اطالع کنگره رساندند. 

رفیق سید قلی حدادزاده در گزارش خود از فعالیت های حزب در زنجان می گوید: 
قرار  پیگرد  تحت  را  کمونیست ها  که  دمکرات هاست  دردست  قدرت  تمام  زنجان  در 
امکان می کوشد رابطه  تا سرحد  و  می دهند. همچنین حزب عدالت مخفی کارمی کند 

خود را با روستا حفظ  کند.  

رفیق جبار کنگره را در جریان فعالیت حزب عدالت در رشت گذاشت. او می گوید 
تا پیش از ورود ارتش سرخ به رشت دو گروه مخفی 12 و 2۵ نفری وجود داشت. 
پس از ورود ارتش سرخ، شعبه رشت میدان عمل خود را گسترش داد. ما از هواداری 

ارتش و توده های کارگری برخورداریم.

رفیق نعمان حسین از فعالیت حزب در اردبیل می گوید: فعالیت به دلیل این که قدرت 
در دست دموکرات ها است بسیار دشوار است.

رفیق آخوندزاده از فعالیت در آستارا گزارش می دهد: در آغاز این فعالیت مخفیانه 
انجام می شد، لکن از هنگام  ورود ارتش سرخ  فعالیت حزب  قانونأ »علنی« انجام  

می گیرد. ما یک کارزار تهییجی در میان دهقانان آغاز کرده ایم. 

انزلی صحبت  در  دهقانان  کارگران –  ازفعالیت سازمان جوانان  رفیق چلنگریان 
داشت و کمبود تعداد کادر را مانع کار در نقاط مختلف می دانست.

انزلی،  آستارا، رشت،  اردبیل،  نمایندگان زنجان،  از شنیدن گزارشات  کنگره پس 
مشهد به بررسی مسایل مطروحه پرداخت که عبارت بودند از:

1 - مجله انترناسیونال کمونیستی شماره 1۴- مسکو نوامبر1920 نقل از کتاب پیدایش حزب کمونیست 
ایران ص190

آقازاده ورق 18-  ایران بود.) خاطرات کامران  Abukov - 2 نماینده واحدهای نظامی شوروی در 
آرشیو... گنجینه27۶، سیاهه2، پرونده 8، ورق 18 نقل از پیدایش حزب کمونیست ایران ص191
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1- وضعیت داخلی و خارجی ایران )ر- سلطان زاده(

2- مسایل تشکیالتی حزب )ر- کامران آقازاده(

3- مساله ارضی در ایران )ر- علی خانوف(

۴- مساله مطبوعات حزبی ) ر- جوادزاده (- پیشه وری

۵- مسایل تاکتیکی )ر- آبوکف و نانیشویلی(Naneishvili نماینده حزب کمونیست 
شوروی در کنگره اول حزب کمونیست ایران بود.

6- انتخاب  ارگان های حزبی

 ١- وضعیت داخلی و خارجی ایران )ر- سلطان زاده(                                                                                                                

رفیق سلطان زاده طی گزارشی از وضعیت عمومی کشور می گوید : اگربودجه ایران 
را 36 میلیون روبل )نرخ قدیم( در نظر بگیریم دیده خواهد شد که کل درآمد حکومتی 

که از دهقانان فقیر به دست می آید چگونه به دست شاه به هدر داده می شود.

 از سوی دیگر، ]ثرو ت های[ ایران توسط سرمایه داران خارجی که به سود خویش 
هرگونه ابتکار را در کشورخفه می سازند ، به غارت می رود؛ یک چنین وضعی در 
تعیین می سازد. سپس  را  و وظیفه رهبران  می کند  ایجاد  انقالبی  اهالی روحیه  میان 
سخنران به روحیه های حاکم درمیان مردم پرداخته می گوید، اگراهالی ایران 1۵ میلیون 
تخمین زده شود، یک میلیون آن را سیدها و روحانیون تشکیل می دهند ؛ تقریبأ سه 
و  ندارند؛  نیز سهمی  تولید  درامر  که  کسبه،  و  تجار  را  3میلیون  ایالت؛  را  میلیون 
8 میلیون مانده را دهقانان و صنعتگران که عمأل خوراک کل اهالی ایران را تهیه 
می کنند. جمعیت فعال کشور در تولید 8 میلیون نفر است که از]کار[ آنان ارزش اضافی 

استخراج می شود و ما باید خود را برآنان متکی سازیم.

وضع سخت و ناخوشایند دهقانان از یک سو و رابطه مستمر با پرولتاریای باکو از 
سوی دیگر زمینه کامأل مساعدی بر کار انقالبی فراهم می آورد. در این شرائط مسلمأ 
به  را  عناصر  آگاه ترین  گردد،]مگر[  توده ها  حزب  نمی تواند  ایران  کمونیست  حزب 
خود جلب کند، آن ها را تحت اصول و پرچم بین الملل کمونیستی سوم متشکل کرده و 
تربیت نماید و به موازات آن در شهرها سندیکاهای و در مناطق روستائی انجمن های 

زحمتکشان را بوجود آورد.

سلطان زاده  در خاتمه با جمعبندی از بحث خود نتیجه می گیرد شعارهائی که اکنون 
باید به سود انقالب عنوان ساخت عبارتند از:

1-  مبارزه علیه انگلستان؛

2- مبارزه علیه دولت شاه؛
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3- مبارزه علیه خان ها و زمین داران بزرگ 

حتی اگر یکی از این شعارها کنار گذاشته شود، انقالب در ایران به پیروزی نخواهد 
رسید.1 

درمباحثات کنگره در رابطه با اوضاع عمومی جامعه و وظایف حزب کمونیست، 
عمدتأ دو نظر و یا دو تز درجنبش کمونیستی ایران مطرح شده که بازتابی است از 
قاسموف  میربشیر  و  روسیه  )بلشویک(  کمونیست  حزب  نماینده  نانیشویلی،  دخالت 
دهه  رویدادهای  تاثیرات  آن  متعاقب  و  آذربایجان  کمونیست)بلشویک(  حزب  نماینده 
1930حزب کمونیست شوروی برجنبش کمونیستی و کارگری ایران که پی آمد آن ها 
تحریف نظرات سلطان زاده توسط حزب توده ایران ودیگرجریانات چپ که سلطان زاده 
را متهم به داشتن نظرات چپ روانه و حیدرعمواوغلی را حامل نظرات درست در 
جنبش کمونیستی و کارگری ایران معرفی کردند. از این منظر در اسناد به  جا مانده 
از حزب توده ایران و دیگرسازمان ها و گروه های مباحثات نظری کنگره اول حزب 

کمونیست ایران حول دو نظر مطرح شده در کنگره چنین فرموله شده است:  

زحمتکش  مردم  اکثریت  که  زمانی  در  و  جهانی  مساعد  شرایط  برمبنای  نظراول 
ایران درمبارزات ضد استعماری و ضد امپریالیستی شرکت داشتند. شرایط را برای 
انجام یک انقالب کارگری- دهقانی آماده ارزیابی می کرد. براساس این تحلیل جذب 
کارگران به صفوف حزب، بوجود آوردن اتحادیه های کارگری و ارتش سرخ کارگران 
و دهقانان، رشد آگاهی طبقاتی و مبارزه طبقاتی کارگران از وظایف اساسی حزب 
و  ارضی  مالکان  بورژوازی،  مسلحانه  سرکوب  و  سلطنت  بساط  برچیدن  درجهت 
روحانیون طرفدارسلطنت و مالکین ارزیابی می کرد. رفیق سلطان زاده به مثابه نماینده 

»چپ رو« کنگره مدافع این نظر بود. 

نظر دوم با تحلیل اجتماعی، اقتصادی و سیاسی از جامعه، سیستم حاکم بر ایران را 
ما قبل سرمایه داری و کارگران را از لحاظ کمی و کیفی نا چیز و دهقانان را اسیر 
درچنگال  فئودالیسم و مذهب می دید و نتیجه می گرفت که وظیفه فوری و بالفاصله 
حزب رهبری بسیج تمام طبقات ناراضی به ویژه کارگران، دهقانان و خرده بورژوازی 
علیه امپریالیسم و دست نشاندگان داخلی آن است. رفیق حیدرعمواوغلی به مثابه خط 

درست مدافع این نظر بود.

اما آنچه در رابطه با بحث های نظری و وظایف حزب کمونیست در کنگره صورت 
بعداز  است  14،نوامبر1920آمده  شماره  کمونیستی  انترناسیونال  درمجله  و  گرفته 
گزارش ها و سخنرانی های طوالنی، کنگره به حق نشان داد که: سطح پیشرفت اجتماعی 
و اقتصادی موجود ایران، انقالب سوسیالیستی را طلب نمی کند ؛ جنبش فزاینده و روز 

1 - نقل از اسناد جنبش کمونیستی ایران
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به روز نیرومند شونده در ایران، انقالب سوسیالیستی نیست؛ بلکه جنبش آزادی بخش 
ملی است. این جنبش ضمن ضد امپریالیستی بودن، درعین حال یک جنبش دموکراتیک 
خلق است. برای آنکه هژمونی در این جنبش به دست پرولتاریای ایران، زحمتکشان 
تمام  بتواند  آنکه  برای  و  بپذیرد  را  درستی  انقالبی  تاکتیک  باید  کنگره  بیفتد،  ایران 
نیروهای مبارزه را با طرح شعارهای متناسب با شرایط، در اطراف حزب کمونیست 
ایران گرد آورد، باید به  امور خود در زمینه تشکیالت و تبلیغات اهمیت زیادی بدهد.

کنگره ضمن مذاکره در پیرامون روی گردان شدن بورژوازی از حکومت انقالبی 
گیالن و از مبارزه علیه امپریالیسم و حکومت شاه، نشان داد که این مساله در نتیجه 

اقدام اشتباه آلود تشکیل جمهوری شوروی سوسیالیستی گیالن پیش آمده است.

کنگره همچنین متذکر شد دور کردن بورژوازی ملی از جبهه ضد امپریالیستی اشتباه 
است. زیرا  که هنوز شرایط در ایران برای انقالب سوسیالیستی فراهم نیامده است. 
کشورمان  دارای چنان شرایطی است که باید تمام نیروهای انقالبی را علیه امپریالیسم 
انگلیس  متشکل و بسیج نماید. حزب ما درحال حاضر تاکتیکی جز این نمی تواند داشته 

باشد.

کنگره بعداز مباحثات با توجه به مسائل مطرح شده تصویب کرد: با در نظر گرفتن 
ضعف پرولتاریای صنعتی درایران حزب باید کارهای تشکیالتی و تبلیغاتی خود را در 
بین زحمتکشان شهری، صنعتکاران و کارگرانی که در کارگاه های مختلف کار می کنند 

و روستائیان تنگ دست و میانه حال توسعه دهد.

- کنگره تصمیم گرفت که بهترین کادرهای حزب را به منظور توسعه امور تشکیالتی 
به مناطق مختلف کشور گسیل دارد.

- در قطعنامه مصوب کنگره درباره مساله ارضی گفته شده بود که حکومت انقالبی 
به زودی باید اراضی را ملی نماید و آن ها را بین دهقانان ایران تقسیم کند.

- درباره مطبوعات حزبی تصمیم گرفته شد: برای نزدیک شدن به دهقانان و پیدا 
کردن زبان مشترک با آن ها به توسط تبلیغات مکتوب، الزم است که برای آشنا کردن 
دهقانان با مبارزه طبقاتی علیه مالکان وفئودال ها و برای آشنا کردن خلق های ایران با 
سیاست های اشغالگرانه بیگانگان، بروشورهائی با تیراژ زیاد چاپ و منتشر شود. برای 
سوق دادن مطبوعات حزبی علیه انگلیسی ها و حکومت شاه، باید دقت الزم معمول گردد.1

شرکت کنندگان در کنگره پس ازشنیدن نظرات سخنرانان با بحث و تبادل نظر در 
با درنظر گرفتن مسائل داخلی و شرایط  مورد مسائل مطروحه در یک جو رفیقانه 
جهانی با تاکید برعضوگیری از میان کارگران، دهقانان، صنعتگران، آموزگاران و 
کارمندان با تصویب یک قطعنامه ی هشت ماده ای با تاکید برجمعبندی سلطان زاده مبنی 
بر: 1-  مبارزه علیه انگلستان؛ 2- مبارزه علیه دولت شاه؛ 3- مبارزه علیه خان ها 
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و زمین داران بزرگ کمیته مرکزی حزب را که متشکل از 1۵ نفر بود، به رهبری 
سلطان زاده و دبیری کامران آقازاده و میرجعفرجواد زاده )پیشه وری( انتخاب کرد. 
 -3 آقازاده  کامران   -2 سلطان زاده  بودند:1-  اشخاص  این  مرکزی،  کمیته  اعضای 
جوادزاده)پیشه وری( ۴- علی خانوف ۵- نعمت بصیر ۶- محمد فتح اله یف 7- رحمت 
فتح  اوغلو10- سیدقلی 11- عیسی  هللا 8- محمد علی حسین زاده 9- حسین رحمی 

وئردی اوغلی... 

 کنگره هم چنین تصویب کرد که هر کدام از اعضای کمیته مرکزی باید دست کم سه 
ماه در بخش های تحت اشغال انگلیسی ها و حکومت شاه فعالیت حزبی زیرزمینی نمایند 
و سازمان های حزبی را برپا دارند. بالفاصله بعداز پایان کنگره، به اجرای این تصمیم 
پرداخته شد و ۶ نفر از اعضای کمیته مرکزی و به طور کلی 7۵ سازمانده حزبی، به 

بخش های مختلف اعزام گردیدند.2

در مقدمه مرامنامه حزب کمونیست ایران نوشته شده: حزب کمونیست ایران که 
شعبه کوچکی از بین الملل سوم و بخشی از اردوی بین الخالیق پرولتاریا دنیا است، 
با جسارتی شایسته به خاطرسعادت زحمتکشان دنیا و برای محو جهانگیران غرب، به 

میدان مبارزه داخل شده است.

ایران بیش ازیک قرن است که زیرظلم وتضییق)درتنگنا، در مضیقه افکندن( استعمارگران 
خارجی  دولت های  می کند.  پیکار  خود  نمودن  آزاد  برای  و  می برد  به  سر  خارجی 
منابع زیر زمینی،  به  منظورتصاحب ثروت،  انگلیسی،  امپریالیست های  و خصوصأ 
اراضی، حتی کار و زحمت خلق ایران، به  مانند کابوس مرگ کشور را فراگرفته اند. 
امپریالیست های انگلیسی، ایران را تبدیل به  مستعمره کرده اند در این میان حکومت 
شاه ایران و مالکان بزرگ با ایفای نقش ژاندارم و فرمانبر انگلیس، به  خلق و میهن 
خیانت می کنند. بعداز تشریح پاره ای حوادث تاریخی گفته شد: بنابراین فرقه کمونیست 
از  اجانب  قشون  اخراج  به  فقط  نه  که  می داند  خود  حالیه  وظیفه  )بولشه ویک(ایران 
ایران، بلکه در محو اصول سلطنت و خان خانی کوشش نماید. تمام تشکیالت و َفرق 
سیاسی به مقصد فوق خدمت می کنند.1 در بخش شکل حاکمیت سیاسی بعداز پیروزی 

جنبش آزادی بخش ملی چنین مشخص شد: 

انقالبی  فرق  نماینده  که  اشخاصی  از  انقالبی  موقتی  تشکیل حکومت  بالتاخیر   -1
هستند و همچنین انجمن های محلی.

2- دعوت فوری مجلس موسسان براساس انتخابات عمومی مخفی، مستقیم، متناسب 

1 - گزارش مجله انترناسیونال کمونیستی از کنگره اول حزب کمونیست ایران – شماره 1۴نوامبر1920 
نقل از کتاب پیدایش حزب کمونیست ایران ص192

2 - از خاطرات کامران آقازاده، ص19نقل ازکتاب پیدایش حزب کمونیست ایران ص193
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و مساوی. مجلس موسسان تمام اختیارات مملکت را به دست ]می[گیرد.

3- تا دعوت مجلس موسسان از طرف حکومت انقالبی باید فورأ آزادی لسان، آزادی 
قلم، آزادی مطبوعات، آزادی اتفاقات، آزادی تشکیالت اعالم شود.

۴- ایران باید جمهوری )خلق( مستقل و الینفک باشد.

۵- دهاتی از چنگ ملک داران خالص و رفاهیت حال اقتصادی آنها فراهم آید.

۶- برای  مبارزه    با   اجانب   و  دزدها   و  محافظت   از جمهوری ایران  اردوی  ملی  تشکیل  شود.

استعمارگر  این که دولت های  از  اقتصادی مرامنامه نوشته شده،  دربخش مسائل 
و امپریالیست؛ ایران را به منبع مواد خام و بازار فروش خود تبدیل کرده اند. حزب 
کمونیست بایستی برای پایان دادن به بدبختی های ناشی از حضور امپریالیسم و وجود 

بقایای فئودالیسم، در درجه اول مواد زیر را به اجرا در آورد:

طهران،  تبریز،  مثل  ایران  بزرگ  نقاط  باید  دولت  سرمایه  با  وهله  اول  در   -1
خلیج فارس  و بحرخزر با راه آهن به همدیگر مربوط شود.

2- برای رفاهیت حال رنجبر و صنعت کاران بانک فالحت تشکیل شود.

3- برای انکشاف و ترقی استحصاالت داخلی بانک کوپراتیف تاسیس شود.

۴- به  زودی نهرها و نقاط  زراعتی درست و وسیله فالحت رنجبران تهیه شود.

۵- باید به  کارخانجات  ملی کمک  کرده، اسباب ترقی  و انکشاف صنایع ملی را  
فراهم  آورد.

۶- معادن نفت و نمک باید در انحصار دولت باشد )در زمان نوشتن مرامنامه در 
ایران تنها از منابع نفت و نمک بهره برداری می شد(

7- با سرمایه دولت معادن مس و آهن و غیره به کار انداخته شود.

8- برای مدافعه حقوق رنجبران همکاران )اتحادیه( درجهت استحصال تشکیل شود؛ 
مثل اتفاق مستخدمین ادارات دولتی، اتفاق عمله و شاگردان در شهر. در دهات اتفاق 
قوای دهاتی تامین شده، به واسطه اتفاق های محلی، والیتی، ایالتی و مرکزی که موسوم 

به »شورای اتفاق های ایران« است با همدیگر مربوط باشند.1 

در بخش مسئله ارضی در مرامنامه گفته شده است: 
در هیچ مملکت، مثل مملکت ایران ناعدالتی و نا انصافی نیست. در این جا اراضی 

1 - مرامنامه فرقه کمونیست)بولشه ویک( ایران ص 1، 2،3 و ۴ سال1299ش.نقل ازکتاب پیدایش 
حزب کمونیست ایران ص 196و197
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خوب در دست مالکین است. زیاده از نصف اراضی ایران را اربابان و صاحبان ملل 
غصب کرده اند. درمیان اربابان مالک کسانی هستند که صاحب هزار قطعه ده )روستا( 

و زیاده از دو کرور2رعیت دارند. مثأل ظل السلطان وغیره،

 فرقه کاممونیست )بولشویک( ایران، احوال اسف انگیز دهاتی را در نظر گرفته، 
طلب اجرای مواد ذیل را در مساله اراضی وظیفه خود می شمارد:

1- امالک مالکین بزرگ از طرف دولت ضبط و مال مخصوص ملت باشد.

- امالک مالکین وسطی که کمتر از مقدارمعین است که دولت ضبط می کند و زیاده 
از مقدار معینی که به زارعین داده می شود، باید درمیان دهاتی تقسیم  و مال مخصوص 

دهاتی باشد.

3- اگر اراضی مالکین برای برزگران کافی نشد، آن وقت از اراضی دولتی هم به 
اختیار برزگران داده می شود.

۴- عشایر و ایالت را اراضی زراعت داده، از چادرنشینی خالص باید کرد.

وظایف حزب کمونیست ایران در بخش مالی چنین فرموله شده بود:
1- تاسیس بانک ملی دولتی که در تمام شهرهای محال )نواحی،مناطق،ناحیه ها(، 

والیت و ایالت شعبه داشته باشد.
2- تخفیف مالیات عمله، صنعتگران، برزگران.

3- لغو مالیات برافراد و حیوانات اهلی.
۴- تطبیق اصول مالیات ازعایدات.

۵- لغو تمام امتیازات خارجی
الذکر  ایران برای اجرای مواد فوق  قید شده حزب کمونیست  همچنین درمرامنامه 
مبارزه خواهد کرد. بعداز اجرای همین مواد، نخستین مرحله انقالب ایران که بورژوا- 
دموکراتیک بود، به پایان می رسد و پرولتاریای ایران خود را برای گذار به مرحله 
دوم، یعنی مرحله سوسیالیستی انقالب آماده خواهد کرد و این مرام و مقصود را هم با 

معاونت و یاری فقراء و رنجبران دنیا نایل خواهیم کرد.1

در بندهای قطعنامه آمده است:  
1 – جنگ جهانی نیروهای مولده سرمایه داری را منهدم ساخت و به یک بلیه جهانی 

انجامید.

1- نقل ازکتاب پیدایش حزب کمونیست ایران ص 198منبع مرامنامه ص7
2 - واحد شمارش است، یک کرور= پانصدهزار می باشد.
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2-جهان بورژوازی قادر نیست به طرق گذشته سرمایه داری صنعت جهانی را از 
نو مستقر سازد.

3 – مبارزه ای که در پهنه بین المللی بین طبقه کارگر و بورژوازی در جریان است

حاصلی جز درهم پاشیدگی صنعت سرمایه داری ندارد.  

۴ – اشتهای آزمندانه ای بورژوازی اروپا و به ویژه بورژوازی انگلستان بی اندازه 
افزایش یافته است. 

۵ – این امر بندگی کشورهائی چون ترکیه ایران و افغانستان و هندوستان را توسط 
سرمایه اروپائی روشن می سازد.

علیه سرمایه داری جهانی  نبرد  از  است  ایران عبارت  کمونیست  ۶- وظیفه حزب 
انگلستان و دولت شاه  از همه عناصری که علیه  درکنار روسیه  شوروی، حمایت 
قیام می کنند و بخشیدن ماهیتی هرچه جدی تر به این مبارزه و جلب توده های دهقانی 
انقالبی  مبارزه  از  که  )خنثی کردن( عناصری  پارالیزه کردن  و  آن،  به  کارگری  و 

می هراسند و درعین حال خواهان اخراج انگلیسی ها هستند.

7- درعین حال نباید هدف خود را از نظر دور داشت که عبارت است از انکشاف 
بخشیدن به سازمان های خودمان، ایجاد نفوذ در میان توده ها، تا به هنگام نبرد طبقاتی 

برای کسب قدرت بتوان در رأس توده های کارگری و دهقانی قرارداشته باشیم. 

علیه  انگلستان،  امپریالیسم  علیه  بی رحمانه  مبارزه  این زمان جز  در  8- شعارما 
دولت شاه و همه کسانی که از آن حمایت می کنند نیست. 2

جمهوری سوسیالیستی گیالن
حزب کمونیست پس از پایان یافتن کنگره  بر اساس مصوبات در راستای گسترش 
با  مذاکره  ماه  دو  به  نزدیک  در پس  و خارجی  داخلی  دشمنان  علیه  مبارزات مردم 
1299شمسی  شهریورماه  در  را  گیالن  سوسیالیستی  جمهوری  خان  کوچک  میرزا 
کمونیست  حزب  با  خان  کوچک  میرزا  خبراتحاد  داد.  تشکیل  )اوت1920میالدی( 
مشیرالدوله  ساله  بیست  تاریخ  در  مکی  حسین  بنوشته  کرد.  برآشفته  را  مشیرالدوله 
تصمیم گرفت، هیئتی مامور مذاکره با میرزا کوچک خان کرده  او را که مردی وطن 
دوست و خدا پرست مسلمان و آزادیخواه می دانست راهنمایی و وادار سازد که حساب 
خود را از متجاسرین و کمونیست های بادکوبه ای جدا کرده به طرف خود سوق دهد. 
میرزا کوچک خان هم که از عملیات نا راضی بود، اظهار اعتماد و وفاداری به کابینه 
مشیرالدوله کرده از700 نفر دیگر از بادکوبه ای ها که با کشتی به انزلی آمده و دو 

1 - نقل از مرامنامه حزب کمونیست ایران از صفحات 1تا 9
2 - اسناد تاریخی جنبش کارگری... جلد اول ص73
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هواپیما هم همراه داشتند که پیاده شوند، جلوگیری نموده. در کتاب سیاست شوروی در 
ایران تالیف م.ع. منشور گرکانی در این مورد آمده است: پس از آن که میرزا کوچک 
خان نتوانست موافقت احسان هللا خان همکار قدیمی خود را در اظهار اعتماد به کابینه 
مشیرالدوله جلب کند، غفلتأ از آن ها جدا شده با پنج میلیون فشنگ که از روس ها برای 
حمله به تهران گرفته بود و دو میلیون تومان وجه نقد که اعانه گرفته بود از احسان هللا 

خان جدا شده و به جنگل رفت.1

 بعد از پشت کردن میرزا کوچک خان به نیروهای مردمی و رفتن به جنگل، دولت 
انقالبی از دموکرات های انقالبی متشکل در سازمان »کمیته آزاد کننده ایران« و حزب 
کمونیست ایران در رشت به ریاست احسان هللا خان تشکیل شد. ازهر تشکل چهار 
نفر، از کمیته آزاد کننده ایران: احسان هللا خان، جعفر کنگاوری، خالو قربان، رضا 
وری(،  )پیشه  جوادزاده  جعفر  سید  آقازاده،  کامران  کمونیست:  حزب  از  خواجوی؛ 
علی خانوف، بهرام جعفراوغلو آقایف در ترکیب دولت انقالبی شرکت داشتند. کامران 
آقازاده کمیسرعدلیه دولت انقالبی درخاطرات خود می نویسد: این دولت در نظر گرفته 
بود که  تمام اراضی را به طورمجانی در بین دهقانان تقسیم نماید. گرفتن مالیات از 
کسبه و سوداگران خرد و بی چیزان را لغو کرده بود. تقویت اردوی انقالبی و توسعه 
عملیات جنگی علیه انگلیسی ها و حکومت شاه را وظیفه اصلی خود می شمرده است.2

فرماندهی  به   درمرداد1299شمسی  انقالبی  دولت  امر  تحت  مسلح  نیروهای 
قوای دولتی  به طرف قزوین حرکت کرد.  تهران  به قصد تصرف   ، احسان هللا خان 
جنگ  به  شاه  احمد  طرف  از  افسرتزاری  استاروسلسکی  سرهنگ  فرماندهی  به 
آیرن ساید   ژنرال  فرماندهی  به  انگلیسی  نیروهای  شد.  فرستاد  انقالبی  نیروهای 
مقدارزیادی  و  سنگین  توپخانه  با  انگلیسی  نظام  سواره  هنگ  چند  با  انگلیسی 
دولتی                                                                                                                                             نیروهای  با  درجنگ  انقالبی  نیروهای  بودند.  گرفته  سنگر  درمنجیل  مهمات 
به  و  رشت   کرد. شهرهای ساری   نشینی  و عقب  انگلیسی  شکست خورده   و   
دست نیروهای دولتی افتاد. به دنبال این شکست پلنوم حزب بالفاصله فراخوانده شد. 
و  بعداز بررسی  مسایل و انتقاد از عملکرد کمیته مرکزی به رهبری سلطان زاده و 
ماجراجویی های احسان هللا خان و خالو قربان، حیدرعمواوغلی را به جای سلطان زاده 
به رهبری حزب، یک  انتخاب حیدرعمواوغلی  با  انتخاب می کند.  به رهبری حزب 
سری تغییر و تحوالت در برنامه و تشکیالت حزب صورت گرفت و حزب بر اساس 

تزهای او نوسازی شد. 

1 - تاریخ بیست ساله ایران- حسین مکی، جلد اول، صص9۴و9۵ 
2 - نقل از کتاب پیدایش ح.ک.ا ص213 
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تزهای حیدر عمواوغلی
درباره وضع اجتماعی – سیاسی ایران

و تا کتیک حزب کمونیست ایران )عدالت(
1 - ایران فعأل در مرحله برزخی است در حال عبور از پدر شاهی و ایلی و فئودالی 
به سوی سرمایه داری. 7۵ درصد اهالی تخته قاپو هستند که اکثریت آن را دهقانان 
تشکیل می دهند. و 2۵ درصد هم عبارتند از ایل های کوچنده. یگانه طبقه تولید کننده 
بدون  را  خود  کوچک  اقتصاد  که  است  رعیت  یعنی  زحمتکش  دهقان  همان  اساسی 
قوای  که  داران(  ملک  آقاها،  )خان ها،  فئودال  مالکین  می کند.  اداره  دیگری  استثمار 
دولتی پشتیبان آنان است دهقانان را در واقع در حال وابستگی به زمین نگه می دارند 
و نه تنها بر زمین و اموال منقوله آنان بلکه برجان آنان نیز تسلط دارند. متصدیان 
دوایر دولتی ایران اساسأ همان نمایندگان قدیمی اشرافیت فئودال است. چون وظایف و 
مقامات دولتی بنا به عادات متداوله که تا حال هم باقی مانده اند خرید و فروش می شوند، 
لذا خریدار مقام  یا وظیفه به مردمی که تحت اداره او باید باشند به مثابه باج گزار 
نگاه می  کند و تمام همش مصروف این است که حد اعالی عواید از مردم به دست آرد. 
ضمنأ تمامی سنگینی مالیات های بی ترتیب و وحشیانه  بار دوش دهقان است که در 

نتیجه ورشکست شان می کنند و از زمین هم می رانند.

2 - ایالت کوچنده، که تقریبأ زندگی ابتدائی دارند گاه وسایل معیشت و ادامه حیات 
خود را از راه یغما و چپاول منظم اهالی تخته قاپو به دست می آورند. این ها برای دهقان 
باج تعیین می کنند و مجبورشان می نمایند که نقدأ یا جنسأ به اینان مالیات به پردازند. 
با وجود زیان های بزرگی که ایالت از راه  تاخت و تاز به دهقانان آرامش طلب وارد 
اوأل  نمی آورد.  به عمل  برای جلوگیری  اقدامی  می کنند دولت شاهنشاهی کوچکترین 
قدرتی ندارد که برای مقابله این ها بفرستد، ثانیأ برای آن که در صورت بروز خطری 

داخلی یا خارجی متوقع پشتیبانی آنان است. 

کوشش ها  اولین  ندارد.  وجود  هیچوجه  به  ایران  در  فابریکی  بزرگ  صنایع   -  3
برای ایجاد صنایع در آغاز قرن بیستم نظربه مخالفت انگلیس و روس به عدم موفقیت 
انجامید. و همچنین صنایع بزرگ معدنی نیز وجود ندارد، زیرا سرمایه داران انگلیسی 
و روسی تا جائی که می توانستند امتیازات منابع طبیعی را از دولت شاهنشاهی تحصیل 
کرده و به خود منحصر نمودند و قسمت عمده آن ها را در حال تعطیل نگاهداشته اند. 
روس  و  انگلیس  1889بین  مورخه  قرارداد  موجب  به  که  آهن  راه های  کامل  فقدان 
ساختمان آن قدغن شده است در مقابل تکامل و توسعه اقتصاد ایران سد غیر قابل رفعی  

ایجاد کرده و ایران را در سرحد ورود به نظام سرمایه داری متوقف کرده است.

در نتیجه همین وضع در ایران پرولتاریای صنعتی نیز اصأل وجود ندارد. گروه های 
کارگران صنعتی که هنگام کوشش برای ایجاد صنایع محلی آغاز پیدایش نهادند، پس 
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و  کردند  مهاجرت  باکو(  به  عمده  )به طور  خارجه  به  قسمتی  کارخانه ها  تعطیل  از 
قسمتی هم در شهرهای بزگ سکونت کردند و به قشر لومپن پرولتاریا مبدل گردیدند. 
پیشه وری را  تمامی صنایع  تقریبأ  ایران  به  آغاز رخنه  از همان  اروپا  سرمایه داری 
که وقتی رونقی داشت کامأل محو کرد )حاال فقط پنج در صد آنها باقی مانده است( 
و صدها هزار پیشه ور را در جرگه لومپن پرولتاریا انداخت. طبقه لومپن پرولتاریا 
که از کارگران و پیشه وران و صنعتگران  سابق تشکیل یافته و دهقانان  ورشکسته 
و بی زمین دائمأ به آن ها عالوه می شوند قسمت مهم اهالی شهرهای ایران را بوجود 
می آورند. این طبقه نظر به شرایط غیر قابل تحملی که برای ادامه حیات خود دارد 

طبقهای است بسیار انقالبی ولی کامأل غیر متشکل و فاقد آگاهی طبقاتی.

پایداری و  متمادی  به طور  ادامه حیات خود  برای  ۴ - سرمایه تجاری محلی که 
بانک های  انحصار  به  مالی  اعتبارات  که  آن  درنتیجه  باالخره  است،  کرده  مبارزه 
ورشکستگی  درسرحد   ایرانی  تجار  طبقه  اکنون  و  گشته  سرکوب  درآمد،  خارجی 
کامل است. وضع طبقه تجار به ویژه در شمال ایران که نظر به انقطاع دادوستد با 
روسیه، دهقانان جائی برای فروش محصوالت خود ندارند، سخت تر شده است. تجار 
از یک طرف جنس وارد نمی کنند، از طرف دیگر چون دهقانان دچار فقر و فالکت 
شده اند، لذا اموال تجار خریدارندارد. این وضع سخت و سنگین تجار کوچک و متوسط  

بورژوازی ایران تا حدی روحیه انقالبی در آنان ایجاد می کند.

۵ - روحانیون در ایران فوق العاده زیادند )این قشر تقریبأ سه ملیون نفر است( و 
در زندگانی کشور نقش بزرگی بازی می کنند، زیرا که قدرت قضائی، فرهنگ مردم، 
و کار تامین اجتماعی – همه در دست روحانیون است. روحانیون به طور بارز به دو 
طبقه مختلف تقسیم می شوند. قشر فوقانی آن به اصطالح مجتهدها زمین های وسیعی به 
دست آورده به مالکین مبدل شده اند که دهقان را استثمار و مضمحل می نمایند. تا حد 
اعال مرتجعند و کامأل طرفدار دولت شاهاند. قسمت دیگر روحانیون که بیشتر شهری 

هستند، از زمین و از امالک وقفی عوایدی ندارند.

۶ - صاحبان امالک بزرگ درایران طبقه حاکمه را تشکیل می دهند )و درحدود سه 
هزار نفرند( تا می توانند از وضع موجود ارتجاعی دولت شاه و از سلطه امپریالیست های 

خارجی طرفداری می کنند.

مالکین می فهمند که با سقوط تسلط اشغالگرانه خارجی تسلط آنان نیز از بین خواهد 
رفت و لذا با هر دو دست به انگلیس متوسل اند و با نهایت کوشش سعی می کنند که نفوذ 
خود را حفظ کنند. هرگونه نهضت انقالبی، ولو نهضت صرفأ ملی علیه انگلستان، با 

مخالفت مالکین و مقاومت مسلحانه آنان مصادف می شود.

7- از آن چه که در باال ذکر شد آشکار می شود که ایران کنونی از لحاظ اقتصادی 
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نه فقط رشد نمی کند بلکه سیر قهقرائی طی می کند و همین تنزل دائمی شرایط اقتصادی 
زندگی اکثریت اهالی زمینه مساعد برای انقالب ایجاد می نماید. در مقابل یگانه طبقه 

ضد انقالبی مالکین بزرگ، طبقات زیرین قراردارند که بالقوه انقالبی اند:

از همه هزاران صنعتگر وپیشه ور ورشکسته، کارگران کارخانه های  قبل  الف – 
بسته شده و دهقانان بی زمین که در جستجوی کار به شهرها روی آورده اند که مجموعأ 

بی چیزان شهر- نوع لومپن پرلتاریا - را تشکیل می دهند؛

ب – دهقان رعیت چندین میلیونی که نه تنها از حق مالکیت بر زمین آباد کرده خود، 
بر باغ و احشام خود محرومند بلکه حق شخصیت نیز ندارند، بی رحمانه از طرف 
مالکین و خان ها و مجتهدها استثمارمی شوند، زیر بار سنگین بهره مالکانه و مالیات 
دولت می نالند و هیچگونه امیدی ندارند که در صورت ادامه وضع حاضر حال فقر و 

فالکت خود را بهبود بخشند؛

ج – طبقه چندین میلیونی کسبه کوچک و متوسط که عده شان به 3/۵ )سه و نیم( 
میلیون نفر بالغ می شود و درسرحد فقر کامل قرار دارند و درک می کنند که در صورت 
بقای رژیم فعلی و رقابت روز افزون سرمایه انگلیسی طبقه تجار و کسبه ایران را 

محکوم به زوال قطعی می نماید.

8– تمامی طبقات نامبرده در باال اینک 1۵ سال است درحال جوش وخروش انقالبی 
هستند و بدتر شدن وضع اقتصادی آنان موجب افزایش انرژی انقالبی آن ها است و 
انفجار انقالبی را ناگزیر می سازد. ضمنأ روشن است که مرحله اول نهضت انقالبی 

باید رنگ رهائی بخش ملی داشته باشد.

در چنین شرایطی که در ایران پرولتاریای صنعتی کامأل غیر متشکل است و دهقانان 
در تاریکی و جهالت به سر می برند و کامأل تحت سلطه خرافات مذهبی قرار دارند و 
فاقد خود آگاهی طبقاتی هستند و مادامی که نفرت به خارجی ها که در نظر خلق ایران 
منشاء تمامی این بال ها هستند نظر مشترک همه است )جز طبقه مالکین بزرگ( تصور 
این که انقالب ایران می تواند بر زمینه مبارزات طبقاتی بوجود آید و از همان آغاز زیر 

پرچم کمونیستی برود قطعأ نادرست است.

از  خلق  رهاندن  هدفش  که  ملی  بخش  آزادی  نهضت  شکل  در  فقط  ایران  انقالب 
اسارت خارجی و تثبیت استقالل کامل سیاسی و اقتصادی ایران باشد می تواند بوجود آید 

و پیروزمندانه تکامل یابد.

چنین انقالبی به وسیله خرده بورژوازی تجاری که یگانه طبقه قادر به رهبری سیاسی 
در ایران است رهبری خواهد شد. 

فقط در جریان بعدی تکامل انقالب یعنی وقتی که توده های وسیع دهقانی بدان ملحق 
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شوند و این توده ها متشکل گردند و زیر رهبری حزب کمونیست قرار گیرند و زمانی 
که دشمن مشترک یعنی امپریالیسم خارجی که تقریبأ به تمامی طبقات تعدی می کند – 
مغلوب گردد – فقط  دراین صورت درجریان تحکیم پیروزی، مبارزه عمومی ملی 
خصلت مبارزه طبقاتی به خود می گیرد و طبقات زحمتکش پرچم انقالب سوسیالیستی 
را برافراخته  و با  از سر راه  برداشتن سایر طبقات مخالف تا پیروزی نهائی پیش 

خواهد رفت.

9 – از احکام نام برده در باال بر می آید که حزب کمونیست ایران )عدالت( در مقابل 
خود دو هدف نزدیک دارد:

1- تامین اعتالء و گسترش نهضت آزادیبخش ملی که هدف راندن امپریالیست های 
انگلیس از ایران و در ارتباط  ناگزیر با آن سرنگون ساختن حکومت شاه هدفش است.

کردن  ومتشکل  متحد  انگلیس،  امپریالیست های  علیه  مبارزه  درجریان   –  2
دهقانان و مستمندان شهری و ایجاد خود آگاهی طبقاتی درآنان تا پس از پیروزی بر 
امپریالیست های انگلیس بتوان مبارزه ملی را به مبارزه طبقاتی و نهضت آزادی بخش 

ملی را به نهضت کمونیستی تبدیل کرد. 

برای تحقق این هدف ها حزب کمونیست ایران )عدالت( نزدیک ترین وظایف خود را 
چنین مطرح می نماید:

1 – تربیت عده زیادی کادر محکم حزبی که حزب بتواند به وسیله آنان رهبری 
مستقیم بر توده های وسیع طبقات زحمتکش را دردست بگیرد؛ 

2 – گرد آوردن همه نیروهای انقالبی کشور در اطراف حزب زیر پرچم نهضت 
آزادی بخش ملی برعلیه امپریالیست های خارجی ومبارزه با  دولت شاه که به خارجی ها 

فروخته شده است؛ 

3 – تبلیغ و تهییج وسیع که چشم و گوش مردم را به نقش امپریالیسم جهانی در ظلم 
و تعدی نسبت به توده های خلق و همچنین چشم مردم را به سیاست انگلیس در ایران 

باز کند و بدین ترتیب حتی نفرت آنان را علیه اشغالگران خارجی بر انگیزد؛

ایجاد  به منظور  دهقانان و مستمندان شهری  دار درمیان  دامنه  تبلیغاتی  کار   – ۴
آگاهی طبقاتی در میان آنان ولی حزب کمونیست ایران )عدالت ( الزم می شمارد که در 
این کار اوهام و خرافات مذهبی و معیشتی را که در میان توده های دهقانی بی اندازه 

قوی است، باید به حساب آورد و در مبارزه با آن حداکثر احتیاط را مراعات کرد؛

به  مساعدت  و  اتحادیه ها  ایجاد  زحمتکش،  طبقات  بین  وسیع  تشکیالتی  کار   –  ۵
گسترش نهضت سندیکائی و تعاونی و دادن محتوی انقالبی به آن ها و رهبری مشی 

سیاسی آن ها؛
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 ۶  – ایجاد نیروهای مسلح  انقالبی ملی  برای مبارزه علیه امپریالیست های خارجی    و دولت شاه؛

7 - سرنگون ساختن دولت شاه و ایجاد نظام سیاسی نوینی که از لحاظ سازمانی 
شکل حکومت شوروی داشته باشد، بدون کنارگذاشتن خرده بورژوازی. شرکت حزب 
در اصالحات دولتی و اجتماعی که به دست دولت انقالبی جدید باید به عمل آید. حزب 

دولت جدید را باید به مبارزه با سرمایه داری جهانی سوق دهد.

سیاست حزب کمونیست برای 
حل وظایف بر اساس تزهای حیدر عمواوغلی:

تدابیرخالص  اجرای  درباره  فوری  ایران)عدالت(ازاقدامات  کمونیست  حزب 
کمونیستی در ایران امتناع می ورزد و تاکتیک نزدیک ترین دوره )مبارزه( خود را )تا 
سرنگونی دولت شاه و طرد انگلیس ها ازایران( بر پایه اتحاد همه طبقات از پرولتاریا 
تا بورژوازی متوسط  برای مبارزه علیه قاجار و امپریالیست های خارجی و همچنین 
بر پایه ارتباط  نزدیک با حزب دمکرات های چپ )گروه شیخ محمد خیابانی( که بیانگر 

منافع خرده  بورژوازی و روشنفکران است مبتنی می سازد.

 حزب کمونیست ایران)عدالت(ممکن و مطلوب می شمارد که در دوره مذکور با حزب 
دمکرات های چپ در انتخابات توافق حاصل کند و با آن ها در بلوک انتخاباتی وارد شود. 
همچنین حزب کمونیست ایران )عدالت( برای خود مطلوب  می شمارد که با رهبران 
سرشناس نهضت آزادی بخش ملی از قبیل میرزا کوچک خان و امثال او همکاری کند.

 حزب کمونیست ایران ) عدالت ( خود را مجاز می داند در انتخابات مجلس که از 
طرف دولت شاه اعالم می شود شرکت نماید و همچنین درخود مجلس نماینده داشته 
باشد، ولی نه برای کار ارگانیک در آن بلکه برای استفاده از تریبون مجلس برای 

مقاصد انقالبی و حزبی.

حزب  ندارد  عادت  حکومت  دمکراتیک  اشکال  به  ایران  خلق  که  براین  نظر   –
ایران را، ولو بدون  ایران )عدالت( خواهد کوشید که نظام دولتی موجود  کمونیست 
محتوی پرولتری، با اشکال شوروی حکومت تعویض کند و از تمام »اشکال تکاملی« 

بینابینی مقامات انتخابی و اداری صرف نظر کند.

اقدامات  و  کمونیسم  فوری  کاربست  که  آن  با  )عدالت(  ایران  کمونیست  حزب   –
غیرممکن   ایران  در  را  تجاری  بورژوازی  از  مالکیت  سلب  جمله  از  و  کمونیستی 
اقدامات را به بعد از پیروزی نهائی بر امپریالیست های خارجی  می داند و این قبیل 
موکول می نماید، معهذا ممکن و مطلوب می شمارد که درجریان مبارزه با انگلستان و 
دولت شاه، برای جلب توده های وسیع دهقانی بدین مبارزه، مسئله ارضی، بدون تاخیر 
و به طور قاطع حل شود و امالک بزرگ مالکین – ملک داران به نفع دهقانان مصادره 
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شود. باتوجه به این امر که مبارزه با زمینداران عمده در شرایط مبارزه با انگلیسی های 
پشتیبان آنان به هرحال کاری است ضرور و مصادره امالک بزرگ به منافع خرده 
بورژوازی متوسط لطمه نمی زند و آن ها را از انقالب دور نمی کند، باید قبول کرد که 
چنین اقدامی نه تنها نهضت انقالبی را ضعیف نمی کند ، بلکه آنرا قوی تر هم می کند، 
زیرا برای شرکت جدی توده های دهقانی در جنبش انقالبی انگیزه عملی بوجود می آورد.

ضمن  ازایران  انگلیس ها  راندن  بیرون  برای  )عدالت(  ایران  کمونیست  حزب   –
همکاری نزدیک با احزاب خرده بورژوازی و با گروه ها وسران نهضت نجات بخش 
ملی از قبیل کوچک خان هدف های نهائی خود را از نظر دور نخواهد داشت و تمام 
وظایف  و  طبقاتی  منافع  تشریح  و  طبقاتی  آگاهی  برانگیختن  برای  را  خود  مساعی 
دهقانان و مستمندان شهری که با وظایف بورژوازی تمایز خاص دارد، پیکار خواهد 
کرد تا پس از پیروزی بر امپریالیست های خارجی توده های زحمتکش را به مبارزه در 

راه انقالب اجتماعی و دست یابی به نظام کمونیستی سوق دهد.1

کمیته مرکزی حزب کمونیست ایران)عدالت( ژانویه – مارس ١۹2١ )دی – اسفند ١2۹۹( 
 کمیته مرکزی حزب کمونیست ایران و در راس آن حیدرعمواوغلی بدون در نظر 
گرفتن نظرسلطان زاده درباره مقاصد میرزا کوچک خان دایر به اجرای انقالب بورژوا 
تحت  فئودال ها،  و  بزرگ  زمینداران  مختلف،  خان های  جلب  طریق  از  دمکراتیک 
عنوان که در مبارزه علیه شاه و انگلیس ها باید همه ملت را متحد ساخت، ابراز نگرانی 
می کرد. نیاز بگفتن ندارد که حزب کمونیست)ایران( نمی توانست بر این تاکتیک صحه 
گذارد. زیرا کامأل اعتقاد داشت که هر انقالبی درهر کشوری عقب افتاده کشاورزی که 
ستم فئودالی را پایان نبخشد، و میلیونها دهقان را آزاد نسازد، سرنوشتی جز شکست 
نخواهند داشت و البته آزادی دهقانان با کمک فئودال ها تصور باطلی است و حزب 
اجبار داشت با آن مخالفت ورزد...از آنجا که بسیاری از کمونیست های ایران درباره 
تاکتیک های کمیته مرکزی حزب کمونیست ایران در تردید بودند. سلطان زاده از جانب 
تماس  باره  این  در   - لنین  با  یافت  ماموریت  ایران  کمونیست  حزب  مرکزی  کمیته 
دستور  شد  درخواست  لنین  از  و  برقرارشد  تماس  تابستان1920این  در  برقرارکند. 
العمل هائی درباره کار آینده ما صادر کند. من]سلطان زاده[ در آن هنگام برای شرکت 
در دومین کنگره کمونیسم بین الملل به مسکو وارد شده بودم. رفیق لنین با امور کنگره 
بسیار مشغول بود، مع الوصف این قول را داد که این مسئله را در اجالسیه کمیته 
اجرائیه کمینترن مطرح سازد. درست در همین زمان کمیسیون مخصوصی مشغول 
بررسی تزهای او درباره جنبش های ملی و ضد استعماری در کشورهای مستعمره و 

1- نقل از اسناد تاریخی جنبش کارگری سوسیال دموکراسی و کمونیستی ایران جلد سوم ص۴3 تا50
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نیم - مستعمره بود... لنین نسبت به اوضاع ایران توجه خاصی مبذول داشت. درباره 
من  می افزاید:  سلطان زاده  ایران  درباره  آن  نتایج  و  کمینترن  دوم  کنگره  تصمیمات 
مرکزی حزب  کمیته  برای  را  کنگره  نتایج  و  تجربه مان  با  رفقای  نظرات  بالفاصله 
کمونیست ایران فرستادم. اما متاسفانه پس از آن حوادث با چنان سرعتی رخ دادند 
که انقالب ایران که قادر نبود زیر فشار نیروهای بریتانیا و شاه دوام بیآورد، دچار 

شکست گردید. 1

دربخشی از تزهای حیدرعمواوغلی آمده است: انقالب ایران فقط در شکل نهضت 
کامل  استقالل  تثبیت  و  خارجی  اسارت  از  خلق  رهاندن  هدفش  که  ملی  آزادی بخش 
سیاسی و اقتصادی ایران باشد می تواند به وجود آید و پیروزمندانه تکامل یابد. چنین 
انقالبی به وسیله خرده بورژوازی تجاری که یگانه طبقه قادر به رهبری سیاسی در 
ایران است رهبری خواهد شد. پی آمد تاریخی این تزعالوه بردنباله روی حزب توده 
ایران در پروسه کودتای 28 مرداد شد بلکه باعث حمایت برخی از نیروهای چپ از 

رهبری خمینی در رویدادهای سال 1357شد.

حزب کمونیست پس از انتخاب حیدرعمواوغلی و تصویب برنامه، براساس تزهای 
او سیاست های عمومی حزب را مشخص کرد و برای بار دوم درجنبش جنگل با میرزا 
کوچک خان وارد همکاری شد و در فاصله آبان ماه 1299شمسی تا آبان 1300شمسی 
»کمیته انقالب ایران« را به رهبری کوچک خان و حیدر عمو اوغلی بوجود آورد. یک 
سال حکومت کمیته انقالب در شمال کشور سدی مهم درمقابل توطئه های امپریالیسم 
انگلیس علیه دولت جوان شوروی و تسلط بر ایران بود که آرامش مرتعجین داخلی و 
حامیان امپریالیست آن ها را برهم زد بود. امپریالیسم انگلیس برای مقابله با گسترش 
انقالب و سرکوب آن قوام السلطنه عامل کهنه کار و مکار خود را برسر کار آورد. 
کمک  به  سپه  سردار  به  معروف  میرپنج  رضاخان  جنگ اش  وزیر  با  السلطنه  قوام 
انگلیس با هدف دامن زدن به اختالفات درونی جبهه انقالب به توطئه دست زدند. قوام 
هیئتی مرکب از نصیر السلطنه و سید جلیل اردبیلی و میرزا هاشم خان و سعدهللا خان 
به رشت فرستاد که با میرزا کوچک خان وارده مذاکره شده قضیه گیالن را به طور 
دوستانه خاتمه دهند.در ابتدای امر میرزا کوچک خان نیز نمایندگان دولت را با حسن 

قبول پذیرفته به وسیله آن ها پیشنهاداتی به دولت نمود.1 

درطی مذاکرات هیئت اعزامی موفق شد، با وعده وعید دادن به نیروهای مذهبی 
اختالفات  به  آنان را علیه کمونیست ها تحریک و  و کوچک خان، احساسات مذهبی 
دامن بزند. کوچک خان با امید بستن به وعده های دولت مرکزی با دسیسه چینی قبلی 
درهفتم مهرماه 1300شمسی حیدرعمواوغلی و تعدادی از رهبران جنبش کمونیستی 

اول  جلد  ایران  کمونیستی  و  دموکراسی  سوسیال  کارگری  جنبش  تاریخی  اسناد   82 ازص  نقل   -  1
انتشارات مزدک چاپ دوم
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را به  مزاکره دعوت می کند. نیروهای کوچک خان در یک حمله غافل گیرانه آنان را 
می کشند. کشته شدن حیدر به  دست نیروهای کوچک خان ، فرصت مناسبی شد برای 

حمالت نظامی دولت مرکزی به  جمهوری گیالن.  

نا برابر در آذرماه 1300 که زمینه ساز آن فریب  جمهوری گیالن در یک نبرد 
خوردگان نیروهای مذهبی و کوچک خان از یک سو و جانب دگر سپردن رهبری 
جنبش به دست خرده بورژوازی تجاری و رفتن زیر پرچم آن اشتباه وغیره طبقاتی بود 
که تاثیر بالفاصله آن شکست جنبش گیالن به مثابه پایگاه انقالب و کشته شدن حیدر 

عمواوغلی و جمعی از کادرهای ح. ک. ا. به دست نیروهای کوچک خان بود. 

 با شکست نیروهای انقالبی، سرکوب، دستگیری، شکنجه و اعدام مخالفین دولت 
در  تمام  شدت  با  کارگری  فعالین  و  کمونیست  حزب  طرفداران  و  اعضا  مرکزی، 
دستور کار مرتجعین قرار گرفت. با فروپاشی جمهوری گیالن و سرکوب کمونیست ها 

وطرفداران آزادی دست آوردهای انقالب مشروطیت پایمال  گردید.

ستاره سرخ درباره جمهوری سوسیالیستی گیالن می نویسد: در تاریخ انقالبات دنیا 
دیده می شود که هر انقالبی بر ضد و یا به حساب طبقه یا صنف معین صورت گرفته 
است. در ایران هم انقالب باید برعلیه سلطنت و مالکیت بر اراضی راه خود را پیموده 
و صورت محلی به خود بگیرد. ولی چون به علت نیمه مستملکه بودن مملکت ما، 
عناصر ارتجاعی به کمک های جدی خارجی و مساعدت امپریالیزم  مستظهر بوده و 
از آن جمله  امپریالیزم انگلیس که در اختناق ایران رول ژاندارم بین المللی را بازی 
می کند بزرگترین پشتیبان ارتجاع  در محو هر نوع انقالب آزاد کننده است لهذا نهضت 
انقالبی باید یک مرتبه  برعلیه تمام عوامل ضد انقالبی قیام و اقدام کنند. چنانچه انقالب 
محو یک یا دو تای از این عوامل سه گانه ارتجاع  را منظور نظر قرارداده و از 
دیگری ولو به طور موقت صرف نظر کند بی شک مغلوبیت دامن گیر آن بوده و آن را 
قبل از توفیق به مقصود و اجرای آمال نابود خواهد کرد. در کنگره اول فرقه کمونیست 
ایران شعارهای ذیل را به نفع انقالب ایران که ابتداء خود را از گیالن شروع کرده 

بود پیشنهاد کرد:

     1- مبارزه بر ضد امپریالیزم انگلیس.

     2- مبارزه بر ضد حکومت شاهنشاهی.

     3- مبارزه بر ضد خان ها و مالکین عمده؛

انتشار عملی شدن پیشنهادهای سه گانه را ضروری و حتمی می دانست ولی کوچک 
خان و هیئت حکومت او قادر به فهم این مسئله نبودند.

1 - تاریخ بیست ساله ایران جلد اول ص ۴27
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فرقه  مرکزی  کمیته  و  خان  کوچک  بین  انقالب  اساسی  درمسائل  نظر  اختالف   
انقالبی  این جهت روحیه و حرارت  از  ایران هر روزه شدیدتر می شد و  کمونیست 
دسته جات  فرونت شدیدأ رو به ضعف می رفت و کوچک خان به مناسبت عدم توانائیش 
در تغییر دادن این حوداث... کمیته مرکزی فرقه را مقصر و مسبب معرفی کرده در 
از  نتیجه احسان هللا خان که یکی  به جنگل فومن رفت... در  تاریخ 19ژویه1920 
نزدیک ترین هواخواهان سابق کوچک محسوب بود در رأس کمیته انقالبی قرار گرفت 

و پروگرام کمیته انقالب به طریق ذیل تعیین شده و اعالن گردید: 1

1- تشکیل قشون سرخ ایران. 

2- حمله به تهران.

3- محو و انقراض هر نوع قواعد و رسوم ملوک الطوایفی و رفع احتیاجات شهر 
و ده.

آذربایجان؛  شوروی  وحکومت  روسیه  با  معمولی  تجارتی  مناسبات  برقراری   -۴
این نیمه پروگرام کمیته انقالبی هم قادربه تغییر وضعیت نشد. تجزیه و متالشی شدن 
فرونت ها کمافی السابق ادامه داشت. مأمورین و جاسوسان انگلیس و شاه از کوچکترین 

عدم موفقیت انقالبیون استفاده کرده  و با عملیات خود بیشتر سبب مغلوبیت می شدند.

وسایل  فقدان  با  که  انقالبی  قوای  کل  فرمانده  شاپور  فرمان  از  پس  این وضعیت   
امر  و  کرده  را تصریح  قزوین  به  یورش  اوت  در ظرف1۵ و1۶  ضروری حربی 
می داد ظاهر و خود این حمله به شکست فاحشی در فرونت منتهی گردید بعدها هم 
عملیات با عدم پیش بینی توسعه می یافت اکثریت کمونیست های ایران جدأ همکاری 
و ادامه عملیات با کوچکخان را رد کردند ولی عده دیگری که در راس آن حیدرخان 
عمواوغلی قرار گرفته بود نه اینکه  فقط ادامه عملیات و همکاری با کوچک خان و 
جنگلی ها را مفید، بلکه ضروری و الزم دانسته  از نو شروع به مذاکره با کوچک خان 
کرده در نتیجه جناح چپ جنگلی ها )احسان هللا خان( با جناح راست آن )کوچک خان( 

را آشتی و صلح داده و متفقأ حکومت تازه تشکیل دادند.

اما با همه این اقدامات فتح و پیروزی را نتوانستند تأمین کنند. روح تازه موقتی مجددأ 
به شکست فاحشی تبدیل یافته و سریعأ از طرف قوای حکومت تهران حمالت پی در 
پی به گیالن شروع شد. پیشرفت های موقتی احسان هللا خان هم که از طریق کوه های 
قزاق  بریگارد  منتهی شد، حمالت  مغلوبیت  به  داشت  را  تهران  فتح  مازندران قصد 
ایرانی با شدت و جدیت فوق العاده ادامه  یافت. نزدیکان و اطرافیان کوچک مرعوب و 
متزلزل شدند، خالو قربان به دولت تسلیم شده و قوای دولتی را در تصرف نقاط مخفی 
جنگل که اردوگاه انقالبیون بوده است راهنمائی و کمک می کرد. کوچک خان قبل از 
فرارش با حیدرخان منازعه نموده او و عده از رفقای او را تیرباران کرد. پس از این 
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جالدی بی رحمانه آماده فرار شد ولی به فرار موفق نشده و پس از اندکی متواری بودن 
بوسیله قزاق ها کشته شد.

احسان هللا خان که ادامه مبارزه با قوای شاهی برایش خارج از حدود امکان بود 
مجبور به مهاجرت به آذربایجان)باکو( شده و دوره انقالب گیالن که مدت عمر آن بیش 

از18ماه نبوده است به این طریق خاتمه یافت.1 

شماره 3۶مورخه12  در  حقیقت  روزنامه  درگیالن  انقالبی  جنبش  بعداز شکست   
مبارزه صنفی  میزان صحیح  آوردن  به دست  و  دانستن  برای  اسفند1300می نویسد: 
کارگران دنیا، دانستن وضع جریان حزب سوسیال دموکرات و مارکسیست الزم است. 
چون که حزب مزبور در هر وقت  و هر زمانی سرمشق و پیشقدم کارگران در مبارزه 
با سرمایه داران محسوب است. اگر قائل بر این باشیم که صنف کارگران به وسیله 
مبارزه سیاسی و به دست گرفتن حکومت موفق به تأمین حیات اقتصادی شده، صنف 
سرمایه داران را معدوم خواهد نمود، بایستی در مسئله انقالب قبل از همه چیز فرق 
سیاسی را منصوب به صنف کارگر است تحت نظر، دقت بیاوریم، خط مشی و نظرات 
ایشان را سنجیده، ببینیم یک فرقه سیاسی، صنف کارگر چطور از حیث سیاست مدافعه 

کرده و تا چه درجه استفاده برای حصول مقاصد مسلکی را در نظر گرفته است؟2 

قیام های برآمده از جنبش کمونیستی و کارگری
از ١2۹۹ تا ١۳۰۵ 

روسیه   در  )129۶شمسی(  اکتبر1917میالدی  در  سرمایه  بر  کار  جبهه  پیروزی 
دریچه ی تازه ای در برابر مردم جهان گشود. انقالب اکتبر ایران را از یوغ روسیه 
بیانیه مورخه ژانویه 1918خود اعالم  تزاری آزاد کرد. کشور شوراها در نخستین 
آزادی  علیه  که  را  روس  و  انگلیس   1907 قرارداد  ملی  کمیسرهای  شورای  کرد: 
شورای  می دارد.  اعالم  شده  فسخ  همیشه  برای  بود  متوجه  ایران  مردم  استقالل  و 
کمیسرهای ملی همچنین کلیه موافقت نامه هائی را قبل از قرارداد نامبرده  درفوق یا پس 
از آن منعقد شده اند و به نحوی از انحاء حق موجودیت آزادانه و مستقالنه مردم ایران 

را محدود می کنند یا تحت فشار قرار می دهند فاقد هرگونه اعتباری اعالم می دارد. 

جنگل،  انقالبی  جنبش  رشد  و  آمدن  پدید  سبب  درایران،  اکتبر  انقالب  تاثیرات   
قیام خیابانی، قیام های خراسان و آذربایجان شد. این جنبشها به رغم تمام کمبودها و 
نارسائی های اجتماعی، فرهنگی و سیاسی عالوه  بر دارا  بودن خصلت ضد استبدادی 
الهام از انقالب اکتبر از لحاظ  ذهنی با سمت گیری طبقاتی،   با  و ضدامپریالیستی، 
رهایی طبقه کارگر و زحمتکشان از بندهای استبداد، ستم  و استعمار را  در استقرار 

1 - نقل ازکتاب ستاره سرخ ارگان ح.ک.ا.صص106تا108
2 - نقل از آخرین سنگر آزادی ص100و101
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حکومت  ملی و گذار به سوسیالیسم می دیدند.

 قیام خیابانی
در اوائل خرداد 1298شمسی )هفته دوم مه 1919میالدی( قوای عثمانی وارد تبریز 
شدند و سراسر آذربایجان را اشغال کردند. ضمیمه کردن آذربایجان به عثمانی از قدیم 

بخشی از سیاست حاکمان عثمانی بود.

تفکرعلمی، عثمانی ها  پان ترکیزم و طرفدار  بود که مخالف  اندیشی  آزاد  خیابانی   
سران  دستگیری  نمودند.  تبعید  جنبش  ازسران  دیگر  عده ای  وهمراه  دستگیر  را  او 
آذربایجان را  آزادیخواهان  نارضایتی مردم و  اشغالگران عثمانی موج  جنبش توسط 
سر  بی  و  عثمانی  دولت  تجاوزات  با  درمقابله  مرکزی  دولت  بی عملی  برانگیخت. 
رهبری  تحت  مردم  زد.  دامن  مردم  نارضایتی  به  بیشتر  هرچه  اوضاع،  سامانی  و 
اشغالگر  نیروهای  وعلیه  شدند  مسلح  آذربایجان،  مرکزغیبی  و  انقالبی  دمکرات های 
دست به مبارزه مسلحانه زدند. در پرتو مبارزات مسلحانه مردم و فشار دولت تازه 
به قدرت رسیده  کارگری در روسیه، نظامیان اشغالگر عثمانی مجبور به ترک خاک 
ایران  شدند. خروج عثمانی ها و مسلح بودن انقالبیون بار دیگر شرایط  بسیار مناسبی 

برای جنبش در آذربایجان فراهم آورد.

با  تبریز  ازمردم  هزارنفر  بیست  )1920میالدی(  عید سال 1299شمسی  درشب   
شدن  برچیده  خواهان  و  کردند  تجمع  شهرداری  درمیدان  انگلیس«  باد  شعار»مرده 
پادگان نظامی انگلیس در تبریز و اخراج آنان از ایران شدند. 17 فروردین مردم تبریز 
به رهبری خیابانی قیام کردند و طی دو روز مبارزه با نیروهای شهربانی و مرتجعین 
محلی، با بیرون راندن قوای نظامی انگلیس ازتبریز، کنترل شهرتبریز و پادگان نظامی 

انگلیس را به دست گرفتند.

با اعالم حکومت ملی بالفاصله اقدامات اصالحی دررفع مشکالت مردم در زمینه های 
بهداشتی، فرهنگی و اقتصادی شروع شد.

خیابانی عنصرآگاهی را ازعمده ترین فاکتورهای رشد جامعه می شمرد. او همه روزه 
سخنرانی  اجتماعی  مختلف  مسائل  درباره  مردم  فکری  رشد  و  بیداری  برای  عصر 

می کرد. و متن آن گفته ها در روزنامه تجدد ارگان حزب دموکرات منتشر می شد. 

خیابانی برنامه ی حکومت ملی را در نخستین گردهمآیی مردم تبریز به ترتیب زیر 
به اطالع عموم رساند: 
1- برانداختن سلطنت

2- برقراری جمهوری 
3- نجات کشور از قید اسارت خارجی 

4- خود مختاری در آذربایجان 
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5- برقراری روابط سیاسی و بازرگانی با کشور شوروی
حکومت ملی، محمد حسن میرزا ولیعهد را از تبریز اخراج کرد، مشیرالدوله نخست 
وزیر وقت جنبش مردم آذربایجان را جدائی طلب و وابسته به بیگانگان خواند. در 
صورتی که جنبش آذربایجان و سران آن از ابتدای جنبش خط  فاصل خود را با انتخاب 
نام - آزادیستان - به طورشفاف با دیگر بخش های مناطق آذری نشین )بخش شمالی 
آذربایجان( به ویژه با پان ترکیزم ترسیم کرده بودند. خیابانی درجواب به اتهام جدائی 
طلبی مخالفان به جنبش مردم آذربایجان که هدفی جز سرکوب جنبش و از بین بردن 
آزادی نداشتند درآخرین سخنرانی خود، چنین بیان کرد: تبریز می خواهد حاکمیت به 
دست ملت باشد. تمام ایران فعالً با زبان حال خود این تقاضا را می نماید. هرگاه تهران 
از قبول این نظریه سرپیچی کند، ما با اصول رادیکالیسم ایران را تجدید بنا خواهیم 
نمود، مامی گوئیم حاکمیت دموکراسی باید در سراسر ایران جاری باشد. اهالی ایاالت 
و والیات  باید رأی خود را آزادانه اظهار دارند برای مدافعه این حق، آخرین مرحله 

مردن است و مردن در این راه  را ما بر زندگی بی شرمانه ترجیح می دهیم.1

حکومت ملی اگرچه توانسته بود ضربات نیروهای اشغالگرعثمانی و دولت مرکزی 
به  خیابانی  توهم  از  ناشی  که  ضربه ای  درمقابل  نتوانست  اما  کند.  دفع  درعمل  را 
 مخبرالسلطنه، دموکرات سابق که به حکم مشیرالدوله، استاندار آذربایجان شده بود، 
دوام بیآورد و از پا درآمد. خیابانی پس از یورش قزاق ها به آذربایجان و تصرف تبریز 
دستگیر به  دست  قزاق های دولتی در22 شهریور ماه 1299شمسی به  دار آویخته شد. 

قیام خداوردی
دهقانان ساکن شمال و شرق خراسان به ویژه دهقانان ُکرد منطقه، تحت ستم چند الیه 
تیول داران وخوانین محلی بودند. علما دین در زمین های وفقی و موقوفات به نام خدا 
دهقانان را از هستی ساقط  می کردند. مجموعه ی روحانیت و ارباب ان دست در دست 
هم زندگی را برای اکثریت مردم خطه خراسان جهنم کرده بودند. خداوردی چوپان یکی 
از خوانین زعفرانلو برای رهائی از آینده  تیره و تاری که  صاحبان قدرت برای او و 
زحمتکشان تدارک  دیده  بودند، تحت تاثیر انقالب اکتبر به اتفاق دهقانان فقیر منطقه 
علیه مالکین شورش کرد. خیزش دهقانان از شیروان آغاز شد و به علت نارضایتی 
عمومی مردم که از مشخصات ویژۀ  دوران حاکمیت ننگین خاندان قاجار بود، به سرعت 
سراسرخراسان را در بر گرفت. قوام السلطنه نخست وزیر وقت که ازعایدات آستان 
رضوی سهم می برد نیروئی مرکب از قزاقان و افراد مسلح سران ایالت ُکرد و بلوچ را 
به کمک مرتجعین محلی، گرد آورد. و در شهریور1299شمسی )اوت 1919میالدی( 
آویخت. دار  چوبه  به  را  جنبش  سران  و  سرکوب  را  خراسان  خطه  دهقانی  جنبش 

1 - نقل از:جنبش آزادیستان و شیخ محمد خیابانی نوشته عبدالحسین ناهیدی آذر   
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قیام ُكلنل محمدتقی خان پسیان
طرفدارحقوق  دموکرات  حزب  عضو  افسرژاندارمری  پسیان  تقی خان  محمد  کلنل 
کارگران و زحمتکشان و حکومت دموکراتیک، مخالف حکومت اسبتدادی و سیاست های 

استعماری انگلیس و خواهان لغو قرار داد اوت 1919 میالدی بود.1  

با  وزیری  نخست  درپست  خرداد1300شمسی  درهشتم  السلطنه  قوام  انتصاب 
وطن  و  آزادیخواه   افسر  این  پسیان  امیدهای  زندان،  از  آزادی  بعداز  تام  اختیارات 
پرست را از روند اصالحات به یاس و نا امیدی تبدیل کرد. پسیان از ماهیت ارتجاعی 
قوام با خبر بود. و درسرسپردگی او به امپریالیسم انگلیس و به اجراء درآوردن قرارداد 
1919میالدی در زمان نخست وزیری او را حتمی می دانست. کلنل برای جلوگیری از 
اقدامات خائنانه قوام در۵ مرداد ماه 1300شمسی علیه دولت مرکزی و تسلط  انگلیس 
قیام کرد. نیروهای آزادیبخش تحت فرماندهی او به سرعت  تمامی موسسات اداری و 
نظامی خراسان را به تصرف خود در آورند. با آزاد شدن خراسان - کمیته ملی - با 
شرکت نمایندگان طبقات مختلف مردم تشکیل شد. و کنترل امور خطه خراسان را به  

دست گرفت.

برنامۀ   - کارمی کند  آن  روی  که  است  کسی  آن  از  زمین  شعار-  با  ملی  کمیته   
اصالحات ارضی خود را شروع کرد. انقالبیون به فرماندهی پسیان پس از آزاد سازی 

خراسان به قصد برچیدن سلطنت  به طرف تهران حرکت کردند. 

عده ای از مخالفان قوام در مجلس شورای ملی درصدد بر آمدند با استفاده از موقعیت 
به دست آمده دولت قوام را ساقط  کنند. رضاخان وزیر جنگ  قوام از وضعیت موجود 
برای تثبت موقعیت خود به قوام نزدیک شد. او نه  تنها از سقوط کابینه  قوام جلوگیری 
کرد، بلکه درهمدستی با قوام تصمیم به سرکوب کلنل پسیان گرفت. وزیر جنگ با 
تائید دولت ابتدا یک نیروی1000نفری قزاق را به فرماندهی حسین آقای خزاعی برای 
انقالبی به طرف تهران، روانه خراسان می کند. از  نیروهای  جلوگیری از پیشروی 
طرف دیگر به موازات عملیات نظامی رضاخان، قوام که سال ها حاکم خراسان بود، با 
سران عشایر، ایالت و خوانین تماس می گیرد و با دادن وعده وعیدهای بی شمار خوانین 
خراسان را بر ضد کلنل تحریک می کند، تا کلنل را در چند جبهه درگیر جنگ نماید. 
شجاع،  ساالر  بربری،  حیدرخان  سید  بلوچ،  ساالرخان  الملک،  شجاع  توانست  قوام 
ُکردهای  همراه  با  خراسان  منطقه  خوانین  و  گودانی  بیکی  ایل  تیموری،  ایل  رئیس 
قوچان که توسط خان های شیروان مسلح شده بودند، علیه قیام مردم زحمتکش بسیج و 
 1 - در 17 مرداد 1298 خورشیدی برابر با 9 اوت 1919 میالدی، قرارداد میان دولت های ایران 
و بریتانیا بسته شد. این پیمان را پس از 9 ماه مذاکره پنهانی ، با پرداخت ۴00 هزار تومان رشوه به 
وثوق الدوله محرمانه امضاء شد. برای مطالعه متن کامل این قرارداد به جلد اول تاریخ بیست ساله ایران 

ص39مراجعه کنید.
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روانه جنگ با پسیان کند.

با  قوچان  آباد  جعفر  در  و  آورد  رو  قوچان  به  مرتجعین  سرکوب  برای  پسیان   
مزدوران خوانین و قزاقان رضاخان که از طرف اشغالگران انگلیسی تقویت می شدند 
درگیر جنگ جبهه ی شد. در این جنگ مرتجعین از نظرافراد و سالح بر نیروهای 
انقالبی برتری مطلق داشتند. بسیاری ازنیروهای انقالبی در نبردی نا برابر با دشمنان 
آزادی جان باختند. در9مهرماه 1300 پسیان و عده ای از نیروهای انقالبی به محاصرۀ 
مزدوران و نیروهای قزاق در آمدند. محمد تقی خان پسیان زخمی و دستگیر می شود. 
به دستور قوام مزدوران دولتی سر کلنل پسیان را از بدن جدا می کنند. با کشته شدن 
وارد مشهد  قوای مسلح خوانین  با  قزاق های رضاخان همراه  پسیان  تقی  کلنل محمد 
می شوند. با ورودقزاق ها به شهر مردم درماتم  فرو رفته، خیابان ها، کوچه ها خلوت 
نیروهای حکومتی  با حمایت  دستان خوانین  به  بسته می شود. چماق  و درب خانه ها 
به قتل وغارت اموال مردم و طرفداران انقالبیون دست زدند. دستگیری، شکنجه و 
تجاوز به زنان و دختران، خطه خراسان را در ماتم فرو برد. دولت قوام و خوانین از 
زحمتکشان شهری و دهقانان به دلیل پشتیبانی از قیام کنندگان وحشیانه انتقام گرفتند. 
آزادیخواهان و مجریان اصالحات ارضی را به  دار آویختند. عده زیادی از مردم را 
به گمان طرفداری و کمک به قیام کنندگان دستگیر،شکنجه و زندانی کردند. با شکست 

جنبش عده زیادی از مردم فراری و بی خانمان شدند.

 درتشییع جنازه کلنل محمدتقی خان پسیان درسال13۴0هجری قمری)1300 شمسی( 

عارف قزوینی شعری برای وی سرود:

امروز رها زقید هستی ست  این سر که نشان سر پرستی ست   

کاین عاقبت وطن پرستی ست با دیده ی عبرتش ببینید    

پیکر کلنل درمجموعٔه باغ نادری مشهد به خاک سپرده شده  است.

قیام الهوتی 
ابوالقاسم الهوتی از فدائیان دوران انقالب مشروطه و از اعضای حزب کمونیست 
بود. او در صفوف انقالبیون علیه مستبدین جنک کرده بود. الهوتی عالوه برتفنگ 

بردوش با قلم از مشروطه و حقوق زحمتکشان دفاع می کرد.

به پا شد بیرق مشروطه خواهی در ایران، چون به ضد ظلم شاهی   

به زیر پرچم سرخ عهد بسته مجاهدها ز هر سو دسته دسته   
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مسلح آمدند اندر تهاجم به دفع خصم آزادیی مردم    

الهوتی پس از آن که به علت فعالیت های ضد دولت مرکزی به طورغیابی به اعدام 
محکوم شد، اجباراً به  قلمرو عثمانی مهاجرت کرد. بعد از سه سال مهاجرت اجباری 

به ایران بازگشت و درکرمانشاه روزنامه بیستون را منتشرکرد.

در سال1300شمسی با میانجیگری حاجی مخبر السلطنه از دموکرات های سابق و 
والی آذربایجان با درجه سرگردی وارد خدمت ژاندارمری در آذربایجان شد.

اهداف  پیشبرد  و  خود  موقعیت  تحکیم  برای  سپه(  رضاخان)سردار  سال  درهمین 
درصدد   )1919 مرداد1298)اوت  ارتجاعی  قرارداد  برمبنای  انگلیس  استعماری 
درادغام  راهبردی رضاخان  سیاست  برآمد.  قزاق  نیروی  و  ژاندارمری  کردن  یکی 
ژاندارمری با نیروی قزاق براساس تسلط کامل برمجموعه نیروی نظامی ایران، تسویه 
افسران مترقی از ارتش و به کارگیری اهرم های نظامی علیه مجلس شورای ملی و 
انقالب مشروطیت بود. افسران آزادیخواه و طرفدارحزب کمونیست در ژاندارمری، 
این عمل رضاخان را دنباله روی از سیاست سلطه گرانه انگلستان ارزیابی کرده، با آن 
به  مخالفت برخاستند. اخبار سرکوب جنبش درخراسان و سربریدن کلنل پسیان برشدت 
ژاندارمری  ازافسران  نفر  چند  و  الهوتی  زد.  دامن  ژاندارمری  پرسنل  رضایتی  نا 
ریختند.  رضاخان  و  قوام  دولت  علیه  را  قیام  1300نقشه  درشهریورماه  آذربایجان 
آنان ابتدا افراد ژاندارمری را که مدت ها حقوق شان نرسیده بود برای دریافت حقوق 
عقب افتاده بسیج کردند. سپس با اعضاء سابق حزب دموکرات که پس از شکست قیام 
خیابانی منتظر فرصت بودند، تماس گرفته و موافقت آنان را درهمراهی با خود به 

دست آوردند. 

پرسنل  از  ماه 1300تعدادی  قیام، صبح روز10بهمن  مقدمات  فراهم کردن  بعداز 
بازداشت  ضمن  الهوتی  سرگرد  به  رهبری  درشرفخانه،  مستقر  ژاندارمری  نظامی 
افسران طرفدار رضاخان، پادگان را تصرف و با تجهیز کامل، به  طرف تبریز حرکت 
کردند. در مسیر شرفخانه به تبریز پس از دو روز برخوردهای موضعی با بعضی از 
نیروهای دولتی، وارد تبریز شدند. با تصرف اکثر بخش های تبریز مخبرالسلطنه حاکم 
تبریز و تعدادی از کارکنان حکومتی را دستگیر و بازداشت کردند. گروهی از قزاق ها 
تحت فرماندهی سرتیب اسماعیل خان بعد از فرار از مقابل قیام کنندگان در باغ شمال 

به  حالت دفاعی منتظر رسیدن  نیروی کمکی از مرکز موضع گرفتند.

رهبری قیام بعد از تصرف تبریز مواضع ضد استعماری و جمهوری خواهی خود را 
درتجمع مردم تبریزبه اطالع همگان رساند. و از تمامی مردم شهرستان های آذربایجان 
برای دفاع از قیام درخواست کمک کرد. اکثر نیروی ژاندارمری منطقه به  قیام کنندگان 
فئودال ها  و  خوانین  توسط  نیرو  آوری  جمع  از  غافل  کنندگان  قیام  رهبری  پیوستند. 
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سرگرم سر و سامان دادن به مسائل داخلی خود بودند. 

قزاق های مستقر در باغ شمال با رسیدن نیروی اعزامی از مرکز با حمایت مزدوران 
مسلح خوانین آذربایجان به تبریز حمله کردند. نبرد سختی بین طرفین در گرفت. قیام 
افسران ژاندامری توسط قزاق ها و نیروهای اعزامی از مرکز با حمایت فئودال های 

محلی سرکوب شد.

 الهوتی با جمعی از پرسنل انقالبی پس از شکستن حلقه محاصره به  طرف شوروی 
عقب نشینی کرد. با شکست جنبش باردگر ابرهای تیره، آسمان آذربایجان را فرا گرفت. 
با تصرف تبریز توسط نظامیان دولتی و اوباشان خوانین آذربایجان، چنان آشوب و 
اغتشاش گسترده ای بر تبریز چیره شد که حتی در بسیاری از زد و خوردهای دوران 

مشروطه نیز سابقه نداشت.1

 قیام لهاک خان باوندی)پادگان مراوه تپه(
ستوان لهاک باوند بعد از اخذ درجه افسری درایران برای ادامه تحصیل به روسیه 
  )Military academy Frvnz( فرونزه  نظامی  آکادمی  از  توپخانه  رشتۀ  در  و  اعزام 
پیدا  آشنایی  افکارسوسیالیستی  با  روسیه  در  تحصیل  درحین  او  شد.  التحصیل  فارغ 
کرد و بعداز بازگشت به ایران ابتدا در پادگان عشرت آباد تهران و از سال 130۴در 

خراسان به فرماندهی پادگان مراوه تپه  گمارده شد.

زندگی سخت و مشقت بار کارگران و زحمتکشان شهری و روستایی، ستم چند الیه 
خوانین و اربابان بر دهقانان منطقه، عقب ماندگی کشور، او را که افسری آزادیخواه و 
استقالل طلب بود، به چرایی وا داشت. جواب را در تسلط  سیستم ارباب – رعیتی و 
سرسپردگی رضا شاه به امپریالیسم انگلیس یافت. ستوان جوان با هدف برانداختن نظم 
حاکم در محل خدمت خود  دست به تبلیغ  و ترویج افکار آزادی خواهی زد.  یک سال  کار 
متمرکز ثمر داد. نیروئی متشکل و سازمان  یافته و مصمم آماده ی نبرد رهائی بخش شد.

درهشتم تیرماه 130۵پرسنل پادگان مراوه تپه با نیرویی مرکب از200 شترسوار 
بلوچ، 1۵0سرباز پیاده و یك واحد مسلسل پنجاه  تیر به رهبری لهاک باوند علیه دولت 
مرکزی شورش کرد.  قیام  کنندگان با افراشتن  پرچم سرخ به  طرف بجنورد حرکت 

کردند.                                                             

در راه  بجنورد تعداد زیادی از دهقانان فقیر و بی زمین به نیروهای باوندی پیوستند. 
پس از فتح بجنورد، عده ای از پرسنل پادگان بجنورد به قیام کنندگان می پیوندند.

 لهاک باوند درجمع مردم بجنورد اهداف قیام را به اطالع اهالی شهر می رساند:

1 - نقل از کتاب آذربایجان از سلطنت رضاشاه تا دولت پیشه وری ص۴۴
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ـ اصالحات ارضی با مصادره و تقسیم بالعوض امالک  فئودال ها بین دهقانان

ـ برقراری مالیات بر عایدات

ـ تغییر  مالیات ها به نفع  پیشه وران و کسبه

ـ استقرار حکومت جمهوری

- قطع نفوذ انگلیس ها، 

در گردهمائی مردم بجنورد انجمن ایالتی با انتخاب 2۴ نفر از اقشار مختلف مردم 
تشکیل و مسئولیت اداره امور شهر را به عهده گرفت.

پیشروی  قوچان  و  به طرف شیروان  مردم  پرشور  بدرقه  در  آزادیبخش  نیروهای 
کرده درمسیر حرکت بسیاری از زحمتکشان و دهقانان منطقه که خاطرۀ مبارزۀ جنبش 

دهقانی خداوردی را به یاد داشتند به نیروی مردمی لهاک باوند پیوستند.

 اخبار پیشروی نیروهای انقالبی وتصرف دو شهر شیروان و قوچان حاکمان مرتجع 
تهران را در وحشت فروبرد. رضاشاه با کمک انگلیسی ها دوهنگ نظامی را مامور 
سرکوب انقالبیون کرد. چند فروند هواپیمای نظامی انگلیسی درحمایت از ارتش ضد 
مردمی مناطق آزاد شده را بمباران کردند. تعداد زیادی از نیروهای انقالبی و مردم 
عادی درحمالت هوائی کشته شدند. دوهنگ موتوری با تجهیزات کامل، نیروهای لهاک 
باوندی را بین قوچان و مشهد به محاصره خود درآوردند. نیروهای شورشی توانستند 
بعد از حدود 2 ماه جنگ جبهه ای با ارتش رضاه شاهی که توسط جنگنده های انگلیسی 
حمایت می شدند، با شکستن خط  محاصره از مرز باجگیران به خاک شوروی عقب 
نشینی کنند. با شکست جنبش، خطۀ خراسان و شرق کشور باردگر غرق درخون شد.  

رضا شاه بعد از سرکوب قیام کنندگان با عده ای از افسران ارتش وارد مشهد شد. 
او نخست فرماندۀ لشکرشرق را خلع درجه کرد. سرتیب جهانبانی از طرف رضا شاه 
مامور تشکیل دادگاه نظامی و محاکمۀ کلیه کسانی شد که به قیام، کمک کرده بودند. 

جهانبانی طی مدت 2۴ ساعت 80  نفر را به اعدام محکوم کرد. 

قیام پادگان سلماس
هم زمان با قیام باوندی در خراسان، سربازان پادگان سلماس درسال130۵شورش 
کردند. پس اعدام یوسف خان ارفعی فرمانده هنگ و مصادره ۵000 تومان که بخش 
اعظم آن متعلق به شرکت های بازرگانی روسی بود؛1 با الهام از ایده های سوسیالیستی، 
آزادانه و بر اساس توانمندی ها از جمع خود عده ای را به رهبری برگزیدند. و با یک 
اکثریت  که  آنجایی  از  درآوردند.  به تصرف خود  را  شده شهرسلماس  طرح حساب 
سربازان ریشۀ دهقانی داشتند، خواست مصادره امالک فئودال ها و تقسیم زمین بین 
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شهر  اداره  شورای  تشکیل  از  بعد  سربازان  شد.  آنان  مهم  خواست های  از  دهقانان 
سلماس، به سمت شهر خوی حرکت کردند. با تصرف خوی عده زیادی از پیشه  وران  
از  بخشی  به همراهی  اطراف  دهقانان روستاهای  و  تهیدستان شهری  و  کارگران  و 
پرسنل پادگان نظامی خوی به قیام کنندگان می پیوندند. دولت برای سرکوب قیام، تمامی 
پادگان های استان های آذربایجان را به حالت آماده باش جنگی درآورد. رژیم  سرکوبگر 
با  مقابله  برای  را  ماکو  تبریز، عجب شیر،  پادگان های  نفرات  شاهی  وابستۀ رضا  و 
نیروهای انقالبی به منطقه روانه کرد. در سه راه خوی، ماکو و تبریز ارتش دولتی سد 
راه پیشروی نیروهای انقالبی به سمت تبریز شد. در یک جنگ جبهه ای نا متجانس قیام 
سرکوب شد. عده ای در جنگ جان باختند. تعداد زیادی از سربازان شورشی دستگیر، 
شکنجه و زندانی شدند. سرلشکر خزاعی با هیئتی از طرف رضا شاه مامور رسیدگی 
و محاکمه بازداشتی ها شد. دادگاهی صحرائی به سرپرستی خزاعی ۵۶ نفر را با هدف 
ایجاد رعب و وحشت و به اصطالح زهره چشم گرفتن از مردم منطقه به اعدام محکوم 

و سریعأ تیرباران کرد.     

                        جنبش کمونیستی و کارگری 

    ازمجلس سوم ١۳ آذر١2۹۳تا تصویب قانون سیاه١۳١۰
رشد  و  قاجار  برخاندان  مشروطیت  صدورفرمان  درتحمیل  انقالبیون  پیروزی 
جنبش های انقالبی درسراسرایران، ایجاد حزب کمونیست ایران و تشکیل اتحادیه های 
کارگری، پیروزی بلشویک ها و به قدرت رسیدن طبقه کارگردر روسیه موجب وحشت 
مرتجعین، بورژوازی بومی و امپریالیسم انگلیس شد. اگرچه مرتجعین داخلی با کمک 
غارتگران خارجی درسایه سازشکاری نیروهای بینابینی و مذهبی توانسته بودند اهداف 
انقالب مشروطیت را از مسیر اصلی منحرف و قیام های ضد استبدادی و آزادیخواهانۀ 
مردم را سرکوب و انقالب مشروطیت را در نیمه راه متوقف کنند. ولی مبارزه مرگ 
و زندگی آزادیخواهان، کمونیست ها و فعالین کارگری با سرسختی با هدف رهایی از 

سلطه بیگانه و دیکتاتوری رضاشاه ادامه  داشت. 

داری،  سرمایه  کشور   1۴ حمله  ودفع  داخلی  درجنگ  شوراها  کشور  پیروزی 
امپریالیسم انگلیس را برآن داشت برای جلوگیری از نفوذ افکارسوسیالیستی و مقابله با 
بلشویک ها درایران، با کمک مرتجعین مذهبی مشروعه خواه وکارگزاران جیره خوارش، 
درتکمیل حلقه محاصره اتحاد جماهیرشوروی، دولتی دیکتاتور و متمرکز برای اجرای 
امپریالیسم  راهبردی  سیاست  این  متعاقب  آورد.  بوجود  درایران  خود،  سیاست های 
انگلیس برای وارد کردن ضربۀ نهایی به حزب کمونیست و نیروهای مردمی توسط 

1 - ارتش و حکومت پهلوی، ترجمه غالمرضا علی بابائی نوشته استفان کروئین ص31۶
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نظامیان و ماموران دستگاه امنیتی خود در ایران، نظامیان مرتجع و سر سپردگان خود 
را آماده کودتای نظامی کرد. ابتدا میرزا اسماعیل نوبر نماینده آذربایجان در دوره دوم 
مجلس شورای ملی نامزد اجرای کودتا بود ولی نوبری در رد این پیشنهاد می گوید:  
من به دست خارجی مخصوصأ به دست نظامی انقالب نمی کنم و اگر بخواهم انقالب 
کنم، به دست افرادی انقالب می کنم که وطن پرست و انقالبی باشند.1 پس از جواب رد 
نوبری رضاخان قزاق که با حمایت همه جانبۀ انگلیس توانسته بود انقالب گیالن را بعد 
از7 سال مبارزه  پر فراز و نشیب کمونیست ها، به علت سازشکاری نیروهای بینابینی 
و خیانت مذهبی ها از یک سو و از جانب دیگر در نتیجه به  کار برد سیاست های چپ 
روانه احسان هللا خان و خالوقربان، سرکوب کند. نامزد پیشبرد سیاست های استعماری 
ژنرال»آیرون  پیشنهاد  به  اسفند  درسوم  کودتا  عملی شدن  با  شد.  انگلیس  امپریالیسم 
ساید« مستشار نظامی انگلیس، سید ضیاالدین طباطبایی به پست نخست وزیری و رضا 

خان به فرماندهی کل قزاق ها و وزارت جنگ گمارده شدند. 

حزب کمونیست پس از شکست جمهوری گیالن و عقب نشینی به بندرانزلی، پلنوم 
کمیته مرکزی را فراخواند و با جمعبندی ازعلل شکست خود و کودتای سوم اسفند 
ضمن ترمیم کمیته مرکزی و تصویب برنامه ی پیشنهادی، تمرکزکار خود را در تهران 
و مراکزاستان های شمالی، جنوبی و اصفهان قرارداد. فعالین حزب با فعالیت مخفی 
و نیمه علنی در تهران و مناطق تعیین شده دست به سازماندهی مجدد زدند. رهبری 
حزب کمونیست پس از اتمام پلنوم، به حل مسائل تشکیالتی پرداخت و در جهت اجراء 
تصمیم پلنوم مبنی برانتقال کمیته مرکزی به تهران، سید جعفر جواد زاده )پیشه وری( 
را در حالی که کمیسر داخله در دولت جمهوری گیالن بود جهت فراهم کردن مقدمات 

انتقال مرکزیت، به تهران فرستاد.

با فعالیت شبانه روزی خود موفق شد در نقاط مختلف کشور از  حزب کمونیست 
جمله در آذربایجان، خراسان، خوزستان و تهران حوزه های کمونیستی بوجود آورد. 
و  مشهد  اصفهان،  تبریز،  درجنوب،  کمونیست  طرفدارحزب  کارگری  اتحادیه های 
شهرهای شمال بازسازی و فعال شدند. خیزش دوباره جنبش کمونیستی و کارگری و 
مخالفت گستردۀ عموم مردم با قرار داد 1919جان تازهای به جنبش رهایی بخش مردم 
داد. حزب کمونیست در این شرایط  برای رشد و گسترش جنبش دو هدف اصلی وعمده 

را در دستور کار خود قرار داد:

1- تامین اعتالء و گسترش نهضت آزادیبخش ملی که راندن امپریالیست های انگلیس 
از ایران در ارتباط  با آن سرنگون ساختن حکومت شاه هد فش بود.

2-  متحد و متشکل کردن دهقانان و مستمندان شهری و ایجاد خودآگاهی طبقاتی درآنان 

1 - آذربایجان از سلطنت رضاشاه تا دولت پیشه وری صفحه ۴1
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درجریان مبارزه علیه امپریالیست های انگلیس،تا پس از پیروزی بر امپریالیست های 
انگلیس بتوان مبارزه ملی را به مبارزه طبقاتی و نهضت آزادیبخش ملی را به نهضت 

کمونیستی تبدیل کرد. 

با به کاربرد تزهای حیدر  ایران برای موفقیت دوهدف ذکر شده  حزب کمونیست 
عمواوغلی درعمل به موفقیت های بسیاری دست یافت. با کشته شدن حیدرعمواوغلی 
کریم نیک بین دبیراول حزب شد. حزب تحت رهبری او خط مشی حزب را تغییر 
داد و با پیروی از نظرحکومت شوروی که دولت سردار سپه را ملی ارزیابی می کرد 
مترادف  را  رضاخانی  دولت  1917روسیه  فوریه  رویدادهای  از  برداری  الگو  با 
دولت کرنسکی در روسیه به حساب آورد. عمالً  تبلیغ و ترویج تئوری مبارزه قهر 
آمیزتوده ای ازطریق قیام های مسلحانه  درنواحی مختلف کشور را از دستور کار حزب 

کنار گذاشت.

 رهبری حزب کمونیست در این دوره از فعالیت خود، از یک جانب تالش کرد در 
وحدت با بورژوازی همگرائی تمامی اقشار و طبقات مردم را علیه انگلیس عملی کند. 
از دگر سو با بسط و گسترش دامنه فعالیت های حزب در شهرهای بزرگ ضمن بوجود 
واحدهای  در  را  کارگری  رفاهی  و  اقتصادی  تشکل های  حزبی،  حوزه های  آوردن 

تولیدی سازمان دهد.
ایران فراهم  بازسازی تشکل سراسری کارگران  فعالیت حزب زمینه ی  با گسترش 
شد. در سال 1300شمسی با کمک فعالین کارگری شورای متحدۀ اتحادیه های کارگران 

ایران با شرکت تشکل های زیر احیاء شد:
1- کارگران چاپخانه

2- کارگران نساجی تهران
3- کارکنان بلدیه )شهرداری( 

4- کارگران ساختمانی
5- کارگران حمام

6- کفاشان
7- نانوایان
8- خیاطان

9- داروسازان.
عالوه برفعال شدن شورای متحده، حزب کمونیست توانست با استفاده ازشرایط نسبتأ 
تبریز،  تهران،  درشهرهای  تا 130۴شمسی  سال های1300شمسی  بین  ما  بازسیاسی 
اصفهان، مشهد، انزلی، کرمانشاه  شعبه های حزبی خود را بوجود آورد. و در بیشتر 
شهرهای جنوبی و محالت کارگری حوزه های مخفی تشکیل دهد؛  و با انتشار نشریات، 
حقیقت در تهران، پیکار در رشت، نصیحت در قزوین، صدای شرق در مشهد، فریاد 
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کارگران آذربایجان درتبریز و بان ور)کارگر( به زبان ارمنی در تهران برنامه ها و 
اهداف حزب را تبلیغ و ترویج کند. روزنامه های حزب و اتحادیه های کارگری در رشد 
آگاهی سیاسی و تهییج مردم علیه استبداد خاندان قاجار و وابستگی هیئت حاکمه ی ایران 

به امپریالیست ها نقش بسزائی داشتند.

نفوذ  با مرتجعین مذهبی علیه جمهوریت - در شرایطی که  ائتالف سلطنت طلبان 
حزب درجامعه گسترده تر و صفوف حزبمنسجم تر شده بود و مردم خواهان برچیده 
شدن نظام استبدادی و جایگزینی آن با نظام جمهوری بودند. نیروهای راست به رهبری 
سلیمان اسکندری حزب سوسیالیست را بوجود آورده و نشریه ی توفان را به مدیریت 
فرخی یزدی منتشرکرد. نمایندگان حزب سوسیالیست درمجلس شورای ملی در اوایل 
بهمن ماه 1301شمسی دولت حسن مشیرالدوله را استیضاح و دولت او را ساقط کردند. 
با سقوط دولت وقت نمایندگان حزب سوسیالیست درمجلس سوم همصدا با روحانیون 
ضمن حمایت از رضا خان در سوم آبان ماه 1302شمسی او را به مقام نخست وزیری 
منصوب کردند. از ره گذر این سازشکاری چهار پست وزارت برای وزارتخانه های  
معارف )فرهنگ(، عدلیه )دادگستری(، فوایدعامه )اموراجتماعی( و داخله )کشور( در 
کابینه  رضاخان به حزب سوسیالیست رسید. رضاخان بدین ترتیب توانست با کمک 
این سازش نخست  حزب سوسیالیست موقعیت خود را درقدرت تحکیم کند. متعاقب 
با کمک روحانیون، اشراف، مالکین و  انتخابات مجلس چهارم  وزیر)رضاخان( در 
اصالح طلبان اکثریت کرسی های مجلس را به دست آورد. رضاخان بعد ازسفر احمد 
بهمن  دوم  در  رفت.  پنجم  دوره  انتخابات  برگزاری  پای  به  شتاب  با  اروپا  به  شاه 
1302 شمسی مجلس پنجم متشکل از۴ گروه عمدۀ اجتماعی که اکثریت اعضای آن را 

طرفداران رضاخان تشکیل میداد، افتتاح شد. 

حزب تجدد یکی از احزاب اصلی این دوره، اکثرأ از سوسیالیست ها و طرفداران 
سابق حزب دمکرات و جوانان تحصیل کرده خارج از کشور، بوجود آمده بود، در 

مجلس پنجم ۴0 نماینده داشت و خواهان اجراء :

1- جدایی دین از سیاست،

2- ایجاد ارتش منظم، یکپارچه و قوی،

3- صنعتی کردن کشور،

4- تقویت سرمایۀ داخلی،

5- ترویج زبان فارسی به جای زبان های محلی در سراسر کشور

6- ایجاد امکانات آموزشی برای همگان از جمله زنان و.... بود.

ُمبلغ  آینده را منتشر می کرد و  ایرانشهر، فرنگستان و  حزب تجدد سه روزنامه ی 
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نظریات شوونیستی بود.

حزب سوسیالیست با 1۵ نماینده در مجلس پنجم طبق برنامه ی خود خواهان اجراء:
1- ملی کردن ابزار تولید،

2- تشکیل انجمن های ایالتی ، 

3- تامین عدالت برای کلیه مردم بدون توجه به نژاد و ملیت،

4- آزادی بیان و اندیشه 

5- حق تشکیل اتحادیه و برگزاری اعتصاب 

6- آموزش اجباری همۀ کودکان،

7- تدریس زبان مادری در دبستان ها

8- آموزش زنان

9- ممنوعیت کار کودکان،

10- هشت ساعت کار روزانه، 

11- پرداخت حقوق برای روزهای جمعه 

12- از بین بردن بیکاری در شهر و روستا  و...  بود. 

اعضای احزاب تجدد و سوسیالیست ازطرفداران حزب دموکرات بودند و در مجلس 
پنجم با 55 نماینده اکثریت را در مجلس شورای ملی داشتند. آنها ضمن طرفداری از 

رضاخان خواهان بر چیده شدن بساط  سلطنت و استقرار جمهوری بودند. 

رضا خان سوار برموج جمهوری خواهی نیروهای اجتماعی، برای رسیدن به مقام 
ریاست جمهوری از هر اهرمی استفاده می کرد.

 تهران در روز28 و29 اسفند1302یکپارچه ازجمهوریت جانبداری می کرد. بازار 
تعطیل شد. مردم دسته دسته در اطراف مجلس گرد آمدند، وزارتخانه ها دست از کار 
کشیدند و خواستار جمهوریت شدند.  تمامی شرایط برای تغییر نظام از استبداد سلطنتی 
به جمهوری فراهم بود. مجلس شورای ملی قرار بود درجلسه دوم فروردین 1303 
کند. اوضاع عمومی کشور  اقدام  به جمهوری  ازسلطنتی  تغییر رژیم  به  نسبت  خود 
درمجموع و به سرعت به نفع نیروهای آزادیخواه و سوسیالیستی درحال تغییر بود. 
مشروعه چیان سلطنت طلب، مرتجعین مذهبی، عوامل استعمارانگلیس در یک توافق 
نا نوشته به تکاپو افتاده بودند. مدرس که ازمخالفین سرسخت جمهوری درایران بود 
سخت به تالش و فعالیت افتاد وعده زیادی را علیه جمهوریت بسیج نمود. عده ای از 
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طرفداران او به مجلس شورای ملی ریختند و شعار »مرگ برجمهوری و زنده باد 
احمد شاه سردادند.1 مدرس در مجلس از یک طرف در مخالفت با حق رای و انتخاب 
زنان خطاب به نماینده گان مجلس گفت: از اول عمر تا به حال بسیار در بر و بحر 
به  بدنم  امروز  نیامد و  لرزه در  به  بنده  بدن  بنده، ولی  برای  بود  افتاد  اتفاق  ممالک 
لرزه آمد. اشکال بر کمیسیون این که اسم نسوان را درمنتخبین برد، که از کسانی که 
حق انتخاب ندارند نسوان هستند... خداوند قابلیت دراین ها قرار نداده است که لیاقت 
حق انتخاب داشته باشند، مستضعفین و مستضعفات و آن ها از این نمره اند که عقول 
آن ها استعداد ندارد. گذشته ازاین که درحقیقت نسوان در مذهب اسالم تحت قیمومیتند، 

الرجال قوامون علی النساء، در تحت قیمومیت رجال هستند.2 

از طرف دیگر ضمن حمله به طرفداران نظام جمهوری می گفت: حمله به سلطنت 
حمله به شرع مقدس است و مرتب تکرار می کرد - سیاست من عین دیانت من است.2 
باید منصف بود سید حسن مدرس دراین مورد حق داشت! سیاست او مثل دین اوعقب 
افتاده، ضد زن و ارتجاعی بود. جمعی از مردم ازهمه جا بی خبر به تحریک مدرس 
در کوچه و بازار، از مسجد جامع به طرف مجلس راه پیمایی کردند. جمعیت عوام 
در بین راه شعار  می دادند: ما تابع قرآنیم،جمهوری نمی خواهیم روز۵ فروردین عدۀ 
زیادی ازعلما و روحانیون و تجار و اصناف و بازاریان در منزل سردار سپه حضور 
یافتند و مخالفت مردم را با جمهوری اعالم داشتند. و به  وی توصیه نمودند از این کار 
منصرف شود و راه دیگری در پیش بگیرد. رضاخان در مقام نخست وزیر به صالح 
دید علما و متنفذین تهران روز یازدهم  فروردین برای مالقات با علما به قم رفت. در 
این دیدار- علما اعالم جمهوریت را منع نمودند و از سردارسپه خواستار شدند آن را 
موقوف دارند تا زحمات او را بعداً به نحو دیگری جبران نمایند. سردار این پیشنهاد 

علما را پذیرفت و به تهران بازگشت.3

 رضا خان بعد از برگشت از قم ایده جمهوری خواهی را مغایر با منافع ملت ایران 
دانست وعلنأ اعالم کرد- نهاد سلطنت مشروطه بهترین دژ دربرابر بلشویسم است1 و 
دستور بازداشت 9 نفر از فعاالن حزب کمونیست را صادرکرد. به تحریک او فرماندۀ 
ارتش درتبریز تظاهراتی با شرکت و حمایت روحانیون و بازاریان برپا کرده و طی 
ارسال تلگرافی به تهران تهدید کرد اگرمجلس رضاخان را به جای احمد شاه به سلطنت 

انتخاب نکند آذربایجان از ایران جدا خواهد شد. 

سردار سپه قبل از رسیدن به سلطنت درسال 130۴شمسی )192۵میالدی( بنا به 

1 - نخست وزیران ایران ص 3۵1 و3۵2  
2-  شعیه و نظام سیاسی مشروطه. در نظام سیاسی و دولت در اسالم. سازمان مطالعه و تدوین کتب 

علوم انسانی دانشگاه ها - بهار 1382 ص227
3 -  تاریخ بیست ساله؛ مکی جلد دوم   
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عهدی که با روحانیت در قم بسته بود. با فتوای آیت هللا ها با یورش به فعالین جنبش 
کمونیستی و جمهوریخواهان راه رسیدن به سلطنت را هموار کرد. به فرمان او اعضاء 
و فعالین حزب کمونیست در تهران دستگیر و زندانی شدند. تعداد زیادی از فعالین  
مهاجرت  مسکو  به  اجبارأ  رهبران حزب  از  آخوندزاده  و  بین  نیک  فراری،  حزبی 

کردند. تشکیالت حزب در تهران از ضربات وارده از هم پاشید. 
روزنامه ها، اتحادیه ها و اجتماعات ممنوع اعالم شد. رضا شاه سلطنت خود را با حمله 
به جنبش کمونیستی و کارگری ایران با شدت تمام شروع کرد. در مناطق کارگری 
جنوب، اصفهان، تبریز و مشهد با سرکوب و زندانی کردن فعالین اتحادیه های کارگری 
و  فعالین  کارگری، رهبران،  ازمتالشی کردن جنبش  بعد  داد.  خاتمه  آن ها  فعالیت  به 
حامیان حزب کمونیست تحت پیگرد همه جانبه دستگاه امنیتی رضا شاه قرار گرفتند. 
چترسیاه ارتجاع در سراسر ایران گسترده شد. و دخمه های رضا شاهی پر از مبارزین 
و فعالین جنبش کارگری و کمونیستی و درب زندان ها مملو از مادران، پدران، دختران 
و پسرانی بود که سراغ فرزندان و پدران خود را می گرفتند. بعضی ها گریان وعده ای با 
خشم به ماموران چشم دوخته بودند. حامیان حزب کمونیست و بستگان دستگیر شدگان 
دوام شب را باور نداشتند. حزب با پخش تراکت و شبنامه ها علیرغم ضربه وارده به 

فعالیت خود به طور مخفی ادامه می داد.

کنگره دوم حزب کمونیست ایران
ایران  به  )1928میالدی(  درسال1307شمسی  سلطان زاده  رفیق  مخفیانه  ورود  با 
پلنوم کمیته مرکزی در تهران تشکیل شد، و مقدمات  برگزاری کنگره دوم فراهم شد.

 کنگره دوم حزب در- ارومیه - با جمعبندی ازعملکرد خود بعد از شکست انقالب 
گیالن، با انتقاد ازعملکرد و سیاست راست روانه خود و ارزیابی نادرست از ماهیت 
رضاخان، رای به برکناری نیک بین و آخوند زاده ازکمیته مرکزی داد. ستاره سرخ 
ارگان مرکزی ح. ک. ا. می نویسد: حزب ضمن انتقاد از بیانیه انتخابی کمیته مرکزی 
ح. ک. ا. در باره انتخاب مجلس هفتم شورای ملی در مکتوب سرگشاده کمیته مرکزی 
حزب کومونیست ایران به اعضای حزب می نویسد: نظرات ما در خصوص انتظارات 
مواد  بعضی  با  مخالف  آن  با  ما  فرقه  مناسبات  و  هفتم  پارلمان  از  کومونیست  فرقه 
مندرجه مرامنامه می باشد دربیانیه مذکور بعضی اشتباهات وسهوها روی داده که بعد 
به تشکیالت  او  پرداخته و سواد مکتوب  آن  به اصالح  ما خود  فرقه  کمیته مرکزی 

 1- کتاب رضاشاه پهلوی ص 79
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محلی  والیات و شهرها که در همین شماره  درج گردید اشتباهات مذکور را بیان 
نموده است.  برای اطالع برسهوهای مذکور ما خاطر خوانندگان را به قرائت مکتوب 
مزبور معطوف می کنیم. - ما از مجلس هفتم چه می خواهیم - در این بیانیه در ضمن 
مواد  بعضی  ایران  زحمتکش  ملت  منافع  با  مناسب  انقالبی  مهم  تقاضاهای  بعضی 
مرکزی  کمیته  می باشد.  ایران  الوالده  جدید  بورژوازی  نفع  به  فقط  که  است  موجود 
بیانیه مزبور را مجددأ  تحت مطالعه و مداقه قرارداده و معتقد شد که انتشار این سند 
اگر  است  لوحی  ساده  فوق العاده  است.  بوده  بزرگی  خطای  و  اشتباه  اوپورتونیستی 
تصور کنیم مرتجع ترین مجلس که در زیر مشت و فشار نوکران و عمال انگلیس و 
رضاشاه انتخاب شده می تواند کوچکترین اقدامات ترقی طلبانه را به موقع اجرا گذارد. 
بنابراین حزبی که خیال دارد وکالی خود را به مجلس بفرستد الزم بود علنی و بدون 
شرط اظهار کند که توده زحمتکشان نباید هیچ انتظاری از این مجلس - دموکراسی- 
داشته باشند و مجلس با رژیم حاضره عبارت از آلت اسارت و فریب ملت زحمتکش 
از  را  پرده  که  است  این  از  نمایندگان حزب مخصوصأ عبارت  است. وظیفه  ایران 
و  به کمک مجلس سیاست غارتگری خود  که  استثماری طبقه حاکمه  روی عملیات 
تسلیم مملکت به امپریالیزم انگلیس را به موقع اجرا می گذارند بردارند. به عقیده کمیته 
مرکزی آن مواد انتخابی که مستقیمأ یا غیرمستقیم  منافع تجار و صاحبان کارخانه را 
مدافعه می کند. اشتباه صرف است مثأل مواد12,13,14,16,18,20 وغیره که ایجاد 
سیستم بانکی حکومتی و تجارتی و وضع قوانین راجع به حقوق طبقه تجار و تشکیل و 
تأسیس کارخانه های جدید و غیره و غیره را طلب و تقاضا می کند. هرچند در بعضی 
ارتجاعی  اقدامات خیلی عادی و معمولی است ولی رژیم  این  بورژوازی  رژیم های 
فئودالی و مذهبیون ایران حتی برای اجرای این چیزهای پوچ و ساده هم قابل نیست 
زیرا که سلطنت پهلوی به هیچوجه جنبه ملی نداشته فقط اراده عمال و نوکران سیاست 

انگلیس است که از روی مهارت و چابکی آن را تعبیه کرده اند.

که  کند  اختیار  نبایستی شعارهائی  کمیته مرکزی  این مطالب  از  نظر  ولی صرف 
هیچ تناسب و ربطی با منافع حقیقی توده زحمتکشان ایران ندارد. بگذار بورژوازی 
خودش منافع خود را مدافعه کند. تا آنجا که اقدامات و تشبثات بورژوازی لیبرالی جنبه 
انقالبی دارد و در صورتی که برعلیه رژیم ارتجاعی پهلوی و انگلیس باشد حزب 
کومونیست حاضر است از هرحیث به آن مساعدت نماید ولی کمیته مرکزی به اعضاء 
حزب و کلیه ملت زحمتکش خاطرنشان و پیش بینی می کند که در موقع حوادث قطعی 
یعنی موقعی که در دهات زارعین اسلحه در دست اراضی و امالک مالکین و اربابان 
را تصرف و ضبط خواهند کرد و کارگران و صنعتکاران و کسبه خرده  در شهرها  
آشیانه سلطنت ارتجاعی پوسیده انگلیس پهلوی را خراب خواهند کرد جای هیچ شک 
نیست که بورژوازی آزادیخواه امروزه فردا با ارتجاع شدید و بی امان متحداً برعلیه 
توده انقالبی مبارزه خواهد کرد. بنابراین حزب هرگز نباید این وضعیت را در موقع 
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اقدامات و عملیات خود در همه مسائل سیاسی از نظر دور سازد. 1

                                          کمیته مرکزی حزب کومونیست ایران.

پرگرام  عنوان  تحت  برنامه ایی  رضاشاه  سلطنتی  رژیم  از  تحلیل  ضمن  کنگره 
که:                                                                                        نکته  براین  رساند،باتاکید  تصویب  به  ایران  کمونیست  حزب  عملیات 
سلطنت پهلوی نه فقط سلوب بودن حقوق سیاسی، استثمار روز افزون اقتصادی، تعدی 
و اجحافات نسبت به ملل اقلیت و باالخره فروتنی و  فرمان برداری درمقابل امپریالیسم 
انگلیس را که از ممیزات عصرقاجار بودند برطرف ننموده بلکه خیلی از خصوصیات 
یک رژیم سیاسی وحشیانه تر و مخوف تری را به  ظهور آورد. این امر کامالً واضح و 

طبیعی است. قابله و دست پرورنده رضاخان امپریالیزم انگلیس بود.  

یک  شروع  و  فئودال ها  حکومت  سقوط  معنی اش  هیچوجه   به  رضاخان  کودتای 
مبداء جدیدی در تاریخ ایران نمی باشد. اگرچه رضاخان درموقع مبارزه برای تصرف 
حکومت سعی کرد برعناصر بورژوازی ملی تکیه کرده و با عناصر جمهوریخواه و 
حتی با طبقه کارگر نیز مغازله و عشوه فروشی کند. ولی معذالک کلیه مبارزات و 

اقدامات او هیچ وقت از قالب رژیم فئودالی و مالکی خارج نشد. 

او  از  ملی  بورژوازی  فوقانی  عناصر  رضاخان  کودتای  موقع  در  که  مسئله  این 
تقویت کردند و یک قسمت ازاین دسته سرمایه داران و تجار اکنون هم او را تقویت 
می کنند دلیل بر بورژوازی بودن سلطنت حاضر رضاخان نبوده و بلکه دلیل آن است 
که رضاخان توانست رژیم سلطنتی مالکی و اشرافی را با تقویت و همراهی طبقات 

فوق بورژوازی ملی محکم نماید. 

دموکراسی  پیشرفت  برای  اساسی  و  مانع عمده  امروز یک  پهلوی  رژیم رضاشاه 
و تامین کردن استقالل حقیقی آن در برابر امپریالیزم انگلیس   می باشد. کلیه مبارزات 
کارگران و دهقانین برای دفاع منافع خود درمقابل رژیم استبدادی و استثمار نا محدود 
پیوسته مصادف با تعقیب و مجازات شدید از طرف رضاخان میشد و درمواقع مشکله 
مخصوص ازطرف امپریالیزم انگلستان نیز به سلطنت پهلوی علناً کمک میشد )شورش 
خراسان(. این قلع و قمع ها و قصابی ها بایستی آخرین اشتباهات را راجع به امکان 
ترقی صلح آمیز مبارزه طبقاتی درایران محو نماید. مملکت به طور واقع و آشکار 
بر دو اردو تقسیم شده الزم است که در آتیه انقالب ایران در تحت رهبریت فکری 
یابد. شرط دیگر موفقیت  یافته و توسعه  و تشکیالتی پرولتاریات )رنجبران( تشکیل 
انقالب ایران دخول و نفوذ افکار انقالبی در قشون و آمدن قشون به طرف ملت شورش 

کننده است.

1 - نقل از صص ۶8 تا70 کتاب  ستاره سرخ به همت حمید احمدی»ناخدا« 
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طبقه کارگرایران هنوز خیلی قلیل العده بوده درکارخانجات بزرگ تمرگز نیافته با 
طبقات نیمه پرولتاریات صنعتگران به سختی متصل بوده و همچنین روابط خیلی محکم 

را با زارعین حفظ کرده است.

درتحت  و  داده  تشکیل  را  ایران  کمونیست  اساس حزب  و  پایه  ایران  پرولتاریات 
انقالبی برای  با پرنسیپ مبارزه  رهبری این حزب یک سلسله سرمشق های جدی و 

دموکراتیزاسیون اساسی ایران دارد.

فئودال  اولین وظیفه خود را محو رژیم  ایران  به شرح فوق حزب کمونیست  بنا   
استقالل  برای  مبارزه  و  ایران  از  انگلیس  امپریالیست  کامل  اخراج  روحانیت،  و 
فرقه ها  به  ایران  مقاصد حزب کمونیست  این  انجام  برای  قرارمی دهد.  کامل مملکت 
کامالً  شده اند  حاضر  ایران  ملت  جالدان  بر ضد  مبارزه  برای  که  تشکیالت هائی  و 

مساعدت خواهد نمود. 

دومین کنگره حزب کمونیست ایران همه مسائلی را که مربوط به مبارزه انقالبی 
توده زحمتکشان می باشد مفطالً تحت مذاکره در آورده و راجع به مسایل  یک سلسله 

تصمیمات اتخاذ نمود.

حزب کمونیست ایران بعد از مدتی وقفه نسبی درعملیات خویش که علت آن نیز 
تعقیبات سخت دوایر نظمیه بود از نو بیرق مبارزه را برافراخته و همه طبقات و ملل 

مظلوم و استثمار شونده سلطنت رضا خانی را به زیر بیرق خود دعوت می کند.

 حزب کمونیست ایران مقاصد ذیل را تعقیب می کند:

 در قسمت سیاسی:
1 – محو کردن حکومت شاهی و مالکی، الغاء حقوق و امتیازات مخصوص عمال 

دول امپریالیست و تشکیل جمهوریت فدراتیو )متفقه( مستقله انقالبی ملی.

2 – حزب کمونیست ایران درهمان حال که جمهوریت پارلمانی را نسبت بر رژیم 
سلطنت حالیه بدون شبهه یک قدم به جلومی داند درعین حال این قسم جمهوریت را 
وسیله فریب دادن توده زحمتکش کشور از طرف طبقات حکمفرما دانسته و به این 

علت با آن مخالف می باشد.

3 – حزب کمونیست ایران الزم می داند که در روی خرابه های سلطنت رضاخان 
جمهوریتی را تاسیس کند که بنای آن بر اتفاق آزادی مللی که حالیه در داخله مملکت 
ایران هستند قرار گرفته باشد. در این جمهوریت اجرای کلیه قوانین مجریه و مقننه چه 
در مرکز و چه درمحل ها به انجمن های ملی واگذار خواهد شد. دراین انجمن ها نیز رل 
قطعی را بایستی نمایندگان تشکیالت و دستجات انقالبی کارگران و دهاقین بازی کرده 
و تشکیالت مذکور حق داشته باشند نمایندگانی را که تصمیمات و دستورات ایشان را 
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اجرا نمی کنند قبل از انقضای مدت نمایندگی آن ها پس بخواهد.

۴ – جمهوریت فدراتیوی )متفقه( ملی موظف است :

الف - با تمام وسائل استقالل و تمامیت مملکت ایران را درمقابل دول امپریالیست و 
قبل ازهمه درمقابل انگلیس مدافعه کند.

ب - مناسبات دوستی را با ملل اتحاد شوروی سوسیالیستی محکم نماید.

ج - محو کامل بقایای فئودالیزم و درمرحله اول الغای اصول مالکی اراضی و تقسیم 
بالعوض زمین های اربابی، وقفی و خالصه بین دهاقین.

مطبوعات،  نطق،  )آزادی  زحمتکش  طبقات  به  دموکراسی  کامل  آزادی  دادن   - د 
کامالً   طبقاتی خود  منافع  راه  در  بتوانند  آن ها  که  این  تا   ) وغیره  مجامع  تشکیالت، 

آزادانه مبارزه  نمایند.

ه - حکومت انقالبی جمهوریت متفقه ملی باید از اولین روز تاسیس خود محکمه 
نظامی انقالبی تشکیل دهد که به وسیله آن کلیه اقدامات و کوشش های ضد انقالبی را 

برای تجدید اصول ارتجاعی قدیم به طور قطع معدوم نماید.

و - ضبط فوری کلیه امالک احمد شاه مخلوع و شاهزادگان قاجار و همچنین جمیع 
امالک و دارائی رضا شاه پهلوی ومدافعین رژیم قدیم.

ز - اعالن آزادی کامل عقاید و مذاهب و تفکیک مذاهب از دولت و مدارس و درعین 
حال مبارزه قطعی برضد تمایالت روحانیون در دخالت کردن به کارهای قضائی و 

معارفی و سایر کارهای دولتی.

5 - حزب کمونیست ایران برای آزادی کامل و استقالل داخلی مللی که جزو مملکت 
ایران زندگی می کنند تا مجزا شدن ایشان از مرکز)درصورت متمایل بودن اکثریت 

زحمتکشان آن ملل بر این امر( مبارزه می کند.

6 - حزب کمونیست به هم زدن قشون حالیه را که منافع طبقات حکمفرما و استثمار 
بایستی  انقالبی  فتوحات  دفاع  برای  می کند.  طلب  می نماید  دفاع  را  خارجی  کنندگان 
فرماندهان  با  باشند  داشته  اکثریت  انقالبی  و  عناصرکارگر  درآن  که  جدیدی  قشون 
انقالبی کارگران و دهاتی تشکیل شود. حزب کمونیست ایران کلیه افراد انقالبی قشون 
حالیه را دعوت می نماید که بیرق شورش و انقالب را بلند کرده اسلحه و معلومات 

نظامی خود را برضد استثمار کنندگان ملت به کار برند.

7– حزب کمونیست ایران در همان حال که برای تامین جمهوریت فدراتیوی ملی 
کوشش می کند الزم می داند که از مجلس حالیه با وجود ارتجاعی بودن علنی آن استفاده 
هرچه   فعالیت  و  جدیت  با  مجلس  درانتخابات  بایستی  ایران  کمونیست  حزب  نماید. 
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تمام تر شرکت کرده با پالتفرم مستقل خود هویت حقیقی مجلسی را که وسیله فریب 
دادن توده زحمتکشان است آشکار نماید.

8 – حزب کمونیست ایران بایستی پرده  از روی مقاصد عمال رضاشاه که کوشش 
می کنند هرگونه مجامع و احزاب از قبیل ایران نو و غیره تشکیل بدهند بردارد تا این 
که طبقات وسیع زحمتکشان بفهمند که این دستجات و احزاب یکی از طرق فریب ملت 

و اسارت مملکت در دست سلسله جدید عمال امپریالیزم انگلیس می باشد.

  در بخش اقتصادی :
1- ضبط بالعوض کارخانجات و معادن نفت کمپانی»انگلیس و ایران«، انحصار 

معادن و صنایع نفت در دست دولت انقالبی.

2- تجدید نظر و الغاء قوانین و امتیازاتی که استقالل مملکت را تهدید نموده و ایران 
را درتحت اسارت سرمایه خارجی انداخته اند.

3- تاسیس بانک استقراضی فالحتی درتمام نقاط مملکت تا این که دهاقین و صاحبان 
باغات کوچک بتوانند از وجوهات دولت قروض کم تنزیل دریافت دارند.

دادن قرض های طوالنی و  به توسط  یدی  به صنعتگران کوچک و  4-- مساعدت 
بی تنزیل دولتی به آن ها تا این که بتوانند اقتصاد خود را بهتر و مطابق اصول تازه 

تجدید نمایند.

5- همه گونه مساعدت دولتی برای متحد کردن صنعتگران درشرکت های تعاونی از 
روی رشته های مختلفه صنایع و انتشار و ترویج ماشین های سیستم  معاصر درمیان 

آن ها.

برای  ارتزین  چاه های  قنات ها،  قبیل  از  ساختمان ها  سلسله  یک  فوری  تاسیس   -6
به سهولت رساندن آب به ناحیه های کم آب یعنی به محل هائی که اهالی آنجا احتیاج 
فوق العاده به آب داشته و هزاران جریب زمین حاصل خیز بایر و بالاستفاده مانده است.

7- کشیدن راه های آهن که مراکز حاصلخیز اقتصادی مملکت را با یکدیگر و با 
ناحیه های مصرف کننده وصل نمایند. این اقدام از راه بستن مالیات به طبقات متمول 
منافع  دفاع  برای  که  نظامی  راه های  برای کشیدن  دینارهم  انجام خواهد گرفت. یک 

امپریالیست های انگلیس ساخته می شوند نمی تواند مصرف شود.

   در بخش فالحت ) کشاورزی(:
1- واگذار نمودن کلیه امالک دولتی، مالکین بزرگ و موقوفات بالعوض به دهاقین.

2- ضبط امالک شاه و اشراف و خوانین و تقسیم آنها میان دهاقین.
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3- ضبط منابع آب ها که به شاه و مالکین و موقوفات متعلق است و واگذار نمودن 
آن ها برای استفاده به جمعیت های دهاقین.

4- الغاء قرض دهاقین زحمتکش به دولت و رباخوران الغاء همه معامالت غیرعادالنه 
و منع قانونی این قسم معامالت.

5- اجرای کمک و مساعدت به دهاقین ازحیث دادن تخم و مواشی1

6- تعیین صندوق حکومتی برای کمک کردن به اقتصاد دهاقین خرده بواسطه دادن 
اعتبارات کم تنزیل و قرض های متمادی و یا اصال بالمدت.

7- حکومت انقالبی باید به کلیه قبائل کوچ نشین نیز به قدر کافی اراضی مزروع  
واگذار کند تا این که آن ها بتوانند از شکل اقتصادی چوپانی و صحرا گردی خارج شده 

به یک شکل اقتصاد پر حاصل تری داخل شوند.

8- آن قسمت از دهاقین که به واسطه کم بودن زمین های مالکی و وقفی به کلی بی 
زمین و یا کم زمین می مانند باید قطعأ از زمین های حکومتی سهمی به آنها واگذار گردد.

 در قسمت وضع قوانین راجع به کارگران و اتحادیه کارگران:
1- آزادی کامل تشکیالت سیاسی واتحادیه ها و کئوپراتیوها و اشکال دیگر تشکیالت 

صنعتی رنجبران . 

ارگان  مانند  را  کارگران  اتحادیه  رسمأ  باید  کارخانجات  صاحبان  و  حکومت   -2
رسمی تشکیالت طبقه کارگر بشناسند.

3- آزادی اجتماعات و محافل 

4- آزادی میتینگ ها و نمایشات 

5- آزادی اعتصابات 

6- آزادی کامل برای مطبوعات کارگری 

7- هشت ساعت شدن مدت کار کارگران در هر روز

8- دو برابر شدن اجرت کار شبانه

9- منع کار شبانه برای نسوان و اطفال

10- منع کار برای اطفال کوچکتر از 1۴ ساله

11- مرخصی با مواجب برای زنان آبستن در مدت چهارهفته پیش و چهارهفته پس 

1 - مواشی بمعنی: چهار پایان، دام ها، ستوران، ماشین ها.
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از وضع حمل.

12- آزادی تشکیالت کمیته های کارخانه ئی با داشتن حق مداخله در تنظیم روابط 
میان کارگران و صاحبان کارخانجات و تفتیش استحصاالت. 

13- ذی حق بودن اتحادیه ها درعقد قراردادهای دسته جمعی با صاحبکاران.

14- وضع میزان متوسط مزد به توسط اتحادیه ها

15- تعیین ۴2 ساعت کار درهفته

16- برقراری سالی دو هفته مرخصی با مواجب برای کارگران و مستخدمینی که 
بیش از شش ماه در موسسه خدمت کرده باشند.

17- تأمین منازل موافق حفظ الصحه برای کارگران درمعادن نفت، شیالت و صنایع 
دیگر.

18- منع جریمه .

 در بخش اجتماعی :
درعین حال برای آنکه وضعیت ناگوار و مشقت آور توده زحمتکش هرچه زودتر 
رو به بهبودی گذارده شود حزب وضع  و اجرای قوانین ذیل را درقسمت بیمه اجتماعی 

طلب خواهد کرد.

1- بیمه اجتماعی همه زحمتکشان درصورت نا خوش شدن، ناقص شدن اعضاء، از 
کار افتادن و بیکار ماندن به حساب صاحبکاران و اربابان و تشکیل دادن صندوق های 

مستمری برای آن ها.

و  عاجزان  نگهداری  )جای  دارالعجزه ها  و  خانه ها(  )یتیم  داراالیتام ها  افتتاح   -2
بینوایان؛ نوانخانه.(

3- استقرار مستمری از طرف حکومت درحق همه پیرمردان و پیرزنان ازکار افتاده 
که بیش از پنجاه سال دارند.

  در بخش مالی برنامه حزب بر این قرار شد:1- بستن یک مالیات واحد فوق العاده 
برهمه طبقات ثروت دار به منفعت قربانی های انقالب و برای مصارف تعلیمات ملی.

2- وضع مالیات بر اموال و عایدات به قسمی که منافع قسمت زحمتکش ملت تامین 
گردد. یعنی سبک کردن بار مالیات تا حداکثر بر کارگران و دهاقین و صنعتگران و 

کسبه.
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 درقسمت تشکیل شرکت های تعاونی )کئوپراتیف ها(:
خود  وظائف  از  را  تعاونی  شرکت های  هرگونه  توسعه  ایران  کمونیست  حزب 
می شمارد. جمهوری فدراتیوی ملی باید منتهی درجه کمک را به شرکت های تعاونی 
در قسمت جلب کردن فقیرترین طبقه های ملت به شرکت  به عمل آورد. مخصوصاً 
جدی در این تشکیالت. قوانین جمهوریت ملی باید مانع شود که صنف های ثروت دار 
شرکت های تعاونی را مانند آلت استثمار و اسارت اقتصادی زحمتکشان به منفعت خود 

به کار برند.1 

مشهدی کاویان که ازسال1299شمسی)1920میالدی(عضو حزب کمونیست ایران 
گسترش  درباره  دوم حزب  کنگره  ازبرگزاری  پس  بود،  فعال  آذربایجان  درکمیته  و 
فعالیت حزب درآذربایجان وموفقیت کنگره می گوید: کنگره دوم حزب کمونیست ایران 
از  تازه ای بخشید. کمیته مرکزی یکی  آذربایجان حیات  به سازمان  ارومیه(  )کنگره 
اعضاء خود را با چند نفراز اعضای فعال حزب من جمله رفیق نیک بین را مامور 
دیگر  شهرهای  و  درتبریز  زیاد  کوشش  و  کار  درنتیجه  نمود.  آذربایجان  تشکیالت 
آذربایجان حوزه ها از نو مرتب و منظم گردید. فعالیت حزبی و سازمانی با کمال انتظام 

شروع و نتایج مفیدی حاصل گردید.

 دراواخرسال1930میالدی )اواخرپائیز و یا اوایل زمستان 1309( کنفرانس ایالتی 
منتشرگردید.  و  چاپ   - آذربایجان  کارگران  فریاد   -  ،- شراره   - مجله  شد.  دعوت 
اتحادیه های کارگری سر و صورتی پیدا کرد. سازمان ایالتی داشت توسعه می یافت. در 
برخی از شهرهای آذربایجان سازمان منظم دایر می شد، سازمان جوانان دایر گردید. 

ولی روزنامه به نام بلشویک هنوز چاپ نشده بود 2.

حزب کمونیست ایران به رغم دستاوردهای کنگره دوم در تصحیح خط مشی سیاسی 
حزب و سازمان دادن تشکیالت بخش خارج از کشور با مسئولیت رفیق سلطان زاده 
در آلمان و اطریش و انتشار روزنامۀ  پیکار درآلمان و مجله ستاره سرخ در اطریش، 
به علت بروز اختالفات درونی و سربلند کردن دوباره جریان راست درحزب به ویژه 
در کمیته آذربایجان و متعاقب آن یورش پلیس به سازمان ایالتی حزب درآذربایجان 
دستگیری و زندانی کردن اعضای فعال سازمان ایالتی حزب و تبعید اکثریت طرفداران 

به مناطق جنوبی کشور، فعالیت سازمان حزب در آذربایجان خاتمه یافت.

 دستگیری های گسترده، حزب را با بحران تشکیالتی مواجه کرد. درشرایطی که 
کارهای تشکیالتی حزب به درستی پیش نمی رفت ضرورت برگزاری فوری کنگرۀ سوم 
برای برون رفت از بحران دردستور کار رهبری حزب قرار گرفت. رفیق سلطان زاده 

1 - اسناد تاریخی جنبش کارگری سوسیا لدموکراسی و کمونیستی ایران جلد اول ص 103 تا 109 
2 -  اسناد تاریخی جنبش کارگری سوسیال دموکراسی و کمونیستی ایران جلد اول ص 141 
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کردن  فراهم  و  تشکیالتی  به وضعیت  دادن  سامان  و  قصد سر  به  بار  دومین  برای 
ملزومات برگزاری کنگره سوم دراوایل سال 1308شمسی اواخر سال)1929میالدی( 
مخفیانه به ایران آمد. پلنوم کمیته مرکزی با حضور سلطان زاده  ضمن بحث پیرامون 
مسایل بین المللی و اختالفات درونی با صدورقطعنامه های ضروری، به پای تدارک 

برگزاری کنگره سوم رفت.

رفیق اوانسیان برگزاری پلنوم دوم کمیته مرکزی حزب کمونیست ایران در اوایل 
سال 1308)اواخرسال 1929میالدی( را چنین شرح می دهد: بعد از کنگره دوم دوبار 
پلنوم ها درته خیابان شاهپور درخانه حسن  از  پلنوم کمیته مرکزی تشکیل شد. یکی 
پورافر اواخرسال 1929میالدی  یا اوایل سال1930میالدی منعقد شد.)گمان می کنم در 

آرشیو حزب تاریخ انعقاد این پلنوم مانده باشد( بعد از پلنوم سندی منتشر شد.

در این جلسه عده نسبتاً زیادی جمع شده بودند: آن چه به خاطرم مانده شرکت کنندگان 
عبارت بودند از: 1- سلطان زاده 2- عبدالحسین دهزاد 3- حسین شرقی ۴- پور افر ۵- 
سیفی ۶- پیشه وری ]میر جعفر جوادزاده[ 7- کاویان 8- نگارنده این خاطرات )برخی 

از اعضای کمیته مرکزی نتوانسته بودند حضور به هم رسانند(

ما،  و وظایف حزب  شد. خطر جنگ  ایران مطرح  و  جلسه وضع جهان  این  در 
درباره مبارزه با امپریالیسم و مبارزه در راه استقالل ایران )از طرف سلطان زاده(، 
درباره وضع  ایران و مسائل سازمانی حزب ما ) از طرف حسین شرقی ( و نیز 
درباره سازمان  جوانان گزارش داده شد. این جلسه چند روزطول کشید و خود جلسه 

پرشوری بود.

بعد از شکست انقالب گیالن سلطان زاده همیشه در خارج از ایران زندگی می کرد.
این بار او به ایران آمده درجلسه پلنوم شرکت کرد. او با گذرنامه عوضی به ایران 
سفر کرده بود. حتی مدرکی داشت به نام نماینده یکی از کمپانی های معتبر اروپائی. 
تا آنجا که حافظه ام یاری می کند گویا او سندی به نام نماینده اشکودای چکوسلواکی در 
دست داشت. بنابراین از نظر رژیم پلیسی، آدمی بود معتبر و کوچک ترین سوءظنی 
نسبت به او نمی توانست در بین باشد. او حتی انگلیس ها را فریب داده کمپانی سابق نفت 
با کمال میل سلطان زاده را به آبادان دعوت کرد و تمام موسسات نفتی را به او نشان 
دادند. در حین تدارک کنگره، پیشه وری توسط  پلیس رضاشاهی دستگیر و روانه 
زندان می شود. دستگیری پیشه وری ضربه بزرگی به حزب بود ولی پایداری او در 

حفظ اسرار تشکیالت خللی در پیش برد کارها بوجود نیاورد.

پلنوم دوم در شرایط سخت دراواخرسال1309شمسی در تهران برگزار شد. آوانسیان 
می نویسد: پلنوم دوم در شرایط سخت و بحرانی در اواخر سال1309شمسی در تهران 
در سنگلج در خانه محقری منعقد شد.)شاید در اردیبهشت یا خرداد ماه 1310( این بار 
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تعداد اعضاء کمیته مرکزی درایران کم بودند. عده ای در زندان )پیشه وری( و عده ای 
در خارج از ایران به سر می بردند. اوضاع و احوال جهان بسیار وخیم بود. چندی 
ماه  در  که  رامزین  پروفسور  مسکو)محاکمه حزب صنفی  محاکمات  در  ازاین  پیش 
آبان 1309منعقدشد( نقشه های جنگی امپریالیست ها علیه شوروی فاش شد. درمحاکمه 
که علنی بود معلوم شد امپریالیست های فرانسه و انگلیس نقشه حمله به شوروی را 
می خواهندعملی کنند و قرار بوده است در بدو امر ژنرال لوکومسکی 1 از راه لهستان 
به شوروی حمله کند و بعداً جنگ توسعه یابد. نقشه از بین بردن حکومت شوروی 
و برقراری حکومت ارتجاعی در شوروی در بین بود. بنابراین خطر جنگ برشدت 

خود افزوده بود. 

کمونیست های جهان وظیفه ملی و بین المللی خود می دانستند که نقشه های امپریالیست ها 
را فاش کنند و برای دفاع از آزادی کشور خود و کشور سوسیالیستی قد علم کنند. در 
یک چنین وضعیتی پلنوم کمیته مرکزی منعقد شد. دستور جلسه وضع جهان، ایران و 
وظایف مبرم حزب ما بود. چون وضع جهانی بسیار وخیم بود ما صالح دانستیم عده ای 
از رفقای مسئول والیات را نیز به این جلسه دعوت کنیم تا تمام سازمان های حزبی از 

وضع با خبر شوند و در کارهای یومیه خود در جریان وضع جهانی باشند. 

رضا شاه و اطرافیانش و حتی دولت انگلیس خیال می کردند که حکومت شوروی 
نیروئی ندارد و با یک حمله از بین خواهد رفت. بنابراین رضاشاه »کبیر« به طرف 

قفقاز هجوم کرده و صاحب 17 شهر خواهد شد.

 سازمان هائی که مسئولین خود را به این جلسه فرستاده بودند عبارت بودند از: اصفهان 
)مرحوم کامران(، خراسان )مرحوم مهدی طهماسبی یا حسین زاده(، گیالن )نام این رفیق 
را نمی برم چون از وضع فعلی او خبر ندارم( و آذربایجان که یک عضو کمیته مرکزی 
در آنجا کار می کرد. این رفقا از کار حزبی و اوضاع والیات به پلنوم گزارش دادند.2

 بنوشته مجله ستاره سرخ پلنوم دوم وظیفه  تاریخی خود یعنی سرنگون نمودن رژیم 
پهلوی را با  تصویب سند ذیل مشخص می کند:

مسائل اساسی فرقه کمونیست ایران در مبارزه برای حصول اتحاد 
کارگران و دهاقین و ایجاد حکومت رنجبریی

بحران روزافزون اقتصادی مملکت: استحکام رژیم سلطنتی جدید را هرچه بیشتر 
متزلزل نموده و جریان بیداری توده های وسیع زحمتکشان را سریعتر می سازد. هرگاه 

1 - از ژنرال های گارد سفید- روسیه تزاری 
2 -  از خاطرات آوانسیان-نقل از اسناد تاریخی جنبش کارگری سوسیال دموکراسی و کمونیستی ایران 

جلد اول ص 121و 122
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دو سال پیش ازاین در اطراف ماهیت زمینه اجتماعی رژیم جدید مباحثه و تردیداتی 
امکان داشت امروز دیگر این مسئله آفتابی شده و به همه واضح گردید که سلطنت 
پهلوی متحد امپریالیزم انگلیس درخارج و طبقات مرتجع درداخل بوده و عبارت از 
مرتجع ترین قوه خاموش کننده هرنوع روزنه آزادی افکار مملکت است، تمام دوایر 
عریض و طویل نظامی و نظمیه آن برای مبارزه  بر ضد تشکیالت انقالبی زحمتکشان 
و برضد تشکیالت و برضد ملیون ها دهاتی و ملل اقلیت است. رضاشاه پهلوی عنوان 
»پهلوان ملی« را باخته و بحران اقتصادی نیز باید سیر ورشکستگی او را تسریع و 

تکمیل کند. 

این جاست که تاریخ حل یک سلسله مسائل کامالً جدیدی را به عهده حزب کمونیست 
ایران برگذار نموده و او را به تحریک در توسعه و توحید کلیه قوای انقالبی توده های 
زحمتکش و انجام کارهای جدی بین کارگران صنعتی و مخصوصاً کارگران معادن 
جنوب و شمال، عطف توجه مخصوص به تشکیل مطبوعات رنجبری وادار می سازد.

وموسسات  کارگران  اتحادیه های  تشکیالت  تجدید  درقسمت  حزب  وظایف   -1
پرولتاری: فرقه در قسمت اتحادیه های همکاری درصورتی که ایران دارای دستجات 
نسبته کافی بوده و متشکل نمودن آن از واجبات اولیه و ضروری است تا کنون اقدام 
جدی ننمود. ایران امروزه حداقل دارای یکصد و هشتاد وهشت هزار نفر)188000( 
کارگرصنعتی و مستخدمین دولتی است که نسبت به شعب صنعتی خود به طریق ذیل 

منقسم می گردند:
30000نفر کارگران معادن نفت جنوب و شمال   
3000 نفر کارگران شیالت ماهی )1۵00نفردائمی و 1۵00نفر فصلی( 
2000 نفر کارخانجات پارچه بافی تبریز، اصفهان، قزوین و غیره        
2000 نفر کارگران بنادر شمال و جنوب                                     
1۵000نفر شوفرهای مزدور و معاونینآن ها                                
1000 نفر کارگران مطابع                                                     
2۶00 نفر مستخدمین)فراشان( و کارگران دولتی                           
۵000 نفر مستخدمین پست و تلگراف                                      

اگر به این تعداد کارگران قالی باف )بنوشته شفق سرخ در رشته صنعت قالی بافی 
مملکت یکصد وهشتاد و دوهزار نفر کارگر کارکرده( و کارگران کارخانه های توتون 
سیگار و دباغخانه ها را نیز به آن اضافه کنیم آن وقت عده کارگران ایران بیش از 

دویست هزار)200000( نفر می گردد. 

این حقیقت به خوبی واضح است که فرقه رنجبری بدون دخول و نفوذ در قلب توده 
کارگران، قادر به اجرای وظیفه تاریخی خود یعنی سرنگون نمودن ساختمان کنونی و 
تشکیل اصول جدیده نخواهد بود. تنها با ایجاد حوزه های کارگری ولو هرقدر هم شدت 
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احتیاج به آن به هر شکلی باشد، مسئله خاتمه پیدا نمی کند. الزم است جدیت فوق العاده 
اتحادیه های  تشکیالت  تجدید  به  گماشته  همت  کارگر  طبقه  قوای  کردن  متشکل  به 
همکاری فعلی، تقویت و به توسعه  آن ها در روی اصول کامل سری، سعی نمود. 
اتحادیه های همکاری کارگران باید به اساسی که توسعه و نمو بعدی فرقه کمونیست 
ایران در روی زمینه آن استقرار و شروع شود تبدیل گردند در صورت فقدان یک 
و  شده  خارج   )sectaires( رافضیت1  وضعیت  از  کارگری خالصی  زمینه  چنین 
تبدیل شدن به یک حزب توده  پرولتار برای فرقه ما امکان نخواهد داشت. تهیه زمینه 
وسیع پرولتاری برای فرقه یکی از اولین و ضروری ترین شرایط تبدیل آن، به قوای 
مهم اجتماعی است. موفقیت در این امر کامالٌ منوط به چگونگی و طرز مبارزه فرقه 
برای بهبود وضعیت زندگی طبقه کارگراست. این مبارزه باید در تحت شعار: هشت 
ساعت کار در روز، بهبودی زندگی کارگران، زیاد کردن مزد، تامین کارگران در 
صورت بیکاری، بیمه کردن کارگران )در صورت وقوع حادثه که استعداد و قوه کار 

کردن را از آن ها سلب کند( وغیره و غیره انجام گیرد.

حزب کمونیست برای بهبودی حیات کارگران هر موسسه و کارخانه به طور جداگانه 
هر روزه و هر ساعت باید جدیت و مساعی مخصوص به کار برده و کمونیست ها 
تمام قوا  به کار بردن  با  بوده همیشه و همه جا  پیشآهنگ  این مسئله  موظفند که در 
و صرف انرژی منافع کارگران را طرفداری و حفظ کنند. فقط به این طریق حزب 
کمونیست قادر به جلب توجه توده های وسیع کارگران به خود بوده و به این وسیله 
می تواند آن ها را به مبارزه با کلیه ساختمان موجوده آماده کند. فرقه در ضمن تشکیل 
تشکیالت  ایجاد  به  هم  توجه مخصوص  و  دقت  باید  کارگران،  اتحادیه های همکاری 
مختلف کارگری از قبیل»صندوق مساعده«)شرکت های تعاونی کارگران( جمعیت های 
ورزش، مجامع مدنی، کلوب، قرائت خانه و غیره وغیره به کار برده و رول آن در نهضت 
منوط به چگونگی ارتباط نزدیک کلیه مجامع کارگری خواهد بود.2 کارگری کامالً 

درشرایط  جدیت  با  مرکزی،  کمیته  دوم  پلنوم  از  بعد  حزب  هواداران  و  اعضاء 
فعالیت خود  به  دیکتاتوری رضا شاه در شهرهای بزرگ و مرا کز صنعتی  سخت 
تبریز و  ایالتی  با دستگیر اعضای کمیتۀ  این که درسال1310شمسی  تا  دادند،  ادامه 
به حزب وارد شد.1  نهایی  ارگان های سرکوب رضا شاه ضربه  تفتیش توسط  کمیته 
موج دستگیری ها هرچه بیشتر به نارضایتی مردم به ویژه کارگران و زحمتکشان که 
زیر بار بحران اقتصادی ازهستی ساقط شده بودند، دامن زد. رضا شاه برای سرکوب 
گسترده اعتراضات مردم مجلس شورای ملی را مامور به تصویب الیحه قانون ضد 
کمونیستی کرد. در تاریخ دهم خرداد1310 مجلس دست نشانده شاه قانون ننگین ضد 

 )sectaires( )1 -از ریشه رافضی است - سکتاریستی
2 - از نقل کتاب ستاره سرخ ارگان ح.ک.ا. سال 1310-1308ص345تا347
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کمونیستی  را از تصویب گذراند.

اداره سیاسی شهربانی  آدم کشان  و  پلیس  یورش وحشیانه  قانون سیاه،  با تصویب 
علیه نیروهای مترقی و فعالین جنبش کارگری و کمونیستی در سراسر کشور شروع 
تهران  به  پلیس  پیگرد  از  فرار  و  کار  برای  کارگران طرفدارحزب  از  تعدادی  شد. 
و شهرهای مرکزی و جنوبی مهاجرت کردند. تمامی مراکز کارگری اعم از دفاتر 
اوباشان حکومتی غارت شد.  توسط  دولتی  اتحادیه ها، سندیکاها و سازمان های غیر 
اعضای حزب کمونیست، اتحادیه ها و سندیکاها در بسیاری از شهرها ازجمله تهران، 
رشت، آستارا، اردبیل، انزلی و تبریز دسته جمعی بازداشت و شکنجه شدند. حوزه 
حزبی در تبریز پس از دستگیری ها دچار مشکل شد و با بروز اختالفات درونی از 
هم پاشید. در خراسان سازمان حزبی با دستگیری تعداد زیادی از اعضاء و طرفداران 

ازهم می پاشد.

سازمان  ازبنیان گذاران  یکی  شمیده  رفیق  سال1310شمسی(  )در  ایام  درهمین 
درکتاب  او  دستگیرمی شود.  رشت  در  کارگری  اتحادیه های  و  جوانان  کمونیستی 
خاطراتش نوشته: دراواخر پائیز 1309، یعنی بیش از 6-7 ماهی از فعالیت ما نگذشته 
بود که روزی یکی از اعضای حوزه ما به نام خطوطی که از اهالی رشت و در اداره 
گمرک بندر کار می کرد، گفت از رئیس اداره سراغ او را گرفته اند و رئیس از او 
پرسید چه خطایی از تو سر زده است که پلیس درباره تو می پرسد؟ البته به قول خودش 
او به رئیس گمرک چیزی نگفته بود ولی به من مراجعه کرد از او پرسیدم آیا در این 
باره، یعنی درباره عضویت خود در تشکیالت چیزی به کسی گفته ای؟ خطوطی جواب 
داد آری، به شخصی بنام اسمعیل همتی که سابقاً شاگرد غالمحسین نجار در رشت بود 
و حاال در شیالت کار می کند روزنامه ای به من نشان داد و صحبت های حزبی کردیم، 
من هم به او گفتم که ماهم حوزه داریم و از همین روزنامه - پیکار و مجله ستاره سرخ 
– می خوانیم حرف های خطوطی خیلی ناراحتم کرد و به قدر توانائی و درک آن وقت 
خود به او فهماندم که اگر گرفتاری پیش آمد نترسد و همه چیز را انکار کند. مطلب 
را به رفقا بزرگتر گفتم. یکی دو هفته گذشت، از خطوطی خبری نشد. فقط روزی هم 
کالس هایم به من گفتند که فالنی، پلیس آمده و سراغ ترا می گرفت. البته از نزدیک شدن 
خطر ذهنم خبردار شد و یقین کردم که همین روزها به سراغ من خواهند آمد. دوباره 
به رفقای بزرگتر از خود مراجعه کرده کسب تکلیف کردم، که آیا مخفی شوم یا نه؟ 

آن وقت مسئول و رابط میان تشکیالت انزلی و رشت همان اسمعیل شبرنگ که معلم 
من درمدرسه و از روشنفکران به شمار می رفت بود. مسئول کمیته ایالتی رشت هم از 
شریفی نامی از آزادیخواهان معروف بود، به من گفت که مخفی شدن عالمت این است 

1 -در تبریز اردشیر آوانسیان و 9 نفراز کادرهای حزبی دستگیر شدند
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که تقصیری داری و یا جرمی کرده ای. فعالً مشغول تحصیل خود باش و اگر گرفتار 
شدی محکم بایست و چیزی نگو، به هر صورت به زودی تکلیف ترا تعیین خواهیم 
کرد. چند روز بعد پلیسی به نام سرداری به سراغ من به مدرسه آمد. از مدرسه به 
معیت یک آژان یک سره ما را به منزل بردند. خواهرم خدیجه با ما هم فکر بود و کم 
و بیش از وضع من خبر داشت، روزنامه ها، مجالت و چند کتاب که داشتیم میان لوله 
بخاری پنهان کرده بود. از جستجوی سرداری و آژان چیزی دستگیرشان نشد. بعداز 
یک روز توقف در زندان انزلی، مرا به رشت بردند. بعدها معلوم شد که در همان 
سال های 1309-1310 در بسیاری از شهرها منجمله تهران، رشت، آستارا، اردبیل 
وغیره عده دیگری از آزادیخواهان و مبارزین گرفتار پلیس شده بودند. بازپرسی چند 
روز طول کشید، هفته دوم رو برو کردن شروع شد. اول اسم خطوطی را آورد. خوب 
جریانات  تمام  او  آوردند.  که  را  شناسم. خطوطی  نمی  نه  شناسی؟  می  را  خطوطی 
حزبی، اسامی اعضای حوزه ما حتی صحبت هائی که قبل از گرفتاری اش با او کرده 
بودیم همه را پیش امینی گفت، سپس دو نفر دیگر را هم برای رو برو کردن با من 

آوردند. 

شمیده با دوستان و رفقایش سه سال و اندی که بدون محاکمه و حکم دادگاه در زندان 
انفرادی رشت ماند! باالخره شمیده را به اطاق شماره سه بردند. او می نویسد: همین 
که وارد اطاق شدم عده زیادی از دوستان و آشنایان که از انزلی آن ها را می شناختم 
ولی نمی دانستم که آن ها نیزعضو حزب هستند، دیدم و چند نفر از هم حوزه ایم را هم 
دیدم. در حدود 2۵ نفر در این اطاق جای داشتند. همه دور مرا گرفتند. تقریبأ همه شان 
می پرسیدند که چطور شد گیرافتادی؟ وقتی سراغ خطوطی را گرفتم، گفتند االن در 
اطاق دیگر است. پرسیدم علت گرفتاری آن ها چیست؟ همه آنان یک صدا اسم اسمعیل 

همتی را بردند. 

هم زنجیرانم ۵9 یا۶0 نفر بودند. این رقم بعد از این که به زندان افتادم دستگیرم شد، 
به هرحال عده ای که از دسته و یا گروه  ما بودند اکثراً  کارگران، کارمندان ادرات 
دولتی، چند معلم و محصل، چند نفرهم دارای شغل آزاد بودند. درمیان آن ها غیر از 
گیلک ها و فارس ها، چند نفرارمنی، دو نفریهودی ولی بیش از همه آذربایجانی ها بودند.1

نام»کاوه«  به  حوزه  اعضای  از  یکی  کشور  درشمال  شمیده:  نوشته  به  استناد  با 
دستگیرمی شود. کاوه آنچه را که راجع به اعضای حزب و تشکیالت می دانست همه را 
به امینی  )بازجوی شهربانی( گفته بود. او اولین شخصی را  که  لوداد اسمعیل همتی بود. 
همین کاوه چند سال بعد بازهم عده ای را در مازندران و بعد در رشت گرفتار پلیس کرد. 

بازجویان همتی را ترسانده بودند، فریب داده بودند. وقتی که اوگرفتار شد به اندازه ای 

1 - زندگی نامه شمیده صص۴1 و ۴2و۴7
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خود را باخته بود که هرچند روزی یک مرتبه به پلیس دم در می گفت: به آقای امینی 
بگوئید که من عرضی دارم!

از  را  همتی  وقت  هر  که  کردند  تعریف  بودند  شده  گرفتار  ازمن  قبل  که  رفقایی 
انفرادی برای»عرض« کردن پیش امینی می بردند چند روز نمی گذشت که عده ای  را 
به  بازپرسی خانم و بچه اش را  به زندان می آوردند. می گفتند که چندین مرتبه موقع 
اطاق بازپرسی می آوردند و آن  وقتی که همتی چشمش  به زن و بچه اش می افتاد فریاد 

بر می آورد»شما را به خدا با آن ها کاری نداشته باشید، هرچه می خواهید می گویم«.

خیانت اسماعیل همتی نه تنها برای تشکیالت خیلی گران تمام شد بلکه برای شخص 
خود او نیز بی اثر نبود. بعد از این که همتی هرچه داشت و نداشت به پلیس گفت او 
را به اطاق ما آوردند. همتی با ترس و لرز وارد اطاق ما شد، گوشه ای نشست، به 
کسی نگاه نمی کرد و همین که کسی از جایش تکان می خورد ترس و لرزش او زیادتر 

می شد. همه از او  رو گردان بودند کسی با او حرفی نمی زد.

درتاریکی شب کتک  بار  چندین  به سرآمد،  کم طاقت  رفقای  به هرحال، حوصله 
محکمی به او با مشت و لگد زدند. ای عجب صدائی از او درنمی آمد. بعدها این گونه 
کتک ها تکرار می شد و در این موقع همتی گریه کنان آهسته می گفت: بزنید، حق دارید 

من خائن هستم، بکشید مرا، من بی شرف و بی ناموس هستم!« 

 رفیق شمیده در برخورد به جریان بازجوئی ها و نحوی برخورد دستگیر شدگان با 
بازجوها می نویسد: شاید ضعف همتی و چند نفر دیگر درمقابل پلیس تا حدودی گناه و 

تقصیر حزب هم بود.

 آیا حزب نمی بایست به اعضایش چگونگی برخورد با پلیس و به طور کلی جواب 
یک مبارز در رو یاروئی با بازرس را یاد می داد؟ آیا کمیته مرکزی حزب نمی بایست، 
پنهانکاری )کنسپیراسیون konspiration( حزبی، حتی کارکردن در شرایط و محیط 

ارتجاعی را به اعضاء می آموخت؟!1  

تعدادی از اعضای ساده تشکل های کارگری بعد از بازجوی های همراه با آزارهای 
مسئولین  ولی  شدند.  آزاد  تعهد  سپردن  با  بازداشت  ماه ها  از  بعد  روحی  و  جسمی 
اتحادیه ها و فعالین حزبی همچنان در سیاه چال های رضاشاهی زیر شکنجه قرارگرفته 
وعده ای از رهبران جنبش کارگری و کمونیستی تیرباران و یا به دار آویخته شدند. 
بنوشته روزنامه پیکار بعد از تصویب قانون سیاه بیش از2هزار نفر دستگیر و تحت 
فشار و شکنجه قرارگرفتند. سرکوب جنبش های انقالبی، ازهم پاشیدن حزب کمونیست 
ایران و تشکل های کارگری و سازمان های دمکراتیک درطول 17سال)1293-1310 

1 - خاطرات شمیده ص74تا77
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( توسط حاکمان قاجار و رژیم دست نشانده پهلوی نتوانست مردم را به الک خود فرو 
برد و امید به رهائی از ستم و استثمار را در دل طبقه کارگر و طرفداران سوسیالیسم 
خاموش کند. اعتراضات مردمی و مبارزات کارگری ادامه یافت. به طوری که در 
سال1310 تعدادی از دانشجویان  مورد اعتماد دولت پس ازاعزام به اروپا در تماس 
با طرف داران حزب، در کلن با برگزاری جلسه ای خواهان آزادی کلیه ی زندانیان 
سیاسی و سرنگونی رژیم رضاشاهی به مثابه عامل امپریالیسم انگلیس شدند. درمونیخ 
دانشجویان با انتشار نشریه پیکار خاطره جان باختگان جنبش کمونیستی، کارگری و 

انقالب مشروطیت را گرامی داشتند.  

 تاریخچه اتحادیه های کارگری
از مرداد ١285 تا شهریور ١۳2۰

١- تحلیل سلطان زاده از اوضاع عمومی ایران در اوایل قرن بیستم١: ایران یکی 
از ثروتمندترین کشورهای شرق است، ولی رقابت جنایتکارانه ای که بین انگلستان و 
روسیه تزاری با شدت ادامه داشت، آن را درشرایط بی نهایت سخت قرار داده بود. 
سیاست استعماری این دو قدرت نه تنها جلوی رشد صنعت ملی را می گرفت بلکه وارد 
کردن تولیدات صنعتی ارزان از این کشورها، موسسات کوچک صنعتی داخلی را که 

در گذشته رشد قابل مالحظه ای داشته اند نیز به ویرانی محکوم می ساخت.

در نتیجه رقابت نا برابر بین تولیدات مانوفاکتوری و تولیدات صنعتی ده ها هزار 
پیشه ور، تولید کنندگان خرده پای گرسنه، محکوم به بیکاری، گدائی و مرگ شدند. 
آن ها میهن خود را ترک کردند به ترکستان، قفقاز، باکو، امریکا  وغیره پناه بردند. 
ده ها هزار دهقان نیز که تحت استثمار و خود کامگی شدید مالکین ارضی و حکام شاه 
از هستی ساقط می شدند، مجبور به مهاجرت شدند و با ملحق شدن به اولی ها ، با عرق 

وخون برای کشورهای خارجی ثروت می آفریدند.

3هزار مالک ارضی عمالً فئودال، زمین های زراعی کشور ما را در دست دارند، 
بیش از10میلیون دهقان تحت یوغ این نوکران منفور بورژوازی انگلیس رنج می برند.  
این بورژوازی همراه با انگل های بومی که توسط اعلیحضرت شاهنشاه ایران حمایت 
می شوند شدیدأ مورد نفرت ستمدیدگان قرار دارند.- درچنین شرایط اجتماعی بدیهی بود 
که قبل از شروع فعالیت سوسیال دمکرات ها، خبری ازتشکل و شیوه تفکر سوسیالیستی 
در بین نیروی کار نباشد. با گسترش فعالیت سوسیال دمکرات ها، درمنطقه قفقاز به 
ویژه در بین کارگران شاغل در صنایع نفت باکو و داخل کشور، رویدادهای مهمی در 
جنبش مردم ایران و طبقه کارگر از انقالب مشروطیت تا ایجاد اولین اتحادیه کارگری 

و نخستین اعتصاب کارگری با خواست سیاسی اتفاق افتاده است. 
1 -  نقل از اسناد تاریخی جنبش کارگری سوسیال دموکراسی و کمونیستی ایران
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 اعتصاب های متعددی از سال128۵شمسی درمناطق مختلف شکل گرفته که ناشی 
از تاثیرات بسط و گسترش افکارهای سوسیال دمکراسی دربین کارگران ایران بود. 
ناگزیراز  آگاهی  نا  و  فقر  دراثر  قفقاز  کاردرمراکز صنعتی  درابتدای  که  کارگرانی 
پذیرش هر کاری بودند، با کسب آگاهی طبقاتی درمیدان مبارزه دربازگشت به ایران 
با تبلیغ و ترویج افکار سوسیالیستی در جامعه، با تالش بسیار توانستند با کمک فعالین 
جنبش کمونیستی تشکل های اقتصادی و رفاهی خود را در شهرهای بزرگ و مناطق 

صنعتی بوجود آورند.

نوشته ای از رفیق سلطان زاده درباره تشکیل اتحادیه های کارگری
کوشش های اولیه  برای تشکیل اتحادیه ها  در ایران، از سال 190۶میالدی)128۵شمسی( 
یعنی از مرحله انقالب اول، آغاز شد. درآن موقع کارگران چاپخانه های تهران، که زیر 
نفوذ شدید دمکرات ها قرار داشتند، اتحادیه های خود را تشکیل دادند. ولی بعداً موقعی 
که ارتجاع تسلط یافت - و هنگامی که حزب دمکرات تغییر ماهیت داد و پیشوایانش 
پس از رسیدن به پست های وزارت، مدافع جدی تاج و تخت شاه شدند- این اتحادیه 
بدون این که به موفقیت چشمگیری برسد، منحل شد. این وضع تا سال 1918میالدی 
)1297شمسی( ادامه یافت. سالی که قحطی بی سابقه ، تقریبأ سراسر نواحی شمال 
گرانی  می شدندو  تلف  گرسنگی  از  نفر  وهزاران  صدها  و  بود  فراگرفته  را  ایران 
دایم التزاید خواربار، توده های  وسیع کارگران و زحمتکشان را به مرگ از گرسنگی 
تهدید می کرد.این بار نیز کارگران چاپخانه های تهران پیشقدم شدند واتحادیه های صنفی 
خود را تشکیل دادند. آنان بعد ازچند اعتصاب، دولت را وادارساختند که الیحه قرارداد 
دسته جمعی را که توسط خود آن ها تنظیم شده بود و روابط متقابل کارگران و کار 
فرمایان را معین می کرد، تصدیق نماید. ضمنأ تا حدی وضع اقتصادی خود را بهبود 
بخشیدند. دراین قرارداد، 8 ساعت کار روزانه، سیستم پرداخت اضافه کاری، بهبود 
کارگران  بزرگ  نسبتاً  موفقیت  این  شد.  مقرر  غیره  و  درمطبعه ها  بهداشتی  شرایط 
چاپخانه ها ، روحیه کارگران دیگر رشته ها را فوق العاده باال برد، به طوری که آن ها 

نیز به تدریج دست به تشکیل اتحادیه های خود زدند. 

نمونه هائی از مبارزات کارگران:
 درسال 128۴شمسی با فعالیت خستگی ناپذیر رفقا مرتضی حجازی، باقرنوائی، 
رضا قلی زاده، عبداله عماد، محمد پروانه، عبدالحسین گوشه، احمدالمع، شمسائی و 
ده ها کارگر دیگر با کمک حزب سوسیال دموکرات ایران اولین اتحادیه کارگری توسط 
برای  سال  درهمین  اتحادیه  اعتصاب  نخستین  و  شد.  تاسیس  چاپخانه ها  حروفچینان 
بهبود شرایط کار صورت گرفت؛ با برآورده شدن خواست بستن قرارداد دسته جمعی 

کارگران با صاحبان کار، اعتصاب با موفقیت پایان گرفت.



110

جنبشطبقهکارگراریان

ایرانی معادن مس هللا  وردی در  درسال128۵شمسی )190۶( حدود2۵00کارگر 
به طول  اعتصاب1۶روز  دادند.  تشکیل  را  اعتصابیون«  اصلی  ارمنستان »هسته ی 
انجامید و به همین سبب کارگران ایرانی معتصب را در واگن های باری ریختند و به 
سوی مرزایران فرستادند. درهمین زمان1۵0کارگران ایرانی به همراه کارگران روس  
و قفقازی ، درکارخانه ی نساجی سرمایه دار ایرانی به نام تقی یف، دست به اعتصاب 
زدند و از کنسول ایران خواستند به نفع آنان مداخله کند. کارگران حوزه ی نفت از این 

درخواست پشتیبانی کردند. 

در تابستان 128۵ شمسی کارگران شیالت بحرخزر) دریای مازندران ( در حمایت 
از انقالب مشروطیت دست به اعتصاب زدند. کارگران نانوایی های رشت درهمین سال 
جهت کسب اضافه دستمزد و سایر امکانات رفاهی اعتصاب کردند. و به خواست های 

خود رسیدند.

صاحب  لیازانف  علیه  انزلی  ماهیگیران  128۵)21نوامبر190۶(  آبان  در29   
امتیاز روسی شیالت اعتراض کردند. ماهیگیران در تلگرافخانه انزلی تجمع کردند 
و اعالم داشتند که از این پس همه ده ها ماهی هائی را که صید خواهند کرد برای خود 
نگه خواهند داشت. لیازانف برای صید هرماهی فقط یک شاهی به ماهیگیران می داد که 
این مبلغ را بسیار ناچیز می شمردند. حکومت سپاهیانی را برای سرکوب فرستاد و در 
اثر زد و خوردی که رخ داد یک ماهیگیر کشته شد. اما ماهیگیران تسلیم نشدند.  آن ها  
همچنین میانجیگری دو تن از رهبران با نفوذ محلی یعنی وزیر اکرم و شریعتمداری 
را نپذیرفتند و آن ها را کتک زدند و با نثار دشنام های فراوان پس فرستادند. اعتصاب 
درمیان مردم شمال آوازه بسیاری یافت و اهالی رشت می خواستند با تحریم کاالهای 

روسی احساسات خود را ابراز دارند.1

 در دی ماه 128۵ کارگران و کارمندان راه آهن تهران نیز به خاطر مسایل رفاهی 
به خواست های خود  اتحاد و همبستگی  توانستند درسایه  اعتصاب 12روزه  در یک 
برسند. در بهمن ماه همین سال کارگران چرم سازی تهران اعتصاب کردند و اعالم 

نمودند تا رسیدن به خواست های خود به اعتصاب ادامه خواهند داد.  

در دی ماه 128۵)ژانویه1907( تلگرافچیان تبریز برای دریافت حقوق عقب افتاده 
خود دست به اعتصاب زدند.

در اسفندماه کارگران تلگرافخانه تهران اعتصاب کردند.

دومین اعتصاب کارگران حرفچین چاپخانه های تهران در اسفند 128۵در دفاع از 
السلطنه ریاست مطبوعات کتک خورده بود، شکل گرفت و  اعتماد  از  کارگری که 
1 - نقل از اتحادیه های کارگری و قانون کار در ایران،1900-19۴1م. نوشته دکتر ویلم فلور ترجمه 

دکتر ابوالقاسم سری صص 1۴و1۵



111

جنبشطبقهکارگراریان

نهایتاً به بر کناری اعتماد السلطنه از مقامش منجر شد. 

 در پی فعالیت شبانه روزی فعالین کارگری و اعضای حزب سوسیال دموکرات 
اعتصاب بعدی کارگران چاپخانه ها در بهار سال 128۶با خواسته های زیر صورت 
روز مرخصی  یک  ساعت،   9 به  روز  در  از1۴ساعت  کار  ساعات  کاهش  گرفت: 
درهفته، افزایش دستمزد، ممنوعیت اخراج کارگران، تعطیلی اول ماه مه،  پرداخت 

1۵روز تا 2 ماه حقوق به ازاء هرسال کار به کارگر اخراجی  و... 

درتیرماه 128۶ اتحادیه کارگران چاپخانه ها به مثابه اولین تشکل کارگری درایران 
دراعتراض به عملکرد محمد علیشاه که با همدستی و حمایت شیخ فضل هللا نوری به 
با خواست  بود.  نیروی قزاق روزنامه های مترقی را توقیف کرده  زور سرنیزه های 
کامأل سیاسی دست از کار کشیدند و خواهان رفع توقیف روزنامه های “حبل المتین” و 
“صوراسرافیل” شدند و اعالم کردند تا رفع توقیف از این روزنامه ها به اعتصاب ادامه 
خواهند داد. این حرکت در تاریخ مبارزاتی کارگران ایران، اولین اعتصابی بود که به 
حمایت از آزادی مطبوعات و در دفاع از دستاوردهای انقالب مشروطیت توسط  یک 

تشکل کارگری برگزار می شد.1

اتحادیه  ما  اتحادیه شان می گوید:  درباره  تهران  ازکارگران چاپخانه های  احمد المع 
داریم - روزنامه حقیقت ارگان ماست مدیر روزنامه حقیقت هم مدیر اتحادیه ما میباشد، 
می  نویسد  روزنامه  در  مجاناً  را  ما  حوایج  و  مقاصد  می کند  دفاع  کارگران  ازحقوق 
اتحادیه  دستور  به  کند  اجحاف  یا  تعدی  کارگران  درحق  مطابع  از صاحبان  هریک 
کارش را تعطیل می کنیم گارسه ها2  را می ریزیم، درمطبعه را می بندیم - بر اثر اتحاد 
هیچ  یک از کارگران بیکارهم به جای کارگرانی که اعتصاب کرده اند مشغول کار 
به اتحادیه حاضر می شود پیشنهادات کارگران  نمی شوند باالخره صاحب کار اجباراً 
را قبول و تعهد می نماید، مزد روزهای اعتصاب را می دهد آن وقت فاتحانه مشغول 

کار می شویم.  

در سال 128۶شمسی )1907میالدی( کارگران و کارمندان پست و تلگراف جهت 
افزایش حقوق برای اولین بار دست به اعتصاب زدند.

اتحادیه کارگران برق درسال128۶شمسی)1907( به همت کارگران فعال این رشته 
با همکاری و هدایت حیدرخان عمواوغلی تشکیل می شود. اولین اعتصاب کارگران 
برق درهمین سال با خواست یک روز تعطیل درهفته، لباس کار، کمک به کارگرانی که 
موقع کارعلیل شدند و .... در این اعتصاب کارگران با دستیابی به بعضی درخواست ها 

1 - نقل از اسناد تاریخی جنبش کارگری سوسیال دموکراسی و کمونیستی ایران جلد چهارم از انتشارات مزدک
2 - درچاپخانه ها میزی با یک صد و چهارده خانه که حروف سربی درمیان آن خانه ها است و حروف 

چین برای درست کردن کلمات حروف  از آن بر می گیرد. گارسه محفظه  حروف سربی هست
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به اعتصاب خاتمه می دهند.1 

درصفحه 15و16 کتاب اتحادیه های کارگری وقانون کار در ایران- درباره اعتصاب 
کارخانه  کارگران   )128۶ اوت1907)10مردادماه  در2  است:  آمده  برق  کارگران 
برق امین الضرب درتهران اعتصابی را سازمان دادند. آنها خواستار شدند که باید در 
روزهای تعطیل درست مانند کارمندان دولت حقوق دریافت کنند و نیز از کارفرمایان 
جامه بهائی خواستند چون درحین کار جامه هاشان پاره می شد و ناچار بودند که سالی 
چند دست جامه فراهم کنند. سرانجام می خواستند که در هنگام انفصال از کار گواهی 
حسن اخالق به آن ها  داده شود و صندوقی برای بهداشت و تامین آن ها تاسیس گردد. 
زیرا که »درسراسر جهان معمول است که هرگاه برای کارگری درحین کار اتفاقی 
رخ دهد تا هنگام بهبود یافتن حقوق خود را دریافت کند و درصورت مردن به زن 
و فرزند او مقرری پرداخت شود«. این اعتصاب سه روز ادامه یافت و شهر دراین 

روزها از برق محروم ماند.

در19مردادماه 128۶)11 اوت 1907( کارگران تراموای تهران با این که شغلی 
ثابت داشتند خواستار شرایط بهترکار شدند، آن ها خواستند که در ایام تعطیل»همچنان 

که در جاهای دیگر دنیا مرسوم است« به آن ها حقوق داده شود.2 

در20مرداد 128۶ کارگران کارگاه  های نظامی دولتی و بانک  ها: اعتصاب کردند و 
خواستار دستمزد بیشتر شدند.

اعتصاب تلگرافچی  های  بندر انزلی  درشهریورماه 128۶: اوایل  شهریور 128۶ در بندر 
انزلی  تلگرفچی  ها  با خواست پرداخت دستمزد  های عقب   افتاده  دست به اعتصاب  می  زنند 

این  امورخارجه:  وزارت  عالِی  تحصیالت  دارای  مهر128۶کارکنان  اعتراض 
کارکنان به رفتار وزیرخارجه  ی جدید اعترض می  کنند. از نگاه معترضان، وزیر جدید 
با دعوت از افراد بی  کفایِت نا آشنا با وزارتخانه برای همکاری با خود، تعهداتش را 
زیر پا گذاشته بود. آنان وزیر را متهم می  کردند با بی  توجهی و نادیده گرفتن محرمانه 
بودن اموراین وزارتخانه به   طوری که هیئت  های خارجی به اسرار ملی پی برده بودند، 

شأن وزارت و ملت را پایین آورده بود. 

مهر128۶  درمهر128۶:  ایران  مقیم  خارجیاِن  ایرانی  خدمتکاراِن  اعتراض 
خدمتکاران ایرانی ای که برای خارجیان مقیم ایران کار می کردند، اعتصاب کردند. 
دیپلماتیک  هیئت های  برای  که  خدمتکارانی  از  و  دادند  تشکیل  را  خود  انجمن  آنان 

1 - به نقل از حبل المتین 1، 8۴، 27 جمادی آخر 132۵ق.– 1۵ مرداد128۶
2 - منبع روزنامه  حبل المتین شماره 87، هفدهم اوت 1907 نقل از» تاریخچه پیدایش سندیکاهای ایران 

و وظایف اجتماعی اتحادیه های کارگری« نوشته رضاروستا
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خارجی در پایتخت کار می کردند دعوت کردند که برای مبارزه به خاطر منافع شان 
به آنان بپیوندند.

 تشکیل انجمنی از سوی کارگران کفاش درمهر و آبان 128۶: مهر و آبان 128۶ 
کارگران کارگاه  های کفاشی یک انجمن مستقل تشکیل دادند و به عنوان وظیفه  ی میهنی 
خود، برای ممنوعیت ورود کفش  های خارجی و درعین حال بهبود کیفیت کفش  های 

ساخت کشور به مبارزه دست زدند.1

در۶ آبان ماه 1287)28 اکتبر1908(1۵0نفر ازکارگران سه دباغخانه )چرم سازی( 
تبریز با خواست شرایط بهتر کار و افزایش دستمزد اعتصاب می کنند. سازمان بخشیدن 
خواسته های  داشتند.  عهده  به  روسیه  دمکرات های  سوسیال  را  اعتصاب  رهبری  و 

کارگران عبارت بود از:

1- یک شاهی و نیم افزایش حقوق برای هر ُتن

2- انتصاب و انفصال کارگران و شاگردان باید با اجازه کارگران صورت گیرد.

3- بهبود وضع بهداشت

۴- پرداخت صورت حساب پزشکان توسط کارفرما

۵- پرداخت 50 درصد حقوق کارگر در هنگام بیماری

۶- کاستن از کار اضافی

7- پرداخت 200 درصد حقوق معمولی در صورت اضافه کاری

8- عدم اخراج کارگران اعتصابی درحین اعتصاب

9- پرداخت حقوق کارگر در زمان اعتصاب

10- کارگران شرکت کننده در اعتصاب را از کار محروم نسازند.

کارگران کمیته ای برای مذاکره درباره  این خواسته ها  با کارفرمایان تشکیل داده  بودند. 
در نتیجه در8 آبان1287)30 اکتبر1908( پس از آن که سه تا از خواسته هاشان)1و8 
و10( برآورده شد به  سر کار بازگشتند. هرگاه یکی از کارفرمایان، عضو کمیته مذاکره 
کننده را اخراج می کرد کارگران نخست برای سرکارگر اخراج شده کاری دیگرمی یافتند، 
سپس نامزدهائی را که قرار بود به جای او به کار گماشته شوند. ترغیب می کردند که 
از تصدی شغل او صرف نظر کند. با این که کارفرما برای تصدی شغل سرکارگر 
اخراج شده مزایائی بیشتر را قائل می شد هیچ کس برای تصدی آن داوطلب نمی شد، 1 

1 -نقل از یاشار دارالشفاء: گاه  شمار تحلیلی اعتصاب  ها و اعتراض  ها و تشکل  یابی کارگران در ایران 
منبع خسرو شاکری، 138۴: 13۶ 
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اعتصاب قایق رانان انزلی در1287: درسال 1287 قایق رانان بندر انزلی دست به 
اعتصاب زدند و ازدسترسی بازار برای بارگیری و باراندازی کشتی  های تجاری جلوگیری 
بود. لنگرگاه  از  موتوری  قایق  های  و  کرجی  ها  اخراج  کارگران  خواست  می  کردند. 

انزلی  گمرک  کارگران  1287شمسی  درسال  انزلی:  گمرک  کارگران  اعتصاب 
اعتصاب کردند و از بارگیری و باراندازی محموله  ها جلوگیری کردند

در آبان 1288شمسی مجلس دوم با امیدهای فراوان کار خود را آغازکرد. ترکیب 
نمایندگان مجلس ملی دراین دوره متشکل از دوگروه عمده اجتماعی، دموکرات عامیون 
و اجتماعیون اعتدالیون و چند گروه کوچک بودند. دمکرات ها خواهان اصالح قوانین 
پشتیبانی  از  که  وعلما  دربار  به  وابسته  نمایندگان  کاربودند.  قانون  اصالح  ویژه  به 
با طرح  مخالفت  به  بازاریان  حمایت  با  بودند؛  برخوردار  تزاری  روسیه  و  انگلیس 
بازاریان دمکرات ها را دشمنان  به تشویق  آیت هللا ها  اصالحی دمکرات ها پرداختند. 
قسم خورده اسالم نامیدند و مردم عوام را علیه آنان تحرک کردند. مرتجعین نه تنها 
طرح دمکرات ها را در مجلس باطل کردند، بلکه موفق شدند مشکالت جدی در سر راه 
فعالیت اتحادیه های کارگری ایجاد کنند. فعالیت اتحادیه کارگران چاپخانه ها و کارگران 
بارانداز، قایق رانان و ماهیگیران بندر انزلی که به خاطر موقعیت جغرافیائی خیلی 
بیشتر از دیگر بخش های کارگری تحت تاثیر افکار سوسیالیستی قرار داشتند در شرایط 

سختی قرار گرفتند. و 12 اتحادیًه کارگری نیز به زور منحل شدند.

دستور  به  دولت  مخالف  روزنامه های   )1910 مه   2۵(1289 خرداد  درسوم 
دولت سپهدار تنکابنی توقیف شدند. اولین اقدام سپهدار پس از کسب رای اعتماد از 
مجلس:  توقیف روزنامه ها بود، مخصوصأ روزنامه هائی که ارگان حزب دمکرات و 
مخالف دولت بودند. سپس عده ای توقیف وتبعید شدند. درمیان تبعید شدگان حیدرخان 
عمواوغلی و یارمحمدخان کرمانشاهی دیده می شدند.2 کارگران چاپخانه ها دراعتراض 
به عمل دولت دست به اعتصاب زدند. بعداز یورش پلیس و ضرب و شتم و دستگیری 
کارگران، مسئوالن اتحادیه در ساختمان مجلس تحصن کردند تا کارگران دستگیر شده 

آزاد گردند. خواست کلی اتحادیه عبارت بود از:

1- ساعت های کار در روز باید به ُنه ساعت کاهش یابد.

پنج  بین  باید براساس میزان  باشد. دستمزدها  باید ماهی سه تومان  2- حداقل مزد 
تا دوازده  درصد بنا به مبلغ دستمزد افزایش یابد به مثل باالترین میزان دستمزد که 
ماهیانه بین20 تا25 است باید پنج در صد افزایش یابد، گذشته از این ها باید دستمزدها 

به طور مرتب پرداخت شود.

1 نقل از اتحادیه های کارگری و قانون کار در ایران صص17و18 منبع رواسانی، بی تاریخ،388-89
2 - )نخست وزیران ایران نوشته دکتر باقر عاقلی ص 123
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3- اگر کارگری پس از شش ماه کار بی آنکه تقصیری کرده باشد از کار اخراج 
شود باید پانزده روز اضافه مزد بگیرد و اگر پس از یکسال کار، اخراج شود یک ماه 

اضافه مزد به او تعلق گیرد.

۴- اگرموسسه بخواهد این کارگر را عوض کند او حق پانزده روز دستمزد برای تعویض 
شغل  را  نیز دارد و دستمزد  این  مدت را می تواند از مالکان اصلی کار مطالبه کند.

۵- ویراستاران و مدیران باید با کارکنان خود با ادب رفتار کنند.

برابر  ونیم(  1/۵)یک  باید  هستند  شب کار  پیوسته  به  طور  که  کارگرانی  مزد   -۶
دستمزد کارگران روزکار باشد. چنانچه درمواقع خاص کارگران روزکار درشب کار 

کنند آن ها هم بر همین اساس باید مزد زیادتر بگیرند.

7-افزون برعیدهای رسمی که تعطیل است هفته ای یک روز کارگر باید تعطیل باشد.

8- چنانچه کارگری بیمارگردد باید مزد خود را تمام و کمال دریافت دارد اما به 
 محض  بهبود یافتن باید سرکار خود باز گردد.

9- درهر چاپخانه باید یک پزشک آماده خدمت باشد.

10- چنانچه کارگری به طور موقت از کار بیفتد باید دستمزد خود را تمام و کمال 
تا مدت سه ماه دریافت دارد.

11– اگر کارگری یک باره از کار بیفتد میزان خسارت استحقاقی او را باید کارفرما 
و نمایندگان کارگران تعیین کنند.

باید به خانواده اش پرداخت شود به  12– اگر کارگری بمیرد میزان خساراتی که 
 طریق باال تعیین می شود.

13– هر چاپخانه باید یک مدیر داشته باشد.

1۴–مقررات کار برای همه چاپخانه ها را باید مالکان چاپخانه ها و نمایندگان کمیته 
کارگران وضع کنند. 

دراثرمبارزه و همبستگی کارگران روزنامه ها اجازه انتشاریافت و سپهدار از کابینه 
کناره گیری کرد.1   

کارگران  خواسته های  و  ازاهداف  مردم  عموم  که  این  برای  کارگری  اتحادیه های 
آگاه شوند نخستین نشریه کارگری ایران را به نام »اتفاق کارگران« درتاریخ ۵ تیر 
1289خورشیدی مطابق با)27 ژوئن 1910( منتشر و دراولین شماره آن مطلبی تحت 
عنوان»غفلت ازحال رنجبران ایرانی« احوال کارگران توضیح دادند: در مملکت ایران 

1 )نقل از اتحادیه های کارگری و قانون کار در ایران صص20و21
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به هیچ وجه حقوق رنجبران معلوم نیست. هنوز در این مدت هیچ روزنامه یک سطر 
ازحقوق عملجات ننوشته است، هیچ ناطقی از حقوق عملجات کلمه به زبان نیاورده 
است، درهیچ حوزه و انجمنی از حقوق عملجات مذاکره نشده است، در هیچ کابینه 
اسم عملجات برده نشده است، هنوز کسی نگفت چرا عملجات ایرانی باید1۴ ساعت 
کار کنند، هنوز کسی نگفت چرا عملجات ایرانی باید برای یک جزئی حقوق سه ماه 
درعدلیه بروند، هنوز کسی نگفت چرا عملجات ایرانی باید عوض حقوق کتک بخورند. 

در1۴ماده  چاپخانه های  کارگران  خواست های  مجموعه  کارگران«  نشریه»اتفاق 
درخواست  روزانه،  کار  حداکثر9ساعت  شامل:  که  می رسانند  عموم  اطالع  به 
پرداخت  حقوق،  افزایش  درخواست  همراه  به  ماهانه  حقوق  تومان  سه  حداقل 
دریافت  درهفته،  تعطیل  روز  یک  درخواست  شده،  اخراج  کارگران  به  خسارت 
دیده،  آسیب  کارگران  به  خسارت  پرداخت  استعالجی،  مرخصی  حین  حقوق 
به  برابر  نیم  و  یک  پرداخت  شده،  فوت  کارگران  خانواده  برای  مبلغی  تعیین 
می یابد1.  انتشار  شماره  پنج  فقط  کارگران  اتفاق  نشریه   … و  کار  شب  کارگران 

از  پس  اتحادیه ها   در  متشکل  )1911م.(کارگران  شمسی  سال1290  اوایل  در 
موفقیت در برکناری سپهدار از نخست وزیری،  اتحادیه سراسری کارگران چاپخانه ها  

را  تشکیل دادند.

کارگری،  درجنبش  ساله  سه  فروکش  دنبال  به   اول  الملل  بین  جنگ  دوران  در   
فعالین جنبش کارگری و کمونیستی ایران تحت تاثیر افکارسوسیالیستی و بلشویک های 
روسیه توانستند حزب عدالت را بوجود آورند. متعاقب گسترش فعالیت حزب عدالت 
بار دیگر جنبش کارگری جان تازه گرفت. به طوری که کارگران نانوائی در واکنش 
به جمع آوری و احتکار گندم توسط محتکران وعوامل امپریالیسم انگلیس به منظور 
تامین آذوقه ارتش متجاوز انگلیس؛ توانستند، اتحادیه کارگران نانوا  را تشکیل دهند؛ 
و با سازمان دادن اعتصاب حکومت را مجبور کردند آرد نانوائی ها  را تامین کند و 
اتحادیه را به رسمیت بشناسد. درهمین زمان کارگران چاپخانه ها با احیاء کردن اتحادیه 

فعالیت خود را شروع کردند. 

کارگران  بین  باکو  در  درسال129۴)191۶(  اکبری   - آقایف  گروه حزبی  تشکیل 
مهاجر ایرانی: پس از سه سال رکود جنبش کارگری روسیه ناشی از ورود این کشور 
به جنگ جهانی اول، از اوایل سال 191۶ بار دیگر تالش  هایی در جهت نضج دادن 
آن آغاز گشت. در این میان کارگران ایرانی که شمار آنان به طور روزافزون بیشتر 
بودن  )اعتصاب   شکن  بودند  این جنبش  و گسترش  دربرابر رشد  مانع جدی  می  شد، 
به خاطر آگاهی کم(. به همین خاطر کمیته  ی باکوی حزب سوسیال دموکرات روسیه 

1 - نقل از-  تاریخ سندیکاها ایران – کمیته انتشارات بنیاد پاک
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تصمیم گرفت اعضای ایرانی این کمیته را تحت مسئولیت بهرام آقایف و محمدعلی 
اکبری مأمور تبلیغ و سازماندهی کارگران ایرانی شاغل درصنایع و معادن باکو کند. 
بیشتراعضای ایرانی تشکیالت باکو حزب کارگر سوسیال دموکرات روسیه، کارگرانی 
بودند که در جریان انقالب 190۵ روسیه به این حزب پیوسته بودند.  برخی از این 
در  و  بودند  کارگری حزب  فعاالن  از  اکبری  و  درویشی  آقایف،  بهرام  مانند  اعضا 
سازماندهی اعتصاب  ها  و تظاهرات کارگری باکو درخرداد 1293 )ژوئیه 191۴( 
نقش داشتند و به همین علت دستگیر و شش ماه زندانی شدند. گروه حزبی مذکور تا 
انقالب فوریه 1917)بهمن 129۵( روسیه به صورت مخفی در بین کارگران ایرانی 
فعالیت می  کرد. از اقدامات این گروه برای سازماندهی کارگران ایرانی، به جز اشاره  ی 
جعفر پیشه  وری به تبلیغات آنان در»معادن نفت   آلود سیاه و در روی نیمکت  های خشن 
و کثیف کارگری«، اطالعی در دست نیست. پس از انقالب فوریه و گشایش سیاسی 
آقایف - اکبری که همچنان عضو تشکیالت باکوی  ناشی از آن، گروه حزبی بهرام 
حزب کارگر سوسیال دموکرات بودند، مانند دیگر احزاب و گروه  های سیاسی باکو 
فعالیت خود را آشکار کردند و گسترش دادند. از جمله اقدامات مهم این گروه حزبی 
تشکیل»شورای  آنان،  منافع صنفی  از  دفاع  و  ایرانی  کارگران  کردن  متشکل  برای 
و  کارخانه  ها  در  شاغل  ایرانی  کارگران  شورا،  این  بود.  مهاجر«  ایرانی  کارگران 

معادن باکو را در برمی گرفت. 

به  صابون چی  محله  ی  ایرانی  کارگران   )1917 )مارس   129۵ اسفند  اعتصاب 
ایرانی  باکو(: کارگران  ایران در  )نماینده کنسولگری  اجحافات حبیب  هللا خان  خاطر 
در  بوند،  آمده  به   تنگ  خان  حبیب  هللا   میرزا  تعدی  های  و  اجحافات  از  که  محله  این 
اعضای  اردبیلی)از  غفارزاده  اسدهللا  میرزا   ،)1917 129۵)مارس  اسفند  اواسط 
هیأتی  رأس  در  خود  سخن گوی  و  نماینده  عنوان  به  را  آقایف-اکبری(  حزبی  گروه 
از کارگران به کنسولگری ایران درباکو فرستادند. غفارزاده شکایت  ها و تقاضا های 
کارگران ایرانی محله  ی صابونچی را با میرزا جوادخان سینکی کنسول ایران در میان 
گذاشت و خواستار عزل حبیب  هللا خان شد. در نتیجه  ی بی  توجهی کنسول به شکایت  ها 
و درخواست  های کارگران چهار روز بعد، درمراسمی که درمدرسه  ی اتحاد ایرانیان 
به عنوان جشن نوروز برگزار شده بود و تمامی چهره  های برجسته  ی جامعه  ی ایرانی 
باکو و همچنین اعضای کنسولگری حضور داشتند، غفارزاده و جمعی از کارگران 
که  غفارزاده  کردند.  بیان  آشکارا  را  خود  نارضایتی  و  آمده  مجلس  بدان  صابونچی 
از رسیدگی کنسول ایران به شکایت  ها و اجابت درخواست کارگران ناامید شده بود، 
خطاب به حاضران اعالم کرد»چون قونسول ایران به شکایت ما رسیدگی نکرده لهذا 
بایقوت]بایکوت[ کردیم و  خود ما آگنج مزبور را عزل و قونسول گری را هم ]…[ 
کار های خودمان را دیگر به آنجا واگذار نخواهیم کرد.« کنسول و اعضای کنسول گری 
ایران که گویی متوجه تغییر و تحوالت اوضاع باکو پس از انقالب فوریه و تأثیر آن 
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اتمام حجت غفارزاده را جدی نگرفتند و  ایرانی نشده بودند، سخنان و  بر کارگران 
مانند سنوات قبل از اقداماتی برای رسیدگی به شکایت  های کارگران دست  بر نداشتند. 
ادامه  ی پی گیری این موضوع از سوی کارگران به نمایندگی غفارزاده در نهایت به 
نفر از کارگران  انجامید که 20 اردیبهشت 129۶ )10مه 1917( حدود صد  اینجا 
محله  ی صابونچی به کنسول گری رفته، میرزا جوادخان را توقیف و او را وادار کردند 
تا هنگام ورود کنسول جدید، ساعدالوزرا، ساختمان  کتبا از مقام خود استعفا دهد و 

کنسول گری در تصرف آنان بود. 1 

در  روز کارگر سال129۶شمسی )اول ماه مه1917( کارگران  چاپچی با  دیگر 
می دادند.  شعار  نان  محتکران  علیه  تظاهرکنندگان  کردند.  تظاهرات  زحمتکشان 
کارگران با  مصادره و  پخش غله محتکران بین مردم به تظاهرات ادامه دادند. دولت 
اتحادیه  مبارزات   به   نتوانست  ولی  ا سرکوب کرد،  تظاهرات ر  نظامی  نیروی  با 

کارگران چاپخانه ها خاتمه دهد.

چاپخانه ها   کارگران  اتحادیه  درسال1297شمسی)1918میالدی(2000عضو   
اعتصاب  دو هفته ای خود را شروع کردند. کارگران توانستند خواسته های خود را به 

صاحبان کار و حکومت بقبوالنند. اهم خواسته های کارگران عبارت بودند از:

1-همه کارگران چاپخانه ها باید روزی هشت ساعت کار کنند.

2- دستمزد اضافه کار باید 150 درصد دستمزد روزانه باشد.

و صورت  بیماری  دوران  دستمزد  باید  کارفرما  کارگر،  بیماری  در صورت   -3
حساب های درمان را بپردازد. 

۴- اگر برای کارگر در حین کار دشوار نقص عضو شود؛ به طوری که نتواند کار 
کند کارفرما باید نصف  حقوق ماهیانه او را تا زمانی که چاپخانه دایر است بپردازد.

دریافت  با  جمعه  روز  تعطیلی  و  کارفرما  با  اتحادیه  دستجمعی  قرارداد  عقد   -۵
دستمزد به رسمیت شناخته شود 

۶-  اختالفات  کارگران با کارفرما باید با نظارت نمایندگان اتحادیه برطرف گردد و 
اگر کارگر اخراج  شود باید یک ماه قبل به او اطالع داده شود و حقوق یک ماه بعدی 

به  او پرداخت شود.

7-عالوه دریافت دستمزد برای تعطیالت  رسمی، ده روز مرخصی ساالنه با دریافت 
حقوق. 

1 - )نقل از یاشار دارالشفاء: گاه  شمار تحلیلی اعتصاب  ها و اعتراض  ها و تشکل  یابی کارگران در ایران 
منبع خسروپناه، 1388:۵-4و5و6و8(
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درسال 1297شمسی اتحادیه کارگران و کارکنان تلگراف خانه ها و پستچی ها با بیش 
از 2000 عضو احیاء شد. 

دراوج و اعتالی جنبش کارگری درسال های1298شمسی )1919میالدی( تا  1303 
شمسی )1923میالدی( تهران، رشت، انزلی و تبریز مرکز اصلی فعالیت اتحادیه های 

کارگری بود. 

انزلی به رهبری محمد آخوند زاده و  بندر  باربران و کارگران  اتحادیه  در گیالن 
مشهدی ابراهیم1 و حسین شوقی تشکیل می شود.

 با ایجاد اتحادیه کارگران صیاد، بشکه چی ها ، سپورها، خیاط ها، نجارها و آهنگران 
رضاحسن زاده  رهبری  به  گیالن  کارگران  مرکزی  اتحادیه  1298شمسی  درسال 
پیروزی  درپس  کارگری  جنبش  شدن  فعال  با  می شود.  تشکیل  چنگیز(  به  )معروف 
انقالب اکتبر تشکل کارگران تراموا، ساختمان و شیرینی پزی همراه با دیگر اتحادیه های 
اعتصاب  انگلیس  ایران–  وقرارداد1919میالدی  حکومت  با  درمخالفت  کارگری 
کردند. خواست اعتصابیون عالوه بر لغو قرارداد و اخراج ارتش انگلیس به رسمیت 
دراثر  بود.  روز  در  کار  ساعت  هشت  و  کارگری  اتحادیه های  تشکیل  حق  شناختن 
تعداد  )1920میالدی(  درسال1299 شمسی  کارگری  فعالین  روزی  و  شبانه  فعالیت 
اتحادیه های فعال به َده)10( رسید. دراواخر سال1299 اعضای اتحادیه های کارگری 
و سیصد  تعداد هشت هزار  این  از  که  است  نفرگزارش شده  بیست هزار)20000( 
)8300( نفر دراتحادیه های تهران عضو بودند. - شورای اتحادیه مرکزی تهران- در 

همین سال به همت فعالین کارگری بوجود آمد. 

از  شده  ارائه  آمار  براساس  کارگری  جنبش  فعالیت  اوج  در  ایران  اجتماعی  بافت 
طرف بخش اقتصادی دانشگاه اکسفورد عبارت بود از: جمعیت ایران 11370000 
نفر بوده که 21% آن )2390000 ( نفرساکن درشهرها و 79% آن در مناطق روستائی 
)8980000 نفر( ساکن بودند. برپایه گزارش محمد دهگان به دفتراجرائی بین الملل 
سندیکاهای سرخ از جمعیت 200 هزار نفری تهران ۵0 هزار نفر یعنی 2۵% کارگر، 
در تبریزاز جمعیت200هزارنفری 30هزارنفر 1۵% کارگر، در رشت از۴0 هزارنفر 
1۵هزار نفر37/۵% کارگر و دربندر انزلی10هزار کارگر در بخش های مختلف کار 
می کردند. حزب کمونیست با در نظر داشتن آمار ارائه شده با استفاده از شرایط نسبتاً 
باز سیاسی قبل از به سلطنت رسیدن رضا خان ، در تبریز، اصفهان، تهران و بیشتر 
شهرهای جنوبی و محالت کارگری حوزه های مخفی کارگری تشکیل داد. روزنامه های 
حزب و اتحادیه های کارگری نقش تبلیغاتی موثری در پیشبرد اهداف جنبش کارگری و 

1 - مشهدی ابراهیم رئیس اتحادیه و استاد غالمحسین نجاراز فعالین اتحادیه مرکزی گیالن  بعداز به 
سلطنت رسیدن رضاخان دستگیر و در زندان رضاشاه در راه دفاع از آرمان های رهائی بخش طبقه 

کارگر جان می بازند.
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حزب داشتند. دامنه مبارزات جنبش کارگری دراثر فعالیت کارگران پیشرو و اعضای 
رفقا:  ناپذیری  خستگی  فعالیت  با  تهران  در  و  یافته  گسترش  ایران  کمونیست  حزب 
سیفی، مرتضی حجازی و محمد تنها، جنبش کارگری بعداز سرکوب های مداوم دوباره 
جان تازه ای گرفت به طوری که در اثر فعالیت کارگران پیشرو و حزب کمونیست بیش 
فعالین جنبش کارگری درتهران  ایجاد شد.  اتحادیه کارگری درسراسر کشور  از10 
با متحد  اتحادیه های تهران را  توانستند درسال1299شمسی )1920میالدی( شورای 

کردن 9 اتحادیه ذیل ایجاد کنند:
 1- کارگران چاپخانه ها با 180عضو،

 2- خبازان با 3000 عضو،
 3- خیاطان با 200 عضو،
 ۴- کفاشان با 1800عضو،

 ۵- شاگرد مغازه ها با3۵0عضو،
 ۶- کارگرقنادی ها با300 عضو،

 7- کارگران پست و تلگراف با 270 عضو،
 8- کارگران زر دوزی با 1۵0 عضو

 9- اتحادیه کارکنان تجارتخانه ها با 2۵0 عضو، بوجود آمد.
شورای  ابتکار  به  بنا  داشتند.  نماینده  نفر  سه  اتحادیه ها  از  هریک  شورا  دراین   
مرکزی تهران، در شهرهای بزرگ، کارگران با برگزاری مراسم بزرگداشت اول ماه 
مه روز جهانی کارگر، قدرت و عزم خود را برای به دست آوردن آزادی و رهائی از 

سلطه مرتجعین و امپریالیسم انگلیس به نمایش گذاشتند.  

درهمین زمان)1299شمسی( کارگران پیشرو تبریز نیز تشکلی به نام حزب کارگران 
شباهت  کارگر  طبقه  سیاسی  حزب  به  بیشتر  که  کارگری  تشکل  این  آورند،  بوجود 
داشت، توانسته بود از مجموع 30 هزار کارگر آذربایجانی بیش از3000 کارگر را 
این  آمده است »تنها کسانی می توانند به عضویت  این تشکل  جذب کند. درمرامنامه 

حزب در آیند که از طریق استثمار کار دیگران زندگی نکنند. 1 

تضاد  تشدید  منظور  به  کارگران(  )حزب  تبریز  اتحادیه  ی  می  نویسد:  سلطان زاده   
را  اینان  گرفت  تصمیم  بازار،  کوچک  مغازه  های  صاحبان  و  بزرگ  مالکین  بین 
بر حسب حرفه  شان متشکل سازد. جلسه  ی نمایندگان حرفه دفترعمومی انتخاب نمود که 
مسایل مهم را درتوافق با دفتر اتحادیه تبریز، حل می  نمود. بدین سان نه  تنها رهبری 
ایدئولوژیک، بلکه همچین رهبری عملی این سازماِن وسیع که به دور خود بیش از 
1 - از گزارش محمد دهگان به بین الملل سندیکاهای سرخ نقل از »سندیکالیزم درجنبش کارگری ایران 

درفاصله سالهای2۵-1320« نوشته تورج اتابکی ص2
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اتحادیه ]حزب کارگران[ است. مهمترین  آورده است، در دست  12هزارعضو گرد 
تصمیمات ممهور به امضای ارگان اجرایی اتحادیه ]حزب کارگران[ است. مثالً در 
سال گذشته بنا بر پیشنهاِد اتحادیه، در بازار تخفیِف 20 درصد کرایه  ی مغازه از طریق 
انقالبی تحقق یافت. و از این جاست خشم صاحباِن مستغالت بازاِر]تبریز[. ولی اینان 
قادر نبودند کاری کنند، زیرا هر مغازه با تکیه بر تصمیم حزب کارگری قاطعانه از 

پرداخت بیش از80 درصد کرایه  ی سابق سرباز زد. 

اعتصاب آذر 1299 )دسامبر 1920( کارگران ایرانی در اعالم همبستگی با کارگران 
هندی در پاالیشگاه نفت آبادان: دراین تاریخ حدود 2000 کارگر هندی پاالیشگاه نفت 
آبادان برای مطالبه  ی دستمزد بیشتر و بهبود وضع معیشت شان دست به اعتصاب زدند. 
طولی نکشید که کارگران ایرانی پاالیشگاه نیز به آنان پیوستند. گستردگی اعتصاب 
مدیران شرکت نفت را وادار کرد تا به پذیرش برخی از خواسته  های آنان تن دهند )در 
این زمان شمار کارگران شرکت نفت به 123۴2 می  رسید که از اینان 3۶1۶ تن هندی 

بودند و 8۴۴1 تن ایرانی و بقیه از ملت  های دیگر بودند(

 اعتصاب دوم پاالیشگاه آبادان دراسفند1299 )مارس 1921(: این اعتصاب  را  
دوباره کارگران هندی در23 اسفند 1299 )1۴ مارس 1921( آغاز کردند و در کوتاه 
مدتی کارگران ایرانی نیز به آنان پیوستند. خواست کارگران در این اعتصاب افزایش 
دستمزد بود. ولی واکنش شرکت این  بار به  دور ازهرگونه سازش و عقب  نشینی بود. 
شرکت نفت از شیخ خزعل خواست تا تمامی اعتصابگران ایرانی را بازداشت کند، 
که کرد. سپس نوبت به کارگران هندی رسید. شرکت نفت ایران و انگلیس رأی به 
بازگرداندن این کارگران به هند داد و نزدیک به 2000 کارگر هندی را با دو کشتی 

به کشورشان بازگرداند.1 

سال1300  مهرماه  در  تهران«:  کارگری  اتحادیه  های  مرکزی  »شورای  تشکیل 
در  سرانجام  و  رسید.  اتحادیه  ده  به  تهران  در  کارگری  اتحادیه  های  تعداد   )1921(
همان سال برای این   که  کارگران حضورخود درعرصه  ی سیاسی کشور را به نمایش 
بگذارند و به خواسته  های شان هویتی ملی دهند، درهمان سال با یکدیگر متحد شدند و 

»شورای مرکزی کل کارگران تهران« را تشکیل دادند.

در آبان1300)اکتبر 1921( به دنبال ضرباتی که شهردار تبریز به یکی از اعضای 
حزب زده بود، حزب از استاندار خواست تا شهردار را برکنار سازد، ولی استاندار 
از پذیرش این امر سرباز زد. حزب در مقابل درصدد برآمد از نفوذ خود استفاده کند 
امتیازاتی،  و بازار را به تعطیلی بکشاند. ولی به دلیل عقب  نشینی استاندار و کسب 
حزب از این کار چشم پوشید.1 در پرتو این فعالیت ها بود که در آذرماه 1300شمسی 

1 - اتابکی، 1397:111و112و12۴
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شورای  توانست  سوسیالیست  حزب  کمک  با  کمونیست  حزب  سال1921(  )نوامبر 
متحدۀ اتحادیه های کارگران ایران را با شرکت 1۵ اتحادیه ی موجود در سراسر کشور 

بوجود آورد.

چاپخانه  ی  کارگران  وقتی  زمستان1300:  در  مجلس  چاپخانه   کارگران  اعتصاب 
مجلس برای افزایش دستمزدشان اعتصاب کردند، درخواست  شان برای افزایش دستمزد 
با  با دادن ده روز مرخصی ساالنه  با اکراه،  البته  تنها پذیرفته نشد، بلکه دولت،  نه  

دستمزد موافقت کرد.2 

 کارگزاران طبقه حاکم جهت تفرقه بین کارگران اقدام به ایجاد تشکل های حکومتی 
سندیکای صاحبکاران  آورد.  بوجود  کارگری  تشکیالت  نصرالدوله  شاهزاده  کردند. 
ایجاد شد. شورای متحده با برگزاری جلسات و انتشار روزنامه حقیقت ماهیت ارتجاعی 

این تشکل ها را افشاء می کرد.

شماره   نخستین  انتشار  با  ماه1300)28دسامبر1921(  دی  در7  متحده  شورای 
روزنامه حقیقت با شعار»رنجبر روی زمین اتحاد« درسرتیتر روزنامه نوشت: حقیقت 

روزنامه ایست اجتماعی، طرفدار رنجبران و اتحادیه های کارگران.

کمیته  اعضای  از  بهمن شیدانی هرسه  و  پیشه وری  دهگان، سید جعفر  سید محمد 
مرکزی ح.ک.ا. از نویسندگان روزنامه حقیقت بودند. عالوه براین سه رفیق، ز.  فروزش 
، ا. فردون، ح. امید و ع. موید نیز با روزنامه همکاری می کردند. روزنامه حقیقت 
نخستین روزنامه کارگری بود که ماهیت فاسد حکومت را به مردم نشان می داد. در 
سرمقاله نخستین  شماره  حقیقت نوشته شده: امروز باید این بنای پوسیده چندین هزار 
ساله را خراب کرده، به  جای آن بنای نوی گذارد. امروز باید کلیه بدبختی و گرسنگی 
را از میان برداشت. امروز باید کلمه کار را به جای کلمات سرمایه و ثروت قایم کرد.

به واسطه  را  دیگران  بیکار حیات خود و  داد که مشتی  اجازه  نباید  دیگر  امروز 
بیکاری معدوم کنند. امروز باید انسان ها عموماً به خوشبختی و سعادت زندگی کنند.3

مولیتور  ستم های  و  دزدی ها  وتلگراف،  پست  کارگران  اتحادیه  زمستان1300  در 
رئیس بلژیکی اداره تلگراف خانه و پست را افشاء و اسناد اختالس او را منتشر کرد . 
دولت قوام در حمایت از مدیر بلژیکی عضویت کارکنان دولت در سندیکاها را ممنوع 
کرد. اما تالش کارگران اتحادیه تلگراف ادامه یافت و روزنامه - حقیقت – دزدی های 
مولیتورمدیر بلژیکی تلگرافخانه را کماکان فاش کرد. با تالش اتحادیه سرانجام دولت 
مجبور به اخراج مولیتور شد و برای سندیکای کارگران پیروزی دیگری رقم خورد.

1-  محمودی و سعیدی، 1381: 133
2 - اتابکی، 1397: 111

3 - روزنامه حقیقت، تهران هفت دیماه 1300نقل از پیدایش حزب کمونیست ایران ص228و 229
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در سوم دی ماه 1300)2۴ دسامبر 1921( مصادف با صدراعظمی قوام السلطنه، 
معلمان تهران که۶ماه هیچ دستمزدی دریافت نکرده بودند، 22روزدست از کار کشیدند 
و با همراهی دانش آموزان خویش اعتصاب کردند. اعتصابی که تمام فضای سیاسی 
آن روزها را تحت تاثیر خود قرارداد. 21 دی ماه تظاهرات دانش آموزان و معلمان 
با حمله خشونت بار پلیس پراکنده شد، اما اعتصاب همچنان ادامه یافت. آخرهمان ماه 
دولت قوام سقوط کرد. دولت جانشین با پرداخت بخشی از دستمزد معلمان به اعتصاب 
خاتمه داد. معلمان به سرکالس های خود برگشتند. سرمقاله  شماره دوم روزنامه حقیقت 
به قلم محمد دهگان راجع به اعتصاب معلمین با عنوان - در اطراف قضیه فشار- در 
جواب مقاله – قضیه فشار- با امضای »ی.کا« که در نشریات ایران چاپ شده بود، 
بود، ی. کا ناشناس درمقاله خود اعتصاب معلمین را نتیجه ساده لوحی و عجز آن ها 
و القائات دشمنان قلمداد کرده بود. محمد دهگان درجواب می نویسد: اوالً اطالق لفظ 
لوح  ساده  نمی توان  را  معلم  است.  کافی  شخصی  علمی  مراتب  فهماندن  برای  معلم 
گفت؛ و دیگر مقاله نویس ما عدم صحت دو تهمت دیگر خود را که عبارت ازعجز و 
فقدان حس وطن پرستی باشد، در ستون دوم با ذکر این جمالت ثابت می کند. ] وقتی 
قرارداد ایران و انگلیس امضاء و منتشر شد، اول گروه اجتماعی علیه آن قیام کردند، 
معلمین و سپس شاگردان آن ها بودند. درتعقیب اظهار این احساسات بود که قرارداد 
لغو و باطل شده و از درجه اعتبار ساقط گردید.[ بلی، درموقعی که کاسه لیسان متملق 
دور قراردادچی ها گرفته، در توصیف زبردستی و وطن پرستی آن ها مقاله می نوشتند، 
با شهامت خود را در  یعنی رنجبران عالم دانش، سرهای  انشاء می کردند،  سرودها 
تبعید  و  از حبس  و  نیاورده  فرود  است،  استفاده چی ها  معبود  که  مقابل گوسالۀ طال 
هراسناک نشده، بی باکانه بر خصم حمله آوردند. محمد دهقان در این مقاله مقاصد پست 

دشمنان اتحادیه معلمان را به وجهی قاطع افشاء کرده بود.

 دردومین  مقاله این شماره درباره مسائل اساسی جنبش کارگری مقاله ای تحت عنوان 
»موازنه حیات« با امضاء - اتحادیه عمومی کارگران تهران - به سئواالت»اتحادیه 
چیست؟«، »کارگرچیست؟«، »او چرا باید تشکیالت خود را بوجود آورد؟«، »وظیفه 
تشکیالت های کارگری در ایران چیست؟« براساس تفکر سوسیالیستی درحد توان پاسخ 
اتحادیه های کارگری  نوشته شده:  اتحادیه کارگری چیست؟  پاسخ سئوال –  داده، در 
انجمن هائی است که برای جلوگیری ازاجحافات و تعدیات طبقات حاکمه و حفظ حقوق 
و وسایل حیات و تنویر افکار طبقه کارگرازجانب کارگران تأسیس می گردد و طرز 
از  می نویسد:  حاکمه  هیئت  نویسان  میرزا  درجواب  و  است.  انتخابی  آن  تشکیالت 
و  بروکرات ها  از  بعضی  گردیده،  تشکیل  کارگری  اتحادیه های  درتهران  که  موقعی 
دشمنان سعادت عمومی فریاد می کنند که در ایران کارگر نیست و تشکیالت کارگرهم 
پاسخ  به سئوال »واقعأ چه کسی را کارگر می توان گفت« چنین  ندارد. و  موضوع 
می دهند: کارگر کسی است که فقط از رنج و زحمت شخصی خود بدون استفاده از 
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سرمایه و ملت زندگانی خود را تأمین نماید و در ضرورت ایجاد اتحادیه های کارگری 
بلوغ طبقه  از رشد و  اتحادیه ها حاکی  این گونه  نیز تشکیل  ما  می نویسد: درمملکت 
زحمتکش می باشد و اولین قدم های آن ها نیزمانند اقدامات کارگران مطابع برای تحصیل 
قرارداد عمومی ... دلیل و برهانی واضح می باشد.1 تشکیالت حزب کمونیست ایران 
در آذربایجان در بوجود آوردن اتحادیه های کارگری و معلمان و روشنفکران در تبریز 
و دیگر شهرهای آذربایجان نقش فعالی داشت. مجله هفتگی »تکامل« ارگان اتحادیه 

کارگری تبریز با مسئولیت میرعلی اکبرسراج دربین کارگران پخش می شد.

روزنامه کارگر درخوی به مدیریت میرمهدی یکی از اعضای فعال ح.ک.ا. بود که 
نخستین مدرسه دختران در خوی با تالش او تاسیس شد.2 

 در رشت روزنامه »پیک ایران« ارگان زحمتکشان گیالن منتشرشد و اولین بیانیه 
خود را با عنوان- دهقانان فقیر بیدار شوید -  منتشر کرد. این یکی از نخستین حرکت ها 

برای بیداری دهقانان ایران بود. 

بر بستر مبارزات کارگری و گسترش فعالیت حزب کمونیست چنان شگفتی دربین 
می نویسد:  دوران  آن  ازخاطرات  نساجی  کارگران  از  یکی  که  شد  آفریده  کارگران 
سال1300شمسی زمستانش سخت بود چند نفر درگوشه یکی از قهوه خانه ای خزیده 
بودیم رفیقی پیدا کرده بودیم نامش احمد المع و ازکارگران مطابع تهران بود می گفت 
مدیر  هم  حقیقت  مدیر روزنامه  است  ما  ارگان  حقیقت  داریم – روزنامه  اتحادیه  ما 
اتحادیه ما می باشد، از حقوق کارگران دفاع می کند مقاصد و حوایج ما را مجاناً در 
روزنامه می نویسد هریک از صاحبان مطابع در حق کارگران تعدی یا اجحاف کند به 
دستور اتحادیه کارش را تعطیل می کنیم گارسه ها را می ریزیم، درمطبعه را می بندیم 
- براثر اتحاد هیچ یک از کارگران بیکارهم  به جای کارگرانی که اعتصاب کرده اند 
مشغول کار نمی شوند باالخره صاحب کار به اجبار در اتحادیه حاضرمیشود پیشنهادات 
کارگران را قبول و تعهد می نماید، مزد روزهای اعتصاب را بدهد، آن وقت فاتحانه 
مشغول کار می شویم. خالصه رفیق ما به قدری از محسنات اتحادیه و روزنامه حقیقت 
توصیف کرد که ما عاشق اتحادیه شدیم . یک روز بعداز ظهرآقای سید محمد دهگان 
اولین رهبربزرگوارکارگران ایران برای انجام کار ما به قهوه خانه چاله حصار آمد، 
کارگاههای  از  دهگان  محمد  نخست  بود.  محل  درهمین  ما  بافی  پارچه  کارگاههای 
پارچه بافی را بازدید کرد، از وضع حال کارگران دقیقأ پرسید... پس از یک هفته تمام 
کارگران را در خانه ای دعوت کردیم  با حضور شادروان دهگان و شادروان جلیل 
زاده انتخابات کارگران به پایان رسید - نویسنده به سمت نمایندگی و مدیریت اتحادیه 
انتخاب شدم. روز اول از طرف اتحادیه تصمیم به اعتصاب گرفته شد چون هر یک 

1 - روزنامه حقیقت، تهران هفت دیماه 1300نقل از پیدایش حزب کمونیست ایران ص229و230
2 - نقل از پیدایش ح.ک.ا ص232
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مبلغ مختصری به عنوان پیشمزد )مساعده( گرفته بودیم قدرت تعطیل چند روزه را 
داشتیم اعتصاب با کمک دهگان با موفقیت کامل به پایان رسید و اجرت بافندگی از سه 
به چهار عباسی ترقی کرد- این پیش آمد کارگران نساج را نسبت به اتحادیه عالقمند 
نمود، نویسنده با دو نفر برای شرکت در جلسات اتحادیه مرکزی کل کارگران انتخاب 
و معرفی گردیدیم، در اتحادیه مرکزی نمایندگان اتحادیه های کارگران تهران را که 

نام شان نوشته می شود مالقات نمودیم . 

نمایندگان اتحادیه کارگران مطابع تهران: آقایان باقرنوائی،  محمد پروانه   وعبدالحسین 
سادات

نمایندگان اتحادیه کارگران کفاشخانه تهران: آقایان مهدی حقیقت)کی مرام(، حسن 
مسگرزاده ) بهرامقلی( و علی اکبر اسکافی و آقای سلمان قالب تراش هم مدتی نماینده 

مرکزی بود.

نمایندگان اتحادیه کارگران نانواخانه تهران: آقایان شیخ رسول و شاطرعلی خلج و 
میرزا عباسعلی بودند.

نمایندگان کارگران دواساز: آقایان محمدتقی ناصحی و دونفر دیگر

اتحادیه معلمین که از روشنفکران وزارت فرهنگ تشکیل شده بود. نماینده مرکزی 
آنان: آقایان حسین امید، ابوالقاسم رجائی و ابوالفضل لسانی بودند.

نمایندگان اتحادیه کارکنان وزارت پست وتلگراف: آقایان حبیب هللا سعیدی و علیرضا 
انصاری وعباس مصداقی وگاهی شادروان سید محمد صفوی و زمانی آقای محمود 
ابری بودند، آقای مصداقی از نمایندگان مبرز و فداکار بود که مدتی گرفتار حبس و 

شکنجه نظمیه شد.

آقایان  بود:  شده  تشکیل  روزی  آن  رفتگران  از  که  شهرداری  کارکنان  نمایندگان 
منوچهر احمدی و محمود رامز بودند

اتحادیه کارگران بناءخانه تهران که نماینده مرکزی آنان شاد روانان استاد میرزا علی 
طرفدار و استاد محمد بناء بودند، مرحوم طرفدار از نمایندگان عالقمند و فداکاربود که حبس 
و زجرهای زیادی کشید و باالخره جان خود را در راه پیشرفت مقصود مقدس خود فدا کرد.

اتحادیه کارگران سیگاری که نماینده آن ها عباس آقا سیگاری بود.

اتحادیه کارگران حمامی که نماینده آن ها آقای رضا پا برهنه بود

ابوالقاسم  سید  و  زاده  جلیل  آن ها  نمایندگان  که  تهران  بزازخانه  کارگران  اتحادیه   
معروف به آقا کوچولو و آقای سید عالء الدین نقوی بود 

 نماینده مرکزی شاگردان تجار تهران آقای سید عبدالغنی بود این شخص فعأل در 
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خدمت اداره کل آمار و ثبت احوال است )به طوری که رفقا از یادگارهای دوره های 
محبس حکایت می کردند این شخص مدتی درسلک مفتشین مخفی نظمیه درگاهی خدمت 

کرده است!(

باقر  آقایان سید عبدهللا موسوی و محمد  باف طهران  پارچه  اتحادیه کارگران  از   
آقای  بودند.  یزدی  مدرسی  کمال  سید  و  کاشانی  رضا  مشهدی  شادروان  و  فخریان 
کار  به  درقزوین  فخریان  آقای  و  مشغول  بنائی  و  سنگتراشی  کار  به  فعأل  موسوی 
بافندگی اشتغال دارد که قریب 3 ماه هم در محبس نظمیه با سختی ها به سر برده، آقای 

مدرسی هم منتظر خدمت وزارت دارائی و ساکن سمنان می باشد.

 از اتحادیه حماالن انزلی آقای میرزا محمد آخوند زاده به مرکز معرفی شده بود- این 
شخص از نمایندگان روشنفکر و با شهامت بود که بیشتر اوقات در بیغوله های نظمیه 

گرفتار پنجه مامورین ... بود

مراجعه  مرکزی  اتحادیه  به  نفر  چندین  تافتونی  نانوائی های  کارگران  طرف  از 
می کردند و ازکارگران جوراب باف هم اشخاصی می آمدند از دسته اخیر محمود آقا 

نامی را می شناختم 

نویسنده به سمت منشی اتحادیه مرکزی نوشتن دفاتر و صورت جلسات و مکاتبات را 
عهده دار بودم... عده نمایندگان اتحادیه مرکزی به 30 تا 40 نفر بالغ می شد، شب های 
جمعه جلسه اتحادیه مرکزی ابتدا در اداره روزنامه حقیقت)خیابان لختی کوچه غفاری( 
و بعدأ در خانه هائی که در خیابان ناصریه و اول بازار با مال االجاره مختصری تهیه 

شده بود تشکیل می گردید.

چنان که بعدأ دانستیم اواخر سال1298شمسی اولین انتخابات اتحادیه کارگران مطابع 
بود به سمت  انجام می شود، شادروان دهگان که مدیر داخلی روزنامه رعد  طهران 
مدیر و آقای ابراهیم ناهید که صفحه بند مطبعه روشنائی بود به سمت منشی اتحادیه 

انتخاب می شوند.

سیدضیاءالدین مدیرروزنامه رعد دو روز بعداز انتخابات کارگران ساعت 7 صبح 
به اداره آمده کارکنان مطبعه را دردفتر احضار و به آنان می گوید: دیروز در سفارت 
انگلیس موسیو هاوارد رئیس شعبه سیاسی سفارت از من گله کرد و گفت: )در مطبعه 
شما اتحادیه کارگران چاپخانه ها تشکیل شده(... توقع دارم آقایان راضی نشوند آبروی 
من درسفارتخانه بریزد- عجالتاً تمنا دارم هریک ازآقایان به همکاری من مایلند دست 
از کار اتحادیه و اجتماعات مشابه آن بردارند. و هریک مایل به ادامه خدمت نباشند 
مختارند. همان روز آقای ابراهیم ناهید از منشی گری اتحادیه مستعفی گردیده )و تا 
خدمت  از  شادباد  روانش  که  دهگان  مرحوم  ولی  می دهد(.  ادامه  خدمت  به  امروز 
روزنامه رعد کناره گیری نموده مستعفی می شود. این شخص مدت ها در نهایت عسرت 
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و تهیدستی امرار حیات نمود. و در راه عقیده مقدس خود ازهرگونه فداکاری خوداری 
نکرد. واقعأ عملیات این شخص سرمشق کاملی برای رفقا و هم مسلکان ما بود.1 

شکل گیری اتحادیه های کارگری و عقد قرارداد دستجمعی و دفاع از حقوق کارگران 
و زحمتکشان توسط شورای مرکزی و به خطر افتادن منافع هیئت حاکمه واکنش ضد 
کارگری مرتجعین را در برداشت. در جلسه 60 دوره چهارم مجلس که روز دوم بهمن 
ماه 1300شمسی)22 ژانویه1922( برگزارشده نخست سلیمان میرزا خواهان وضع  
تا تکلیف همه مردم درست شود  بین کارگر و کارفرما شد  قانون برای روابط  یک 
و اسباب رفاه و آسایش عموم حاصل آید. سپس سید یعقوب نماینده مجلس درجواب 
هرکسی  نداریم  درایران  کارگرانی  هنوز  ما  واال  حضرت  می گوید:  میرزا  سلیمان 
کارفرما است اگر خدا بخواهد و کشور ما اهمیت یابد و بازرگانی و کشاورزی آغاز 
شود و کارخانه ها بنیان یابند، در آن هنگام قانون کارگر- کارفرما تهیه خواهد شد اما 
حاال نه کارگر داریم، نه کارخانه، نه راه آهن که برای آن کارگر داشته باشیم. بنابراین 

در این کشور مشکل کارگری واقعیت ندارد. 

به این سخنان دو روز بعد در شماره 12روزنامه حقیقت درمقاله ای تحت عنوان 
- جنایت فجیع -  واکنش نشان داده شد: این نکته نه این که تنها بر ارباب دانش، بلکه 
بر هر شخص بی علم و نادانی هم پوشیده نیست که موجد وسایل حیات جامعه طبقه 
کارگر و برزگر می باشد. واضح تر بگوییم، اغلب امتعه و اجناسی که در داخلَه مملکت 
به مصرف می رسد و یا به خارج حمل می گردد، حاصل دسترنج کارگران و برزگران 
ایران است. موجد وسایل زندگانی در این آب و خاک همان بازوهای نیرومند کارگران 
و برزگرانی است که احدی )به غیر از سید یعقوب( نمی تواند منکر آن گردد. و حتی ما 
با صدای رسا می گوئیم و ازعهدَه اثبات آن بر می آییم که خوشبختانه تعداد آن ها از عده 
مفت خوران و زالوهای اجتماعی بیشتر است. فقط درشهر تهران چهل و هشت صنف 
کارگر موجود و شمارَه آن ها بالغ بر پنجاه هزار نفر می باشد و اگرهریک کارگر را 
روی هم رفته سه نفر، ]با[ اهل بیت محسوب بداریم، بالغ بر یک صد و پنجاه هزار نفر 
می شوند. آیا انکار وجود یک چنین توده عظیمی دلیل بر بی اطالعی  گوینده نیست و 
خیانت او را نسبت به رنجبران اثبات نمی کند؟ دردشمنی با اتحادیه های کارگری تعدادی 
از نمایندگان درباری تحت رهبری نصرتالدوله اتحادیه کارگران کشاورزی را تشکیل 
دادند. سیدحسن مدرس در همراهی با رضاخان و نصرتالدوله اتحادیه هائی از اوباشان 

تشکیل داد تا به روزنامه حقیقت و اتحادیه های کارگری حمله کنند.1 

فعالیت  نتیجه  در  کمتراز یک سال  در زمانی  درسال1301شمسی)1922میالدی( 
مرکزی  شورای  ایران،  کمونیست  حزب  واعضای  کارگری  فعالین  روزی  شبانه 
1- تاریخچه نهضت کارگری درایران نقل از اسناد تاریخی جنبش کارگری – سوسیال دموکراسی و 

کمونیستی ایران جلد اول ص160تا164
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اتحادیه ها بیش از20 هزار کارگر عضو داشت. اولین اعتصاب عمومی درهمین سال 
نمایندگان  دستگیری  دنبال  به  کارگران  مرکزی  اتحادیه ی  دعوت  به  )1301شمسی( 
کارگران چاپ و توقیف روزنامه ها با خواست آزادی کارگران زندانی و انتشار دوباره 
حزب  با  مشترک  درفراخوانی  کارگران  متحده  شورای  گرفت.  روزنامه ها صورت 
کمونیست ایران از مردم تحت ستم و تمام نیروهای مترقی مخالف دولت درخواست 
به  ایران  مردم  مبارزاتی  تاریخ  در  بار  اولین  برای  اعتصاب  این  از  کرد.  پشتیبانی 
علت فعالیت شورای متحده تمامی نیروهای سیاسی مخالف دولت از اعتصاب پشتیبانی 
کردند. با آزادی کارگران زندانی و انتشار مجدد روزنامه ها اعتصاب  با موفقیت کامل 

در اثر همبستگی کارگران و نیروهای مترقی خاتمه یافت.

به گفته محمد دهگان از۵0هزارکارگرشاغل درتهران حدود8000 نفرازاین کارگران 
در اتحادیه های کارگری عضویت داشتند که نشان دهنده کار سترگ کارگران پیشرو 
و کادرهای جنبش کمونیستی درمیان کارگران بود. شورا ی متحده روزنامه ی حقیقت 
منتشر   - اتحاد  زمین  روی  رنجبران  شعار-  با  را  مرکزی  اتحادیه ی  تبلیغی  ارگان 
می کرد. سلطان زاده از رهبران انترناسیونال سوم و حزب کمونیست ایران در بررسی 
روزنامه های ایران درباره روزنامه حقیقت می نویسد: حقیقت، مدافع منافع کارگران و 
دهقانان، در دامن زدن به مبارزه طبقاتی کوشا بوده و علیه طبقات حاکم مجدانه مبارزه 
کرده است. تیراژ روزنامه حقیقت بیش از2000 نسخه بوده که پس از انتشار 10۴ 

شماره در سال 1301 توسط دولت توقیف می شود.
با  کار-   - انتشار روزنامه  به  اقدام  توقیف حقیقت  از  بعد  بالفاصله  متحده  شورای 
همان شکل و محتوی می کند. به نوشته آلبرت سهرابیان در اتحادیه مرکزی 1۶ اتحادیه 

عضویت داشت که عبارت بودند :
1- اتحادیه کارگران چاپ تهران،

2- اتحادیه کارگران کفاش،
3- اتحادیه کارگران نان پز،

۴- نماینده کارگران داروساز،
۵- اتحادیه معلمین )که در حقیقت اتحادیه روشنفکران و کارمندان وزارت فرهنگ بود(، 

۶- اتحادیه کارکنان پست و تلگراف، 
7- نمایندگان کارکنان و رفتگران شهرداری، 

8- اتحادیه کارگران ساختمانی، 
9- اتحادیه کارگران سیگار سازی،

10- اتحادیه کارگران حمام، 
11- اتحادیه کارگران بزازخانه تهران، 

 12-اتحادیه نماینده مرکزی شاگردان تجار تهران، 

1 -  نقل از پیدایش حزب کمونیست ایران ص31 و91
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13-اتحادیه کارگران پارچه باف تهران، 
1۴- اتحادیه باربران بندرانزلی، 
1۵- کارگران نانوائی های تافتونی

16- کارگران جوراب باف

 درجلسات مرکزی شورای متحده از هراتحادیه حداقل دو نماینده شرکت می کرد. 
دربرخی مواقع هنگامی که همه نمایندگان جمع می شدند تعداد آن ها به حدود۴0 نفر 
حسن  مقاومت  و  کفاش  کارگران  اتحادیه  فعالیت  درباره  سهرابیان  البرت  می رسید. 
عسگرزاده )بهرام قلی ( معروف به حسن مسگرمی نویسد: نمایندگان اتحادیه کارگران 
عسگرزاده  حسن  مرام(،  حقیقت)کی  مهدی  مرکزی  دراتحادیه  تهران  کفاشخانه های 
وعلی اکبر اسکافی بودند. حسن عسگرزاده )بهرام قلی( معروف به حسن مسگر در 
دوره نخست مجلس شورای ملی از طرف کفاش ها نامزد نمایندگی مجلس شده و انتخاب 
شد. او در دوره رضاشاه فعالیت فراوانی درمیان کفاشان داشت. هنگامی که به فرمان 
رضا شاه سرکوب اتحادیه های کارگری شروع شد، حسن مسگر را هم دستگیرکردند. 
نامبرده درمقابل فشار و شکنجه های فراوان گماشتگان دولت پایداری کرد. بازجوهای 
او به این نتیجه رسیدند که از راه آرام  و اغوای او ُمهر اتحادیه را از او بگیرند. 
معروف است که حسن مسگر به بازجوها گفته بود که ُمهر و رمز اتحادیه در دست 
من است. من آن را به هیچ کس نخواهم داد. مچ مرا ببرید و ُمهر را بیرون بکشید.1 

دراوایل سال1922میالدی )اواخر1300 و یا اوایل1301شمسی( شورای اتحادیه های 
تهران تشکیل شد، که در آن از هر اتحادیه سه نفر نماینده ی منتخب شرکت داشتند. تمام 
اتحادیه های مذکور با قریب ده هزارعضو که 20 درصد تعداد کل کارگران تهران را 

تشکیل می دادند، به شورای اتحادیه ها ملحق شدند. 

تا اول ژانویه سال 1923میالدی )10 دی 1301(، وضع اتحادیه های صنفی تهران 
به شرح زیر بود:

1- اتحادیه کارگران چاپخانه ها180 نفر
2- اتحادیه بزازها 3۵0 نفر
3- اتحادیه نانوا ها 300 نفر

۴- اتحادیه کارمندان تجارتخانه ها 2۵0 نفر
۵- اتحادیه نامه رسانان 90 نفر 
۶- تلگرافچیان تهران 200 نفر

7- تلگرافچیان تمام ایران 2000 نفر
1 - خاطرات البرت ص 33 و 3۴
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8- کفاشان 300 نفر
9- خیاطان 2000 نفر

 10- یراق بافان 1۵0نفر
  در گزارش شورای اتحایه های تهران آمده است: شهرهای ایاالت نیز از تهران 
سرمشق گرفتند و در این شهرها به استثنای تبریز، اتحادیه هایی تشکیل شد. اکنون در 
هستند.  اتحادیه های صنفی  کارمند عضو  و  نفرکارگر  حدود20هزار  مجموعاً  ایران 
اتحادیه های ایران با این که تازه تشکیل شده اند، طی شش ماهه ی آخرسال1921میالدی 
به چند اعتصاب موفقیت آمیز دست زدند.  بدین ترتیب، اتحادیههای صنفی رفته رفته 
نقش چشمگیری در صحنه سیاسی ایران بازی می کنند. اتحادیهها یک دفتر مرکزی 
نیز دارند، که  نوامبر1922میالدی )آذر1301شمسی( تاسیس شده و جزء اتحادیههای 

سرخ انترناسیونال مسکو می باشد.
برای ترسیم دورنمای آتی جنبش کارگری درایران و نشان دادن آن رشته های تولیدی 

که کارگران شان به عضویت اتحادیه ها درمی آیند، جدول زیر را می آوریم.
البته دراین جدول فقط کارگاه ها وموسسات تبریز و تعداد کارگران آن ها در اواخرسال 
1300 )اوایل سال 1922( نشان داده شده، ولی نمونه ی مشخصی برای سایر شهرهای 

ایران نیز هست.

تعداد کارگاه نوع تولید
یا موسسه

تعداد 
کارگران

17۵2۶2۵فرش بافی
11۵0نخ ریسی

2200بافندگی)فاستونی(
10100بافندگی )عبا(

20100بافندگی
30180بافندگی )شال(

10۵0ظروف چینی بدلی
8120چاپخانه

73۵باسمه
30300دخانیات
۵۵0پاپیروس
۵۵0آجرپزی

330باروت سازی
20100دوشاب )شیره انگور(
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۴0200رنگرزی
10۶0صابون پزی

۵۵0آهن گدازی وگچ پزی
کارگاه های پیشه وری: 

دباغی و سراجی، سلمانی 
و مواد غذایی

۴7019۴2

موسسات بازرگانی و 
بنگاه های معامالتی

18۶۵38۶۵

۴۵8110207جمع

   ۵۵2۵ - تعداد مقنی ها، سقاها ، سنگ تراش ها، باربرها و غیره  

- در ادارت و موسسات دولتی      ۵30

- کارگران سایر حرفه، دالل ها، ارابه چی ها، باغبان ها و غیره             2000 

بدین ترتیب، تعداد افراد مزد بگیردرتبریز برابر با229۴2 نفراست و اگر خدمتکاران 
منازل و بیکاران را که تعدادشان در ایام اخیر به علت بحران اقتصادی افزایش یافته، 
تبریز  به حدود 30هزارنفر خواهد رسید.  این رقم عالوه کنیم، آن وقت رقم کل  بر 
از بسیاری لحاظ یک نمونه کامل برای سایر شهرهای بزرگ ایران، مثل اصفهان، 

شیراز، کرمان، یزد، تا حدی رشت، مشهد، قزوین وغیره به شمار می رود.

تعداد  دراین جا  آمار  آخرین  باید خاطرنشان کرد، که طبق  تهران  درباره ی  اما  و 
افراد مزد بگیر۵0 هزار نفر است. بهره کشی و استثمار دراین کارگاه ها و موسسات 
واقعاً وحشتناک است. تقریبا هیچ قانونی در باره ی مدت کار روزانه وجود ندارد و به 
همین سبب، هر کارفرمایی هرطوردلش خواست با کارگران رفتارمی کند. به خصوص 
صاحبان کارگاه های کوچک بیداد می کنند. دراین کارگاه ها 11-12 ساعت کار روزانه 
فرمایان  کار  که  بافی،  قالی  درکارگاه های  استثمار  می شود.  محسوب  امرعادی  یک 
به معنای واقعی کلمه عرق زنان و کودکان را در می آورند، وحشتناک است. مدت 
کار روزانه دراین کارگاه ها از10 الی 12ساعت است. ضمنأ خرد ساالن به اندازه ی 
بزرگساالن کار می کنند و پذیرش یا اخراج کارگران مطلقا وابسته به رای مدیر کارگاه 
در  کار  مقررات  مورد  در  دولت  االجرای  نامه ی الزم  تصویب  نمونه،  برای  است. 
کارگاه های قالی بافی کرمان را در اینجا نقل می کنیم. به این مناسبت تلگرام زیر از 

کرمان به تهران فرستاده شد:

10 دسامبر سال 1921 )19 آذر1300( ما صاحبان کارگاه های قالی بافی مطابق 
دستور دولت، در حضور والی، تعهد زیر را در کلیه ی کارخانه ها، کارگاه ها، اعم از 
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این که به کارفرمایان ایرانی متعلق باشند یا اتباع خارجی، به عهده می گیریم:

- به هیچ عنوان به کار اجباری متوسل نشویم و شرایط استخدام را بر اساس توافق  
طرفین منعقد  کنیم؛ 

- شرایط قرارداد پس از حاکم شرع بایستی توسط مدیر کارخانه در شعبه وزارت 
فواید عامه به ثبت برسد و در آنجا نیز تصدیق شود؛

- کلیه کنترت هایی که تا 13مارس امسال )اول حمل( منعقد شده اند، ملغی مصوب 
می شوند و کنترت هائی که بعداز این تاریخ منعقد شده بایستی مطابق بند2 این تعهد 

 نامه برای ثبت به اداره فواید عامه تسلیم شوند؛

- مدت کار تمام کارگران و افرادی که درتولید شاغل هستند، و درتمام فصول سال، 
8 ساعت تعیین می شود؛

- پسربچه های که درتولید کار می کنند، نباید سن شان کمتر از8 سال و دختربچه ها 
کمتر از10سال باشد؛

- کارباید درحد امکان خود موافق دستورات نمایندگان نظارت صحه این کار را انجام دهند؛

- از این تاریخ تا 13مارس سال آینده، که مسئله پاداش کارگران به طور نهائی مورد 
تجدید نظر قرارخواهد گرفت، میزان پاداش کارگران ۵ درصد افزایش می یابد؛

- کارگاه ها باید روزهای جمعه و اعیاد تعطیل شوند؛

- کارگاه های زنان و مردان باید از هم جدا شوند؛

به  تخلف  اجرای مقرارت مذکوربوده و درصورت  به  باف موظف  قالی   جمعیت 
دکتر  عهده  به  کارگاه ها  بر  بهداشت  نظارت  و  تفتیش  شد.  خواهد  جلب  بازخواست 

احیاءالملک محول می شود.

ما تعمداً متن کامل این سند را آوردیم تا نشان دهیم که کارگرایرانی وعائله او درچه 
شرایط  دوزخی زندگی و کار می کنند. از قرارداد پیداست، که درکرمان نه تنها کار 
طویل المدت معمول است، نه تنها ابتدائی ترین شرایط بهداشتی و تعطیل در هفته  وجود 
نداشت و نه تنها استثمار کودکان۶ ساله رواج داشت، بلکه کار اجباری هم مرسوم بود. 
یعنی کارگر در واقع به صورت سرف و برده ارباب خود درمی آید. اصوالً تنها خود 
تهران دراین کار نشان می دهد، که وضع کارگران کرمان  واقعیت مداخله حکومت 
تا چه حد شاق و توان فرسا بوده است. باید متذکر شد، که این استثمار وحشیانه تنها 
منحصربه کرمان نبوده است، بلکه در خراسان، آذربایجان، سلطان آباد )اراک(، فارس 
و همه جا و هر جا که قالی بافی دایر است، چنین استثماری وجود دارد. در کارگاه های 
قالی بافی به طور کلی زنان و کودکان کار می کنند. کار از طلوع آفتاب شروع می شود 
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و تا غروب )13- 1۴( ساعت ادامه دارد. کودکان خرد سال از۶ سال به باال به کار 
پذیرفته می شوند. دختران از۶ تا 12 سال از2 تا 2۵ شاهی در روز مزد می گیرند. 
دختران از1۴ سال به باال اگر بتوانند مستقل کار کنند و دیگران را تعلیم دهند، از1۵ 
تا 30 شاهی در روز مزد می گیرند. خوراک معمول آنان فقط آب و نان است. و اگر 
گرانی و قحطی شروع شود، مرگ و میر در میان آنان به سرعت برق افزایش می یابد. 
چنین است نحوه ی تولید آن قالی های نفیس و زیبائی که در ایران و خارجه زینت بخش 

بهترین کاخ ها و سالن های بورژوا هاست.

بدین سان، درمقابل اتحادیه های ایران، میدان فعالیت مساعدی برای نجات هزاران 
کارگر زن و مرد از استثمار دهشتناک و باال بردن سطح زندگی اقتصادی و فرهنگی 
آنان گشوده می شود. البته اگر زمام حکومت در دست خود کارگران می بود، آسان تر 
می شد به این هدف نایل آمد. ولی منافع نه تنها کارگران، بلکه دهقانان نیز حکم می کند  
با استفاده از  بقایای فئودالیسم ریشه کن شود و درشرایط موجود  که قبل از هرچیز 

پشتیبانی عناصر بورژوا دموکرات کشور، می توان و باید این کار را انجام داد. 

هم زمان با این کار ما باید سازمان های خود را مستحکم و نیرومند سازیم، زیرا در 
جریان پیکار تا آخرین دقیقه، تشکل و یکپارچگی طبقه مبارز به خاطر آزادی خود به 

صورت عامل قاطعی برای تمام روند آتی انقالب درمی آید.1

در اول ماه مه سال 1301شمسی شورای متحده اتحادیه های کارگران ایران با وجود 
این که دولت حکومت نظامی اعالن کرده بود با انتشار بیانیه اول ماه کارگران را به 

برگزاری مراسم روز کارگر دعوت کرد.

اعالمیه ی شورای متحده به مناسبت اول ماه مه 
] در[ نصف اخیر قرن 19میالدی در ممالک اروپا حکومت از دست ملوک الطویف، 
تولید  بود.  درآمده  داران  سرمایه  اختیارصنف  به  شده،  خارج  واشراف  روحانیون، 
ماشین های جدید و کشتیهای بخار، سبب بیکاری هزاران کارگر صنعتگر َیدی گردید. 
سرمایه داران کارگران را زیاد به کار وا داشته، هر طورکه میل خودشان بود، با ایشان 
مردم،  زندگانی  و  حیات  در  تناسب  و  تساوی  عدم  تمرکزسرمایه،  می کردند.  معامله 
به اصطالِح مارکس کومونیزم را  ]و[  بیکاران، فکر سوسیالیزم  افزون  کثرت روز 
تأکید کرده و متفکرین آزاد را به فکر چاره جوئی عملی وادار می کرد. زیرا زندگانی 

برای رنجبر )پرولتار( غیرقابل تحمل شده بود.

درسنٔه18۶1میالدی دراول ماه مه، درشهر لندن پایتخت انگلستان که از حیث تمرکز 

1 - نقل از اسناد تاریخی جنبش کارگری،سوسیال دموکراسی و کمونیستی ایران ، جلد چهارم،انتشارات مزدک
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ثروت وتوسعٔه صنایع ماشینی حایزموقع اول بود، تشکیالت و اجتماعی به اسم اتفاق 
ماورای ملی )بین المللی( بوجود آمد. و درتعقیب آن بیانیه ای ]دربین[ تمام کارگران ملل 
منتشرشد. این بیانیه را معلمان سوسیالیست ها – کارل مارکس و فردریک انگلز]انگلس[  
آلمانی نوشته بودند. در این بیانیه گفته می شد: »رنجبران روی زمین اتحاد کنید!  کارگر 
تو دراتحاد و قیام نمودن برای آزادی غیر از زنجیر استبداد چه داری که متضرر 

شوی؟ درعوض آن اگر موفق شوی یک عالم را خالص کرده ای.«
)رنجبر(  پرولتاریا  درمیان صف  کرد،  متزلزل  را  سرمایه داری  دنیای  بیانیه  این 
موجب نهضت شد. درنتیجٔه این بیانیه بود که بعد از9 سال درکوچه های پاریس بیرق 
کمون بلند شد. درنتیجٔه این بود که کارگران تمام دنیا توانستند اقالً برای ادامٔه حیات 
خود، قانون واحدی مابین خود و سرمایه داران تهیه کنند. وقت کار معین بشود، اوالد 
کارگر بتواند تحصیل کند، حفظ  الصحه از طرف سرمایه داران برای کارگران تهیه شود.

هر چند بین الملل مزبور در اثر آنتریک  بعضی از اعضای خود )در نتیجٔه مغلوبیت کمون 
پاریس( به  واسطٔه مبارزه با آنارشیزم در1873 سقوط کرده، اما روح و فکر بین المللیت 
نُمرد. موضوع مبارزه و عواملی که کارگران دنیا را متحد می کرد از بین نرفته بود.

بی وجود  که  بودند  بین المللی  تشکیالت  یک  به   محتاج  دنیا  رنجبران  و  کارگران 
و  کتاب ها  منورالفکر  کارگران  زیرا  کنند.  مبارزه  سرمایه داران  با  نمی توانستند  آن 
رساله های  مارکس– انگلز]انگلس[ را کامالً خوانده و از اوضاع زندگانی خود احساس 
کرده بودند که بدون کمک کارگران تمام دنیا عاجز از مبارزٔه با سرمایه داران هستند و 
فهمیده بودند که ممالک دنیا از حیث اقتصاد به  هم مربوط است و صنف سرمایه داران 

نیز بین المللی است.

از این نقطه نظر، درسنٔه 1889میالدی در پاریس اتحادیٔه بین الملل دویم دعوت شد. 
در این مجمع نمایندگان انگلستان، فرانسه، آلمان، ایتالی و غیره حضور داشتند. قبل از 
تشکیل جلسه اول بین الملل دوم، دراول ماه مه یک سال قبل از سنٔه فوق الذکر، کارگران 
آمریکا قانون 8 ساعت کار را در یک شبانه  روز به  دولت و سرمایه داران قبوالنده، 

آن روز را برای خود عید معین کردند.

جلسٔه اول بین الملل دویم برای عملی کردن اتحاد رنجبران دنیا و برای فهماندن قوه 
و موجودیت کارگران لزوم یک روزتعطیل عمومی و عید بین المللی را احساس کرد. 

چون اساس تشکیالت دراول ماه مه گذاشته شده بود و بیانیٔه مشهور بین المللی در 
آن روز انتشاریافته بود و چون این روز قبل از این هم در اروپا عید بزرگی بود و 
کارگران آمریکا نیز در این روز به  تعیین 8 ساعت مدت کار موفق شده بودند، بنابراین 

همان عید بین المللی را اول ماه مه قرار دادند.

االن ازآن تاریخ 3۴ سال می گذرد. دراین مدت هرسال اول ماه مه از طرف کارگران 
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تمام دنیا در آنجاها که کارگر وجود دارد، در آنجاها که از سوسیالیزم اثری مشهود 
است، عید گرفته می شود. معموالً کارگرها درهمین روز درماه مه تقاضای خود را به  
دولت تقدیم می کنند. دول و حکومت آن ها که میل دارند با ملت کارگر با مالیمت رفتار 
نمایند اغلب امروز پیشنهاد ایشان را قبول می کنند و امروزعمالً فکر بین المللی را ثابت 
می کنند. اشراف و متمولین از این روز می ترسند. دولتی که رو به  ارتجاع است از 

امروز، یعنی از اول ماه مه متزلزل است.

االن، یعنی بعداز3۴سال شنیده می شود که کارگران ایران نیز می خواهند اول ماه 
مه را تعطیل کنند و مانند کارگران تمام دنیا عید بگیرند و از قراری که معلوم است 

سوسیالیست ها نیز می خواهند در این عید شرکت داشته باشند.

ما این تصمیم را تقدیس نموده، به  مؤسسین آن تبریک گفته، راجع به  موضوع وجود 
کارگر درایران، یا این که لزوم همچون عیدی از نقطه نظر سوسیالیستی و غیره حرفی 
نخواهیم زد. لیکن اوضاع حاضره و این نهضت قانون خواهی و آزادی طلبی که شروع 
شده و مردم از دولت تقاضای مخصوص دارند، تصور می کنم عید گرفتن در اول ماه 

مه تا اندازه ای بی موضوع هم نیست.

به  واسطٔه  یا  است.  ثابت شده  اساسی  تغییرات و اصالحات  لزوم  درایران  امروز 
انقالب دیموکراسی یا به آرای معتدل مثالً اصالح، باید یک حکومت ملی با تمام معنی 
تأسیس بشود و قانون اساسی که اساس حکومت ملی است تعمیم گردد. معارف و صنایع 

توسعه یابد، تجارت و زراعت معاصر شود. 

امروز ایران محتاج اصالحاتی است که هر بی حسی در آن تردیدی ندارد. خوب 
است رؤسای دولت و زمامداران مملکت تأسی به  حکومت های معتدل کرده، در روز 
اول ماه مه که سوم رمضان است، تقاضای ملت و خواهش آزادیخواهان را قبول کرده، 
حکومت نظامی را الغا نماید و اجرای قانون اساسی را اعالن کند و اشخاصی را که از 
وظیفٔه خود سوءاستفاده کرده، سبب بربادی مملکت شده اند، محاکمه نماید و این خبر را 
به  هر وسیله باشد به  مطبوعات خارجی برساند تا دراین روزکه رنجبران و مظلومین 
تمام ممالک عید گرفته اند، نمایش می دهند، حقوق می خواهند، دنیا را متزلزل کرده اند، 
دولت ما نیز متمدن و مظلوم  پرست معرفی شود. حکومت هم در داخله محبوب القلوب 

ملت و هم درخارجه محبوب القلوب تا مه واقع گردد. 

از حال  به  دولت می کنیم ولی چون می دانیم حکومت  که  پیشنهادی است  این یک 
ملت خبردارنیست و هرفکر جدید را هوا و هوس می داند، به  این واسطه آن  قدرهم 
عمالً  ملت  احتیاجات  رفع  و  قانون  دراجرای  یعنی  تکلیف،  ازاین  که  نداریم  انتظار 
از طرف دولت اقدامی بشود اما آنان که قانون اساسی می خواهند، آنان که هر روز 
الیحه ُمهرکرده به ادارٔه روزنامه ها می فرستند، آن ها که حرارت به خرج میدهند، آنها 
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دیکتاتوری  اشرافی،  آقائی،  ملوک الطوایفی،  دورٔه  دادن  درخاتمه  را  ایران  نجات  که 
می دانند ، باید امروز همین اول ماه مه تعطیل بکنند. همین روز سوم رمضان عزا 
بگیرند، نه عید؛ همین اول ماه مه که تمام مظلومین حقوق خود را مطالبه می کنند حقوق 

خود را مطالبه کنند.

اول ماه مه باید تعطیل بشود. این تعطیل هرج و مرج نیست. این تعطیل انقالب هم 
نیست. این تعطیل است که باید ملت از حکومت با زور حقوق خود را مسترد دارد. این 
عید نیست بلکه روز دادخواهی است. این روزی است که دولت باید موجودیت ملت 
را بفهمد. باید به  حکومت فهماند که تو نوکر ملت هستی و باید موافق خواهش ملت 
رفتار کنی. تو نمی توانی از آزادی قلم، آزادی مطبوعات، آزادی اجتماعات جلوگیری 
کنی، زیرا آن حق مشروع ملت است. تو نباید بدون رضا و خواهش ملت برخالف 
تو  نداده است.  تو  به   اجانب معاهده عقد کنی. زیرا آن حق را ملت  با  مصالح ملت 
نباید و نمی توانی حکومت را برای شخص خود آلت استفاده قرارداده، اوالد و اتباع 
را وکیل کنی و قوم و خویش خود را درادارات دولتی جا به  جا نمائی- مثل این که 
همین  می شدند،  انتخاب  او  دوستان  و  برادر  بود،  خراسان  والی  قوام السلطنه  ]وقتی[ 
که نظام السلطنه رفت، پسر و دوستان او انتخاب می شوند- تو باید به امنیت مملکت 
کوشیده، نه گذاری دزد و اشرارسلب امنیت از مردم نمایند و به ناموس وعزت نفس 
اهالی تجاوز کنند. تو برای تفنن و گرفتن هزار تومان حقوق وزیر نمی شوی، ملت تو 

را برای کار، برای ایفای وظائف اجتماعی انتخاب کرده است.

این ها را باید به  حکومت فهماند. ما غیر از این نظری نداریم. مقصود ما این است 
که حکومت خوب باشد، نه بد. ما می خواهیم ملت با حکومت باشد و حکومت با ملت. 
نه این که مانند امروزمردم متنفر از حکومت و حکومت متوحش از ملت وهر دو 

بیزار از یکدیگر باشند. 

ما می خواهیم ملت و حکومت به  کمک یکدیگر فالکت، سفالت، و بدبختی های هزار 
ساله را خاتمه بدهند. ما کاندید]ای[ تازه برای رئیس  الوزرائی نداریم. ما وزیرعدلیه و 
مالیه را نیز نمی خواهیم از رفقای خود انتخاب بکنیم. ما می گوئیم رئیس الوزرا، یا سایر 
وزرا، هرکس این کارها را می تواند انجام دهد، باقی بماند، اگر نمی تواند باید کسی پیدا 

کرد که بتواند موافق میل و منافع ملت کار کند.

انقالب، برای تغییرکابینٔه بت  پرستی است. قانون کار، تساوی حقوق، تساوی کار، 
تساوی شرف، عزت نفس، تساوی ناموس، تساوی معارف، تساوی حق و حقانیت، ما 
باید برای این ها بکوشیم. فریادهای ما برای این است، نه برای فالن رجال پوسیده، 
یا فالن آقا. ما بت  پرست نیستیم و برای اشخاص نمی کوشیم. این است خواهش ما و 

آزادی خواهان عموماً.
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ایران را از جهت اقتصاد امروز محتاج  یک تغییرات دیموکراسی و بورژوازی 
و  بیزاریم  ایران  دروغی  دموکرات های  از  نبوده،  دموکرات  خودمان  ما  می دانیم. 
همچنین از دموکرات های آمریکا متنفریم، زیرا آن ها  نیز سبب بدبختی میلیون ها کارگر 

و رنجبر هستند.

ما اساساً نجات بشر را در الغای مالکیت خصوصی می دانیم. این دزدی هم نیست، 
منبع و منشاء دزدی مالکیت خصوصی بوده، انبیاء و حکما هر کس به  اندازه ای با اصول 
سرمایه داری مبارزه  نموده اند. با این عقیده، مالنماها هم ما را نمی توانند تکفیر کنند.

ولی ایران امروزمساعد برای الغاء مالکیت خصوصی نیست، زیرا اصالً درایران 
ثروت نیست که تا مالکیت او برای عموم باشد. در ایران باید ثروت را ایجاد کرد. این 

مخالف مسلک سوسیالیزم نیست.

سوسیالیزم طوری که بعضی ها تصورمی کنند، مخرب دنیا نیست، بلکه برای آبادی 
و آزادی بشراست. سوسیالیزم برای محو سرمایه نمی کوشد، به  ازدیاد آن سعی می کند. 
سوسیالیزم نمی گوید انسان عالم نباشد، مخترع نباشد، انسان ازصنایع مستظرفه محظوظ 

نشود، بلکه سوسیالیزم می خواهد تمام مردمان متمدن بشوند.

شاید سوسیالیست بودن درایران موضوع ندارد، یا این که الزم است این مسلک در 
ایران اجری شود. ما امروز نمی خواهیم آن را تبلیغ کنیم.

امروزما غیراز اشراف و مفتخور  ها و آلت استفادٔه آن ها با هیچ کس طرف نیستیم. 
ما امروز برای ایران که یک عضو ناخوش وعلیل جمعیت بشراست، از نقطٔه نظر 
سوسیالیستی، از نقطه نظرکومونیستی، از نقطه  نظر وطن پرستی و حتی از نقطه  نظر 

سرمایه داری اجرای قانون اساسی و معاصرشدن با ملل متمدن را الزم می دانیم.

اصول اداره، عادات، اخالق، آداب، مطبوعات، معارف، تدریس، حتی لباس و حتی 
خوراک، همه چیز باید تغییر یابد. باید این کثافت ها پاک شود. باید یک دولت مقتدر 
ملی که واقعاً مرکزیت داشته باشد، تشکیل شود. والیات و ایاالت مسائل اجتماعی و 
امروز حکومت  کنند.  مذاکره وحل  والیتی  و  ایالتی  درانجمن های  را  اقتصادی خود 
مرکز تنها تا دروازٔه  طهران حاکمیت دارد و درخارج هرکس هرچه می خواهد می کند. 
هستند. هریک  ازحکومت  بهتر  خواهان  آزادی  یا  است  ملت خوب  که  نمی گوئیم  ما 
بدی  دارد و هر کس به  اندازٔه خود مقصر است. از این روست که ما نیز مانند سایر 

کارگرها و سوسیالیست ها طرفدار تعطیل ] اول[ ماه مه و نمایش در آن روز  شدیم.

نظریات ما دراین عید: این عید درعین ملی بودن، بین المللی است. مادام که ما ملت 
با تمام ]چند کلمه ناخوانا[ از کجا می توانیم داخل به  فوج بین الملل شویم. زیرا ما را 
قبول نمی کنند و راه نمی دهند. ما موجودیتی نداریم، باید تهیه کنیم. ما ثروت نداریم تا 
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برعلیه آن نمایش بدهیم. ما امروزجهالت، تنبلی، اشراف مفتخور، جانی، قاتل، اشرار، 
ملوک  الطوایف، خان خانی داریم. ما باید برعلیه آن ها نمایش بدهیم. ما باید در اول 
ماه مه مانند یک ملت زنده خود را معرفی کنیم. نه این که تنها اول ماه مه، بلکه هر 
روز، هر دقیقه - بعد از ساعت کار، زیرا ساعت کار ]را[ کسی به  کار سیاسی مشغول 
بشود گناه است – باید نمایش های اجتماعی، میتینگ های سیاسی و کنفرانس های اخالقی 

بدهیم. سیاست بین المللی را تعیین کنیم.

این است وظیفٔه کارگران و برزگران، ملیون، تجار، کسبه و سایر اصناف، در روز 
اول ماه مه. شعارهای ما باید این باشد: 

زنده  باد قانون اساسی!
زنده  باد حقوق و مساوات!

پاینده  باد ایران معاصر و متمدن.
زنده  باد ایران جوان.

زنده  باد ]اول[ ماه مه و حقوق مظلومین دنیا.
زنده  باد آزادی.

اول ماه مه1301شمسی 1
پیشه وری در ضمیمه روزنامه آژیر شماره 274به تاریخ11اردیبهشت1324درباره 
پنج سال  و  بیست  نیز  ایران  کارگران  نوشته:  درتهران  مه  ماه  اول  برگزاری جشن 
به  تهران1299]1301؟[  در  می کنند.  شرکت  جهانی  بزرگ  جشن  دراین  که  است 
این مناسبت نمایش عظمیمی داده شد. درمسجد سپهساالرنمایندگان کارگران سخنرانی 
بسیارجدی تشکیل داده، آرزوهای خود را که هشت ساعت کار و حفظ قانون اساسی 
و مشروطیت ازمواد برجستَه آن ها بود، اعالن کردند. بعداز آن، همه ساله حتی در 

روزهای تاریک و مخوف سلطنت پهلوی همه ساله مراسم اول ماه مه اجرا می شد.

پلیس مختاری این روز را یادداشت کرده بود و می دانست که ]این روز[ روز شکار 
سیاسی است و دراثر تجربه فهمیده بود که به هرترتیبی هست روز اول ماه مه از 
طرف کارگران تظاهری خواهد بود. این تظاهر به پلیس امکان خواهد داد عده ای را به 
دام بیندازد. اگر به دفتر اداره سیاسی مراجعه شود، معلوم خواهد شد که اغلب توقیف ها 

درهمین روز یا چند روز بعد از آن اتفاق افتاده است.

جشن اول ماه مه در زندان قصر هم معمول بود. درآن جا هم آزادیخواهان زحمتکش 
با وجود فشار و تضییق طاقت فرسا جشن می گرفتند و مطالبات خود را به زندان اعالن 

می کردند.1 

1- نقل از کتاب آخرین سنگر آزادی به کوشش:رحیم رئیس نیا ص200تا207 منبع روزنامٔه»حقیقت« 
شماره ۶8 – سال 1301)28آوریل1922(
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اخبار و گزارش های اول ماه مه سال1302 در روزنامه کار ارگان شورای متحده 
منتشر شده است که برجسته ترین آن ها عبارتند از: در سرلوحه شماره 21 کار به تاریخ 

11اردیبهشت1302 برابر با اول ماه مه1923 پس از رباعی:

  ای کارگران عید شما امروز است            امروز  برای  کارگر نوروز است

  روزی است که از طنطنًه کارگری           سرمایه پرست در گذار و سوزاست

چاپخانه های  کارگران  توسط  مه  ماه  اول  مراسم  برگزاری  از  تشکر  و  تقدیر  در   
تهران آمده است: امروز کارگران مطابع طهران به مناسبت عید اول ماه مه اعتصاب 
نمودند. ما این اقدام مجدانًه کارگران مطابع را که در حقیقت قائدین و مبرزین نهضت 
رفقای  گوش  به  را  خودشان  صدای  روزعید  دراین  و  هستند  درایران  سوسیالیزم 
بین المللی خود می رسانند، تقدیس نموده، به ایشان و به توسط آن ها به تمام کارگران 

ایران تبریک خودمان را می گوییم.                                  
 زنده باد کارگران ایران. پاینده باد اول ماه مه.2

اعالمیه ی به مناسبت روز کارگر
  ١١ اردیبهشت ١۳۰2

اول ماه مه و موقعیت آن کارگران ایران هم با این که در آتش فقر وفاقه و تنگ 
دستی سوخته و درتحت فشار کارفرمایان می باشند، سال گذشته این روز را عید گرفته 
و مخصوصاً کارگران مطابع تهران به رفقای کارگر خود، یعنی کارگران دنیا موافقت 
خود را اعالم نمودند. شک نیست که این خود یک قدمی است در راه پیشرفت مقاصد 
بین المللی. امسال سال دویم است که کارگران ایران با ترتیبی بهتر و مکمل تربا برادران 
خود همصدا خواهند شد. و حال می توان گفت، در ایران هم نهضت سوسیالیزم خیلی 
کم و محدود هم باشد، شروع شده و امید است عنقریب کارگران ایران هم با کارگران 
سایر ممالک برای برانداختن بنیان ظلم و کندن ریشه استبداد و تخریب استحکامات 
نمود. خواهند  جنگ  به  شروع  سنگر  یک  در  گرفته،  اسلحه  دست  به  سرمایه داران 

رفقا عید اول مه برشما مبارک باد! ۳ 
رشد و گسترش جنبش کارگری و تبدیل برخی از رهبران عملی جنبش کارگری به 
رهبران سیاسی جنبش کمونیستی، شفافیت بیشتری به مبارزه طبقاتی داد. بر این بستر، 
اتحادیه دارو سازان تهران یکی از تشکل های فعال شورای متحده که فعالیتش عمدتأ 

1 - نقل از کتاب آخرین سنگر آزادی به کوشش: رحیم رئیس نیا ص 448
 2- منبع روزنامه کار ارگان شورای متحده شماره 21سال1302نقل از کتاب آخرین سنگر آزادی ص446

3 --نقل ازکتاب آخرین سنگر آزادی ص 443
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بر روی مسائل کارگری و طبقاتی متمرکز بود؛ در فروردین1302با انتشار اعالمیه ای 
در روزنامه کار ارگان شورای متحده خطاب به رنجبران و کارگران عموماً و طهران 

خصوصاً اعالم می دارد

ً       اعالمیه به  رنجبران و کارگران عموماً و طهران خصوصا
رفقای رنجبر، قرن بیستم است. ارکان عالم سرمایه داری که سبب محو حکومات 
اشرافی است در اقطارعالم از نهضت خشم تودٔه کارگری مرتعش و متزلزل است و 
]عن[ قریب محو و فناست. سپس ]فریاد[ قیام رنجبران دورترین قبایل به  مهد تمدن در 

فضای عالم طنین انداز است.

سفید  صورغّمازسرمایه داران  درمقابل  سودان  سپاه  رنجبران،  عبوس  چهره های 
منعکس، پنجه های ضخیم آنان برای گرفتن گریبان های آلوده به  منازعت در اروپا ]با[ 

قدم های برق به  سوی مقصود روانند.

اما شما، شما ای کارگران و رنجبران و تودٔه حقیقی ملت، ایران شما، ای فرزندان 
قاعدین تمدن، هنوز در بسترغلفت خجلت بار خویش غنوده و جایگاه مردان کار را به 
 کسالت و کثافت آلودید. سر ازخواب غفلت بردارید! و دیده بگشائید، نظری به  صحنٔه 
گیتی افکنید! جنبش اقوام عالم را بنگرید. صیحٔه دعوت کارگران و رنجبران عالم را 
به  سوی رضوان اتحاد و اتفاق بشنوید. برخیزید و با قدم های رسا به  سوی آن دعوت 
بشتابید. دست های مردانه را برای وفاق به  جانب تودٔه رنجبران دنیا با روی های بّشاش 
انسانی داخل  تا به  دومین مرحلٔه  و قلب های سرشار ازمحبت دراز کنید، و بکوشید 
شوید؛ قیام نمائید و برای نجات خویش ازاین ذلت و حقارت چاره اندیشید و رفقای 
خویش  ودیعٔه  را  شما  مظاهرمقدسه اش  و  پیغمبران  به  زبان  عظمته  جّل  رنجبرحّق 
خوانده و شما از نتیجٔه تکاهل و تجاهل آن صنعت زیبا را بر قامت خویش نارسا کرده، 

و از شدت تغافل آن عّزت بی پایان را از خود سلب نمودید.

رفقای کارگر؛ کار و زحمت شما که سبب حقیقی تشکیالت اقوام بشری است، شما را 
به  یادگاری حضرت احدّیت مفتخر نموده و شما قدر خود را ندانستید، از کثرت جهل 
مقدرات خود را به  دست آن هائی که از دست رنج شما دارای خزائن و قصور شدادی 

شدند، سپردید.

 رفقای زحمتکش! راه نجات برای شما متصور نیست جز آن که زمام پارلمان را 
در کف گرفته و صندلی های وکالت مجلس را به  جنس خود بسپارید. رفقای رنجبر، 
با صورت های عجیب و غریب برای سلب کردن  باشید که دست های اشرافی  بیدار 
آزادی شما درکار فریب دادن شما می باشد. فریب آن ریزه  خواران اشراف را نخورید، 
و برای کندن ریشٔه خویشتن با دست خود تیشه نزنید. برای خود بکوشید، تا خود از 
ثمرات لذیذش منافع گردید. رفقای کارگر، مملکت شما جز به  دست شما آباد نخواهد 
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شد. ثروت جز به  دست خود شما در مملکت تولید نخواهد شد. استقالل جز به  جان بازی 
باقی نخواهد ماند. معارف جز به  همت شما توسعه نخواهد یافت. امنیت جز در حکومت 
شما صورت خارجی نخواهد داشت. شرافت، قومیت و ناموس ملیت جز در کف شما 

محفوظ نخواهد ماند. بیدار شوید و وقت را به  غفلت نگذرانید.

                                                     اتحادیه کارگران دواساز طهران1 

در 12 اردیبهشت 1302به گزارش روزنامه کار در شماره 22 کارگران مطابع به 
پاس اول ماه مه و یادآوری از روز جنبش و هیجان کارگران عالم از کار دست کشیده، 
صدای کارگری خود را به گوش رفقای رنجبر خود رسانیده، با کمال بشاشت آن روز 
را به سر برده، دو ساعت به غروب مانده از طرف دو نفر کارگران در میدان توپخانه 

و محل سابق ایران آزاد نطقی مبنی برعالم کارگری بیان گردید.

پس از انتشاراعالمیه اول ماه مه اتحادیه های سراسری کارگران تصمیم به برگزاری 
مراسم اول ماه مه گرفت. دولت مشیرالدوله با اعالم حکومت نظامی هرگونه مراسم و 
تظاهرات را ممنوع کرد. روزنامه - کار- ارگان اتحادیه ها درشماره 24 با درج مطلبی 
با تیتر نمایش کارگران نوشت: بنا بر تصمیم اتحادیه ی مرکزی، کارگران روز اول 
ماه مه را به یادگارعید کارگران می خواستند جشنی بگیرند و درضمن نماینده فرستاده 
]خواستند[ از حکومت نظامی نیز کسب اجازه نموده باشند. حکومت نظامی نیزعالوه 
بر آن که اجازه نداد. نمایش را نیز به تعویق انداخته و اظهارمی داشتند که کارگران 

اتحادیه را برای چه می خواهند؟2 

اعالمیٔه اتحادیه کارگران بیکار انزلی )گیالن(
8 ثور ]اردیبهشت[ 1302

که  درموقعی  ملی.  شورای  مجلس  نمایندگان  خصوصاً  امور،  اولیای  توجه  قابل 
و  برتیرگی  آن  اقتصادی  اوضاع  و  گرفته  فاقه  و  فقر  را  کشورباستانی  سرتاسراین 
تهیه  سوم  طبقٔه  برای  را  سنگینی  و  دشوار  خیلی  آتیٔه  یک  و  افزوده  خود  وخامت 
می نماید؛ در حین این که طبقٔه اول و دوم این مملکت مدهوش از بادٔه نخوت برای 
توسعٔه دائره تجارت و ایجاد صنایع و کشف معادن و اصالح وضعیات اسفناک امروزه 
قربانی  وقت  همه  که  ملت  تودٔه  از  اعظم  قسمت  رفاهیت  در  قطعی  تصمیم  اتخاذ  و 
هوی و هوس و استفاده های نامشروع همان ها شده تا این که امروز خود را در پرتگاه 
عدم کشانده اند، فکری جزادامٔه سلطه و حاکمیت و تحمیل فرمان های مظلوم ُکش خود 
نداشته و با جدیت هر چه تمام تر به  ازدیاد تجمل و اساس فعال مایشائی و تحکیم بنیانی 
امارات خود که روی پای ظلم استوار شده می کوشند؛ در زمانی که فالکت و پریشانی 

1 - منبع روزنامه کار ارگان شورای متحده شماره  فروردین 1302نقل از سندیکا لیسم درایران
2 - منبع روزنامه کار ارگان شورای متحده شماره 24سال1302نقل از کتاب آخرین سنگر آزادی ص447
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با طبقٔه سوم دست به  گریبان شد و هر روزه صدی ده الی صدی بیست آن طبقه را 
بیکار و به  بیکاران ملحق می نماید و یا، به  عباره االخری، در هنگامی که فقارت چهرٔه 
عبوس و منحوس خود را از افق این مملکت با یک منظرٔه وحشتناکی جلوه می دهد؛ ما 
کارگران بیکار انزلی که هر یک به  تدریج مبتال به  مرض مزمن بیکاری شده و به  نوبٔه 
]خود[ گرفتار آه و نالٔه عیاالت گرسنه و برهنه خود هستیم، همگی به  یک جا جمع و 
اتحادیه ]ای[ به  نام اتحادیه کارگران بیکار گیالن در انزلی تشکیل و راجع به  تهیٔه شغل 
و وسائل تأمین معاش با مقامات مربوطه داخل مذاکره شده و نیز به  وسیلٔه این الیحه از 
اولیای امور تقاضای همه گونه مساعدت را نموده و مخصوصاً از ساحت ُمقدس مجلس 
شورای ملّی تمنا داریم راجع به  تهیٔه شغل توصیه شود و خاتمتاً خاطر تمام کارگران 
بیکار ایران را که مثل ما در گرداب بدبختی و فقارت سرگردان هستند تذکر می دهیم 
که یگانه راه رسیدن به  ساحل نجات همانا تشکیل اتحادیه و اتحاد عمومی است و بس.

اتحادیه کارگران بیکار انزلی )گیالن(

اعالمیه در مورد انتخابات مجلس
رفقای کارگر، رفقای برزگر!

از خواب غفلت بیدار شوید! قدر حاکمیت خود را بدانید! چشمان تان را باز کنید! و در 
این دوره سعی نمائید وکیلی که از جنس خودتان باشد و کامالً دردهای بی درمان شما 
را بداند، زحمتکش و رنجبر باشد، و مطمئن باشید حقوق شما مخالف منافع او نیست، 

انتخاب کنید، و سعادت آتیه خود و اوالد خود را در دورٔه پنجم تقنینّیه تأمین نمائید.

فریب ُملک ها، دوله ها، و سلطنه ها، پادو ها و امثال آن ها را نخورید. این ها چند دوره 
وکیل بوده و صدها سال مقدرات ما را به  دست گرفته و جز افزودن پریشانی نیست، 

کار دیگری نکرده اند.

این ها مایل به  اصالحات و ترقی شما نیستند. اصالح حال شما بیچارگان مخالف منافع 
آن هاست. این ها ]در[ فکر پارک، اتوموبیل، ده شش ُدنگی و سایر تجمالت می باشند.

این ها مبالغ گزاف در راه وکالت خرج می کنند که مثل زالوخون شما بیچاره ها را به  
اطمینان اجانب مکیده و به  نفع آنان کار کنند. این ها خائن ]و[ جنایت کاراند! هرچه باید 
امتحان کنید، کردید. ]اینان[ دست رنج شما را به  عنوان مستمری میان اقوام و بستگان خود 
تقسیم می کنند، مثل این که  دیدید هزارها  تومان بیت المال شما را خرج شهوت رانی نمودند.

بس است! چشم خواب آلود خود را بگشائید و سعادت آتیٔه خود را درنظر بگیرید. 
وکیل صالحی از میان خود انتخاب کنید. وظیفٔه ما این است که به  شما گوشزد کرده و 
فریاد بزنیم که اصالح حال شماها برخالف منافع آن هاست و غیرممکن است که صالح 

آن ها باشد ]و[ حقوق شما را حفظ نمایند.
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این است که از این طبقه و طبقه ئی که آلت دست و کار چاق کن آن ها هستند، به  هیچ 
وجه انتظار اصالحات و ترقی را نداشته باشید.

 17 ثور ]اردیبهشت[ 1302  1

اتحادیه  ی کاله   دوزان، کرجی  بانان، حماالن و حلبی  سازان در رشت و بندر انزلی با 
برگزاری مراسم اول ماه مه در سال1303خواهان تعطیل رسمی روز کارگر شدند.

در اواسط سال1303محمد دهگان به عنوان نماینده اتحادیه ی مرکزی در کنفرانس 
ساالنه ی ملل شرق ) کنفرانس چهارم بین الملل سوم( در مسکو شرکت کرد. کنفرانس، 
شورای متحده اتحادیه کارگران ایران را به مثابه نخستین تشکل سراسری کارگری 
ایران به رسمیت شناخت. در سال 130۴شمسی )192۵میالدی( اتحادیه های وابسته 
به شورای مرکزی نزدیک به30 هزار نفرعضو داشت؛ شورای متحده، مبارزه برای 
به رسمیت شناختن اول ماه مه و تعطیل عمومی به مناسبت روز کارگر را در برنامه 
مبارزاتی قرار داده بود. با به سلطنت رسیدن رضا خان درسال130۴ و شدت گرفتن 
سرکوب نیروهای مترقی وانقالبی اتحادیه های کارگری وحزب کمونیست ایران مجبور 
به فعالیت مخفی شدند. در دوران دیکتاتوری رضاشاه به رغم سرکوب و بازداشت 
فعالین کارگری، اعتصابات و اعتراضات درمراکز صنعتی به طورمداوم ادامه داشت. 
درنتیجه فعالیت های اعضای شورای متحده و رفقا یوسف افتخاری، علی شرقی، علی 
امید، میرایوب شکیبا و رحیم همداد، تشکل پذیری کارگران در آبادان شتاب بیشتری به 
خود گرفت و دراثر فعالیت آنان - جمعیت کارگران نفت جنوب - بوجود آمد. این تشکل 
اولین گردهمائی  فعالیت می کرد.  نیمه مخفی  کارگری  به شکل یک سازمان  درابتدا 
این تشکل با شرکت 200 نفر در سال130۶برگزارشد، در این جلسه شرکت کنندگان 

تصمیم گرفتند علیه زورگوئی ها و نفاق افکنی شرکت نفت مبارزه کنند.

جمعیت   - جلسه  دومین   )1929 ی  ژانویه  سال1307)اخر  ماه  بهمن  اوایل  در   
ستاره  نشریه  برگزارمی شود،  نفت  کارگر  شرکت3000  با   - جنوب  نفت  کارگران 
سرخ ارگان حزب کمونیست در وین می نویسد: کنفرانس عالوه برتصمیمات سازمانی 
حاضر  جنوب،  نفت  امتیاز  در  نظر  تجدید  خواهان  غیره(  و  اتحادیه  سازمان  )بسط 
شدن برای اعتصاب در اول ماه مه و غیره شد، کمپانی که از جریان مطلع گشت در 
کارگران عضو  فعالین و  نفراز  اردیبهشت 1308( 93  آوریل 1929)9  تاریخ 29 
اتحادیه را توقیف کرد و بدین طریق اعتصاب را در روز اول ماه مه عقیم گذارد. ولی 
کارگران تصمیم خود را چند روز بعد اجرا کردند. روزنامه ستاره سرخ از اعتصاب 
چنین گزارش می دهد: روز۴ ماه مه 1929)1۴ اردیبهشت 1308( ساعت 8 صبح  
اعتصاب عمومی هزاران کارگر شرکت نفت ایران و انگلیس با خواست های رفاهی و 

1 - به  نقل از روزنامٔه شعله، شمارٔه یک
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سیاسی شروع می شود. خواست های کارگران اعتصابی به قرار زیر بود: 

حقوق  تعیین  روزانه،  کار  ساعت  تقلیل  مسکن،  تامین   ،1۵% تا  حقوق  افزایش 
بازنشستگی برای کارگرانی که در جریان کار علیل می شوند و خانواده آنان،  مرخصی 
ساالنه، به رسمیت شناختن اتحادیه های کارگری، به رسمیت شناختن روز اول ماه مه 
به عنوان روزکارگر، آزادی کارگران زندانی، هفت ساعت کار برای جوانان کمتر 
از18سال در این اعتصاب تمامی بخش های کارگری شرکت نفت جنوب شرکت داشتند. 
دستجات پلیس که درمحل واقعه آماده بودند به علت کمی جرئت حمله به کارگران را 
نکردند. کمپانی زورق های موتوری خود را برای حمل قشون از بنادر و شهرهای 
دیگر به کار انداخت. کارگران آمدن قشون را با خواندن سرودهای انقالبی و فریاد 
محو باد کمپانی انگلیس و ایران، محو باد عمال امپریالیسم، محو باد امپریالیسم انگلیس 
و  حمله  کارگران  به  برهنه  قمه های  و  شمشیر  با  سربازان  و  پاسبانان  کردند،  تلقی 
کارگران با سنگ و چوب مقاومت کردند. در نتیجه 20 کارگر و 1۵ پلیس زخمی شد.

از ده هزار)10000( نفر کارگر9 هزار کارگر در اعتصاب شرکت کردند. عملیات 
معدن به کلی فلج و دکاکین همه بسته و کارگران بیکار به صف اعتصابیون پیوستند و 
جمعیتی قریب بیست هزار نفر کارگر و کسبه در برابر قشون و پلیس ترتیب دادند... 
درهمین روز درمسجد سلیمان و نواحی نزدیک دیگر نیز اعتصاب شروع شد. در ادامه 
گزارش مخبر روزنامه ستاره سرخ آمده است: این اولین نمایش است که از حیث عظمت 
و تجمع  افراد صورت یک اعتصاب کارگری را به خود گرفته است. پیشنهادهای 
کارگران  به خوبی مدلل می دارد که کارگران جنوب تا چه حد به حق خود آگاه شده اند.

زیرنظر  مستقیماً  که  جنوب  پلیس  اعتصابی  کارگران  از  منطقه  مردم  پشتیبانی  با 
کارگران  دستگیری  و  سرکوب  به  می شد  اداره  انگلیس  امپریالیسم  امنیتی  مامورین 
متوسل شد. دراین سرکوب وحشیانه ی ده ها کارگر اعتصابی به دست سربازان نیروی 
اعتصاب،  وحشیانه ی  سرکوب  از  بعد  باختند.  جان  ایران  ارتش  و  انگلیس  دریائی 
فعالین جنبش کارگری وسازمان دهندگان اعتصاب همراه با300 نفراز اعضا و فعالین 
مرتضی  شرقی،  علی  تنها،  محمد  دستگیرمی شوند.  جنوب  نفت  کارگران  اتحادیه ی 
حجازی، انزایی، صادق پور از رهبران جنبش کارگری بعداز دستگیری در زندان های 
می بازند.  جان  روانی  و  جسمی  شکنجه های  دراثر  پهلوی  حکومت  وسطائی  قرون 
یوسف افتخاری، رحیم همداد، علی زاده، علی امید همراه با تنی چند از فعالین کارگری 

تا سقوط رضاشاه در سیاهچال های نظام زندانی بودند. 

اعالمیٔه حزب کمونیست ایران 
به  مناسبت اول ماه مه ١۹28)١۳۰۷ شمسی(

رفقای رنجبر و زحمتکش،
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امروز روز اول ماه مه عید رنجبران جهان است. امروز روزی است که رنجبران 
قدرت تشکیالتی و ارادٔه دفاع از حقوق و منافع طبقاتی خود را ظاهر می سازند. امروز 
درسراسرجهان، رنجبران کار را ترک می گویند و روز کار را جشن می گیرند. دراین 
روز رنجبران آمریکا،  انگلستان، فرانسه، آلمان، و سایر کشورها، و البته روسیٔه آزاد، 
بین المللی  سرودهای  و  شعارانقالبی  می کنند.  برپا  تظاهرات  درخیابان ها  زحمتکشان 

رنجبران تمام جهان را به  تکان در می آورد.

رنجبر ایرانی

درکنار  باید  تو  تشکیل می دهی!  را  مهیب  و  قدرتمند  ارتش  این  افواج  از  یکی  تو 
رنجبران تمام جهان علیه بی قانونی های امپریالیسم، استبداد رژیم موجود ،  جنگ خونین 
سرمایه داران  و زورگوئی های روزافزون و کارفرمایان قد علم کنی: تو باید برای روِز 

کاِر هشت ساعته، به  خاطراعالم قوانین مدافع کارگر، به  پا خیزی!

برادران، رفقا!

کارمندان  حکام،  نظامی،  سران  مجلس،  نمایندگان  مالها،  ارضی،  مالکین  شاه، 
ازطریق  و  می کنند  حکومت  برشما  سرمایه داران  کلیٔه  و  فرمانداران،  ]عالی رتبه[، 
اینان به   وسائلی که شما و دهقانان فلک زده تهیه می کنید به  عشرت زندگی می کنند. 
حساب بردگی شما و فلک زدگی شما و دهقانان بدبخت ایرانی زندگی می کنند. امروز 
شما محکوم به  فالکت هستید. شما به  فردا نه امیدی دارید نه اطمینانی. شما مدام زیر 
تهدید بیکاری و فقر قرار دارید. دولت اشرافی کنونی هرگز از حقوق شما دفاع نکرده 
بزرگ  اشراف، مالکین، و سرمایه داران  مدافع  و  نماینده  دولت  این  کرد.  نخواهد  و 

ایران، و همچنین دست  نشاندگان امپریالیسم خارجی است.

نیروهای ملی و عناصر آزادی  طلب که اکنون علیه رژیم مستبده و علیه فعالیت های 
جنایتکارانه، به  خاطر آزادی علیه مظالم و بی قانونی های دولت بورژوا مبارزه می کنند 
به  حمایت شما احتیاج دارند. شما باید حامی و اساس این گروه های انقالبی، پیشقراوالن 

جنبش آزادیخواهی و انقالبی باشید.

رفقا، برای کسب حقوق خود زیر بیرق سرخ انقالب متحد شوید! رنجبران و دهقانان 
ایرانی مدافع و حامی دیگری ندارند مگر فرقٔه کمونیست ایران که فرقٔه رنجبران است.

رفقای رنجبر! تظاهرات کنید، زیرا آزادی بشریت به  اتحاد و تظاهرات رنجبران 
بستگی دارد.

پا خیزید! زیرا خیانت، ظلم، استبداد و خودسری دولت اشرافیت ایران حد و   به 
مرزی نمی شناسد. متحد شوید و برای ویران کردن اساس این ظلم و استبداد تظاهرات 

کنید!
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زنده  باد اتحاد بین المللی و همبستگی رنجبران!
زنده  باد ستاد فرماندهی انقالب جهانی، بین الملل سوم!

زنده  باد اول ماه مه!
فرقٔه کمونیست ایران

اول ماه مه 1928 ]1307[
مجله ستاره سرخ درشماره سوم و چهارم خرداد و تیرماه 1308 می نویسد: امسال 
درماه مه کارگران نفت جنوب صدای اعتراض و قوا و پیشنهادات انقالبی خود را در 

مقابل  فرونت متحد حکومت پهلوی و سیاست امپریالیستی انگلیس نمایش دادند.

این اقدام بزرگ تاریخی نظرات فرقه کومونیست راجع به انقالبی شدن صنف کارگر 
و عدم رضایت توده و رشد صنفی کارگران ایران را یک مرتبه دیگر به ثبوت رساند. 
این اولین نمایش است که از حیث عظمت و تجمع افراد صورت یک اعتصاب کارگری 
را به خود گرفته است. پیشنهاد کارگران راجع به تقلیل ساعت کار تا هفت ساعت و 
ازدیاد مزد و کنترل کارگران بر کارخانجات و تشکیل اتحادیه وغیره به خوبی مدلل 
می دارد که کارگران جنوبی تاچه حد به حق خود آگاه شده اند. از تمام این پیشنهادات 

روح پرولتاریات پیشرفته صنعتی ظاهر است.

ظهور سفاین جنگی انگیس در آب های خلیج فارس و حمله وهجوم قشون ارتجاعی 
پهلوی ازخشکی با کمک ادارات جاسوسی کمپانی وتوقیف و حبس های ظالمانه هرگونه 
اشتباه و تصورات کارگران را درباره حکومت پهلوی برطرف کرده و به آن ها فهماند 
که این حکومت منافع سرمایه انگلیس و سیاست امپریالیزم بریتانیا را مدافعه می کند. 
یک دفعه دیگر برای کارگران معلوم شد که دیکتاتوری قزاقی پهلوی و پیشخدمتان 
او هرچه راجع به »وطن«»هموطنان« می گویند دروغ و برای فریب توده است و 
علنی و مخفی مساعدت به استثمار کمپانی نفت برای این رژیم مقدس ترین ایده آل است. 
این اقدامات حکومت پهلوی به کارگران نشان داد که نه تنها باید برضد امپریالیزم و 
سرمایه داری انگلیس و اجحافات کمپانی نفت جنوب قیام کرد بلکه باید متحد داخلی و 
عامل دست نشانده خانگی او یعنی رژیم پهلوی را هم طرف حمله و ضربه قرارداد. 
حبس و توقیف و شکنجه 45 نفر از اعتصابیون و اعزام یک عده از آن ها به طهران 
از طرفی جنبه توده ای این نهضت و از طرف دیگر اهمیت و ترس حکومت پهلوی 
نتایج سحر  از  هنوز  این  که  است  غافل  پهلوی  رژیم  ولی  می رساند.  نهضت  از  را 
است و امواج نهضت انقالبی درعقب این اقدامات ظالمانه و ارتجاعی دربار پهلوی و 
امپریالیزم بریتانیا کارگران را وا می دارد جسورانه تر و متحدتر و قوی تر مجدداً برضد 

این دو قوه پوسیده قیام کنند.

انقالبی کارگران هندی دربمبئی و سایر شهرهای هندوستان و مبارزه  اعتصابات 
انقالبی و شجاعانه هزارها افراد زحمتکش و توده آن مملکت نزدیکترین درس تشویق 



147

جنبشطبقهکارگراریان

وعبرت برای کارگران نفت جنوب است. آن ها از نزدیک می بینند که در این مبارزه 
وهند  انگلیس  پرولتاریات  مخصوصاً  عالم  کارگران  تمام  نیستند.  منفرد  و  تنها  خود 

پشتیبان معنوی آنهاست.

ما به این اقدام اعتصابی و تظاهر انقالبی کارگران که پرده جدید در تاریخ نهضت 
کارگری ایران باز می کند با تمام قوا تبریک می گوئیم.

 وظیفه فرقه کومونیست ایران و تمام تشکیالت امدادی پرولتاریاتی و همه زحمتکشان 
ایران است که به محبوسین و خانواده های کارگران محبوس و تحت شکنجه کمک کنند 

و برادری و همدردی خود را به آن ها ابراز نمایند.

یک از نواقص که ناچار درمراحل اولیه هرنهضت کارگری مشهود می شود عدم 
ارتباط این نهضت کارگران آبادان با کارگران مسجد سلیمان است که می بایستی در 

میرزاعلی تنگسیری-- سرکارگرسیم کش، 
بخش برق

رمضان -- متصدی کلید، نیروگاه 
سید خلیل -- تعمیرکار در یایی تانکر

میرزاجعفر- متصدی سرکارگران، بوارده 
میرزا علی -- قبالً ادا ره کار، فعال میشان 

میرزا حسن علی -- متصدی جرثقیل
  میرزا محمود -- قبالً کارمند اداره کار، 

فعال در اداره زمان
میرزا احمد -- کارخانه یخ 

علی نژاد -- متصدی جرثقیل
 خورشید -- سرکارگر، بوارده

 علی -- سرکارگر، بارانداز شماره 4 
حسین -- سرکارگر، بخش انبار و صادرات
 احمد- کمک سرکارگر، تلمبه خانه شماره 10 

میرزا حسن -- علی نجار
کارمندان  سرپرست   -- خان  غالمحسین   

آبادان

غالم -- بخش مهندسی  )از رهبران نبود( 
  گل نظر -- سرکارگر، بوارده 

میرزا احمد -- کارمند اداری
 سید محمد -- ساعت ساز بازار

محمد سامی -- انباردار، بخش برق
استاد حاجی -- نجار

 کای شهباز -- صراف، بازار
 میرزا یوسف خان اردبیلی -- ناشناس 

ابراهیم افندی -- سرکارگر رنگرزی
 میرزا صاحب -- کارگاه رنگرزی

 حیدر -- کارمند بخش مهندسی ساختمانی 
آقا یوسف -- ناشناس
 آقا نجفی -- ناشناس 

میرزا محمد تنگستانی -- کارمند اخراجی

اسامی رهبران هسته های کارگری در  صنعت نفت
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این هر دو نقطه در آن واحد متحداً به نمایش و اعتصاب اقدام نمایند. هنوز دیر نیست. 
باید کارگران این دو نقطه و سایر نقاط و کارخانجات نفت جنوب متحداً در تشکیالت 
واحد اتحادیه و در زیر بیرق سرخ با پیشنهادات اقتصادی و سیاسی آنی و آینده شروع 
به مبارزه جدی علنی و مخفی نمایند. پیشرفت و فتح کارگران و دریافت تقاضاهای 

خودشان در صورت اتحاد، و متشکل شدن حتمی و قطعی است.1 

بیان اعتصاب تیر ماه ١۳۰8به شعر
اعتصاب کارگران نفت جنوب

  یک، دو، سه، چهار.
  یک، دو - یک، دو

  اردوی دولت صف اندر صف، شتابان سوی جنگ،
  با تفنگ و شصت تیر و توپ قلعه کوب؛

  روی دشت از گرمی خورشید. سوزان چون تنور،
  هر طرف گرد سپاه  و هر زمان غوغا و شور،

  ز آن طرف جمعی گرسنه، کف به لب، در دست سنگ؛
  چیست غوغا، کیست دشمن؟- فعله نفت جنوب.

            های،  آهای،  هان،  داد از این  اجحاف ها!
  زالوان مفتخور،  بیرحم  و  بی انصاف ها!

  )غرش زحمتکشان  چون  رعد از هر سو بلند! (
  روز و شب، در آفتاب  و  سایه،  دایم گرم کار،

  مزد - کم  زحمت  و لیک  از طاقت  و  اندازه  بیش.
      چوب و دشنام و سقط از هر طرف همچون تگرگ ،

  آخر هر مه - جریمه، زندگی  بدتر  ز مرگ ؛
  خود در اینجا  گرسنه، در خانه طفل شیر خوار ؛
  جان به لب آمد کنون  دیگر از این وضع پریش :

     کارها  تعطیل و از  هر  سو ندای اعتصاب ! ...
  )بی ثمر اقدام و سعی  »صاحبان« تیره بخت، -

در تقاضاهای  خود پیر  و  جوان استاده سخت(.
***                        

  اندر ایران  کس  ز شاه  و  دولت  و اشراف  دزد
  هیچگاه  از  حال  زار رنجبر آگاه نیست.

  زیر استثمار،  هر مه  رنجبر می رود هزار؛ 
1 - نقل ازمجله ستاره سرخ صص207تا209
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  فعله از جان  گشته  سیر  و  زارع  از ده  در فرار؛  
  رحم  نبود  در دل این جمع  بی انصاف  دزد،

  چاره  ساز  فعله،  شیخ  و پارلمان  و شاه  نیست  :
  انقالبست  آنکه سازد  چاره،  آری انقالب ! ..

  )یک طرف اردوی دولت، فوج سرباز و پلیس؛
  وز دگر سو- کشتی جنگی،  قوای  انگلیس(.

  یک،  دو،  سه،  چهار.  
  دولت  ایرانی  و  سرمایه  دار خارجی

  بهر دفع  فعله  محکم    بسته  عقد  اتحاد.
  لشکر سرمایه  و افواج  زحمت  رو به روی؛ 

  ناگهان  فرمان  »حمله«  شد  بلند از چارسوی...
  الغرض با  حکم  شاه  جیره خوار  خارجی.

  از  پس  جالدی  و  کشتار  و  جنگ  و گیر و دار :
شامگه  صد تن  جوان کارگر  در حبس و بند.

این بود، - ارباب  گفت - آری  سزای  انقالب !
 درس  اول  باشد  این - یک فعله  گفت در جواب! 
                                                  ا. کارگر

گزارش  چنین  انگلیسی  1308مقامات  مه  درماه  کارگران  اعتصاب  با  دررابطه 
می دهند: »روزاول ماه مه 1929میالدی )11اردیبهشت1308(11000نفراز کارگران 
پاالیشگاه – که حزب زیرزمینى کمونیست آن ها را سازماندهی و همآهنگ کرده بود – 
ضمن مطالبه روزانه کاری 8 ساعته، دستمزد و مسکن بهتر، به رسمیت شناختن حق 
تشکیل اتحادیه های کارگری، پرداخت مساوی به کارکنان ایرانى و هندى، و پرداخت 

حقوق بابت تعطیالت ساالنه از جمله برای روز اول ماه مه، اعتصاب کردند.1

اعتصاب کنندگان فرماندار و رئیس پلیس را تعقیب و آن ها را در ایستگاه آتش نشانى 
شهر به دام انداختند. انگلیسی ها ناوچه های توپدارشان را به آبادان فرستادند. اوضاع 
تا وقتی که دولت، حکومت نظامى اعالم کرد، و نیروهاى کمکى ارتش را به محل 
اعزام و 29 نفراز رهبران اعتصابیون را بازداشت کرد، ۵00 کارگر دیگرهم اخراج 

شدند. اما اوضاع به حال عادی برنگشت.1

دولت بریتانیا از شاه به خاطر“برخورد سریع و موٽر” او با آن وضعیت تشکر کرد.

شرکت نیز تقصیر این جریان را به گردن کارگران دفترى و “ تحریک گران ارمنى” 
دروگران  و  تعمیرکاران  سرکارگران،  را  دستگیرشدگان  اکٽر  حالیکه  در  انداخت، 

منابع:
 1-70A.B.,Naft)oil()Teran1947 )132۶ :1 -  آ•ب نفت )تهران
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سال  تا  شدگان  دستگیر  از  نفر  پنج  می دادند.  تشکیل  مسلمانان  بین  معمول  اسامى  با 
1320/19۴1 در حبس باقى ماندند•«2

انتشار  1308با  سال  تا  ساله  همه  چاپخانه ها  کارگران  اتحادیه  و  متحده  شورای 
اعالمیه ها و برپائی جشن اول ماه مه، روز جهانی طبقه کارگر را گرامی می داشتند. 
اول ماه مه به طور گسترده در دوران دیکتاتوری20 ساله، در سال  آخرین مراسم 
1308 با خواندن اشعار و سرودهای انقالبی برگزار شد. در این مراسم کارگران با 

شور وهیجان این بیت شعر فرخی یزدی را می خواندند:

ای توده دست قدرت از آستین برون کن         وین کاخ جور و کین را تا پایه سرنگون کن

اول ماه مه سال 1308 آخرین مراسم کارگران تهران به مناسبت روزکارگر در 
اردوخانی سخنرانی می  کند.  امامیه گشایش می  یابد و درآن جعفر  نزدیک  معینه  باغ 
آگاه می  شوند  آن  از  مأمورین حکومت  بعد  اما روز  برگزار می  شود.  پنهانی  مراسم 
و بار  دیگر پنجاه نفرازفعالین کارگری را دستگیر می  کنند. از این پس فعالین شناخته 
شده  ی اتحادیه ای تحت مراقبت  های شدید پلیسی قرار می  گیرند. به نحوی که از دیدار 

آن ها حتی در کافه یا قهوه  خانه نیز جلوگیری می  شود.3

 با وجود تحمیل شرایط امنیتی شبه فاشیستی برجامعه، فعالیت کارگران متوقف نشد 
به طوری که درشهریورسال 1308، 1200 نفر از کارگران راه آهن اعتصاب کردند. 

کارگران درسایه اتحاد و همبستگی با هم توانستند به خواست های خود برسند.

در10 اردیبهشت1310شمسی )اول ماه مه 1931( روز جهانی کارگران بین ۶0 
تا 70 نفر از کارگران کارخانه نساجی وطن اصفهان با رعایت مخفی کاری به باغی 
با نصب پرچم سرخی که  کنندگان جلسه  برگزار  در اطراف اصفهان دعوت شدند؛ 
روی آن نوشته شده بود »کارگران جهان متحد شوید« جلسه را شروع کردند. بعداز 
اتمام سخنرانی ها حاضرین در جلسه با بررسی مسائل کارگران تصمیم گرفتند در1۶ 
اردیبهشت اعتصاب کنند. مقدمات اعتصاب عمومی کارگران از طرف سازمان مخفی 
با برگزاری کنفرانسی از نمایندگان کارگران  به رهبری نصراله اصالنی- کامران، 
فراهم شد.۴00 کارگر شاغل در کارخانه با خواست های ذیل دست به اعتصاب همگانی 

زدند.

1- به رسمیت شناختن حق سازمان دادن اتحادیه کارگری

British Consul in “British Activity in the South,“ FO 371/persia 1929/3۴-13783  - 1
.British Minister in Tehran, ”The Strike in Abadan,“ FO 371/Persia 1929/3۴-13783 - 3

نقل ازکتاب: کودتا 28 مرداد، سازمان سیا و ریشه هاى روابط ایران و آمریکا در عصر مدرن نوشته 
یرواند آبراهامیان ص ۴1 و۴2

 3 - کتاب شوق یک خیزبلند محمودی و سعیدی، 1381: 19۴-19۵ 
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2- تغییر پرداخت مقاطعه کاری به حقوق ماهانه

3- 8 ساعت کار روزانه با حقوق حداقل ۵ قران]لایر[

۴- نیم روز تعطیل با دریافت حقوق

۵- لغو بارزسی بدنی هنگام خروج از کارخانه

۶- لغونظام مجازات با شالق، چوب و فلک، آهن داغ )ابوالقاسم کارگر رنگرز را 
آهن داغ کردند( ناسزاگوئی، جریمه نقدی، اخراج  نا به جای کارگران توسط  رئیس 

آن، مباشران و مربیان کارخانه 

7-  تاسیس  صندوق  برای  کمک  به  کارگرانی که  درحین کار درکارخانه  بیمار  
یا  مصدوم می شوند.

8- پرداخت همه هزینه های درمان کارگران از سوی کارخانه

9- پرداخت دو برابر حقوق در صورت اضافه کاری

10- تعطیل کامل در آدینه ها)جمعه ها( و روزهای تعطیل عمومی برای تمام بخش های 
کارخانه مطابق تقویم دولتی

یعنی  روز  در  ساعت  از10  روزانه  کار  حداکثرساعت های  تجاوزنکردن   -11
ساعت های اضافه کاری از دو ساعت زیادتر نشود.

تاسیس  مانند   .... کارگران  بهداشت  حفظ  به  کارخانه  مسئولین  تمام  توجه   -12
غذاخوری با اثاثه، تهیه ظرف های آب خوری در تمام بخش های کارخانه. برای آن که 
چهارصد کارگر کارخانه ناچار نباشند از یک ظرف چنان که اینک هست آب بخورند، 

تدارک چای گرم ...

13- ترتیب پرداخت دستمزدها به طوری که کارگران مشمول آزارها و ناسزاگوئی های 
سید محمد تقی مامور پرداخت حقوق نشوند.

 در برابر اتحاد کارگران صاحبان کار برای جلوگیری از گسترش اعتصابات عقب 
کار روزانه  کنند ساعت  مجبور  را  کارخانه  شدند صاحبان  موفق  کارگران  نشستند. 
را از12ساعت به 9 ساعت کاهش داده  و دستمزدها را 20درصد اضافه و میزان 
جریمه ها را کم کنند. و به عمل تحقیر آمیز تفتیش کارگران به هنگام خروج از کارخانه 
از  )کامران(  اصالنی  نصراله  اعتراضی،  این حرکت  موفقیت  علیرغم  دهند.  خاتمه 
رهبران این اعتصاب دستگیر و به تهران فرستاده شد. کامران توانست در بین راه از 

دست محافظین خود فرار کند.

اتحادیه های  خیزبلند)نخستین  یک  شوق  کتاب  در  ناصرسعیدی  و  محمودی  جلیل 
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کارخانه ی  کارگران   )1931 اردیبهشت1310)مه  اعتصاب  درباره  ایران(  کارگری 
نساجی وطن اصفهان می نویسند: کارگران برای بهبود شرایط کار و زندگی خود دست 
به این اعتصاب زدند. شرایط کاردرکارخانه طاقت  فرسا بود. زمان کار روزانه دوازده 
ساعت و در دو شیفت صورت می گرفت. کارگران نوبت صبح کار فقط نیم  ساعت 
برای صرف غذا استراحت داشتند، بدتر از آن، کارگران شب کار ناچار بودند بدون 
وقفه تا صبح کار کنند. دستمزد مردان از2۵ تا ۵0 شاهی بود و زنان و کودکان ده 
شاهی تا یک قران می گرفتند. ناسزاگویی به کارگران و جریمه کردن آن ها معمول بود. 
صابون برای دست شویی و نظافت وجود نداشت. کارگران به هنگام خروج از محیط 
کار مورد تفتیش بدنی قرار می گرفتند. مهم تر از این ها این که کارگران شب کار برای 
رفع  تشنگی در تنگنا بودند، زیرا شیرآب درشیفت شب مسدود می شد. موضوعی که 
باعث شد تالش های فرقه ی کمونیست ایران درمیان این کارگران برای ایجاد تشکیالت 
مخفی با استقبال رو به رو شود، همانا قرارداد تحمیلی )کنترات نامه(ای بود که از سوی 
صاحب  کارخانه )فردی به نام حاج محمدحسین کازرونی( مطرح گشت. بر اساس این 
قرارداد کارگران ناچار می شدند یک ماه قبل از انصراف ازکار درکارخانه، موضوع 
را به آگاهی مسئولین کارخانه برسانند. درغیراین صورت دستمزد یک ماِه آن ها به نفع 
کارخانه ضبط می شد. ماده ی دیگری ازاین قرارداد نیز آن  چنان تنظیم  شده بود که برای 
یک روز غیبِت کارگران معادل سه روز دستمزد آن ها را می توانستند کسرکنند. مطرح 
نمودن این قرارداد و فشار به کارگران برای امضای آن موجب نارضایتِی آن ها شده 
بود و شرایط برای جلب کارگران و فعالیت تهییجی مهیا گشته بود. تشکیالت مخفی 
فرقه کمونیست ایران به محوریت کسانی چون نصرهللا اصالنی )کامران( و سیدمحمد 
تنها )که هردو دردانشگاه کمونیستی زحمت کشان شرق }کوتو{* درمسکو تحصیل کرده 
 بودند( بیش ازیک ماه به کار تبلیغی در میان کارگران پرداخت و آن ها را برای انجام 

یک اعتصاِب حساب شده آماده کرد.

روز پانزدهم اردیبهشت عمالً اعتصاب آغاز شد. زمانی که مأمورین، کارگران را 
برای امضای قرارداد تحت فشار قرار دادند، آن ها سرباز زده، تولید را متوقف کردند و 
یک کمیسیون اعتصاب تشکیل دادند. روز بعد درصفوف منظم چهارنفری از کارخانه 
خارج و به شهر وارد شدند و از مسیر خیاباِن چهار باغ وارد مدرسه چهارباغ گشتند. 
آژان ها تعدادی از کارگران را برای ذکر توضیحاتی جلب می کنند. روِز سوم اعتصاب 
2۵0 کارگر درجاده ای اجتماع کرده، از میان خود هشت نفر را به عنوان نماینده بر 
می گزینند. یک نفر از آن ها از اعضای فرقه، چهار نفر از اعضای تشکیالت مخفی و 
سه نفر بی طرف بودند. سرانجام رئیس کارخانه حاضر به دیدار با نمایندگان کارگران 

* کوتو یا دانشگاه کمونیستی زحمتکشان شرق یا دانشگاه خاور دور یا مدرسه استالین در 21 آوریل 
1921، در مسکو به عنوان یک کالج آموزش دهنده کادرهای کمونیست در جهان تاسیس شد. مدرسه 

رسماً در 21 اکتبر همان سال افتتاح شد.
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می شود اما این دیدار ثمری ندارد و رئیس کارخانه حاضر به دادن ضمانتی کتبی برای 
رسیدگی به خواست های کارگران نمی  شود. روزهفدهم اردیبهشت، پلیس مداخله می کند 
و می کوشد کارگران را به زور وارد کارخانه کند. کارگران پس از مشورت جمعی 
به اتفاق تصمیم می گیرند که کار را آغاز کنند، ولی به  جای دوازده ساعت، فقط هشت 
ساعت کار کرده، پس از آن به منازل خود بروند. روز بعد آژان ها 2۵ الی30 تن از 
کارگران را برای تحقیقات به نظمیه می  برند و شش نفر از نمایندگان را حبس می کنند. 
کارگران  مخفی  تشکیالت  وجود  به  ازدستگیرشدگان  عدهای  پلیس،  فشارهای  براثر 
اعتراف می کنند. ازمیان این شش نفر، پنج تن دو ماه در حبس بودند و نصرهللا اصالنی 
)کامران( که عضو فرقه بود، مورد شناسایی دستگاه اطالعاتی قرار می گیرد. اما او 
می گریزد و موفق به دستگیریش نمی شوند. سیدمحمد تنها اما بازداشت می شود و بنا به 

گفته ی یوسف افتخاری براثر گرسنگی و بی دوایی در زندان قصر در  می گذرد 

دستاورد های این اعتصاب را به شرح زیر می  توان برشمرد:
 - ساعت کار از 12 ساعت به 9 ساعت کاهش یافت.

 - تفتیش بدنی کارگران لغو شد.
 - کافه ای برای صرف غذا در کارخانه ایجاد گشت.

 - 20 درصد به دستمزد کارگران افزوده شد.
 - ناسزاگویی و جریمه کاهش یافت.

 - ظرف  های آب یخ در تمام قسمت  های کارخانه نصب شد.
 - زمان استراحت جهت صرف غذا به یک ساعت افزایش یافت.

 - کنترات  نامه لغو شد.
پس از این اعتصاب نسبتاً موفق و وسیع است که در اول تیر ماه سال 1310 الیحه  ی 

ممنوعیت مرام اشتراکی به تصویب می  رسد.1 

و  منحل  را  کارگری  تشکل های  تمامی  پهلوی  دیکتاتوری  رژیم  که  درشرایطی   
نشده  دستگیر  اعضای  بود،  کرده  قرون وسطائی  سیاهچال های  آن هارا روانه  فعالین 
اتحادیه کارگران ایران دردهم اردیبهشت1310 با انتشار بیانیه ی اول ماه مه، بر لزوم 
تداوم مبارزه علیه سرمایه داران و مرتجعین ُمهر تاکید زدند. بیانیه کارگران درتبریز 
مخفیانه تهیه و توزیع شد. نسخه ای از آن در محله دوه چی تبریز به دست ماموران 
نظمیه افتاد. به روایت اسناد موجود درسازمان اسناد ملی ایران، کشف این اعالمیه 
سبب خشم دستگاه استبداد رضاشاهی شد و به دستگیری ها و سرکوب  وسیع گروهی 
انجامید. هرچند رئیس نظمیه منطقه شمال غرب – سرهنگ  تبریز  آزادیخواهان  از 
سیف – در گزارش خود به ایالت )استاندار( آذربایجان، انتشار این اعالمیه را بر طبق 
یک عادت جا افتاده، نخست به مامورین دولت شوروی نسبت داد، چندی بعد آشکار 

1 - کتاب شوق یک خیزبلند: 218-219- 21۵2-217 
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شد گروهی30 نفره ـ که دست کم 23 نفر آنها کارگران جوراب باف، قالیباف و ... 
بودند و به »فرقه کمونیست ایران« بستگی داشتند، نویسنده و ناشر اعالمیه بوده اند. 
عالوه بر ارتجاع داخلی، روزنامه بیلدیریش چاپ استانبول درشماره ۵3، مطابق با 
2۴مرداد1310همزمانی پخش این اعالمیه در محله دوه چی تبریز با آتش سوزی انبار 
سالح در این شهر و قورخانه تهران را خاطرنشان ساخته و از این طریق ارتجاع 

ایران را تشویق به سرکوب آزادیخواهان آذربایجان نمود.1 

 بیانیه: اتحادیه کارگران ایران در اردیبهشت١۳١۰
به مناسبت اول ماه مه

رنجبران روی زمین متحد شوید!
اول ماه مه )دهم اردیبهشت( روز مبارزه زحمتکشان دنیا محسوب شده و با خون 
به  کارگران  روز  این  در  است.  نموده  پیدا  اروپا رسمیت  و  امریکا  کارگر  هزاران 
تهدیدات پلیس اهمیت نداده و با بیرق های سرخ و با شعارهای انقالبی فوج فوج در 

خیابان ها نمایش می دهند.

کارگران ایران نیز باید به نوبه خود این روز را روز مبارزه شمرده و با زحمتکشان 
دنیا هم قدم شوند. اتحادیه کارگران ایران با این بیانیه به کارگران آذربایجان این عید 

کبیر بین المللی زحمتکشان  را از صمیم قلب تبریک  می گوید.

امروزکه درسرتاسر مملکت ایران بحران اقتصادی حکم فرما بوده، قیمت پول ایران 
تنزل پیدا کرده، مزد کارگران روز به روز کمتر شده، اهالی از گرسنگی با مرگ هم 
آغوش می شوند؛ علت اصلی آن عبارت از این است که امورات مملکت در دست یک 
عده مالک و غارتگران است که در راس آنها پهلوی واقع شده و با استثمار بی رحمانه 
صنف زحمتکش ایران یک صد و هشتاد میلیون دوالر در بانگ ملی نیویورک شعبه 
لندن برای تامین آتیه خود ذخیره نموده است  و امروز سردسته غارتگران، پادشاهی 
خود را افتخار دانسته با مخارج گزاف اعیاد مخصوص به خودش را جشن می گیرد. 
برعکس تمام فرق سیاسی و اجتماعات کارگری را غارت و خفه نموده و فشار ملی را 
نسبت به ملل اقلیت بدتر از حکومت تزاری روسیه اجرا می نماید. جراید فعلی که مداح 
و کاسه لیس حکومت پهلوی هستند این همه آه و ناله گرسنگی و بیکاری ایرانیان را در 
نظرعالمیان و زحمتکشان ایران پرده پوشی نموده، اسم منحوس پهلوی را با خط های 

درشت درج نموده و یگانه ناجی ایران می نامند!

 رفقا! فشار اقتصادی فعلی مملکت حیات ما را هرآن تهدید می نماید. حکومت مالکی 
و مجلس»شورای ملی« ذره ای به حال ما اعتنا نکرده با وضع مالیات های سنگین ما 

1 - اسناد تاریخی جنبش کارگری... جلد ۴  ص 102
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کارگران را مجبور می نماید که اطفال7 ساله و مادر70 ساله خود را به کار واداریم!  
بنابرین برای ما زحمتکشان نه از مجلس و نه از شاه راه نجات نبوده فقط یگانه راه 
نجات برای ما کارگران،]عبارت از[ دخول به تشکیالت اتحادیه های صنفی و مبارزه 
با جالدان صنف کارگر می باشد. کارگران ایران با همراهی زحمتکشان عالم در تحت 
رهبریت اتحادیه کارگران ایران و لوای سرخ فرقه کمونیست ایران می توانیم به اجرای 

شعارهای ذیل موفق شویم:

شدن  علنی  زحمتکش،  حقیقی صنف  نمایندگان  اشتراک  با  زحمت  قانون  1ـ وضع 
اتحادیه های کارگری، 8 ساعت وقت کار ـ ازدیاد مزد کارگران، لغو اصول سرخط  
درکارخانجات،  کارگران  الصحه  حفظ  مراعات  وغیره،  فرشبافی  درکارخانه های 
بیکاران شهر و  تامین معاش  بیمه کارگران،  جلوگیری ازکارکردن اطفال خردسال، 

دهات.

2ـ آزادی جراید و ادبیات و اجتماعات کارگری،

 زنده باد اول ماه مه عید کبیر بین المللی زحمتکشان!  

زنده باد اتحادیه های صنفی کارگری ایران! 

زنده باد اتحاد کارگران روی زمین! 

زنده باد فرقه کمونیست ایران و بین الملل سرخ کارگران!

 محو باد اصول و قوانین استبدادی حکومت پهلوی و مجلس او! 

محو باد فشار ملی که تمام ملل  اقلیت را در زیر پای یک مشت  آقایان و مفت خوران  
فارس اسیر کرده!                 

                                             اردیبهشت1310 اتحادیه کارگران ایران                                            
اعتصاب سال 1311 )1932( کارگران راه  آهن شمال )مازندران(: در این سال کارگران 
مذکور خواهان افزایش دستمزد خود شدند که در نهایت ضمن وادارکردن کارفرما به 
پذیرش این مطالبه، دستمزد ایام اعتصاب  شان را نیز دریافت کردند. ضیاءالموتی اشاره 
می  کند که همین کارگران درسال 1317)1938( اتحادیه ای تشکیل دادند. آبراهامیان 
اشاره می  کند که درهمان سال شهربانی کشف می  کند که بجز راه  آهن، در معادن و برخی 
کارخانه  های مازندان هم اتحادیه  های مخفی  کارگری شکل گرفته و فعالیت دارند. هفده 

نفراز سازمان  دهندگان بازداشت می  شوند و تا شهریور1320 در زندان می  مانند.
از800  بیش  درسال1311)1932(  نوشهر:  ساختمانی  سال1311کارگران  اعتصاب 
نفر از کارگران ساختمان نوشهر دست به اعتصاب زدند. این اعتصاب 8 روز طول 

کشید و کارگران موفق به افزایش دستمزد شدند. 1 
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درسال 1313دانشجویان دانشکده پزشکی علیه رئیس انتصابی دانشکده اعتصاب کردند 
برای  تربیت معلم  دانشجوی  برکنارکنند. درهمین سال300  کار  از  او را  توانستند  و 

دریافت حقوق، نسبت به تورم دست به اعتصاب زدند و به خواست خود رسیدند. 
اعتصاب سال 131۵ کارگران کارخانه  ی»برادران دهقان«درشیراز: کارگران خواهان 

رفتار بهتر بودند و کارفرمایان پذیرفتند.
اعتصاب سال 1318 )1939( کارگران کمپانی نفت جنوب: دراین سال کارگران مذکور 
خود را آماده  ی اعتصاب کردند ولی با دستگیری رهبران آن ها، اعتصاب درهم شکست. 2

فعالیت شورای متحده
شورای متحدۀ اتحادیه های کارگران ایران درطول فعالیت خود با توجه به نقش و 
در روزنامه ی  کارگران،  برای  کتابخانه  و  ایجاد مدرسه  آموزی ضمن  اهمیت سواد 
»حقیقت« و»کار« توطئه های حاکمین دست نشانده و امپریالیست ها راعلیه مردم ایران 
و طبقه کارگر افشاء و دفاع از خواست های کارگران و زحمتکشان را از وظایف تخطی 
ناپذیر خود می شمرد، در پیشبرد رشد آگاهی طبقاتی، سیاسی و اجتماعی کارگران و 
روحیه ی  ایجاد  و  بهتر  زندگی  یک  آوردن  دست  به  برای  کارگری  مبارزات  رشد 
همبستگی با کارگران جهان و دفاع از مبارزات حق طلبانه و ضد امپریالیستی دیگر 

گروه های اجتماعی نقش ارزنده ای داشت. 

سرمایه داران و مرتجعین حاکم متحداً در مقابله با شورای متحده، اعضاء و فعالین 
احمدی  آمپول  با  را  بعضی ها  و  بازداشت  و  سرکوب  اخراج،  کار  از  را  کارگری 
می کشتند. روحانیون در همکاری با هئیت حاکمه و سرمایه داران با استفاده از احکام 
عقب مانده مذهبی مردم عامی را علیه فعالین کارگری و کمونیستی تحریک کرده و آنان 
را متهم به دزدی، بی ناموسی و ... می کردند. به طوری که از زمان به قدرت رسیدن 
رضاشاه درسال130۴تا تصویب قانون سیاه ضد کمونیستی درسال1310 صدها نفر 
اتحادیه ها و سازمان های مخفی حزب کمونیست به حکم دولتی و تکفیر  از رهبران 
مذهبی بازداشت شدند. رضا شاه با به تصویب رساندن قانون سیاه ضد کمونیستی تا 
شهریور1320 بیش از 1۵00 تن از رهبران و فعاالن حزب کمونیست  و اتحادیه های 

کارگری را به زندان افکند. از این میان رفقا : 

*محمد تنها،  *علی شرقی،  *مرتضی حجازی، *انزایی، صادق پور، * مشهدی 
ابراهیم رئیس، *علی طرفدار و *استاد غالمحسین نجار  از فعالین اتحادیه مرکزی 

گیالن درشکنجه گاه های رضاهی جان باختند.  

اتحادیه های کارگری و عضویت آن ها در تهران از1300 تا 130۴شمسی

1 - منبع: تاریخ سندیکا های ایران }بخش اول{: سایت بنیاد پاک
2 - محمودی و سعیدی، 1381:: 221و220
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192119221923192۴192۵نام
11802002002۵01۵0- چایچیان

2-فروشندگان )بزازان 
حریر فروش(

3۵0-80--

--3300020001800- نانوایان
---۴2۵0200- منشیان تجاری
--۵90100120- کارگران پست

--۶180۵۶۴۵۶۴- تلگرافچیان
--7300۴00۴00- قنادان

-81800180018001۵0- کفاشان
-92000100020001۵- خیاطان

--101۵01۵01۵0-کارگران زردوزی
--۴80۴00-11- آموزگاران

--7۵0--12- نانوایان تافتونی
--۵00--13- کارگران شهرداری

--2۵00--1۴- سیگارسازان
200---1۵- کارگران بافنده

-130100--1۶- کارگران داروساز
۴00---17- کارگران ساختمان

-200--18- حمامیان

اتحادیه های کارگری حاضر در شورای مرکزی در سال1301شمسی ) 1922م.(

9- اتحادیه سیگار سازان1- اتحادیه چاپچیان
10- اتحادیه کارگران حمامی2- اتحادیه کفاشان
11- اتحادیه کارگران پارچه فروش3- اتحادیه نانوایان

12- اتحادیه فروشندگان۴- اتحادیه کارگران داروساز
13- اتحادیه کارگران بافنده۵- اتحادیه آموزگاران

1۴- اتحادیه باراندازان)انزلی(۶- اتحادیه مقام های پستخانه
1۵- اتحادیه تافتونی پزان7- اتحادیه کارگران شهرداری
1۶- اتحادیه جوراب بافان8- اتحادیه کارگران ساختمانی
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ایران1280تا1311  در  انگلیس)اپک(  ایران-  نفت  شرکت  کارگران  و  کارمندان 
شمسی)32 -1901(

مجموع اروپائیاندیگرانهندیانایرانیانسال
ایشان

1910272۴31۶292803۴12
19113۶027۵82۵۴112۴72۶
1912۴898110۶19۴87۶28۴
1913۵798183۴3۵0888070
191۴۵۴8821۴87۵01288۵۵۴
191۵۴۴0۶19۵837۴1۶0۶898
191۶۴۶7027322082۴078۵0
191937932۶۴1۴7117۶78۴
19208۴۴73۶1۶3۵2۴۴123۴2
19219009۴709۵12711۴0۴0
192218۴۴1۴28۵29۴0۴902۶1۵۶
1923207۶2۴71۵8۴9۶۴۴2۶970
192۴1838۴۴731۶۴87382۴۵01
192۵1۵820۴890720199۴2890۵
192۶1۵8۴33۵88۶0۴210202۶۴93
1927178873272700910۵۵29223
19281۶38230۵0۵3۶۵10002۵797
19291۵2۴۵2۵18۵2739802۴01۶
19302009۵2۴117۵۴91191312۴۶
19311۴7971۶7۵317898920۶39
1932103۴31۴2023۴۶7۴۴1۴8۵3

 رشد کارخانه های بزرگ و نیروی کار آن ها 1300 تا 1319شمسی)1930-۴0(

13091319
کارگرانکارخانه  هاکارگرانکارخانه  هاتعداد شاغلین

3-۵02۵۵۴۶00283398۵
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13091319
۵1-۵017۶۴00۶711030

۵01-1000--171۴8۶2
1001-2000--111۵0۶8

افول اتحادیه های کارگری
قبل  کارگری  اعتراض  آخرین  اصفهان  وطن  نساجی  کارخانه  کارگران  اعتصاب 
قانون  تصویب  با  سال1310بود.  کارگری  و  کمونیستی  ضد  سیاه  قانون  ازتصویب 
و  شد.  ممنوع  کارگری  اتحادیه های  فعالیت   )1931 ماه1310)ژوئن  درخرداد  سیاه 
به طرفداری از حزب کمونیست دستگیر و  یا مظنون  بیش از2000عضو حزب و 
روانه زندان شدند. اما به رغم تمام فشارها و تصویب قوانین ضد کارگری، درسال 
افزایش حقوق  برای  با800 عضو  ایران  آهن  راه  کارگران  اتحادیه   )1932(1311
اعتصاب کردند. درحالی که کارگران متشکل در اتحادیه توانستند درنتیجه پشتیبانی 
کارکنان راه آهن  به خواسته های خود برسند نمایند گان دولت انگلیس در تهران اعالم 

می کنند در ایران اتحادیه های کارگری وجود ندارد.

نشینی  آهن عقب  اتحادیه کارگران راه  نساجی وطن و  اعتصاب کارگران  از  پس 
جنبش کارگری با دستگیری صدها عضو و طرفدارحزب کمونیست ایران و فعالین 
کارگری شروع شد. دربررسی عدم استمرار فعالیت اتحادیه های کارگری در دهه اول 

سال1310عالوه بر شرایط سیاسی حاکم  برجامعه عوامل زیر تاثیر گذار بودند:

1- کارگران شاغل درمراکز صنعتی اکثراً ریشه دهقانی داشتند. به طوری که اکثریت 
کارگران کارخانجات قند، کمپوت سازی، قالی بافی، پنبه پاک کنی، برنج پاک کنی، 
شیالت و ... در زمانی که دراین رشته ها کار تعطیل می شد به روستاهای خود برمی گشتند.

زنان  و  تا12ساله  کودکان6  بافی  قالی  و  نساجی  2- 7۵درصد شاغلین درصنعت 
بودند. 2۵درصد بقیه جوانان1۵تا 18سال بودند. در این رشته ها تنها ده ها نفر استادکار 

مرد به مثابه کارگزاران صاحبان سرمایه مشغول به کار بودند.

3- اکثریت کارگران بی سواد بودند.
متشکل  همچون  انکارناپذیری  دستآوردهای  ضمن  ایران  کمونیست  حزب  نتیجه  در 
کردن کارگران در سندیکا ها و اتحادیه های کارگری و ایجاد اتحادیه ی مرکزی کارگران 
ایران، باالبردن آگاهی سیاسی و طبقاتی کارگران، سازمان دهنده صدها اعتراض و 
سازمان  درآذربایجان،خراسان،  انقالبی  جنبش های  آوردن  بوجود  کارگری،  اعتصاب 
دول  اوت 1919بین  نهم  استعماری  قرارداد  لغو  برای  تظاهرات  و  اعتراضات  دادن 
ایران و انگلیس و سازمان دادن اعتصاب کارگران نفت که برای نخستین بار درتاریخ 
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مبارزاتی مردم ایران کارگران خواست خلع ید انگلیس از منابع فسیلی ایران به طورعلنی 
و شفاف در اعتصاب مطرح شد، در دهه اول1310 به علل مختلف از فعالیت باز ماند: 
- ارزیابی نادرست حزب کمونیست در نخستین مرحله فعالیت خود از ماهیت طبقاتی 

وعملکرد رضا خان.
- ضدیت سیستماتیک دستگاه روحانیت با خواست های سیاسی واجتماعی کارگران زیر 

لوای شریعت
- سرکوب وحشیانه ی جنبش کارگری و کمونیستی توسط دیکتاتوری رضا شاه.

- عدم قاطعیت درپیشبرد مبارزۀ ایدئولوژیک درصفوف حزب که منجر به بروز 
گرایشات راست و چپ افراطی در مقاطع مختلف شد.

بورژوازی و مذهبی که  نیروهای  به  از رهبری حزب کمونیست  توهم  بخشی   -
در نتیجه آن رفقا غفارزاده و حیدرعمواوغلی از رهبران جنبش کمونیستی به دست 

عناصر مذهبی کشته شدند. 

- ظهور کارگر صنعتی قبل از پدید آمدن بورژوازی صنعتی در ایران که پیامد آن، 
نقش منفی بورژوازی متوسط )ملی( درتغییر و تحوالت اجتماعی بود.

- قطع کمک های شوروی به حزب کمونیست ایران وجنبش انقالبی ایران بعد از 
عقد قرارداد دی ماه 1299)ژانویه 1921( مربوط به مسائل ارضی، مالی، اقتصادی، 
خود  منافع  دادن  ارجحیت  معنای  به  درعمل  که  ایران  دولت  با  سیاسی  و  نظامی 

برهمبستگی با جنبش کمونیستی ایران از جانب دولت شوروی بود.

اوضاع عمومی جهان و ایران از سال١۳١۰ تا شهریور١۳2۰
اقتصاد جهان بین سال های1308-1312شمسی )1929-1933( دچار بحران شد. 
این بحران از امریکا، کانادا و اروپا شروع شد و دامنه آن تمام جهان را فرا گرفت. 
بحران در ایران نیز هم چون دیگر نقاط  جهان دامن گیر طبقه کارگر و مردم زحمتکش 
به شدت  ارزاق  و  نان  لحاظ   از  مردم  و  دچار قحطی  بگیران شد. کشور  و حقوق 
در  ایران،  مردم زحمتکش  و  کارگران   از  بسیاری  شمار  گرفتند.  قرار  در مضیقه 
نتیجٔه تهیدستی، گرسنگی و بیماری جان خود را از دست دادند. بحران بیش ازهمه 
باعث بیکاری وخانه خرابی کارگران شد. میزان بیکاری براساس آمار در کشورهای 
سرمایه  داری به 2۵ درصد رسیده بود. در این بحران »چهل میلیون نفر کارگر از کار 
بیکار شده به خیابان ها ریخته شدند، هزاران مؤسسه ورشکست گردید. زیانی که از این 
بحران به اقتصاد جهانی وارد شد بیش از خسارات ناشی از جنگ اول جهانی بود. لبٔه 
تیز بحران و نیروی ویرانگر آن علیه کارگران و تولید کنندگان و سرمایه داران کوچک 
متوجه بود. اوضاع و احوال جهان بسیار وخیم بود. نقشه های جنگی امپریالیست ها علیه 
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شوروی فاش ومعلوم شد امپریالیست های فرانسه و انگلیس نقشه حمله به شوروی را 
می خواهند عملی کنند و قرار بوده است در بدو امر ژنرال لوکومسکی )از ژنرال های 
گارد سفید روسیه تزاری( از راه لهستان به شوروی حمله کند و بعدأ جنگ توسعه 
یابد. نقشه از بین بردن حکومت شوروی و برقراری حکومت ارتجاعی درشوروی در 
بین بود. با قدرت گرفتن فاشیست ها در ایتالیا، آلمان و ژاپن شروع جنگ حتمی بود. 
کمونیست های جهان با تحلیل از اوضاع جهانی وظیفه ملی و بین المللی خود می دانستند 
که نقشه های امپریالیست ها را فاش کنند و برای دفاع از آزادی کشور خود و کشور 
سوسیالیستی قد علم کنند. در یک چنین وضعیتی پلنوم کمیته مرکزی حزب کمونیست 
و  ایران  جهان،  بررسی وضع  جلسه  دستور  شد.  منعقد  سلطان زاده  با شرکت  ایران 
وظایف مبرم حزب بود. با پیش بینی اوضاع بد اقتصادی درنتیجه بحران جهانی حزب  
تمرکز کار را  بین کارگران شاغل درمراکز تولیدی اصفهان، تبریز، مشهد و به ویژه 

کارگران صنعت نفت قرار داد.

رضا شاه در شرایط بحران اقتصادی سال های 1308-1312 از ترس خیزش دوباره 
اعتراضات  گسترده  با هدف سرکوب  افتاد.  به وحشت  کمونیستی  و  کارگری  جنبش 
مردم به ویژه کارگران و زحمتکشان که زیرفشار باربحران از هستی ساقط شده بودند، 
مجلس شورای ملی را مامور به تصویب الیحه قانون ضد کمونیستی کرد. در تاریخ 
دهم خرداد1310 مجلس دست نشانده شاه قانون ننگین ضد کمونیستی را از تصویب 
گذراند. تصویب قانون سیاه درمجلس دست نشانده شاه درعمل بیانگر این واقعیت بود 
ازانقالب مشروطه علی رغم  قرن  از یک ربع  بیش  ایران درطی  اجتماعی  نظام  که 
مبارزه هزاران نفر و جان باختن صدها نفر از آزادیخواهان و کمونیست ها تغییرنکرده 
بود، تغییر و تحوالت اجتماعی و سیاسی فقط منجر به برخی تغییرات سطحی شده بود 
که می توان آن را در گذراز استبداد بی قانونی خاندان قاجار به دیکتاتوری به اصطالح 
قانونمند پهلوی بیان کرد. تصویب قانون سیاه و در پی آن سرکوب تشکل های کارگری 
و حزب کمونیست ایران توسط  رژیم دست نشانده پهلوی نتوانست خفقان را بر جامعه 
تحمیل کند. به طوری که دربین سال های1310 تا 1320عالوه براعتراضات پراکنده 

کارگران دو حرکت مبارزاتی با اهداف متفاوت صورت گرفت:

گروه اول - یک محفل کارگری در راه آهن بود. این گروه توسط علی زاده که با سمت 
راننده لکوموتیو در راه آهن استخدام شده بود، پایه گذاری شد. علی زاده  دریک سفر 
رضاشاه به مازندران سعی می کند قطار را از روی پل ورسک خارج کند که موفق نمی شود. 
اعضای گروه علی زاده  قبل از این که بتوانند کاری انجام دهند دستگیر و زندانی می شوند. 

گروه دوم - گروه ارانی بود. هسته اولیه ی این گروه درحین تحصیل درآلمان  و فرانسه 
مارکسیست شدند و پس از بازگشت به ایران به منظورگسترش افکار مارکسیستی مجله 

دنیا را منتشرکردند. 
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شرایط تاریخی فعالیت گروه ارانی
ارانی پس از اتمام تحصیالتش و کسب دکترای علوم طبیعی ازدانشگاه برلین در 
سال 1309به ایران بازگشت. او درشرایطی به ایران بازگشته بود که فعالین جنبش 
کارگری وکمونیستی درمیدان جنگ طبقاتی با ارتجاع حاکم و امپریالیسم، جان باخته و 
یا در زندان های قرون وسطائی رضاشاهی تحت شکنجه به سر می بردند. رژیم پهلوی 
جهت تحکیم حاکمیت خود درمدت ۵ سال )130۶-1310( با شدت هرچه بیشتر به 
سرکوب جنبش کارگری و کمونیستی دست زده و توانسته بود با اعمال دیکتاتوری 
مانع ادامه فعالیت احزاب، گروهای سیاسی، اتحادیه ها و سندیکاهای کارگری بشود.  

حکومتی  سانسورچی های  به  شهربانی  دولت،  دستور  طبق  تاریخی  مقطع  این  در 
وظیفه داده بود از چاپ مطالبی که مربوط به جنبش کارگری است، جلوگیری کنند. 
ارانی طی 8 سال تحصیل درآلمان با گذشت از مراحل مختلف مبارزات سیاسی به 
مرور تحت تاثیرجنبش کارگری اروپا به جهان بینی سوسیالیسم علمی مسلح می شود. 
او با استفاده از تجربیات مبارزات سیاسی گذشته خود در اروپا پس از بازگشت به 
ایران تالش کرد تا متناسب با شرایط حکومت استبدادی درایران با جامعه روشنفکری 
ازهر  بیش  را  ترقی خواه  نقش روشنفکران  ارانی  کند.  برقرار  تماس  ایران  آن روز 
قشر دیگر در رشد فرهنگی، اجتماعی و سیاسی جامعه ایران برجسته تر می دانست. 
آن روشنفکرانی  دنبال  به  اجتماعی مشترک،  و  فرهنگی  فعالیت  برای  در عین حال 
بود که صرفاً به فعالیت مستقل فکری و فرهنگی اکتفا نکنند بلکه همچنان آماده باشند 
که با قلم و اندیشه خود درعرصه مبارزه سیاسی از جمله با پدیده نوظهور فاشیسم و 
نژاد پرستی که همزمان با انتشار مجله – دنیا – در آلمان پدیدار شده بود، مشارکت کنند 
و مخاطرات احتمالی آن را بپذیرند. بزرگ علوی نخستین چهره انتخابی دکترارانی 
برای انتشارمجله دنیا بود و دراین مقطع، حدود سه سال از دیدار و آشنائی جدیدشان 
درایران می گذشت. پس از پیوستن ایرج اسکندری به آنان، نخستین شماره مجله دنیا 

را دریکم بهمن1312درتهران منتشرکردند.1

فریدون  اسکندری(،  مستعارالف.جمشید)ایرج  نام های  با  دنیا  درمجله  ها  مقاله   
نخستین شماره مجله  نوشته می شد. روی جلد  ارانی)قاضی(  و  ناخدا)بزرگ علوی( 
نوشته شده بود »علم جزء الیتجزی را تجزیه می کند!« مجله دنیا ضمن پیشبرد مبارزه 
سیاسی با نژاد پرستی و افکار فاشیستی، با بررسی مسائل علمی، اجتماعی و اقتصادی 
با شیوه تفکر مادی توانست روشنفکران، هنرمندان و نویسندگان را به همکاری با مجله 
جلب کند. ارانی با برگزاری جلسات بحث و تبادل نظربا خوانندگان مجله، به تربیت 
بخشی از روشنفکران و پیشروان جامعه کمک شایانی نمود. دراثر فعالیت های ارانی 
و تاثیر مجله دنیا بود که در آن جو پلیسی دانشجویان دانشکده پزشکی توانستند درسال 

1 - نقل از کتاب خاطرات بزرگ علوی ص29
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1313با برپائی اعتصاب رئیس انتصابی دانشکده را از کار برکنار کنند. درهمین سال 
300 دانشجوی تربیت معلم برای دریافت حقوق، نسبت به تورم دست به اعتصاب زدند 

و به خواست خود رسیدند. 

از  انتقاد  ازمدعیان دروغین سوسیالیسم علمی جدا می کند،  ازخیلی  ارانی را  آنچه 
او تحقیق مستقل از مسائل  بود، است. روش  داده  انجام  آنچه درگذشته  قبول  خود و 
سیاسی، اقتصادی و اجتماعی جامعه با متد نقد و بررسی علمی بود. نه الگوبرداری 
از روی نسخه های پیش ساخته شده. ارانی درباره تحول فکری انسان ها و انتقاد از 
شخص  و  مکان  و  زمان  شرایط  از  عاری  نمی توان  را  قضیه  هیچ  می نویسد:  خود 
متفکر تحقیق نمود ازطرف دیگر حالت شعور، هوشیاری و دانستن از خود دائمأ تغییر 
می کند. خود اجتماعی من درچند سال پیش با اکنون فرق دارد... اما از طرف دیگر من 
همان هستم، همان اسم را دارم، مسئول تمام امضاهای همان خودی های گذشته می باشم.
از تمام کارهایی که خود گذشته کرده است، برای خود کنونی و خود آینده متوقع جزا 

و نتیجه هستم. این تضاد را نیز با فکر دیالکتیک می توان بر طرف کرد.1  

هرایدئولوژی  حقیقت  سال 1313می نویسد: »درجه  اول  دوره  دنیا  درمجله  ارانی 
مشروط به زمان است... از یک طرف این حقیقت نسبی که ما می گوییم غیر مشخص 
است و به واسطه همین غیرمشخص بودن حقیقت است که علم بشر جامد و راکد نمانده 
تکامل پیدا کرده است... ما در دوره علمی زندگی می کنیم اختصاص دوره علمی این 
دامنه  زیرا  باشد  نمی تواند موجود  قدیمه  و  قرون وسطی  معنی  به  فیلسوف  که  است 
بداند. هرعلم  به طوردقیق  تمام علوم را  نمی تواند  فرد  قدری وسیع است که  به  علم 
با اصول کلی و فلسفه آن علم تحصیل می شود. در جدیدترین جامعه ها فلسفه همراه 
علوم اجتماعی، اقتصادی، پسیکولوژی، بیولوژی، شیمی، فیزیک و ریاضی تحصیل 
می شود. ازاین معلوم می شود که مهم ترین مناظر دستگاه فوقانی در جامعه امروزی 
بشر تشکیالت علمی یعنی دارالعلم ها، البراتوارها، کتابخانه ها و غیره است و طرز 
تحقیقات علمی و صنعتی درجه تمدن بشر امروز نشان می دهد، مهدعلم قرن بیستم )که 
فلسفه هم جزء آن است( دیگر گوشه اطاق فیلسوف یا صومعه عارف نبوده بلکه فضای 
کارخانه و البراتور و مزرعه است. از این مشروحات واضح می شود که عقاید کلی 
به واسطه خاصیت روحانی بشر پیدا نشده، از تجارب روزانه بوجود می آید.2« ارانی 
با تیزبینی سیاسی و اجتماعی با ارائه آمار فعالیت های نظامی آلمان هیتلری و تولیدات 
تسلیحاتی کارخانجات کروپ را بررسی و درشماره خرداد ماه 131۴می نویسد: آلمان 
امروزه  هیچ کس  است.  تسلیحات  مشغول  فوق العالده  جدیت  یک  و  یک حرارت  با 
نمیتواند پیشگویی کند که باالخره فاشیست از کدام سرحد ضربه اولیه خود را خواهد 
1 -  تاریخچه فرقه جمهوری انقالبی ایران وگروه ارانی ص7 منبع کتاب پسیکولوژی فردی نوشته تقی ارانی
2- نقل از تاریخچه فرقه جمهوری انقالبی ایران وگروه ارانی ص 217و218 منبع مجله دنیا دوره اول 

سال 1313، ص217و344
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زد. آیا در سرحد لیتوانی یا سرحد اتریش یا چکسلواکی یا سرحد فرانسه خواهد بود.1 
فاشیسم آخرین اسلحه حفظ  فاشیستی درآلمان می نویسد:  افکار  به رشد  و دربرخورد 
منافع طبقاتی است2. او درجمعبندی از شش ماه انتشارمجله دنیا درافشای تبلیغات نژاد 
آریائی توسط حکومت پهلوی درشماره ۶ مجله دنیا می نویسد: یک عده هرهفته یا ماه 
اما چه می کنند و چه می گویند؟ برگذشته ها تاسف می خورند،  دورهم جمع می شوند، 
خود را مفتخر به سوابق و شئون موهومی قدیم اعالم می کنند. شخصی که اصالً ترک، 
یهودی یا عرب و یا به واسطه طوفان های تاریخ مخلوطی ازهزار نژاد است افتخارات 
نژاد آریائی را به عنوان این که از آن خویش است شمرده بدان مباهات می کند. مجامع 
این ها عموماً باید مجلس تذکر نامید. مجامع مزبور که از مرحله اقدام وعمل به کلی 
دورمی باشد برای جوانان این جامعه کامالً مضرند. یکی از وظایف مجله»دنیا« متوجه 
کردن جوانان به احتراز از دچارشدن بدین گونه دام هاست.3 ارانی مبارزه فکری با 
خرافات وموهومات را گامی در جهت رشد فرهنگ اجتماعی می دانست در برخورد به 
مذهب درمجله دنیا شماره 10ص 3۴3 می نویسد: یک دسته می گویند بایستی آئین های 
هیچ  می شود  مالصدراتمام  به  آخرعلم  دارد  ادعا  دیگر  یکی  و  کرد  زنده  را  قدیمی 
کس حق ندارد از آن یک قدم جلوتر رود و هرکس رفت جاهل و یا کافراست. این ها 
بقیة السیف4 هستند. ارانی با انتشار مجله دنیا در12شماره در فاصله بهمن1312 تا 
خرداد 131۴ توانست با وجود تمام کمبودها و کارشکنی ها، درمیان روشنفکران و 
زحمتکشان جامعه  افکارمترقی وعلمی را رواج دهد. در حقیقت مقاالت دنیا در شرایط 

دیکتاتوری آن زمان، مشعل راهنمای پویندگان راه آزادی بود.

دستگیری گروه ارانی 
با دستگیری یکی از اعضای مربوط به گروه ارانی به نام»شورشیان« در اردیبهشت 
1316در آبادان، گروه لو می رود. شورشیان بعد ازبازجوئی های اولیه به دلیل حساس 
می کنند.  تهران  روانه  را  او  آبادان  شهربانی  بازجویان  شده،  داده  اطالعات  بودن 
تمام  در13برگ  تهران  شهربانی  سیاسی  دراداره  خود  بازجوئی  دراولین  شورشیان 
اطالعات خود را در اختیار پلیس می گذارد. بنوشته انورخامه ای مطالبی که شورشیان 
دراین13برگ نوشته به طورخالصه چنین است: او و دو نفر همراهانش عضو حزب 
کمونیست نیرومند)!( ایران اند که با کمینترن و دولت شوروی ارتباط دارد. این حزب 
این  دنیا را به طورعلنی منتشر می کرده وهواداران زیادی داشته است. هدف  مجله 
حزب برانداختن حکومت رضاشاه وایجاد جمهوری سوسیالیستی شوروی ایران است. 
ضمناً تمام اعضای حزب را که می شناخته و آدرس هائی که می دانسته است ذکر می کند. 

1 - تاریخچه فرقه جمهوری انقالبی ایران وگروه ارانی ص78 
2 - )تاریخچه فرقه جمهوری انقالبی ایران و گروه ارانی ص232

3 - نقل از تاریخچه...ص 212منبع مجله دنیا شماره 6تیرماه1313ص166
4 - نقل از تاریخچه...ص 208 و 209
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و  آذری  عباس  ضیاءالموتی،  بهرامی،  دکتر  دکترارانی،  از  عبارتند:  اشخاص  این 
کامبخش منتها کامبخش را به اسم مستعار»تنبورک«میشناخته و به همین نام هم معرفی 
می کند. روز پنجشنبه 1۶ اردیبهشت چهار نفراول بازداشت می شوند، منازل شان تفتیش 
می شود، کتاب ها، نوشته ها و اشیاء دیگری ضبط می شود و به اداره ی سیاسی میآورند. 
مجبور  که  آذری  جز  انکارمی کنند  همه  میشود،  شروع  آن ها  از  بازجوئی  بالفاصله 
می شود بعضی از سوابق سیاسی گذشته خود را قبول کند. ولی موضوع های دیگر را 
رد می کند. بازجوئی و فشارچهار روز متوالی ادامه پیدا می کند. دکترارانی بیش ازهمه 
تحت فشار است. آن ها را با شورشیان مواجهه می دهند. ولی ارانی و بهرامی آشنائی 

با او را انکارمی کنند و او را دروغگو و مفتری می نامند.

پلیس بیش ازهمه چیز درجستجوی نفر پنجم است و می خواهد بداند تنبورک کیست. 
و  کند  کشف  راز  این  می شود  موفق  اردیبهشت   19 شنبه  روزیک  عصر  سرانجام 
کامبخش را بشناسد. به احتمال قوی با توجه به این که شورشیان گفته بوده که او از 
کمونیست های سابقه دار است و روسی را بسیار خوب حرف می زند، عکس های چند 
تن را به او نشان داده و ازمیان آن ها شورشیان کامبخش را شناخته و معرفی کرده 
است. به هرحال همان شب کامبخش را بازداشت می کنند. روز دوشنبه 20 اردیبهشت 
1316 برای53 نفر یک روز سرنوشت سازاست. کامبخش دراولین بازجوئی خود نه 
تنها گفته های شورشیان را تایید می کند بلکه هرچه از این جریان می دانسته است شرح 
می دهد. اعترافات کامبخش صورت بازجوئی ندارد بلکه درجواب یک سئوال مختصر 
پلیس که»هرچه درباره حزب کمونیست ایران می دانید شرح دهید؟« یک گزارش تمام 
وکمال فصل بندی شده از کل جریان می نویسد. به قول یکی از دستگیرشدگان 53 نفر 
کامبخش بازجوئی پس نداده بلکه گزارش شامل تاریخچه تشکیل حزب، نقش مجله دنیا، 
تشکیالت اسامی تمام اعضاء وهواداران و حتی کسانی که کاندید برای تبلیغ شده بودند 
با ذکرمشخصات، محل کار و آدرس تا آن جا که می دانست آمده بود.1 از روی این 
صورت پلیس روزسه شنبه 21 اردیبهشت به شکار 53 نفر پرداخت و در حدود۴0 نفر 
بازداشت کرد و بقیه به تدریج تا اوائل خرداد دستگیر شدند. بعداز دوران بازجوئی و 
پشت سرگذاشتن حبس های انفرادی و مستقرشدن دراطاق های عمومی و معلوم شدن این 
مطلب که همه گروه تقریبأ در یک روز دستگیر شده اند، در جمع این سئوال مطرح شد 
که چه کسی گروه را لو داده است؟ کامبخش درکمال وقاحت می گفت:»وقتی مرا گرفتند 
همه چیزمثل... بز واز بود« این عین عبارت اوست و به عقیده او شورشیان و آذری و 
ضیاء الموتی و به ویژه دکترارانی همه چیز را لو داده بودند و او جز تائید قسمتی از 
اعترافات آن ها کار دیگری نکرده است. اما دکتر ارانی می گفت که او بیش از یک هفته 
مقاومت کرده و پس ازآن که اعترافات کامبخش را جلو او گذاشته اند ناگزیر آن قسمت 
که مربوط به خود او بوده تائید کرده است.« این چنین بود که تا موقع پرونده خوانی 

1 - نقل از کتاب ۵3 نفر نوشته انور خامه ای ص102 و103
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ارانی را مسئول دستگیری  اکثریت دستگیر شدگان،  نیرومند  گروه، توسط سرهنگ 
گروه می دانستند. پس ازپرونده خوانی برهمگان مشخص شد که ارانی» تنها در روز23 
اند  شده  بازداشت  نفر  همه ی۵3  تقریبأ  که  ازآن  پس  روز  دو  اردیبهشت131۶یعنی 
اعترافاتی نموده و در جلسه بعد آن ها را نیز تکذیب  کرده است.1  با خوانده شدن پرونده 
کامبخش، همه، واقعیت را دریافتند که »اولین کسی که همه را لو داده، مسلمأ کامبخش 
بوده است.«2 اسامی۵3 نفر زندانی سیاسی: 1- تقی ارانی 2- عبدالصمد کامبخش 3- 
محمد پژوه ۴- محمد بهرامی ۵- محمد شورشیان ۶- علی صادقپور 7- محمود بقراطی 
8- انور خامه ای 9- مرتضی یزدی 10- ضیاء الموتی 11- رحیم الموتی 12- نورالدین 
بزرگ   -1۶ روستا  رضا   -1۵ اسکندری  ایرج   -1۴ الموتی  میرعماد   -13 الموتی 
علوی 17- محمدرضا قدوه 18- محمدباقر فرجامی 19- نصرت هللا جهانشاهلو 20- 
خلیل ملکی 21- احسان  طبری 22- رضا رادمنش 23- عباس آذری 2۴- نصرت هللا 
اغرازی 2۵- اکبر افشار 2۶- مجتبی سجادی 27- حسن سجادی 28- مهدی رسایی 
29- مرتضی رضوی 30- سیف هللا سیاح 31- علی نقی حکمی 32- ابوالقاسم اشتری 
ثقفی 3۶- عزت هللا عتیقه چی  33- فضل هللا گرگانی 3۴- ولی خواجوی 3۵- یوسف 
شمالی۴1-  بهمن   -۴0 نسیمی  رجبعلی   -39 تربیت  حسین   -38 زمانی  شعبان   -37
مهدی الله ۴2- تقی شاهین۴3- عباس نراقی ۴۴- مهدی دانشور ۴۵- حسن حبیبی 
۴۶- آناقلیج خضربابا ۴7- رضا ابراهیم زاده ۴8- خلیل انقالب آذر ۴9- فریدون منو 
۵0- تقی مکی نژاد ۵1- علی اکبر شاندرمنی ۵2- سیدجالل حسن نایبی ۵3- حکیم الهی 

به گفته میرزا مهدی حقیقت3 فقط سه نفراز گروه ارانی دستگیرنشدند که رابط هر 
سه نفرآن ها بزرگ علوی بود. این سه نفرعبارت بودند از: عبدالحسین نوشین، حسین 
خیرخواه و حسن خاشع که هرسه نفر از هنرمندان مشهور تاتر ایران بودند. در حقیقت 

می توان گفت گروه دکترارانی پنجاه و شش نفر بودند.4 

رهبری  در  کامبخش  وعضویت  نفر  لودادن۵3  مسئله  توده  حزب  تشکیل  از  بعد 
حزب با مخالفت گروه ارانی و بخشی ازفعالین جنبش مواجه شد. بررسی موضوع لو 
دادن۵3 نفر به میرزا مهدی حقیقت )کی مرام( محول می شود. روستا به میرزا مهدی 
مساله عالقه مند  به  هم  رفقای شوروی  می دانند.  مقصر  را  کامبخش  می گوید: »همه 
در  است.«  داده  لو  را  سایرین  و  او  خود  شورشیان،  است  مدعی  کامبخش  شده اند. 
تحقیقات کامبخش به مهدی حقیقت می گوید»... او اولین نفری نبود که دستگیر شده 

1 - ۵3... ص141و1۴۵                                          2 - خاطرات بزرگ علوی ص 1۶1 
3 - میرزا مهدی حقیقت از فعالین جنبش کارگری دوره حزب کمونیست ایران بود. او در زمان سلطنت 
رضا شاه دستگیری و زندانی می شود. از زندان با شگردی که میرزا محمدعلی عینک چی به رضا 
شاه می زند آزاد می شود. میرزا مهدی حقیقت با عوض کردن اسم فامیل خود به »کی مرام« به زندگی 

ادامه می دهد. او یکی از رفقای نزدیک و مورد اعتماد رضا روستا بود.
4- )نقل از کتاب رفقای باالص 43و44
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بود. قبل از او کسان دیگری دستگیر شده بودند. خود او را رفیق شورشیان لو داده بود 
و قبل از بازجویی او همه لو رفته بودند. اعتراف های او به شناسایی هیچ فرد دیگری 
کامبخش  می گوید،  به شورشیان  مهدی  میرزا  حزبی  درتحقیقات  است.«  نشده  منجر 
کامبخش راچطور  پرسش»  درجواب  داده ای »شورشیان  لو  را  او  تو  است  »مدعی 
لو رفت،  من  به وسیله  کامبخش  مرام رفیق  لودادی؟« می گوید:»ببین رفیق کی  شد 
اما من او را معرفی نکردم، خودش، خودش را لو داد.« شورشیان در تشریح جریان 
دستگیری کامبخش می گوید: »از من رابطم را می خواستند، مرا با عده ای که دستگیر 
شده بودند، رو به رو کردند. هیچ کدام کامبخش نبود، آخرش قبول کردند که من اسم 
واقعی رابط خودم را نمی دانم. قرار گذاشتند مرا در خیابان ها بگردانند، هر کجا رابط 
خودم را دیدم معرفی کنم. من قبول کردم. چند روز، درحالی که سه نفرمامور، یکی 
جلو و دو نفر از پشت  سرمراقب من بودند، چند ساعت در خیابان هایی قدم می زدم. 
روز چهارم یا پنجم بود که توی خیابان اکباتان کامبخش را دیدم که با لباس شخصی 
از مقابل می آمد. سعی کردم هیچ حرکت غیرعادی از من سر نزند که ماموران متوجه 
شوند. کامبخش مرا ندیده بود. دل خوشیم این بود که متوجه من نشود و بگذرد. اما 
بدبختانه به دو قدمی من که رسید یک مرتبه چشمش به من افتاد، سرم را کمی باال بردم 
و چند بار ابروانم را باال انداختم وعالمت »نه« دادم که بفهمد اوضاع عادی نیست، اما 
او به تصور این که من آزاد شده ام، با خوشحالی به طرفم آمد. مرا بغل کرد ببوسد که 
کار تمام شد.« درجریان رسیدگی به پرونده ۵3 نفر توسط حزب توده کامبخش بدون 
دادن توضیحات، ایران را ترک می کند و به باکو می رود و پرونده بدون روشن شدن 

موضوع عمالً بسته می شود.1 

اعتصاب غذا در زندان قصر
زندانیان  بر  فشار  قصربا  زندان  در  سیاسی  زندانی  صد  غذای  اعتصاب  زمینه 
کمونیست که از سال 130۶ در سیاهچال های رژیم گرفتار بودند آماده بود. فقط جرقه 
آن شامگاه سه شنبه 22 شهریور1317 با توهین به ملکی و فرستادن او به انفرادی زده 
شد. با پیشنهاد زندانیان بند2 و موافقت بندهای7 و۴ و گروه رشتی ها و دیگر زندانیان 
سیاسی، ابتدا دکتربهرامی به نمایندگی از طرف تمام زندانیان سیاسی به رئیس زندان 
تا خواست های رفاهی زندانیان را برآورد کرده و ملکی را  داد،  2۴ساعت فرصت 
اعتصاب  سیاسی  زندانیان  این صورت  درغیر  بازگرداند،  بندعمومی  به  انفرادی  از 
غذا خواهند کرد. رئیس زندان به خواست زندانیان سیاسی اهمیت نداد و تهدید کرد 
در صورت اعتصاب به شدت برخورد خواهد کرد. روز یکشنبه 27شهریور1317 
اعتصاب غذا شروع شد. ارانی همه را به مقاومت تشویق کرد. درپروسه اعتصاب 
غذا درمیان۵3 نفردو گرایش موجود بود؛ یک گروه اعتصاب غذا را چپ روی و 

1 - نقل از کتاب رفقای باالنوشته منوچهر کی مرام ص75
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مانع آزادی گروه، ارزیابی می کردند. تعدادی دیگرخواهان شکستن درب های زندان و 
درگیری با پلیس بودند. پلیس روز دوم پس از ضرب و شتم زندانیان اعتصابی؛ ارانی، 
آوانسیان، یوسف افتخاری، ابوالقاسم موسوی، رحیم همداد و چند نفر دیگر را با خود 
می برد. جالدان زندان طبق دستور برای درهم شکستن اعتصاب به هر قیمتی، ارانی و 
دیگر رهبران اعتصاب را دست بند و پابند زده... وهرکدام را به تفاوت صد تا دویست 

ضربه شالق می زنند. بیش ترین شالق را... به ارانی می زنند.1 

بزرگ علوی می نویسد: »مامورین روزی آمدند و کتاب های ما را جمع کردند و 
روزی دیگر پریموس های ما را که وسیله گرم کردن غذاهایمان بود، از ما گرفتند. ... 
گرفتن پریموس ها اقدامی بود به قصد آزار و شاید به قصد کشت عده ای از زندانیان. 
این آزارها، زندانیان را تشجیع2می کرد که دسته جمعی اقدامی بکنند و باالخره روز 
یکشنبه 27 شهریور1317 اعتصاب گرسنگی دسته »پنجاه و سه نفر« و سایر زندانیان 
سیاسی آغاز شد. این مقاومت را »فرخی یزدی« که در آن زمان در زندان بود به بیان 

شاعرانه چنین آورده است:
اعالم گرسنگی به زندان کردند صد مرد چو شیر عهد و پیمان کردند   

با شور و شعف ترک سر و جان کردند شیران گرسنه از پی حفظ مرام       

رئیس زندان سرهنگ نیرومند بعداز چند روز از اعتصابیون دعوت به مذاکره میکند. 
به نوشته بزرگ علوی پاسخ زندانیان چنین بود: ما فقط با دادستان حاضریم مذاکره 
کنیم. بعد» نیرومند« ده نفر ازجمله دکتر ارانی، دکتر بهرامی و چندنفر دیگر را به 
خارج باغ زندان آورد و به هرکدام از آنها سیصد ضربه شالق زد و ایرج اسکندری را 
هم ]به آن جا[ خواست تا به او نشان بدهد که با آن ها چه رفتاری کرده است که او بیاید 
و به ما خبر بدهد. نیرومند گفت دادستان خواستید، بیائید این هم دادستان یعنی جواب 
آن تقاضای شما، شالق است.3 با ادامه اعتصاب غذا در بندهای 2 و ۴ رژیم مجبور 
به عقب نشینی می شود. بعد از دو هفته همه زندانیان از انفرادی به بندهای عمومی 
باز می گردند و اعتصاب غذای صد زندانی سیاسی به مثابه بزرگ ترین اعتصاب در 
زمان دیکتاتوری رضا شاه با پیروزی زندانیان سیاسی در زندان قصر خاتمه می یابد. 

دیوارها و حیاط های  نفردرباره زندان قصر می نویسد:  بزرگ علوی درکتاب 53 
این زندان قصر چیزها دیده اند، در دل این سلول ها اسرار تاریخ ایران پنهان است. 
در  او  با  که  دیگری  دالوران  و  ارانی  دکتر  که چگونه  دیده اند  دیوارهای قصر  این 
مبارزه شریک بوده اند، پس ازچند روز گرسنگی با سیصد شالق روزه سیاسی خود را 
شکسته اند. این دیوارهای قصر آن روزی سکوت خود را خواهند شکست و رازهائی را 

1 - 53 نفر ص 1۵9( 
2 -تشجیع به معنی تشویق کردن، وادار شدن برای انجام کاری

3 - خاطرات بزرگ علوی ص22۶، 228 و 229
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که در دل دارند، آشکار خواهند کرد که نعره ملت ایران نیزعالمگیر شود و با یک تکان 
زنجیرهای خود را پاره کرده، دیوارهای قصر را نیز بشکافد و اسرار آنرا هویدا سازد.

 علوی از مقاومت زندانیان کمونیست که ازسال1308در زندان به سرمی بردند به 
نیکی یاد می کند و می نویسد: به عقیده من مقاومت بعضی از زندانیان سیاسی ایران 
باید سرمشق بسیاری از آزادیخواهان تمام جهان باشد. روحیه قوی زندانیان سیاسی 
که به اتهام کمونیستی و یا مخالفت با اساس حکومت دیکتاتوری گرفتار شده بودند به 
هیچوجه با روحیه دسته پنجاه و سه نفر قابل مقایسه نیست. دسته پنجاه و سه نفر موقعی 
از اوضاع داخلی ایران نا امید شد که جریان سیاست بین المللی به نفع آزادیخواهان 
جهان رو به تکامل می رفت اگر دسته 53 نفر با علم و ایمان به این حقیقت خود را 
نباختند، هنری نکردند؛ اما وضعیت زندانیان سیاسی قدیمی از این حیث با اوضاع دسته 
53 نفر کامالً متفاوت بود. هنگامی که این دلیران در زندان ایران به سر می بردند، 
دیکتاتوری رضاخان روز به روز پا بر جاتر می شد، و درسیاست بین المللی نیز تازه 
به دوران رسیده های برلن و روم سیاستمداران کهنه کار لندن و پاریس و و اشنگتون 
را دست انداخته و سر به سر آن ها می گذاشتند. با این وصف زندانیان سیاسی قدیمی 
خود را نباختند. از این جهت من معتقدم که بعضی از آزادیخواهان ایران در زندان 

قصر فداکاری کرده اند که شاید در دنیا بی سابقه باشد.1

گروه ارانی در بی دادگاه رژیم پهلوی
محاکمه۵3 نفر دربخش جنائی وزارت دادگستری تحت ریاست حسینقلی خان وحید در 
روزهای یازدهم تا بیست دوم آبان ماه 1317 برگزار شد. پشت سر53نفر»تماشاچیان« 
نشسته بودند. دریک طرف تاالرمخبرین جرائد و به قول دکترارانی در محکمه »نیمچه 
پلیس ها« نشسته بودند. در روزهای اول همه تصور می کردند که محکمه پنجاه و سه 
نفر مستقل است و محاکمه جدی است. منشی محکمه از قول رئیس محکمه همه جا 
انتشار می داد که اعضای محکمه مصمم هستند عادالنه قضاوت کنند و رئیس محکمه 

حتی حاضر است سر خود را فدای رای خود کند.

بعد از ادعانامه دادستان، همه ی گروه اتهامات وارده را رد کردند. نصرتاهلل اغرازی 
با رشادت خطاب به دادگاه گفت: من از این ننه من غریبم بازی ها بیزارم و ابداً از شما 
تقاضائی ندارم، من بیگناه هستم و می  دانم که مرا محکوم خواهید کرد و اصالً دفاعی 
هم از خود نمی کنم. برای این که کار من در دست شما نیست و کسانی که باید حکم 
اهمیتی هم نمی دهم. از۵3 نفر  ابداً  محکومیت مرا صادر کنند صادر کرده اند و من 
فقط ارانی به طور اصولی و همه جانبه از آرمان های خود و طبقه کارگر دفاع کرد. 
او خطاب به »دادستان« و رئیس»دادگاه« می گوید: »اگر از حقیقت بیم ندارید، چرا 

1 - نقل از کتاب 53نفر نوشته بزرگ علوی ص 83 تا86
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محکمه را علنی نکردید؟ هیئت منصفه کجاست؟ این یک محکمه سیاسی است، چرا 
پرونده های عدالت را پوچ حساب کردید؟ چرا تمام ادعا های شما مبتنی برگزارش های 

شهربانی است و گزارش های عدلیه اصالً در آن نیست؟1 

ارانی دردفاعیات خود دربی دادگاه رژیم پهلوی اول می گوید: من بدون این که بخواهم 
ازعقیده مخصوص طرفداری کنم می خواهم با کمال انصاف به نام آزادی عقاید نکات 
آغاز  با  آن  قدغن کرد که ریشه علمی  را  تذکردهم: چطور می توان عقایدی  را  ذیل 
جامعه بشری شروع شده. درجمیع شعب فردی و اجتماعی از روی اصول و پایه های 
کامالً علمی و منطقی اظهار نظرمی نماید؟ هیچ عقیده اجتماعی و مذهبی در تاریخ بشر 
وجود ندارد که درمدت کوتاه حیات خود به اندازه سوسیالیسم و کمونیسم راجع به آن 
کتاب تألیف و به این کثرت اتنشار یافته باشد و این نشریات از مشکل ترین موضوعات 
متافیزیک ومنطق گرفته تا عملی ترین و تازه ترین مطالب زندگی را در معرض انتقاد و 
بررسی قرار می دهد. چطور می توان بدون مطالعه کوچک ترین ورق از این کتاب ها، 
داشتن یک عقیده را با یک قانون ارتجاعی قدغن کرد؟ واقعاً شرم آور است!.. مخالفت 
با موازین اخالقی و نوامیس مقدسه بشر، به قدری صورت وقیح به خود گرفته است 
خونریزی  و  فحشاء  و  فساد  و  فقر  از  وجلوگیری  و صلح  ازآزادی  که  عقیده ای  که 
صبحت می کند با مجازات ده سال حبس تعقیب می شود. چقدربرای یک جامعه ننگین 
است که طرفداری رنجبران و حفظ حقوق آنان در آن این قدرسخت مجازات می شود. 
چرا این قدراز رنجبران می ترسید؟ چقدر زننده است که مأمورین شهربانی تا چشمشان 
به ورقه ای که کلمه رنجبر دارد میافتد با سر و کله هجوم میآورند! جن از بسم هللا به 
تأمین  تمام جزئیات حیات شما را  اندازه شهربانی از رنجبر نمی ترسد. مگر رنجبر 
نمی کند؟ مگر اکثریت ملت ایران به نسبت ُنه دهم رنجبر نیست؟ مگر مخالفت با رنجبر 
قوه شهربانی صرف  تمام  نیست؟ پس چرا  دموکراسی  با همان مشروطه و  مخالفت 

تعقیب طرفداران رنجبر است؟

این نوع تعقیب و محاکمه واضح می کند شما نه فقط با توده مخالف ید، بلکه نیز از آن 
سخت هراسانید. این تعقیب شدید غیرازترس و لرزعلت دیگری نمی تواند داشته باشد.2  
دفاع ارانی از طبقه کارگر و زحمتکشان رضاشاه را برآن داشت تا یک هیئت سه 
نفره3  مرکب از رئیس شهربانی )سرپاس مختار(، وزیردادگستری )دکتر متین دفتری( 
و رئیس دادگاه های جنائی )عبدالعلی لطفی( حکم محکومیت ۵3 نفر را با اشد مجازات 
تعیین وابالغ کنند روز چهارم بهمن 1317روزصدور رای»دادگاه« تعیین می شود. 

1 - نقل از کتاب 53نفر نوشته بزرگ علوی ص 83 تا86 
2 - دفاعیات دکتر تقی ارانی یک اثر فنا ناپذیراز انتشارات فدارسیون محصلین و دانشجویان ایرانی 

درآلمان فدرال و برلن غربی ص 8 و 9
او  همچون  رضاشاه  دیکتاتوری  از  تبعیت  به  پهلوی  رژیم  وارث  فقیه  ولی  جایگاه  در  خمینی   -  3

درشهریورسال ۶7 هیئت سه نفره را مامور کشتار زندانیان سیاسی کرد
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و ارانی به ده سال زندان  محکوم می شود. بعد ازصدوراحکام دکتر ارانی را به علت 
دفاع از طبقه کارگر به حکم دیکتاتوربه زندان انفرادی افکندند. بیش از یک سال زندان 

انفرادی با شکنجه های جسمی و روانی او را بسیار بیمار و رنجور کرده بود.

بزرگ علوی درکتاب 53 نفرمی نویسد: چند ماه قبل از آن که ارانی به دست یکی 
از وقیح ترین جالدان دنیا کشته شود، ما محبوسین سیاسی کریدرهفت زندان قصر دکتر 
رادمنش را از مابین خود انتخاب کردیم که پیش رئیس زندان برود و از او تقاضا کند 
که دیگر بس است، دکتر ارانی را پس ازسه سال و نیم درسلول انفرادی به زندان قصر 
پیش ما بفرستند. رئیس زندان، کسی که با خونسردی از روی نعش می توانست بگذرد، 
به  دائماً  نیست.  آرام  دقیقه ای  ارانی  دارید؟ دکتر  بود.»آقا شما چه اطالع  چنین گفته 
محبوسین تازه وارد چیز یاد می دهد. زندان موقت را باید»زندان دکتر ارانی« نامید1. 

 مقامات زندان مرتب به درخواست مادر ارانی برای ارسال غذا و دارو جواب رد 
می دادند. به نوشته بزرگ علوی»روز چهاردهم بهمن 1318نعش دکترارانی را به 
خانواده اش دادند. مادر پیردکتر ارانی، زن دلیری که با خون دل وسایل تحصیل پسرش 
را فراهم کرده، روز چهار دهم  بهمن 1318 الشه پسر خود را نشناخت.  بیچاره زبان 
گرفته بود که این پسر من نیست. دکتر»امامی« از دوستان دکتر ارانی نعش را دید، 
چون می باید کسی ببیند و برای پزشک قانونی تصدیق بکند که این آدم، دکتر ارانی 
است. دکتر امامی عالمت های مسمومیت را در جسد او تشخیص داد.«2 پیکر ارانی 

در امامزاده عبدهللا به خاک سپرده شد.

احمدشاملو درسال 1329 قصیده »انسان ماه بهمن« را در وصف ارانی سرود:
تو نمی دانی غریو یک عظمت

وقتی که درشکنجه ء یک شکست نمی نالد
                           چه کوهی ست !

تو نمی دانی نگاه بی مژه ء محکوم یک اطمینان
وقتی که درچشم حاکم یک هراس خیره می شود

                       چه دریائی است !
تو نمی دانی مردن

وقتی که انسان مرگ را شکست داده است
                           چه زندگی ست! 

تونمی دانی زندگی چیست، فتح چیست
                     تو نمی دانی،- ارانی - کیست!                                

1 - نقل از صفحه53نفر نوشته بزرگ علوی                                 2 - خ .ب.علوی ص23۵
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 گروه بندی های سیاسی در زندان قصر 
زندانیان سیاسی در زندان قصر دارای گرایشات مختلف بوده و ازطیف های موجود 
درعرصه بین المللی به شکلی طرفداری می کردند. عده ای به رهبری اردشیر آوانسیان 
به  اینان  بودند.  استالین  رهبری  به  بلشویک  وحزب  شوروی  جماهیر  طرفداراتحاد 
آنچه می گفتند اعتقاد داشتند وعمل می کردند. تعدادی به رهبری یوسف افتخاری مدافع 
و  ایران  کمونیست  از رهبران حزب  پیشه وری  بودند.  استالین  و مخالف  سوسیالیسم 
مبارزاتی اش  وسابقه  تئوریک  دانش  سطح  بودن  باال  دلیل  به  باکو  بلشویک های  از 
از  یکی  بود.  مستقلی  ودارای شخصیت  دوری می جست  باندبازی  و  گروه گرائی  از 
خصوصیات انسانی وشاید یکی از»گناهان« او ازمنظر گروه های موجود در زندان این 
بود، با زندانیانی که ازطرف دیگران بایکوت و تحریم می شدند، رابطه برقرارمی کرد 
و دنبال جار و جنجال نبود. پیشه وری ضمن برخورد انتقادی به برخی ازعملکردهای 
شوروی به ویژه به قطع کمک به حزب کمونیست ایران بعد ازعقد قرارداد19211 با 
ایران، ازکشور شوراها و حزب بلشویک به مثابه پرچمدار مبارزه با سرمایه داری و 
فاشیسم طرفداری می کرد. از این دیدگاه او با هر دو گروه آوانسیان و افتخاری اختالف 

نظر داشت و بدین جهت مورد غضب هر دو گروه واقع شده بود.

ازدیگر زندانیان قدیمی این دوره ابوالقاسم اسدی بود که ازسال1280شمسی )1902( 
عضو حزب سوسیال دموکرات روسیه بود. بعد از جدائی بلشویک ها ازمنشویک ها به 
بلشویک ها پیوسته بود و ازفعالین پا درعمل انقالب 190۵روسیه بود. او در شهریور1320 
بعد از آزادی از زندان ضمن طرفداری از جنبش کمونیستی، فعالیت تشکیالتی نداشت. 

ترکیب طبقاتی گروه ارانی 
دانش آموز،  و  1۵نفردانشجو  18نفرکارمند،  ارانی  گروه  شده  دستگیر  نفر  از۵3 
11نفر روشنفکر، ۴ نفر کارگر، 3 نفر پیشه ور،1 نفردهقان و یک نفر بیکار بود. از 

این ۵3 نفر1۵نفر معروف به رشتی ها که دکتر رضا رادمنش جزء آنان بود.

از  سال131۵یکی  زمستان  در  که  بود  منوال  براین  رشتی ها  گروه  دستگیری   
کمونیست ها قدیمی به نام اسمعیل فروهید یا سلیمی که مدت ها در شوروی اقامت داشت 
متهم به گرایش های تروتسکیستی می شود و از بیم تصفیه های استالینی به ایران پناهنده 
می گردد. در مرز خود را تسلیم پلیس می کند و آنچه از سوابق حزب اطالع داشته است 
شرح می دهد. بسیاری از کمونیست های سابق که او نام می برد قبالً شناخته و بازادشت 
شده بودند ولی چند نفر که با او درجمعیت فرهنگ رشت همکاری داشته بودند و او 
نام می برد برای پلیس تازگی داشتند، دستگیرمی شوند. جمعیت فرهنگ یک سازمان 
پوششی برای حزب کمونیست بود و درحوالی سال1305و پیش از آن در رشت فعالیت  

1 - برای مطالعه متن قرارداد1921به بخش اسناد و عکس ها مراجعه کنید
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داشت و مجله ی فرهنگ را منتشر می کرد و بعداً تعطیل شده بود. اعضاء سابق این 
دسته ی رشتی ها  را  آن ها  زندان  در  که  حدود 1۵نفربودند  شدند  دستگیر  که  جمعیت 

می نامیدند. یکی از آن ها دکتر رادمنش بود.1 

مبارزه گروه ارانی و مقاومت در درون زندان ها ، نشان دهنده این واقعیت تاریخی 
بود که مبارزات آزادیخواهانه و برابری طلبانه مردم زحمتکش ایران برای رهائی از 
ستم و استثمار مرتجعین داخلی و حامیان امپریالیستی همواره علیرغم فراز و نشیب های 
تا فرار رضاشاه ازایران  ارانی  با دستگیری گروه  ادامه داشته است. گرچه  فراوان 
اعتصاب  رهبران  و  نگرفت  دیگری صورت  منظم  تشکیالتی  درشهریور1320کار 
کارگران نفت و راه آهن تا سقوط دیکتاتوری رضا شاه در زندان ماندند. اما مبارزات 
اعتصابات موضعی درسخت ترین  به شکل مخفی و  طبقه کارگر و مردم زحمتکش 

شرایط دیکتاتوری ادامه داشت.

آموخته های تاریخی و رویدادهای سال های1310تا1320به ویژه فعالیت گروه ارانی 
به روشنی بیانگر این واقعیت عینی است که تغییر و تحوالت عمیق اجتماعی و گذر 
جامعه، از استبداد و دیکتاتوری بستگی مستقیم به مبارزه آگاهانه و متشکل طبقه کارگر 
و رشد نیروهای مولده دارد. برای گذرجامعه، ازعقب ماندگی ها اجتماعی، سیاسی، 
اقتصادی و فرهنگی  راهمیان بری  وجود ندارد، بدون وجود تشکل سیاسی طبقه کارگر 
نهادینه شدن  برمردم تصور  مردم  استقرارحکومت  و  دمکراسی  برای  آن  مبارزه  و 

عدالت اجتماعی، آزادی و استقالل کشور توهمی بیش نیست.

وضعیت عمومی ایران 
)از انقالب مشروطه تا سقوط رضاشاه(

ایران همچون بیشتر کشورهای جهان سوم، کشوری است که درآن کارگرصنعتی  
پیش از بورژوازی صنعتی متولد شده است، درصورتی که درکشورهای اروپائی این 
پیدایش همزمان پدید آمده اند. در پیدایش کارگر صنعتی درایران پیش از بورژوازی 

صنعتی دوعامل مهم دخالت داشت : 

1 - مهاجرت هزاران نفر ازمردم فقیرایران به ویژه از آذربایجان به مناطق جنوبی 
قفقاز، آسیای مرکزی و ترکیه عثمانی، به طوری که تنها از تبریز درسال1270شمسی 
درسال  بودند.  کرده  مهاجرت  ذکرشده  مناطق  کاربه  حدود30هزارنفردرجستجوی 
نفت  درصنعت  هزار)23000(کارگرشاغل  وسه  1281شمسی)1903(ازبیست 
بادکوبه، بیش ازبیست و دو درصد آن از ایرانیان بودند. این نسبت همچنان افزایش 
یافت. رقم کارگران ایرانی درتفلیس از پنج هزارتا شش هزار نفر ثبت کرده اند. تنها در 
سال1282شمسی)190۴( برای پنجاه و چهار هزار و هشتصد و چهل و شش )۵۴8۴۶( 

1 - انورخامه ای در کتاب ۵3 ص111
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عمله معمولی ایرانی ویزای مهاجرت به روسیه صادر شد. در1283شمسی)190۵( 
سیصد هزار ایرانی به روسیه رفته که قسمت اعظم آن را کارگران تشکیل می دادند. 
پانصد  و  دوهزار  وردی«درارمنستان  مس»هللا  در128۴شمسی)190۶(درمعادن 
)2۵00( نفرعمله ایرانی مزدور بود. و همین گروه »هسته اصلی« اعتصاب کارگران 
باز  ایران  به  از کارگران  البته هرساله جمعی  دادند.  آن جا را درهمان سال تشکیل 
می گشتند و رفت و آمد آنان موسمی بود. اما همیشه ده ها هزارکارگرایرانی در شهرهای 
مختلف ماورای قفقاز خاصه در بادکوبه، تفلیس، باطوم، گنجه و بنادر قفقاز به کار 
به  روسیه  به  ورود  بدو  در  حرفه  بدون  و  بی سواد  مهاجران  این  بودند.«1  مشغول 
مرور زمان درعمل با کار در واحدهای تولیدی به ویژه در صنایع نفت باکو با کسب 
آموزش های فنی به کارگران صنعتی مبدل شدند و در همبستگی با کارگران منطقه  در 
اعتصابات سیاسی شرکت می کردند. دراین روند بود که کارگر صنعتی ایران بدون 
این که در داخل ایران تحولی اجتماعی صورت بگیرد و بورژوازی به مثابه یک طبقه 

برای خواست سیاسی و اجتماعی خود بوجود آید، شکل می گیرد.

2- نفوذ دول غربی به ویژه انگلیس درایران و تاثیرمستقیم و معکوس آن در رشد 
نیروهای اجتماعی ازسوئی و ازسوی دیگرشکل گیری بورژوازی وابسته و دالل در 
)ملی(  متوسط  بورژوازی  رشد  و  تثبیت  از  تنها  نه  غرب  به  وابستگی  رشد  روند 
جلوگیری کرد بلکه باعث از بین رفتن صنایع تولیدی شد و ایران را از کشوری مستقل 
و در بعضی زمینه ها پیشرفته، به کشوری وابسته مبدل نمود. براساس آمارهای ارائه 
شده  درسال1319شمسی بیش از 7۵ درصد جمعیت کشور را دهقانان تشکیل می دادند 
که به علت استمرار سیستم ارباب رعیتی تحت ستم، استثمار فئودال ها و محروم از 
امکانات اولیه زندگی و داشتن مواد غذائی کافی برای تمام طول سال بودند. درسواحل 
خلیج فارس و بلوچستان و سایرنواحی جنوبی کشور، بسیاری از کشاورزان چند ماه 
از سال را با خوردن آرد هسته خرما، ملخ خشک شده وعلف سد جوع می کردند. در 
روستاهای کردستان، دهقانان زمستان را با آرد بلوط به سر می بردند. با وجود این 
که درطول10سال هزینه زندگی  بیش از دو برابرشده بود، دستمزد کارگران تغییری 
نکرده بود. حداکثردستمزد از طلوع تا غروب آفتاب 8 -5 لایر در برابر14-12لایر 
ملی  بانک  آمار  بود. درحالی که درفاصله1320-1310 طبق  حداقل هزینه روزانه 
ایران تعداد شرکت های به ثبت رسیده دراین مدت از93 به 173۵ و سرمایه آن ها از 
1۴3 میلیون لایر به 18۶3میلیون لایر رسیده بود. در این آمار کارخانه های دولتی 
و  مختلف صنایع  بخش  های  در  سرمایه گذاری  رشد  با  است.  نشده  منظور  نظامی  و 
ایجاد شبکه راه آهن و گسترش راه های ارتباطاتی کشور، توسعه صنعت نفت و تاسیس 
1 - همه ارقام به ماخذ تحقیقات عبدهللا اوف است که به مدارک معتبر رسمی دسترسی داشته. متن ترجمه 
انگلیسی مقاله او در کتاب تاریخ اقتصادی ایران ... به زبان انگلیسی در سال 1971 منتشر شده است 

نقل از ص 1۵کتاب فکر دموکراسی اجتماعی در نهضت مشروطیت ایران
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کارگر  هزار  حدود۶۵0  جهانی  دوم  جنگ  درآستانه  نساجی  و  صنعتی  کارخانجات 
و  کارگری  جنبش  فعالین  از  پر  زندان ها  و  بودند.  به  کار  مشغول  ایران  در صنایع 
کمونیستی بود. به نوشته سرمقاله روزنامه ستاره سرخ به قلم گوشه گیر امپول هوای 
پزشک احمدی در انتظارشان بود و سلول های پر ازشپش آلوده به تیفوس جهت فراهم 
کردن مرگی » کامالً طبیعی« برای آزاد مردان آماده بود. می گویند وقتی زندانیان جان 
سخت، از شراین فشارها جان بدرمی بردند و به  عرض شاه می رساندند، ]رضاشاه[ 
می گفت مگرهنوز او زنده است؟ ده سال کافی برای مردن او نیست؟ مگر مهمانخانه 

ساخته ام؟«1 

ایران در آستانه ی جنگ جهانی دوم و پی آمدهای آن 
قدرت گیری فاشیسم در کشورهای ایتالیا، آلمان و ژاپن و متعاقب آن گرایش رضاشاه 
به آلمان هیتلری، طرفداری از نژاد آریائی درمیان ناسیونالیست های دو آتشه ایرانی 
شدت گرفت. اندیشه پردازان حکومت رضاخانی فرصت پیدایش فاشیسم و موج عظیم 
تبلیغاتی آن را، که درسرتاسرجهان برخاسته بود، ازدست ندادند. آن ها ازهمان آغاز 
شباهت میان رضاخان و موسولینی را دریافته و او را»موسولینی اسالم« نامیدند و 
ایدئولوژی حکومت رضاخانی بهره  ایدئولوژی فاشیستی برای تدوین  تا از  کوشیدند 
تبلیغ وعالمت  را  آریائی  نژاد برتر  نظریه  باستان  ایران  نامه  از سال1311  گیرند.2 
صلیب شکسته را عالمت ایران در دوهزارسال قبل ازمسیح و جامه سیاه فاشیست های 
ایتالیائی را از قدیم لباس ایرانی دانسته که مطابق اصل مسلم تاریخ فکر ایرانی بوده است 
که پدر تمام ملل متمدنه آریا است.3 ناشران نامه ایران باستان مُبلغ افکار ناسیونالیستی 
آلمان  وزیراقتصاد  دکترشاخت  دیدار  با  بودند.  پرستانه  ونژاد  افکارفاشیستی  تبلیغ  و 
درسال131۴ازایران، مناسبات اقتصادی و فعالیت جاسوسان آلمانی در ایران گسترش 
بیش  بود و  ازآلمان  ایران  به طوری که درسال1318، ۴0% درصد واردات  یافت. 

از2هزارنفرازکارشناسان وجاسوسان آلمانی درایران فعالیت می کردند.4 

با گسترش روابط اقتصادی و سیاسی ایران و آلمان، فعالیت تبلیغی نازیسم درایران 
گسترش یافت. ستون پنجم آلمان به ویژه درکرمانشاه و جنوب کشور فعال شد. درایران 
ستون پنجم آلمان نازی را عده ای از افراد ورزیده و فعال آلمانی تحت عناوین کارشناس فنی، 
مشاور و بازرگانان وارد ایران شده بودند به اضافه طرفداران ایرانی آن ها تشکیل می دادند.

برابر اسناد سیاسی وزارت امور خارجه امریکا، این وزارتخانه جهت کسب اطالع 
موثق از صحت و سقم وجود ستون پنجم آلمان نازی در ایران درتاریخ دوم مرداد ماه 

1 - نقل از گذشته، چراغ راه آینده ص۵۵ منبع ستاره سرخ شماره 1170به تاریخ 1320/7/1۵
2 - نقل از»سیری در حماسه داد« اثری از فرج هللا میزانی – جوانشیر نقل از مجله هفته

3 - نامه ایران باستان شماره 3۵ بیست ودوم مهر 1312
4 - نقل از توده 21 اُرگان سازمان انقالبی حزب توده ایران در خارج کشور
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سال1320 به وزیرمختار خود چنین می نویسد: وزارت خارجه عالقمند است برای 
به دست آوردن اطالعات موثق و قطعی و مشخصی درباره خصوصیات و وسعت 
دامنه فعالیت شایعه وجود ستون پنجم آلمان درایران ادامه دهید و تعیین نمائید دولت 
ایران برای جلوگیری از این فعالیت ها چه اقداماتی به عمل آورده است. وزیر مختار 
امریکا درایران درتاریخ سی ام مرداد1320)21اوت 1941( درجواب نامه به وزارت 
خارجه امریکا گزارش می دهد: این سفارت حقایق قابل اعتمادی زیر را به دست آورده 
است: درایران دو هزار الی دوهزار و پانصد نفرآلمانی که شامل خانواده های آن ها 
نیز می باشد وجود دارد- یک هزارنفر ازآن ها شاید سرپرست خانواده باشند و از آن ها 
هفتصد نفر دراستخدام دولت می باشند. از این عده هیچ کدام جهانگرد نیست و یا تازه 
وارد نشده است. غالب آن ها مشاغل قانونی دارند و مشغول تبلیغات و کارهای سازمانی 
می باشند. فعالیت های ستون پنجم ازسفارت آلمان اداره می گردد. دو نفراز رهبران آن ها 
مایر و گاموتا از افراد سپاه  طوفان می باشند و شغلی پرمسئولیت درشرکت شنکرس 
تبلیغات اکثرأ بوسیله »ایلرس« باستان شناس که مدت های مدیدی است در  دارند... 
ایران زندگی می کند اداره می گردد.1 و درتمام سرویس های مهم عمومی و درتمام نقاط 
ایران عمال آلمانی وجود دارند. مرکز سازمان آن ها در یک باشگاه آلمانی درتهران به 

نام خانه  قهوه ای )برون هوس( است.

درمورد طرفداران ایرانی ستون پنجم نازی بهرام شاهرخ سخنگوی مشهور رادیوی 
برلین می گوید: درسال 1319 هرفن هنتیک، رئیس اداره شرق وزارت خارجه آلمان 
روزی به من گفت: چند ماه پیش شخصی ازتهران به اینجا آمد و اظهارداشت که کمیته 
سری و مخفی از اشخاص متنفذ و مقتدر درتهران تشکیل شده که می خواهند و می توانند 
کودتا کرده و زمام امور را به دست گیرند ولی اصرار دارند قبالً دولت آلمان به آنان 
اطمینان بدهد که درصورت بروز اشکاالتی پس از چنین کودتائی مساعدت الزمه را 
به ایشان بنماید. دراواسط سال1319 نماینده مخصوی کمیته سری تهران دوباره وارد 
اداره شرق  بود. فن هنتیک رئیس  السلطنه(  )فتح  برلن شد. وی حسینعلی قراگوزلو 
 ... آورده اید؟  خود  با  خبر  چه  تهران  از  پرسید  قراگوزلو  از  آلمان  خارجه  وزارت 
قراگوزلو پاسخ داد که اوضاع خوب نیست و نارضایتی مردم به منتهای شدت رسیده 
به طوری که ممکن است منجر به پیش آمدهای ناگوارگردد. اگرکودتائی شود می توان 
هنوز امیدوار بود. فنهنتیک می پرسد: دوستان شما چه اشخاصی هستند؟ قراگوزلو من 
به نمایندگی از طرف یک کمیته سری آمدهام. که در راس آن یکی از با فکرترین 
سیاست مداران ایران قرار دارد... در این کمیته  دو تن از سران ارتش عضویت دارند 
در صورتی که دولت آلمان شرایط ما را بپذیرد درنظرگرفته شده یک شب به وسیله 
فن  گیرند.  به دست  را  امور  زمام  و  توقیف  را  گارد سلطنتی رضاشاه  در  افسرانی 

1 - نقل از گذشته، چراغ راه آینده ص۶3 و ۶۴
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هنتیک:  شرایط کمیته سری چیست؟ قراگوزلو ما نسبت به واکنش دولت های انگلیس 
و جماهیرشوروی در مقابل چنین تحولی نگران هستیم  وگرنه تا به حال اقدام الزم را 
کرده بودیم. کمیته سری تهران اطمینان می خواهد که دولت شوروی رعایت دوستی و 
حقوق ایران را بنماید و به بهانه پیمان1921 وارد ایران نشود. ]وزارت امورخارجه 
آلمان[ به کنت شولنبرک که سفیرکبیرآلمان درمسکو بود وظیفه می دهند نظرات دولت 
شوروی را نسبت به ایران کسب کند. کنت شولنبرک ... درنخستین مالقات با مولوتف 
ایران  به  ... مولوتف، دولت شوروی نظرسوئی  ایران را ]مطرح[ می کند  موضوع 
درمقاله»خاکستر  بهرام شاهرخ  کرد.   تعقیب خواهد  را  وسیاست جاری خود  ندارد 
گرم« منتشر شده در روزنامه مرد امروز شماره 136مورخه 1326/11/3می نویسد: 
با شروع جنگ روسیه، موضوع ایران اهمیت بیشتری یافت و مذاکرات بین رضاشاه و 
وزیر مختار آلمان تسریع می شد. درادامه مقاله آمده است درموازات مذاکره با رضا شاه 
موفقت شد که پیک ویژه ای با پیام دولت آلمان به تهران عزیمت کند. دراین پیام تذکر 
داده شده بود که درتابستان ارتش آلمان به مرز ایران خواهد رسید و دولت آلمان انتظار 
دارد کمیته سری مزبور اقدامات الزمه را برای کمک به آلمان درداخله ایران بنماید.1

روزنامه دیلی نیوزدر رابطه با ستون پنجم نازی ها درایران می نویسد: در ژانویه 
19۴2، دی ماه 1320یک دسته از امراء ارتش ایران با »فرانتس مایر« تماس گرفته 
مایرموفق شد  آورند.  بوجود  درایران  متفقین  علیه  مقاومتی  مرکز  تا  خواستند  او  از 
تشکیالتی به نام  نهضت میلیون ایران ایجاد نماید. شولتسه به وسیله حبیب هللا نوبخت 
با  بشوراند ومایر دراصفهان  آنان را  تا  برده شد  قشقائی  ایل  میان  به  نماینده مجلس 
سرلشکر فضل اله زاهدی فرمانده لشکراصفهان مذاکره کرده و به او وعده ریاست 
جمهوری ایران را داد تا قیام کند و زاهدی قول داد که بعد از سقوط استالینگراد به این 

کار اقدام خواهد کرد.2 

در دهم اردیبهشت ماه1322)سی ام آوریل 1943( شش نفرآلمانی درنزدیکی دریای 
شور قم با چتر نجات پیاده شدند و پول و اسلحه برای مایر آوردند. دسته دوم چتربازان 
روز24تیرماه 1322)15 ژوئیه 1943(درمیان ایل قشقائی فرود آمد. سران ایل قشقائی 

در انتظار سقوط استالینگراد بودند تا اقدامات مسلحانه خود را آغاز نمایند.

مایردر  فرانتس  استالینگراد و دستگیری  فوریه 1943  آلمان درسوم  ولی شکست 
روز24مرداد 1322) 15 اوت 1943( و اقرار و افشاء اسامی همکاران خود باعث 
دستگیری عده ای از ایرانیان طرفدار فاشیسم هیتلری از جمله سرلشکرزاهدی و آیت هللا 

1 - روزنامه مرد امروز - مقاله ای تحت عنوان » خاکسترگرم « -شماره 132 نقل از گذشته، چراغ 
راه آینده ص۶۵ ،۶۶ و67

2 - تهران مصورشماره 1279مورخه 13۴7/1/2 مامور مخفی هیتلر درایران » نوشته اسماعیل رائین 
نقل از گذشته، چراغ راه آینده ص۶۶تا ۶8
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سید ابوالقاسم کاشانی شد. و سران ایل قشقائی نیز پس از شکست استالینگراد و نومیدی 
از پیروزی آلمان، درتابستان1323)1944( شولتسه و سایرین را خود توقیف نموده 

به انگلیس ها تسلیم کردند.

چرخش رضا شاه به طرف آلمان نازی و گسترش فعالیت هواداران ایرانی آلمان در 
ارتش و نهادهای دولتی منافع دولت استعماری انگلیس درایران را به خطر انداخته بود. 
دولت انگلستان چرخش سیاسی ایران را زمینه یبی نظمی و اغتشاش درمنطقه و بسیار 
خطرناک دانسته و خلع رضا شاه را در دستور کارخود قرارداد. درپی این سیاست 
راهبردی دولت انگلیس، رادیو لندن در گفتاری تحت عنوان »خطاب به ملت ایران« 
رسیدن  قدرت  به  اسفند1299و  کودتای  زمان  از  درایران،  انگلستان  دولت  سیاست 

رضاشاه تا سقوط او را با انتشار بیانه ای به روشنی بیان می کند:

 بیانه وزارت خارجه انگلستان خطاب به ملت ایران
کشور ایران را علی االصول ملت ایران به توسط امنای خود باید اداره کند بنا براین 
از  ما می دانیم که شما  باشد و  آگاه  داخلی وخارجی مملکت خود  الزم است سیاست 
سیاست دولت انگلستان در ایران به درستی آگاه نیستید و درباب آن اشتباهات دارید به 
این جهت الزم می دانیم فکر شما را دراین خصوص روشن کنیم. بسیار اتفاق می  افتد 
که چیزی از غایت سادگی و روشنی در پرده خفا می ماند، سیاست انگلیس هم درایران 
همین حال را دارد و از بس ساده و روشن است کسی به آن پی نمی برد. آن سیاست 
چیست؟ سیاست انگلیس درایران مبنی بردوستی است. دوستی دو قسم است دوستی 
بی غرض و دوستی با غرض.  دوستی بی غرض نسبت به ایران از جهت آنست که 
ملت ایران ملتی است باستانی که درطی تاریخ طوالنی خود آثارمهم و نفیس ازعلم و 
حکمت... برای عالم انسانیت به یادگار گذاشته است اما این دوستی بی غرض نسبت به 
ملت ایران مخصوص دانشمندان است ... اما دوستی دولت انگلیس نسبت به ایران و 
نسبت به هیچ کشوردیگردوستی بی غرض نیست و نمی تواند باشد. درسیاست بی غرض 
نمی توان بود. نهایت این که غرض ممکن است صالح باشد و ممکن است فاسد باشد. 
سیاست دولت انگلیس نسبت به ایران مبنی برغرض صالح است. به این معنی که ما 
مصلحت خود را چنین تشخیص داده ایم. چرا که ایران نه فقط دروازه هندوستان است 
بلکه دروازه تمام آسیا است وعدم استقالل و بی نظمی و اغتشاش درآن جا ]ایران[ 
برای ما مضر بلکه خطرناک است. این است وجه دوستی ما نسبت به ایران که از 
روی غرض است. اما غرضی است صالح و این فقره مبنای سیاست دولت انگلیس 
است درایران. بنابرین دولت انگلیس حتی االمکان از مداخله درکاردولت ایران احتراز 
دارد و علت آن این است که دولت و ملت ایران به خودی خود هر قدرمستقل و مقتدر 
باشد اقتدارش برای ما مّضر نمی تواند بشود. این است خالصه حقیقت سیاست انگلیس 
در ایران. اکنون اگر به این حقیقت پی بردید نسبت به عملیات دولت انگلیس درایران 
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چه در گذشته و چه درحال و چه درآینده به خوبی می توانید نکته سنجی و قضاوت 
کنید. با این که دولت انگلیس درکار ایران مداخله نمی کند مگر به یکی از دوعلت یکی 
این که مایوس شود از این که دولت ایران برپای خود بماند دیگراین که منافع حیاتی 
خود را درایران به مخاطره ببیند درآن صورت چاره ندارد از این که هر دست و پائی 
می تواند بکند و کسی هم حق ندارد که بر او مالمت کند. مثالً قراردادی که ما درسال 
1907با دولت تزاری روس درسر ایران بستیم و آن را به منطقه های نفوذ تقسیم کردیم 
... همچنین در زمان جنگ بین الملل اول ما در کارهای ایران مداخله کردیم چون 
که  به سبب شیطنت های آلمان ها و عثمانی ها منافع خودمان را درخطر دیدیم. و نیز 
درسال 1919که قراردادی با ایران بستیم بعد آن را لغو کردیم و درعوض تمام تقویت 
و مساعدت ما از رضاشاه پهلوی َسرش این بود... تا وقتی که باز دیدیم شیطنت آلمان ها 
وغفلت شاه منافع ما را دارد به خطر می اندازد. این بود که از ناچاری این اقدام اخیر 

را کردیم .1

بیانیه تنظیم شده در وزارت خارجه انگلستان بی شک یکی از واضح ترین اعترافاتی 
است که دولت انگلیس تا کنون درباره سیاست خود نسبت به ایران منتشر کرده است. 
این بیانیه با بی پروائی تمام می گوید که هرگاه اقتضا نموده و منافع انگلستان ایجاب 
کرده است با دول دیگر قرارداد بسته و ایران را به مناطق نفوذ تقسیم کرده است.هرگاه 
انگلستان منافع حیاتی خود را درخطر دیده در امورداخلی ایران دخالت نموده است و 
هنگامی که صالح دانسته ارتش خود را به ایران فرستاده و با تجاوز مقاصد خود را 
پیروی کرده است. این بیانیه بهترین سندی است که ثابت می کند انگلستان در روابط 
خود با ایران پای بند به قوانین و سنن بین المللی نبوده و تشخیص خود را مالک عمل 

خویش قرار می داده است.

 پس از اشغال ایران دولت فروغی بنابه به خواست نیروهای اشغالگر – پیمان اتحاد 
با متفقین – را در زمینه های نظامی و اقتصادی منعقد کرد. انگلستان به رضاشاه پیامی 
بامضمون زیر فرستاد: ممکن است اعلیحضرت لطفاً از سلطنت کناره گیری کرده و 
تخت را به پسر ارشد و ولیعهد واگذار نمایند؟ ما نسبت به ولیعهد نظر مساعدی داریم و از 
سلطنتش حمایت خواهیم کرد. مبادا اعلیحضرت تصور کنند که راه حل دیگری وجود دارد.

بزرگ علوی اوضاع سیاسی اجتماعی را در آن زمان چنین تصویرمی کند: حکومت 
رضاخان را فقط قضایای خارجی از پا در نیاورد، حکومت رضاخان محکوم به زوال 
بود، برای این که پشتیبانی نداشت و اگر این تکان از خارج نمی آمد، دیر یا زود از 
البته این وضعیت به نفع ملت  داخل ایران اساس ستمگری و قلدری برچیده می شد. 
ایران بود، ولی بدبختانه متفقین چون منافع حیاتی خود را در خطر می دیدند، عجله 

داشتند و نمی توانستند منافع حیاتی ملت ایران را درمد نظر قرار دهند، 
1 - پنجاه سال نفت ص۴۶7،۴۶8و۴۶
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بدبختانه در آن اوان ملت ایران هیچگونه تشکیالت واحدی نداشت که بتواند جانشین 
حکومت سیاه رضاخان گردد و متفقین برای آن که امور جنگی آن ها مختل نگردد، 

خواهی نخواهی با عمال رضاشاه ساختند.1

براین منوال بود که رضا شاه تحت نظر نیروهای انگلیسی به جزیره موریس تبعید شد. 
بدون این که جواب گوی خرابی ها، غارت اموال مردم، اعدام ها و شکنجه هزاران انسان باشد.

سلطنت محمد رضا شاه و گسترش نفوذ امپریالیسم امریکا
محمد رضا پهلوی در2۵شهریور1320به کمک امپریالیست ها به جای پدر برتخت 
شاهی نشت. او در روزهای اولیه سلطنت خود با مظلوم نمائی و ادعاهای دروغین 
دمکراسی خواهی و گردن نهادن به قانون اساسی سعی در آرام کردن مخالفان خود 
دست  به  برای  امپریالیست ها  و  مرتجعین  جانبه  همه  کمک  با  پرده  درپشت  داشت، 
آوردن قدرت ازدست رفته و برقراری مجدد دیکتاتوری ازهیچ توطئه و وطن فروشی 
کوتاهی نمی کرد. مرتجعین، جیره خوران امپریالیست ها وعوامل دربار درکمین بودند. 
و برای ضربه زدن به مردم و خفه کردن ندای آزادی خواهی و برقراری جو رعب 
این که روزسه شنبه 17آذر1321دراثر فشار  تا  دقیقه شماری می کردند.  و وحشت 
زندگی و کمبود مایحتاج اولیه زندگی عده ای ازدانش آموزان و دانشجویان با صفوفی 
نمایندگان  با  را  خود  دردهای  تا  افتادند  راه  به  ملی  شورای  مجلس  طرف  به  منظم 
مجلس درمیان گذارند. توطئه گران درباری فرصت به دست آمده را غنیمت شمرده، 
عده ای از رجاله ها و ولگردان را به غارت مغازه ها و ایجاد رعب و وحشت درمیان 
مردم وا داشتند. حتی درپیش چشم مامورین فرمانداری نظامی خانه نخست وزیر را 
آتش زدند ماَمورین فرمانداری نظامی به جای جلوگیری از اعمال ننگین رجاله ها و 
چاقوکشان که با اشاره و توافق آن ها انجام می پذیرفت مردم را که در بهارستان و صحن 
مجلس اجتماع کرده بودند به گلوله بستند وعده زیادی از آن ها را کشتند و یا زخمی 
کردند.2حسن نزیه دانشجوی حقوق، ناظر وشاهد رویداد17 آذرکه نه کمونیست، نه 
مخالف دولت، نه دشمن سلطنت وقانون اساسی بود، درشماره پنجم روزنامه »فریاد« 
با  کثیری  عده  رسیدیم  که  استانبول  خیابان  اول  به  تاریخ 1321/9/2۵می نویسد:  به 
چوب و چماق درحال حمله و هجوم به مغازه ها و اتوموبیل ها وکافه قنادی ها مشاهده 
گردید. با این که قوای دولتی درجلو و پشت سراین عده درحرکت بود اقدامی برای رفع 
غائله نمی شد. فقط پس از ساعتی که غارت و چپاول و خرابکاری و شکستن شیشه ها و 
اثاثیه مغازه ها درخیابان استانبول والله زار و نادری و شاه آباد انجام گرفته بود، صدای 
شلیک شروع شد این شلیک ها درحدود خیابان های نامبرده و جلومجلس شورای ملی تا 

1 - کتاب ۵3 نفر نوشته بزرگ علوی ص227
2 - منبع گذشته، چراغ راه آینده ص1۵۵تا1۵8
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ساعتی ادامه داشت... دولت قوام بالفاصله عده ای ازعاملین غارت مغازه ها و هجوم به 
خانه نخست وزیر، ازآن جمله برادران مسعودی و چند تن از کارمندان اطالعات را 
که بنا به اظهار دولت در راس غارتگران خانه نخست وزیر بودند دستگیر و زندانی 
کرد. برای دستگیر شدگان پرونده ای درشهربانی تشکیل و آقایان محمد رشاد وغالمعلی 
از  بازپرسی  و  پرونده  به  رسیدگی  گردیدند.  تعیین  پرونده  بازسان  سمت  به  عظیما 
متهمین درعمل دچار اشکال گردید. بزرگ ترین مشکل پرونده این بود که بازپرسان 
درجریان رسیدگی به چک هائی برخوردند که همان روزها از طرف محمد رضا شاه 
صادر شده بود ازآن جمله چکی بنام عباس مسعودی مدیر اطالعات که دخالت شخص 
محمد رضا شاه را درحادثه 17 آذر به ثبوت می رسانید. نامه های بازپرسان محمد رشاد 
و غالمعلی عظیما نشان داد که دربار محمد رضا شاه با سوء استفاده از نارضائی و 
مشکالت زندگی مردم برای بازگشت استبداد دسیسه ای به دست مسعودی ها و اراذل و 

اوباش برپا ساخته و روز17 آذر مردم گرسنه را به خون کشیده است.

ولی چون هردوطرف ازافشای حقایق و آگاهی مردم بیم داشتند، درهمان روزها محمد 
رضاشاه و مسعودی ها ازطرفی و قوام السطنه و طرفدارانش ازسوی دیگر با تردستی 
و حقه بازی کنارآمده، قرار گذاشتند که هر دو از افشای حقایق خود داری نمایند تا 
تثبیت شود  به دست فراموشی سپرده شود. درعوض قوام در نخست وزیری  حادثه 
وبرداران مسعودی از زندان آزاد شوند وخود عباس مسعودی نیز ازتعقیب مصون بماند. 

دربار پهلوی و مرتجعین برای سر و سامان دادن به وضع آشفته خود و بازگرداندن 
امپریالیست های آمریکائی شدند. محمد رضا و  به دامن  قدرت از دست رفته، دست 
تعدادی از دولتمردان نوکرماب به علت وقایع خلع رضاشاه از سلطنت، چون سابق به 
انگلیس اعتماد نداشتند، به فکرتعویض ارباب افتاده بودند.امپریالیسم آمریکا با استفاد از 
فرصت به دست آمده به منظور گسترش نفوذ خود در خاورمیانه در رقابت با انگلیس 
به بهانه ی این که کمک های نظامی امریکا طبق قرارداد ازایران می گذرد وماموران 
امریکائی باید در پروسه حمل ونقل برآنها نظارت داشته باشند کنترل بر بنادر جنوب و 
کلیه امور حمل و نقل و مسئولیت تام و تمام راه سرتاسر ایران و اداره آن را از خلیج 
فارس تا بحر خزر را به دست گرفت.1 و درآذرماه 1321نیروئی بالغ بر70 هزار 
تهران مقر مرکزی ستاد فرماندهی  واحد نظامی عملیاتی را وارد ایران کرد، عمالً 
نیروهای امریکا در خاورمیانه شد. طرفداران امپریالیسم آمریکا درتوجیه پیاده کردن 
نیروی نظامی در ایران با استناد به بخشنامه »ج. لویس « معاون میلیسپو نوشتند: ... 
ورود و اقامت آنان به خاک ایران برحسب دعوت دولت انگلیس بوده و درایران مهمان 

آن دولت هستند و احتیاجی نداشته اند در این باره به دولت ایران مراجعه نمایند.1 

کابینه قوام تحت فشار طرفداران امریکا در صدد برآمد نسبت به استخدام مستشاران 

1 - منبع خاطرات جنگ دوم جهانی- چرچیل جلد۴ ص۵۴ نقل از گذشته... ص127
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آمریکایی اقدام کند. دولت تحت عنوان سر و سامان دادن به وضعیت اقتصادی کشور 
الیحه استخدام دکترمیلسپوامریکائی را به عنوان ریاست کل دارایی تقدیم مجلس کرد. 
نمایندگان دستچین شده درمجلس در21آبان 1321 الیحه استخدام دکتر میلسپو را برای 
مدت پنج سال باحقوق هیجده هزاردالر درسال با خانه مسکونی وهزینه مسافرت از 
امریکا و درداخله کشور به سمت رئیس کل دارائی ایران را تصویب کردند. براساس 
متن الیحه دولت ، دکترمیلسپو اختیارات اقتصادی فراوان کسب کرد و امور مربوط به 
واردات و صادرات اجناس غیرخوارباری و کلیه موادخام و مصنوعات و شیوه حمل 
و نقل و انبار نمودن و توزیع آنها تحت اداره او درآمد وهم چنین حق وضع قوانین و 
مقررات که مخالف با قانون اساسی و مصالح کشور بود، به او واگذار شد. با استخدام 

میلیسپو نفوذ اقتصادی و سیاسی امریکا در ایران به شدت افزایش یافت. 

در  می دانست  ایران  دولت  درداخل  دولتی  را  وهمکارانش  خود  که  دکترمیلیسپو 
وزارت دارائی با اختیارات کامل حکمرانی می کرد. او نه تنها مسائل اقتصادی کشور 
دخالت  هم  سیاسی  امور  در  بلکه  داشت،  دراختیار  مجلس  و  دولت  کنترل  بدون  را 
می کرد. او طی بخشنامه ائی به کلیه کارمندان خود ابالغ می کند: کلیه صاحبمنصبان 
دارند  آتیه مجلس شورای ملی را  دادن درانتخابات  ایرانی که حق رای  و کارمندان 
اقدام به تشکیل احزاب سیاسی  ندارند  نامبرده حق  اجازه دارند رای دهند، مامورین 
نموده وارد احزاب سیاسی شوند و دراقدامات سیاسی ازهر قبیل دخالت نمایند. چنانچه 
صاحبمنصب یا کارمند ی تصور کند حق دارد قانوناً درچنین اقداماتی دخالت نماید یا 
مایل باشد به چنین عملی مبادرت ورزد باید از خدمت وزارت دارائی استعفا دهد. هر 
صاحبمنصب یا کارمندی که این دستور را اطاعت ننماید فوراً خود را مشمول معافیت 

آتی خواهد ساخت. رئیس کل دارائی – دکترمیلیسپو2 

و  آرامی  نا  از  سال1322موجی  دراوایل  میلسپو  کرد  وعمل  الیحه  این  تصویب 
اعتراض بوجود آورد. مجلس سیزدهم برای جلوگیری از رشد اعتراضات زیر فشار 
تند میلسپو  با واکنش  اقدام مجلس  نمایندگان معترض ازدکترمیلسپو سلب اختیارکرد. 
و دولت آمریکا مواجه شد. مجلس تحت فشار بیش ازحد آمریکایی ها و طرفداران او 
درمجلس دوباره، الیحه مزبور و اختیارات میلسپو را تصویب کرد. مجلس همچنین 
قرارداد بازرگانی ایران و آمریکا را که در واشنگتن به امضاء رسیده بود، تائید کرد. 
این قرارداد ایران را از درآمدهای گمرکی محروم می کرد و بازار ایران را بر روی 
کاالهای آمریکایی می گشود. دکترمیلسپو با استخدام مستشاران خارجی مبالغ هنگفتی 
را که سربه میلیون ها می زد به بودجه دولت تحمیل کرد و دولت را مجبوربه گرفتن 
وام از بانک مرکزی نمود. به طوری که بدهی دولت به بانک ملی برابرترازنامه بانک 
1 -بخشنامه ج.لویس  درباره برآورد خسارات ایران از- مقاله » سربازان امریکائی مهمان دولت انگلیس 

در ایران!« نقل ازص127 گذشته چراغ...منبع خواندنیها شماره 20 سال پنجم
2 -نقل از کتاب گذشته، چراغ راه آینده از ص160 تا1۶۶ منبع در روزنامه ایران شماره ۴0 بتاریخ 1322/۵/12
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مبلغ  به سال 1322  نسبت  که  بوده  مبلغ ۴۵07370271/30 لایر  درسال 1323، 
۶3۴۵3۵333/7۵ لایر افزایش داشته است.1

عمل کرد میلیسپو در وزارت دارائی باعث خراب تر شدن وضع اقتصادی مملکت و 
فقر و فالکت و نا رضایتی اکثریت ملت ایران شد. مخالفت با ادامه کار دکترمیلیسپو 
در مجلس باال گرفت. کلیه احزاب و مردم خواهان اخراج میلیسپو شدند. سرانجام دراثر 
فشار مردم و برخی از نمایندگان مجلس علی رغم حمایت سید ضیاء و طرفدارانش از 
دکترمیلیسپو درمجلس شورای ملی، دراثر مبارزات دکتر مصدق، حزب توده ایران، 
مطرح  درمجلس  دکترمیلیسپو  لغواختیارات  ایران،  آزادیخواهان  کلیه  و  آزادی  جبهه 
گردید ولی دکتر میلیسپو با توافق ساعد نخست وزیر و دار و دسته سید ضیاء برای 
این مهلت سه  به زودی معلوم شد که  ماه ازمجلس مهلت گرفت.  رفع مشکالت سه 
ماهه نیز برای انجام آخرین خوش خدمتی به امپریالیسم امریکا و انگلستان و تحویل 
منابع نفتی ما در بلوچستان وسیستان به آن ها بوده است. سرانجام مجلس در19دی ماه 
1323 اختیارات میلیسپو را لغوکرد.2 در مدت حدود 2۵ ماه ماموریت دکتر میلیسپو 
در وزارت دارائی نفوذ امریکا باعقد قرادادهای تحمیلی اقتصادی و نظامی با ایران به 

طور فزاینده گسترش یافت.

تحوالت اجتماعی و سیاسی ایران بعد از شهریور2۰
انقالب مشروطه الزمه پیش شرط تحول اجتماعی، اقتصادی و سیاسی درجامعه ی 
برپایه  وپیشرفته  برقانون  مبتنی  جامعه  یک  برقراری  برای  ایران  زده  استبداد 
عدالت اجتماعی، آزادی واستقالل بود. یکی از اهداف کودتای رضاخان و استقرار 
دیکتاتوری20ساله از بین بردن زمینه ی تحوالت اجتماعی، سیاسی و اقتصادی انقالب 
مشروطیت و سرکوب جنبش کارگری بود. سقوط دیکتاتور درسوم شهریور1320 باردگر 
ضرورت فوری اصالحات اجتماعی و سیاسی را مقابل تمام احاد مردم ایران قرارداد. 

برکناری  و  شوروی،  انگلیس،  کشور های  توسط  درشهریور20  ایران  اشغال  با 
رضا شاه از سلطنت بساط دیکتاتوری موقتاً برچیده شد. با شکسته شدن جو دیکتاتوری 
آتشفشان خشم توده ها دهان بازکرد و مبارزات طبقه کارگر و مردم زحمتکش علیه 
مرتجعین اوج گرفت. زندانیان سیاسی آزاد شدند. با رشد مشکالت اجتماعی، اقتصادی 
و سیاسی سکوت نسبی مردم در1۶سال سلطنت رضا شاه به خروش و طغیان توده ها 
تبدیل شد. مبارزه مردم برای یک زندگی بهتر و آزاد، شتاب بیشتری گرفت. احزاب، 
سازمان ها و اتحادیه های صنفی و اقتصادی شکل گرفتند ومطبوعات با آزادی بیشتری 
انتشار یافتند. کارخانه ها و خیابان ها به تصرف مخالفین و معترضین حکومت درآمد.
فروپاشی سیاسی درشهریوربیست منجربه آشکار شدن مبارزه طبقاتی و ملی درسطح 

1 - نقل ازگذشته....منبع داد شماره ۴۵2 بتاریخ 132۴/2/31
2 - گذشته، چراغ راه آینده ص1۶8و1۶9
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جامعه شد. طبقه کارگر به رغم سرکوب1۶ساله و از بین رفتن اتحادیه های کارگری 
و حزب کمونیست، با حفظ حافظه تاریخی خود و با برخورداری از تجربیات گذشته، 
حول مسائل رفاهی و سیاسی با شتاب هرچه بیشترمتشکل می شد. ملل تحت ستم در 
آذربایجان، کردستان و خوزستان مبارزه حق طلبانه خود را شروع کردند و خواهان به 
رسمیت شناختن حقوق ملی خود در چارچوب حفظ تمامیت ارضی ایران شدند. مردم 
رها شده از بند دیکتاتوری خواهان اجرای عدالت و مجازات جنایتکاران و محاکمه رضا 
شاه بودند. دراین زمان هیجان عمومی به اوج خود رسیده وندای تشکیل محاکمات ملی، 
آزادی زندانیان سیاسی وتبعید شدگان، برگرداندن امالک غصبی و مجازات جانیانی که 
دستانشان به خون آزادیخواهان و مردان شریف کشور ما آلوده بود در سراسرایران طنین 
افکن بود.1 آزادی زندانیان سیاسی، باز گرداندن امالک غصب شده و تغییر قوانین به 
نفع مردم خواست عمومی بود. فشار مردم  نمایندگان مجلس شورای ملی را مجبور به 
برگزاری جلسه و رسیدگی به مسائل مطروحه درجامعه کرد. جلسه خصوصی مجلس 
شورای ملی پیش از ظهر روز1320/۶/2۶تشکیل گردید دراین جلسه مطالب بسیاری 
اشیاء گران بها و جواهرات سلطنتی واحقاق حق مردم و  به  دقیق  از جمله رسیدگی 
باز گرفتن امالک، تامین آسایش و رفاه عمومی، الغای قوانین سخت و پائین آوردن 
میزان بودجه هنگفت و کمرشکن و تخفیف قسمتی ازعوارض و مالیات های گوناگون 
زندانیان  آزادی  موقوفه،  امالک  فروش  قانون  لغو  می رسید،  نظر  به  الزم  غیر  که 
شد.2  واقع  مذاکره  مورد  مشروطیت  و  دادگستری  اصول  اجرای  باالخره  و  بیگناه 

درشانزده سال )130۴تا1320( سلطنت پهلوی اول ظلم وتعدی به حقوق اولیه مردم 
آثار  بود که مجله هفتگی ستاره سرخ درخبری تحت عنوان – کشف  چنان گسترده 
دیکتاتوری – نوشت: چندی قبل درعمارتی که تا سه ماه پیش دراجاره بهداری شهربانی 
در خیابان سوم اسفند)خیابان سرهنگ سغائی فعلی( بود بقایائی از اسکلت انسانی که 
مربوط به سه نفر می باشد در یکی از باغچه ها پیدا کردند. این بقایا استخوان های کدام 
انسان ها بوده است؟ چرا درآنجا چنین چیزی پیدا گردید؟ مگر بهداری شهربانی درعین 
حال قبرستان معصومین هم بوده است؟ آیا این بقایای استخوان های فرخی وامثال اوست 
که درآن محل نابود شان می کردند وبرای اختفای جنایات درباغچه دفن می کردند؟ معلوم 
می شود که اداره بهداری شهربانی سابق یک نوع اداره متوفیات مخفی بیش نبوده است. 

قضیه فعالً در دادسرای تهران شعبه هفت بازپرسی زیر رسیدگی است.

از طرف دیگر به علت کثرت تبعید شدگان و لزوم امضای روزانه دفاتر درشهربانی ها 
داخل  در  دیگر  شهر  به  شهری  از  مسافرت  جهت  می کرد  مجبور  را  مردم  دولت 
کشور پروانه مسافرت دریافت دارند.1 این محدودیت درنتیجه اعتراضات خانواده های 

زندانیان درمهرماه 1320از طرف اداره کل شهربانی لغو شد. 
1 - گذشته، چراغ راه آینده ص 8۵ و8۶

2 - نقل از گذشته...ص 85 منبع - روزنامه ایران در شماره ۶۶7۵ مورخه 27 شهریور 1320
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آگهی از طرف اداره کل شهربانی
برای رفاه حال عامه از امروز گرفتن پروانه مسافرت از طرف اداره کل شهربانی 
ملغی شده است. و مردم می توانند  بدون پروانه  در داخله کشور مسافرت نمایند.  
پاس های  جاده های اطراف شهر نیز که  برای  بازرسی پروانه مسافرین تاسیس شده 

بود از امروز برچیده شد. 
                                                              کفیل اداره شهربانی2

آگاهی در  اداره  ماموران  بود که  قدری شدید  به  دیکتاتوری  کنترل مردم درزمان 
ادارات و جنب صندوق های پست مستقر بودند و پاکت های پستی را به محض انداختن 
به صندوق بازرسی می کردند. فروپاشی سیستم امنیتی و سیاسی، دولت را مجبور کرد 
توسط اداره کل شهربانی طی بیانیه ای به اطالع عموم برساند: چون ازسابق مامورین 
مخصوصی برای بازرسی مراسالت پستی درهریک ازکالنتری ها جنب صندوق های 
بازرسی  صندوق  به  انداختن  موقع  را  ارسالی  پاکت های  که  بود  شده  گذاشته  پست 
می نمودند و این کار اسباب زحمت عامه شده بود از طرف کل شهربانی برای رفع 
این مزاحمت از عامه مردم از روز گذشته دستور داده شد که این بازرسی موقوف و 

مامورین از نقاط مزبور برداشته شدند.3 

روزنامه ستاره سرخ طی۶ شماره ازتاریخ 1۵تا20 آبان1320 درباره چهره واقعی 
حاکمیت دیکتاتوری بیست ساله رضاشاه می نویسد:... اگر راه های آن موقع )1۶ساله 
بعد از انقالب مشروطیت( امن نبود شخص می دانست که با یک دسته دزد طرف است 
و دزد به نام دزد رسماً مال مردم را در راه ها می گرفت. اما دراین بیست سال به نام 
قانون، به دست دفتراسناد رسمی و مأمورین ثبت اسناد و شهربانی که هر کدام به نوبه 
خود حافظ حقوق و اموال مردم بودند مال وهستی مردم را می گرفتند و گرنه ممتنع را 
به زندان می انداختند و به سرش آن چه را می آوردند که یک ماه و نیم است در جراید 
می خوانید...در آن شانزده سال چه وقت شاهزادگان برای تعقیب دختران و زنان حتی 
به خانه مردم وارد می شدند؟ ... آیا هیچ وزیری یا متهم سیاسی بدون محاکمه و ثبوت 

تقصیر در زندان کشته شد؟ 

 درآن شانزده سال... مردم بدون رسیدگی به تقصیرشان سال ها درزندان نمیخوابیدند... 
آزادی یک حق طبیعی است. این حق طبیعی از ما به وسیله دیکتاتور گرفته شده، ما 
که آزادی نداشتیم و مثل یک فرد زنده دارای حقوق اجتماعی نبودیم این مملکت با یک 
قفس برای ما فرقی داشت؟ ...حکومت جابرانه دیکتاتوری دراین بیست سال ما را خفه 
کرد و کشت و احساسات ما را از بین برد و فقط حکومت ملی است که ما را زنده 

1 - ستاره سرخ هفتگی شماره ۵3 به تاریخ 1320/10/12
2 - روزنامه ایران شماره ۶۶83 به تاریخ 1320/7/۴ نقل از گذشته... ص۵۵

3 - اطالت روزانه شماره ۴۶۶0 مورخه 20/۵/۶ نقل ازص۵۶ گذشته...
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خواهد کرد....اکنون: که آزادی دوباره به دست آمده به هیچ قیمت نباید از دست داده 
شود. تنها حافظ این آزادی حکومت ملی است.1 

در شرایطی که زمینه های عینی یک جنبش عمیق اجتماعی از نظر داخلی و خارجی 
فراهم و شیرازه حاکمیت درنتیجه فروپاشی دیکتاتوری20 ساله ازهم پاشیده شده بود با 
آزادی زندانیان سیاسی و گروه ۵3 نفر، عده ای از زندانیان سیاسی با وجود اختالفات 
از  بهره گیری  با  کارگر،  طبقه  سیاسی  تشکل  و  فعالیت  برسرنوع  سیاسی  و  نظری 

شرایط به دست آمده به پای ایجاد حزب توده ایران رفتند. 

دراثر  می نویسد:  دیکتاتور  ازسقوط  بعد  سیاسی  زندانیان  آزادی  درباره  کامبخش 
فرو ریختن بساط دیکتاتوری و درشرایط نوین بنا به پیشنهاد دولت فروغی درتاریخ 
ازمحکومیت  ربع  یک  بربخشودگی  مبنی  فرمانی  شاه  28شهریور1320ازجانب 
زندانیان سیاسی صادر شد و کابینه دوم فروغی در تاریخ اول مهرماه 1320برنامه 
خود را از مجلس گذراند. دراین برنامه عالوه بر وعده یک رشته اصالحات اجتماعی، 
اعاده آزادی ها اولیه مندرجه درقانون اساسی اعالم می شد. پس ازتصویب برنامه دولت 
برحسب پیشنهاد دولت، مجلس درتاریخ 2۴مهرماه 1320 قانونی مبنی برعفو عمومی 
زندانیان سیاسی تصویب کرد که به دنبال آن نخست بقیه زندانیان سیاسی مرکز و پس 

از چندی زندانیان انتقال یافته به جنوب نیز آزاد گردیدند.2 
ایرج اسکندری درباره آزادی زندانیان سیاسی می نویسد: پس از حادثه سوم شهریور 
یک ربع از حبس ماها را تخفیف دادند، درنتیجه آن هایی که مدت زندان شان کم بود، و 
ازجمله خود من، مرخص شدند. من ازهمان روز اول در تالش بودم که بقیه رفقا را 
هم از زندان بیرون بیاورم. درآن زمان »آهی« وزیر دادگستری بود. من برای این کار 
پیش او رفتم ولی او به من گفت تو به دیگران کاری نداشته باش. تو بیا این جا من پست 
مدیر کلی به تو می دهم. به او گفتم تو نمی توانی اگر بخواهی این کار را بکنی باید یک 
الیحه عفو عمومی تنظیم و پیشنهاد کنی که محرومیت اجتماعی من و دیگران از بین 
برود. قصدم این بود که با یک عفوعمومی رفقا را از زندان رها کنیم. به دنبال همین 
گفتگو من طرحی تهیه و به او پیشنهاد کردم و اوهم قول مساعد داد. یکی دو روز بعداز 
این مذاکرات درسرچشمه با نوشین قدم می زدیم. نوشین ناگهان گفت بیا پیش مسئول 
روابط بازرگانی شوروی برویم و از او بخواهیم درکار آزادی رفقا مداخله کند. دراداره 
بازرگانی شوروی نگهبان ما را به اطاق رئیس راهنمائی کرد. مسئول روابط بازرگانی 
شوروی به ما گفت شما اقدام تان را ازطریق وزارت دادگستری ادامه بدهید و اگر تا یک 
هفته خبری نشد به این جا بیایید. من یک افسر و یک سرباز به شما می دهم، همراه آن ها 
بروید و رفیق هایتان را از زندان بیرون بیاورید. ازمطالب جالب این که نماینده اداره 
1 - نقل از گذشته، چراغ راه آینده ص ۵9 منبع روزنامه ستاره سرخ از شماره1193تاریخ 20/8/15الی 

شماره1198به تاریخ 20/8/20
2 - نظری به جنبش کارگری و کمونیستی در ایران صفحه 51



187

جنبشطبقهکارگراریان

بازرگانی شوروی احوال روستا را از ما پرسید و به دیدار او خیلی اظهارعالقه کرد. 
او به ما گفت یک زندانی قدیمی به نام روستا دربین شما بود. اگر ممکن است او را پیدا 
کنید و بگویید بیاید مرا ببیند. روستا آن زمان درساوه درتبعید بود... من راننده ای را که 
ماشین داشت همان شبانه روانه ساوه کردم و دریک  یادداشتی برای روستا نوشتم که 

بدون معطلی با همین ماشین به تهران بیاید. روستا هم شبانه راه افتاد.1
با آزادی اعضای حزب کمونیست ایران و فعالین کارگری و گروه ارانی گفتمان سیاسی 

جهت ایجاد تشکلی مترقی و ضد استبدادی آغاز شد.

پروسه ایجاد حزب توده ایران 
انقالب  زمان  از  ایران  زحمتکش  مردم  آزادیخواهی  و  طلبی  برابری  جنبش 
رهائی  و  آزادی  طالیه دار  وافریقا  ازآسیا  دربخش هائی  و  درخاورمیانه  مشروطیت، 
از بندهای استعمار بود. هرچند انقالب مشروطه درنیمه راه متوقف شد و متعاقب آن 
جنبش های ملی با شکست مواجه شدند و با این که درپس هرسرکوب مردم، هزاران 
ازحافظه ی  گذشتگان  قهرمانی  خاطره  ولی  کردند  فدا  جان  آزادی  راه  در  آزادیخواه 
تاریخی مردم حذف نشد و مبارزه برای آزادی، عدالت اجتماعی و رهائی از استثمار 

به طورمتناوب ادامه داشت و هم چنان ادامه دارد.

پس از حمله ارتش آلمان نازی به اتحاد جماهیرشوروی درتیرماه 1320)ژوئن19۴1( 
به پیشنهاد گئورگی دیمیتروف دبیرکل کمینترن، ایجاد جبهه ضد فاشیستی مرکب از 
کمونیست ها وعناصرملی و ضد فاشیسم دردستورکارکمینترن قرارگرفت. جبهه وسیعی 
از مبارزین علیه فاشیست ها درکشورهای تحت اشغال ارتش هیتلری بوجود آمد. نخست 
به رهبری کمونیست ها  فاشیستی  یونان، یوگسالوی جبهه ضد  درکشورهای فرانسه، 
شکل گرفت. درایران نیز زمینه تشکیل یک حزب آزادیخواه و ضد فاشیستی با سقوط 

رضا شاه و آزادی زندانیان سیاسی فراهم شد. 

حزب توده ایران دردهم مهر ماه1320توسط بخشی از زندانیان آزاد شده  بدون درس 
آموزی از نکات مثبت و منفی 37 ساله جنبش های سیاسی و اجتماعی گذشته به ویژه 
ایجاد حزب اجتماعیون– عامیون  ازمبارزات جنبش کارگری و کمونیستی از زمان 
دراواخر سال1283شمسی توسط کارگران و فعالین سیاسی در قفقاز و مبارزات حزب 

کمونیست ایران بوجود آمد. 

دربررسی حزب توده می توان هرسخن، هراستداللی وهر فاکتی را بیان کرد و از آن 
نتیجه گرفت. اما برای نقطه پایان گذاشتن به تشتت و پراکندگی نظری موجود، اصولی 
است که به بیراهه نرویم. واقعیت را انکار و یا عوض نکنیم. برای درس گیری از 

1 - خاطرات اسکندری ص219 تا221
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گذشته و اجتناب از تکراراشتباهات، اصولی است درحد توان واقعیت ها را آن طوری 
که اتفاق افتاده است از گفته ها و نوشته های خود دست اندرکاران آن دوره، بررسی 
کرده و با دامن زدن به بحث و گفتمان آزاد، به دور از تنگ نظری با برخورد واقعی 
بهتر کردن  برای  داده است،  آن دوران رخ  اجتماعی  آن چه درصحنه سیاسی و  به 
شرایط مبارزه درزمان حال و برای ساختن فردای بهتر زمینه ی فکری و عملی مبارزه 

طبقاتی را فراهم نمائیم .

اول، این که به جرات می توان گفت تاثیرحزب توده در فاصله زمانی1320تا 1332 
بر جنبش کارگری و کمونیستی غیرقابل انکار است. 

دوم، این که حزب توده بیش از دو دهه رهبری جنبش کارگری را دراختیار داشت. 
و در درون طبقه کارگر ریشه دوانده و تعدادی از کارگران فعال و مسئولین تشکل های 
کارگری شورای متحده تسمه ی اتصال حزب توده با کارگران و جامعه تا انقالب ۵7 

بودند.

سوم، این که حزب توده با پرچم سوسیالیسم از پشتیبانی کمینترن برخورداربود.
چهارم، این که حزب توده با تحریف تاریخ ازیک طرف رفیق ارانی را به حزب 
کمونیست ایران و انترناسیونال سوم وصل می کند و از طرف دیگر ارانی را به خود 

و از این طریق خود را وارث جنبش کمونیستی و کارگری ایران می داند.

پنجم این که حزب توده در زمینه ی سیاست خارجی با دنباله روی ازسیاست های 
بردار بزرگتر و درداخل با شرکت در کابینه قوام و بی عملی درمقابله با کودتای 28 

مرداد باعث بی اعتمادی، سرخوردگی و فروکش جنبش کارگری شد.

ششم، این که نیروهای جدا شده ازحزب توده ازدیدگاه ایدئولوژیکی و سبک کاری 
به دلیل عدم ریشه یابی از انحرافات حزب توده وعدم گسست ایدئولوژیکی از اشتباهات 
گذشته، هر کدام به نوعی دیگر در مقاطع مختلف زمانی دچارهمان انحرافات به شکلی 

دیگر شده  اند. 

و نکته آخر این که، در زمان حال، با توجه به بحران ساختاری سرمایه داری در 
سطح جهانی و بحران داخلی جمهوری سرمایه داری اسالمی و پدید آمدن شکاف هرچه 
بیشتر بین سردمداران نظام امکان تغییر تحوالت اجتماعی وجود دارد. درس گیری از 
گذشته برای جلوگیری از اشتباهات امری ضروری و یکی از شروط  واکسینه شدن 
دربهمن۵7  پسرش  و  درشهریور20  شاه  سقوط رضا  درپس  که  چه  آن  به  دربرابر 

گرفتار آن شدیم، می باشد. 

با آزادی زندانیان سیاسی در اواخرشهریور1320 تعدادی از گروه ۵3 نفرحول ایجاد 
در10مهرماه1320برمبنای  ایران  توده  پرداختند. حزب  بحث  به  سیاسی  تشکل  یک 
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کمونیست  سوسیالیست،  ازعناصرملی،  وسیعی  طیف  با  فاشیستی  ضد  جبهه  الگوی 
اظهارات  و  اسناد رسمی  برپایه  توده  اولیه حزب  اساسنامه  تشکیل شد.  آزادیخواه  و 
رهبران آن درجراید رسمی حزب نشان دهنده این است که حزب توده ایران در جایگاه 
یک حزب اصالح طلب و ضد فاشیستی توانست در نخستین سال های تشکیل خود طیف 
وسیعی از آزادیخواهان، فعاالن سیاسی، نویسندگان و روشنفکران را علیه دیکتاتوری 
و اتئالف ضد فاشیستی متشکل کند. و درچارچوب قانون اساسی به فعالیت بپردازد. 

کامبخش دررابطه با تشکیل حزب توده با تحلیل ازشرایط اجتماعی وسیاسی آن زمان 
می نویسد: مسئله مهمی که از ضرورت های جامعه ما ناشی می شد تشکیل حزب علنی 
طبقه کارگر بود که شرایط عینی و ذهنی برای تشکیل آن فراهم بود. این حزب به 
دست عده ای از کمونیست های آزاد شده و انقالبیون درجلسه هیئت موسسان در تاریخ 7 
مهرماه1320تشکیل گردید، به نام کمیته موقت که در رأس آن سلیمان محسن اسکندری 
مشروطیت  صدر  آزادیخواه  رجال  ترین  وسرشناس  ازمبرزترین  میرزا(  )سلیمان 
بودند از: 1-سلیمان  نفر که عبارت  قرارگرفت. جلسه موسسان هیئتی مرکب از1۵ 
 -۴ اسکندری  ایرج   -3 اسکندری  عباس  موقت«2-  کمیته  اسکندری»مسئول  محسن 
الدین  دکتر رضا رادمنش ۵- دکتر مرتضی یزدی ۶- دکتر محمد بهرامی 7 - نور 
الموتی 8- عبد الصمد کامبخش 9- رضا روستا 10- آداشس آوانسیان 11- عبد الحسین 
نوشین 12- محمد بقراطی 13- علی امیر خیزی ) امیرخیزی از بازماندگان جنبش 

خیابانی در آذربایجان بود( 1۴-  محمد علی شریفی 1۵- ابوالقاسم اسدی.

کمیته موقت   اصول اساسی مرام حزب را به قرار زیر تدوین نمود: 

1- حفظ استقالل و تمامیت ارضی ایران.

2- برقراری رژیم دمکراسی و تآمین کلیه حقوق فردی و اجتماعی از قبیل آزادی 
زبان و نطق و قلم و اجتماعات. 

3- مبارزه علیه هرگونه رژیم دیکتاتوری و استبدادی.

۴- اصالحات الزمه درطرز استفاده از زمین و زراعت و بهبودی بخشیدن به وضع  
زارعین و دهقانان و توده زحمتکش ایران     

۵- اصالحات اساسی در امور فرهنگی و بهداری و برقرار کردن تعلیمات اجباری 
مجانی وعمومی و تأمین استفاده توده از کلیه مراحل فرهنگی و بهداشت.   

۶- تعدیل مالیات ها با در نظر گرفتن منافع توده.

7- اصالح امور اقتصادی و بازرگانی و توسعه صنایع و معادن و وسایل حمل و نقل 
از قبیل ایجاد و نگهداری راه های شوسه و تکمیل خطوط راه آهن. 



190

جنبشطبقهکارگراریان
8- ضبط اموال و دارائی پادشاه سابق به نفع مردم ایران1

کمیته موقت برنامه و اصول حزب را چنین توضیح می دهد: حزب توده ایران چنان 
که از نام آن پیداست می بایستی با استفاده از امکانات علنی مبارزه وعرضه داشتن 
دورنمائی روشن، توده های وسیع طبقات زحمتکش را برای مبارزه تجهیز کند و با 
این  برای  را  راه  روز،  مبرم  خواست های  وطرح  تاکتیکی  صحیح  شعارهای  دادن 
مبارزه بگشاید و نیروهای مترقی را مرحله به مرحله به اقتضای منافع مشترک در 

جبهه واحد گرد آورد.

می شد حزب  نزدیک ترین خطرمحسوب  دیکتاتوری  هنوز خطر  که  موقع  آن  در   
نوبنیاد نخستین شعار مبارزه را»مقاومت  مشترک همه طبقات و قشرهای آزادیخواه 
درمقابل رجعت دیکتاتوری« اعالم  داشت و برای این منظور دو نکته را هدف خویش 

قرارداد که می توانست خواست نیروهای وسیعی را منعکس سازد:

1- به دست آوردن آزادی هائی که به موجب قانون اساسی برای ملت ایران شناخته شده است،

2- جلوگیری از بازگشت ارتجاع و استبداد با اتکاء به قدرت جمعی توده ایران 

گفته  که  ایران  توده  از  مقصود  می نویسد:  حزب  اهداف  درباره  سیاست  روزنامه 
می شود ، توجه به یک قسمت از مردم این مملکت نیست. هر کسی که در این سرزمین 
برای  باشد،  آن عالقمند  اهالی  به مملکت و سعادت  بوده  فکر وعقیده  طرفدارآزادی 
تخفیف رنج بدبختان قدم بردارد و برای زیردستان دراجتماع همان حقوقی را که قانون 
به آنها اعطاء کرده است، بشناسد. خدمت گذار را درهر لباسی که هست تقدیر کند و 
جنایتکار را درهرمقامی که هست از خود براند و به دست عدالت بسپارد، ما از خود 

می دانیم. 

حزب توده نماینده اکثریت واقعی این مملکت است و افراد آن هر قدمی را که بر 
می دارند برای ارتباط بین توده و جلوگیری ازهر قسم تشتت و اختالف کلمه و حفظ 

حکومت مشروطه و اصول دمکراسی است...2. 
کمیته موقت در روزنامه »سیاست« ارگان رسمی حزب در گزارش گسترش فعالیت 
حزب می نویسد: از شهریورماه گذشته رفقا و همفکران ما از گوشه و کنار مملکت به 
یک دیگر مراجعه نموده و تشکیالت قدیم خود را بررسی کرده و تجدید نمودند و هیئت 
مرکزی جمعیت در نقاطی که قانون اساسی اقتضای اجتماع می نمود و موانعی وجود 
نداشت تشکیالت حزب را توسعه داد. درمدت ۵ ماه طبق احصائیه موجود درغالب 

1 - روزنامه سیاست ارگان حزب توده ایران شماره اول،3 اسفند1320نقل از توده21اُرگان    سازمان 
انقالبی حزب توده ایران در خارج کشور

2 -  روزنامه سیاست شماره اول3اسفند 1320نقل از نظری به جنبش کارگری وکمونیستی درایران 
ص۵1و۵2
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نقاط مملکت تنها حزبی است که وجود دارد.1 

کیانوری در باره تشکیل حزب توده ایران درخاطراتش که براساس روش مصاحبه 
تهیه و تنظیم شده می گوید: حزب توده ایران در دهم مهرماه 1320تأسیس شد و نام - 
توده- برای آن انتخاب شد تا یک جبهه وسیعی را در بربگیرد و فقط به کمونیست ها 

محدود نباشد. مؤسسین حزب را می توان  به چهار گروه تقسیم گرد:

که  بخش،  یک  شدند.  بخش  چهار  خود  که  بودند  نفر  از53  بخشی  گروه،  یک 
که  بودند  نفری  چند  دوم،  بخش  پیوستند.  توده  حزب  به  نبود،  زیاد  خیلی  تعدادشان 
علیرغم تمایل، در آغاز درکنار حزب ماندند ولی در آن شرکت نکردند؛ مثل خلیل 
ملکی، انورخامه ای،محمد رضا قدوه و چند تن دیگر. بخش سوم، کسانی بودند مثل 
به طرف  بودند که  افرادی  پول رفتند. بخش چهارم،  دنبال  به  دیگر  نفر  الله و چند 
شرکت نفت و جریانات راست رفتند و حزب سوسیالیست را تشکیل دادند؛ مثل عباس 
نراقی و چند نفردیگر.گروه دوم مُوسسین حزب، عده ای ازعناصر ملّی بودند که سابقه 
و  داشت  که سابقه سوسیالیستی  اسکندری،  مانند سلیمان محسن  داشتند؛  آزادیخواهی 
البته در دوره اول حکومت رضا خان به اشتباه وزیر فرهنگ شد، علی امیرخیزی، که 
از آزادیخواهان قدیمی بود؛ پروین گنابادی، که نویسنده برجسته ای شد؛ و عبدالحسین 

نوشین، که جزو هنرمندان درجه اول تئاتر بود و غیره.

گروه سوم مُوسسین حزب کمونیست های قدیمی بودند که قبل از 53 نفر دستگیر شده 
بودند مثل اردشیر آوانسیان و رضا روستا.

گروه چهارم کسانی بودند که ایرج اسکندری و غیره می خواستند آن ها را به عنوان 
عناصر ملی جلب کنند. این ها یا به کلی فاسد بودند و یا برای جاه و مقام به حزب روی 
آوردند. از گروه فاسدین عباس اسکندری، دایی ایرج اسکندری و محمد یزدی، برادر 
دکترمرتضی یزدی، را باید نام برد. تأسف در این است که عباس اسکندری نه تنها 
عضو موسس حزب شد، بلکه روزنامه او - سیاست - ارگان مرکزی حزب شد و دفتر 

روزنامه اش مرکز حزب، چون حزب هنوز محلی در اختیار نداشت؛

کیانوری می گوید: درچارچوب تزهای کنگره هفتم کمینترن درسال 1935میالدی 
تشکیل  جای  به  کمونیست ها  که  آمد  بوجود  نظر  این  سوم  دنیای  کشورهای  درباره 
مستقیم حزب کمونیست بهتراست درجبهه ای از نیروهای ضد استعماری و آزادیخواه 
و  بود  مسلمان  کشورهای  برای  توصیه  این  ویژه  به  بکنند.  شرکت  تمایالت چپ  با 
برهمین اساس هم درایران پس از شهریور1320 این توصیه مطرح شد که به جای 
حزب کمونیست، یک حزب چپ با شرکت عناصر کمونیست و غیر کمونیست ولی 

آزادیخواه و ملی تشکیل شود.
1 - روزنامه سیاست شماره اول3 اسفند 1320نقل از توده21اُرگان سازمان انقالبی حزب توده ایران 

در خارج کشور-تکیه روی کلمات ازسازمان انقالبی است
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اردشیر آوانسیان می نویسد: حزب توده ایران درآغاز به صورت یک حزب چپ و 
دمکرات و فراگیر، همچون حزب سیاسی وغیرایدئولوژیک و براساس یک برنامه ساده، 
مبتنی بر۵ اصل: استقالل و تمامیت ایران، مبارزه با استعمار، برقراری دمکراسی 
وتامین این ها آزادی های فردی و اجتماعی، مبارزه با هرگونه رژیم دیکتاتوری و دفاع 
از زحمتکشان، تشکیل شد. حزب توده ایران حزب همه طبقات زحمتکش: کارگران، 
پیشه وران و روشنفکران بود و رهبری آن نیز ترکیبی از ملیون، دمکرات های انقالبی 

و کمونیست ها بود.1
اردشیرآوانسیان درمورد انتخاب نام حزب می نویسد: آن روزها برای این که توده های 
وسیع تری را دور خود جمع کنیم بهتر آن بود که نام حزب را کمونیست نگذاریم. لذا نام 
جدید مرا ناراحت نمی کرد و مخالفتی با آن نداشتم اما برعکس وقتی به سازمان حزب 
نظرانداختم و مخصوصاً وقتی کمیته مرکزی آن روزی را بررسی کردم حقیقتاً شاخ 
در آوردم. برای من روشن شد که وضع کمیته مرکزی نه تنها رضایت بخش نیست، 
بلکه اگر چنین مرکزی داشته باشیم این حزب کارش به جائی نخواهد رسید. من این 
موضوع را با رفقا آشکارا مطرح کردم و راه چارهای هم برای آن می اندیشیدم. معلوم 
شد ابتکار چنین کمیته مرکزی با ایرج اسکندری بوده است روستا هم که شخصیتی 
نداشت هرچه ایرج گفته او نیز قبول کرده بود. ... ازهمان روزهای اول نگرانی خود 
را ابراز نمودم. من نه فقط این موضوع را با رهبران درمیان گذاردم بلکه دردرجه 
اول موضوع را به جدی با کادرهای حزب مطرح ساختم. و باید این را بگویم که این 
کادرها که کمونیست بودند چه درخارج و چه در زندان بیشتر با من همکاری کرده 
بودند که من    می توانم اسامی خیلی از آن ها را دراین جا بیاورم: فرجامی، بقراطی، 
ضیاء الموتی، طبری، قریشی، متقی، خامه ای، الموتی ها ، داداش تقی زاده، چشم آذر، 
داود گورکیان، سروریان ها، اغرازی، و ده ها کادرهای دیگرتهران و والیات. درعمل 
ما با این کادرها هم فکر، همزبان و همکار شدیم، تصمیم گرفتیم حزب را تقویت کرده 
ما کم کم  کنیم.  تقویت  انداخته و نهضت کمونیستی را  به راه  تدریج کارها را  به  و 
گروه های درسی مارکسیستی مخفی دائرکردیم وهدف از این گروه های درسی آن بود 
که تئوری مارکسیستی را رواج بدهیم. این گروه های درسی درتهران و تبریز دائر شد. 
مثالً  یاد دارم ضیاء الموتی یک گروه درسی داشت و اغرازی گروه دیگر، عده ای از 
کارگران دخانیات گروه مخصوص خود وهمه گروه ها برای تقویت روحیه کمونیستی 
بود. آن روزها این موضوع را رسمأ مطرح نکرده بودیم نگرانی من این بود که مبادا 

نهضت ما روحیه اپورتونیستی به خود بگیرد. این نگرانی چندعلت داشت: 
1- سیاست همکاری با فاتح

2- داشتن کمیته مرکزی که نیمی کمونیست و نیمی دارای ایدئولوژی بورژوائی بودند.
3- زمزمه همکاری درباره ورود به دولت.1 

1 -  خاطرات آوانسیان ص8
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درکتاب رفقای باال درباره تاسیس حزب توده ایران آمده است اولین جلسه ی هیات 
شرکت  با  اسکندری  محسن  سلیمان  مهرماه1320درمنزل  دراوایل  حزب  موسس 
حدود هفتاد وچند نفرکه متشکل بودند از اکثریت گروه 53 نفر، انقالبیون حرفه ای، 
ملی،  بورژوازی  به  وابسته  ازافراد  گروهی  و  قدیمی  سندیکالیست های  کمونیست ها، 

تشکیل شد و موجودیت حزب به تصویب رسید.

اولین کارت عضویت به نام سلیمان محسن اسکندری رهبر و دبیر اول حزب، ایرج 
اسکندری نفر دوم و گویا عباس اسکندری نفر سوم ثبت شد.

 یوسف افتخاری می گفت: این حزب طبقه کارگر است یا محفل سه تفنگدار شاهزاده؟
میرزا مهدی حقیقت )مهدی کی مرام( از فعالین جنبش کارگری در دهه 1300و 
پایه گذار اتحادیه کفاشان درباره هیات مُوسس حزب توده به روستا می گوید: راستش آن 
قدر درجلسه هیات موسس دکتر و مهندس جمع شده بودند که من گاهی به نظرم میرسید 

به جای تشکیل حزب طبقه کارگر، قصد تاسیس یک دانشگاه را داریم.2 

اسکندری درخاطراتش می نویسد: وقتی ما از زندان آزاد شدیم درمملکت بحران بود. 
حزب توده در ابتدا یک حزب کمونیست نبود گرچه تعدادی از ما که از زندان آزاد شده 
بودیم کمونیست بودیم اما مرامنامه حزب و حتی افرادی که عضو حزب می شدند این را 
نشان می دهد که هدف ما در مرحله اول ایجاد یک جبهه ضد فاشیستی بود با این امید که 
از درون این جبهه، حزب کمونیست بوجود بیاید. البته باید تاکید کنم که ما نمی خواستیم 
یک حزب سوسیال دموکرات بوجود آوریم بلکه با توجه به شرایط آن دوران مساله 

تشکیل یک جبهه ضد فاشیستی در درجه اول اولویت قرار داشت.3

استان ها  مهم ترین  حزب  سازمانی  شبکه  سال  یک  درظرف  می نویسد:  کامبخش 
حزب  بود.  تجاوزکرده  هزار  ده  از  آن  اعضاء  عده  دربرگرفت.  را  شهرستان ها  و 
درتاریخ  داشت.  احتیاج  خود  مبارزه  برای  روشن  مشی  وخط  اساسنامه  برنامه،  به 
دراین  گردید.  منظورتشکیل  این  انجام  برای  تهران  ایالتی  کنفرانس  17مهر1321 
کنفرانس120نماینده حضورداشت که به نسبت اعضاء سازمان ها سه ربع آن از تهران 

و الباقی از والیات بود.

 کنفرانس متذکرشد که حزب توده ایران متکی به هیچ نیروئی جز نیروی مردم ایران 
نیست و با اتکاء به این نیروست که مبارزه می کند و خواهد کرد.

 در برنامه حزب عالوه بر شعار حفظ استقالل و تمامیت ارضی ایران شعارهای 
اصلی  مربوط به مبارزه داخلی و خارجی حزب به شرح زیر تصریح  گردید:

1 - خاطرات آوانسیان ص۵7 و ۵8
2 - نقل ازکتاب رفقای باال نوشته منوچهر کی مرام ص 67
3 - خاطرات سیاسی نوشته ایرج اسکندری ص12۴و12۵
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 - کارگران ، دهقانان ، روشنفکران ، پیشه وران متحد شوید.-، 

- برعلیه هرگونه استعمار کشور ایران مبارزه نمائید.

 از جمله موادی که به خواست های برنامه حزب اضافه گردید دادن حقوق سیاسی به زنان 
کشور بود. خواست های اساسی حزب در آن مرحله به شرح زیر مورد تصویب قرارگرفت:

1- تشکیل حکومت دمکراتیک که نماینده قشرهای وسیع مردم باشد.

لغو   – است  شده  قائل  ایران  مردم  برای  اساسی  قانون  که  آزادی هائی  اجرای   -2
قوانین ضد دمکراتیک زمان رضاشاه ازآن جمله قانون خردادماه1310و اصالح قانون 

انتخابات و دادن حقوق سیاسی به زنان

دهقانان،  بین  شاه  رضا  اختصاصی  وامالک  خالصه  امالک  بالعوض  تقسیم   -3
بازخرید امالک اربابی و تقسیم بالعوض آن ها میان دهقانان.

4- گذراندن قانون8 ساعت کاربرای کارگران، به رسمیت شناختن اتحادیه های کارگری.

کنفرانس با تصویب اساسنامه موقت حزب سازمان آن را پی ریزی کرد. بدین طریق 
شالوده حزب علنی طبقه کارگر - حزب پیکارجوی مجهز به تئوری مارکسیستی – 

لنینیستی ریخته شد.1

بابک امیرخسروی در بهمن ماه 1390 درمصاحبه با شهاب میرزایی درج شده در 
بی. بی .سی می گوید: حزب تودۀ ایران واقعاً به دست ایرانی، با فکر اصیل ایرانی و 
به ابتکار و رهبری عده ای از آزادی خواهان مترقی و شخصیت های ملی و همراهی 
اصالح  مترقی  و  دموکراتیک  بابرنامه های  کمونیست؛  و  عناصرمارکسیست  برخی 
طلبانه )رفرمیستی(؛ حزبی ملتزم به قانون اساسِی مشروطه و فعالیت در چارچوب 

آن، برای تحقق خواسته هایش، پا به حیات گذاشت.1

تاسیس  سال  هفتادمین  مناسبت  به  فردا  رادیو  با  مصاحبه  در  عموئی  علی  محمد 
حزب توده ایران درمورخه 1390/7/10می گوید: بنیان گذاران حزب توده گروهی از 
کمونیست های قدیمی و گروهی دیگر از آزادی خواهان سوسیال دمکرات بودند و در 
راس آنها سلیمان محسن اسکندری، معروف به سلیمان میرزا. در بدو امر او به خاطر 
جایگاه واالیی که داشت و مبارزات زیادی که در دوران مشروطیت و چه پس از آن 
انجام داده بود، به عنوان دبیر حزب تعیین شد. از جمله شرکت کنندگان دراین مجمع 
که حاصل نشست آن، اعالم موجودیت حزب توده ایران بود، ایرج اسکندری و دکتر 

رادمنش بودند و تعداد دیگری که درتاریخ اسامی آن ها موجود است.

منتقدین درمورد وابستگی حزب توده ایران به اتحاد شوروی سابق به دو موضوع مشخص 

1 -  نظری به جنبش کارگری وکمونیستی درایران57،56،51
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اشاره می کنند؛ یکی حمایت آن کشور ازحزب توده ایران درجریان انشعابی که گروه خلیل 
ملکی و همراهانش ایجاد کردند وهمچنین موضع حزب توده درقبال جریان نفت شمال 
ازجمله درسخنان چند تن از نمایندگانش درمجلس شورای ملی و در نشریات حزبی شان.

عموئی درادامه مصاحبه می گوید: هرحزب و جمع وحتی فرد وقتی وارد عرصه 
مبارزه می شود این طور نیست که تمام کارهایش دقیقا متناسب و با ارزیابی درست از 
شرایط تاریخی و زمانی آن مقطع تاریخی باشد. حزب زیاد فعالیت کرد و درجریان 
این فعالیت ها اشتباه هم کرد و من اصأل منکراشتباهات حزب نیستم. کسی که کارمی کند 

احتمال اشتباه هم دارد.

عموئی به گفتار خود با مصاحبه کننده چنین ادامه می دهد: بسیاری از کسانی که منتقد حزب 
هستند هرگز وارد عرصه مبارزه نشدند و فقط ایراد گرفتند و انتقاد کردند، چون هدف ضد 
کمونیستی هدایت شان می کرد. البته کسانی هم بودند که موضع خصومت آمیز نداشتند ... 

با رادیو فردا می گوید:حزب  همایون کاتوزیان درتاریخ 1390/7/12در مصاحبه 
توده ایران درمهرماه سال1320تاسیس شد. ... منشورحزب توده حاکی ازیک حزب 
اصالح طلب درچارچوب مشروطه سلطنتی بود. این حزب بر مبنای جبهه های ملی 
ایتالیا،  فرانسه،  در  که  بود  شده  تشکیل  فاشیستی ای  ضد  یا   )popular fronts(

یوگسالوی و یونان بوجود آمده بودند.

درآن  توده  حزب  فعالیت  مهمترین  که:  متذکرمی شود  مصاحبه  درادامه  کاتوزیان 
سال ها تشکیل جلسات و انتشار مطبوعات و نشریات بود و ازاین راه گروه بزرگی 
ازشاعران و نویسندگان و ناقدان را، چه به عنوان عضو رسمی و چه سمپاتیزان، گرد 
خود آورده و کانون پیشرفت سیاسی و اجتماعی و فرهنگی شد. اما این دیری نپایید و به 
زودی شکافی بین جناح لیبرال و دموکرات و سوسیالیست، ازسویی، و جناح کمونیست 
آن که رشته رهبری دردست شان بود پدید آمد. اعتراض اصلی انتقاد کنندگان داخل 
حزب بر دو محورقرارداشت: یکی دیکتاتوری رهبری درداخل حزب، دیگری اطاعت 

همان رهبری از دستورهای سفارت شوروی،...

خسرو شاكری یكی ازفعاالن كنفدراسیون دانشجویان ایرانی با مطالعه اسناد به جا 
مانده از دوران شوروی براین باور است که اگرچه حزب توده ایران از طریق ارتش 
سرخ بوجود  آمد، اما انعكاسی بود از خواست زندانیان سیاسی كه خواستار ایجاد یك 
ایجاد  پروسه  او  بودند.  دمکراتیک  برپائی یک حکومت  مترقی جهت  حزب سیاسی 
حزب توده را چنین توضیح می دهد: درگزارشی كه سرهنگ ِسلیوُكف )رئیس ركن 
اطالعات  بخش  در  خود  باالدسِت  مقام  به  سرخ(  ارتش  اطالعات  سوم  ادارهء  دوم 
ارتش سرخ، كمیسِر بریگاد ایلِچف نوشت، گفته شده است كه »بنابر خواست شما« با 
سلیمان میرزا اسكندری، دمكرات سوسیالیست و با سابقه »مالقات كردم.« این مالقات 
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صورت  وی  روز19سپتامبر7/19۴1مهر1320درمنزل  در  عصر  شش  درساعت 
گرفت. مذاكرات توسط شخصی به نام ِاركوش ترجمه می شد.1 سلیمان میرزا در حین 
نیازمندیم. به طور كلی،  مذاکرات خطاب به افسر شوروی می گوید: ... ما به كمك 
برهه ای كه ما اكنون از آن گذر می کنیم ، یعنی به هنگام حضور ارتش سرخ در ایران، 

باید برای بهبود وضع ایران مورد استفاده قرار گیرد.

افسر ارتش شوروی در پاسخ می گوید وضع كنونی »مناسب ترین وضع برای ایجاد 
حزب مورد نیاز« می باشد و»به اقدام شما ]اسكندری[ كمك رسانده خواهد شد، به شرط 

آن كه ]اهداف[ آن ]حزب[ مغایر به منافع ما ]شوروی ها[ نباشد.

در پایان سلیمان میرزا اعالم داشت كه:

زندگی  و  دمكراتیك  آزادی های  بتوانیم  تا  پرداخت  خواهیم  سازماندهی  به  ما   .1
آسوده تری را برای مردم ایران تحصیل كنیم؛  

 2. شما ]شوروی ها[ باید دراین اقدام به ما مدد برسانید و به آزادی و اعاده حقوق 
مدنی زندانیان سیاسی كمك كنید. 

پس از تشکیل حزب توده و تصویب برنامه در»اجالس هیئت موسسین حزب«، سلیمان 
به سرهنگ شوروی اطالع می دهد.«  میرزا درمالقات 19مهرماه تشکیل حزب را 
افسرشوروی به سلیمان میرزا گفت كه پس ازمطالعهء برنامهء حزب می تواند به او 
بگوید كه دراساس این برنامه مطابق با نظرما ]شوروی[ و موقعیت ایران است یا نه...

درنامه ای  فیتین  پ.م.  بنام  »ِان.كا.ِو.ِد.«  ازمقامات  یكی  كه  بود  دوران  درهمین 
مورخ ۵ نوامبر19۴1 )1۴ آبان 1320( به دیمیترف نوشت و او را جریان تحوالت 
تأسیس حزب توده درایران قرارداد. بنا برگفتهء فیتین، در حدود صد تن از اعضا و 
هواداران حزب كمونیست ایران از زندان آزاده شده بودند. شش فعال كمونیست»یك 
هستهء هادی« تشكیل داده بودند تا در»زیر پوشش حزب به اصطالح تودهء سلیمان 
آرتاشس  بود:  شده  زیرتشكیل  ازافراد  این»هسته«  كنند.«  فعالیت  اسكندری  میرزا 
رضا  و  بهرامی  محمد  یزدی،  مرتضی  اسكندری،  ایرج  روستا،  رضا  اُوانسیان، 
نامه  ضمیمه  آنان  هركدام  سرگذشت  درمورد  كوتاهی  یادداشت های  فیتین  رادمنش. 
ارسالی به دیمیتروف كرده بود. دونفر اول از اعضای حزب کمونیست ایران )ح.ك.ا.( 
و استالینیست های متعهد بودند كه ازآغاز دههء 1930 در زندان رضاشاه بودند. چهار 
تن دیگر درسال131۶ دستگیر و در1317به عنوان اعضای گروه كمونیستی »۵3 

نفر« محاكمه شدند.
  - 1

Transcription of Conversation with Solayman Mirza,“ dated 8 
November 1941, RTsKhIDNI, 495/74/192; this report was forwarded by Il’ichev to 
the Comintern Secretary-General G.M. Dimitrov on 8 November 1941.
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فیتین به دیمیتروف اطالع داد كه كه همهء آنان )به استثنای اُوانسیان( به عضویت 
گروه پانزده نفری »كمیتهء مركزی غیر رسمی« حزب توده در آمده بودند، و برنامهء 

حزب یك برنامهء »بورژوآ دمكراتیك و ضد فاشیست« است.
برنامه ء حزب كمونیست زیرزمینی در حال حاضر عبارت است از:

1-  بررسی تركیب حزب ]توده[ و پاك سازی آن از عناصر مشكوك، پرووكاتور 
و تروتسكیست؛

2- تقویت نفوذ آن ]حزب كمونیست[ در درون حزب توده، تا بتواند در زیر پوشش 
آن ]حزب[ برنامهء مصوبهء خود را به مورد اجرا گذارد؛

3-  تأسیس مراكز حزبی در نقاط كشور، به ویژه آذربایجان؛ كادرهای سازمان دهنده 
به تبریز، رضائیه ]ارومیه[، سراب، رشت، و مشهد اعزام شده بودند. 

افزون بر این، فیتین به آگاهی دیمیتروف رساند كه فعالیت های گروه تازهء رهبری 
كمونیستی به ُكندی پیش می رفت، چون اعضای آن به لحاظ اسارت در زندان از زندگی 
كشور»دورمانده« بودند، و بخاطرهراس ازسركوب»محتاطانه« عمل می کردند، زیرا 
با  رابط  اُوانسیان  آرتاشس  بود.  كمونیست  فعاالن حزب  مراقب  پلیس  كه  می دانستند 

كمیتنرن تعیین شده بود. ...

درادامه بررسی تشکیل حزب توده ایران توسط خسرو شاکری آمده است:  ُگلیایف، 
مسؤل بخش كادرها دركمینترن: مفیدتر دانست كه دراوضاع و احوال كنونی نیروی 
در   – بلكه  ایران،  كمونیست  دوبارهء حزب  تأسیس  نه  متوجه،  ایران  كمونیست های 
درجهء ُنُخست – متوجه ایجاد وتقویت یك حزب گسترده و توده ای با شركت وسیع و 
فعال كمونیست های ایران گردد، كه درچارچوب آن و یك خط مشی واحد مورد توافق 
بین الملل كمونیست به فعالیت بپردازند. در چنین حالتی، كمونیست های ایران همچون 
یك فراكسیون درچارچوب حزب توده عمل خواهند كرد، اما آنان باید تحت پوششی 

دیگر قرارگیرند، كه مناسب با مجموعهء قانونی عناصر چپ ملی باشد. 
دیمیتروف در بارهء آن به استالین و نزدیك ترین همكارانش درآن زمان )مولوتف، 
بریا، و مالنُكف( گزارش داد،»گروه كمونیست های ایران، كه پیش ازین زندانی سیاسی 
بودند، اقدام به تأسیس مجدد حزب كمونیست ایران كرده اند. آنان یك كمیتهء موقت ایجاد 
كرده اند و یكی از رفقا، آرتاشس اُوانسیان، را به عنوان رابط با هیئت اجرایی بین الملل 
كمونیست تعیین كرده اند، وازما ]كمینترن[ تقاضای دستورالعمل دارند. ایشان هم چنین 
موافقت ما را برای اعزام نمایندگی خواستارشده اند. بنا برمدارك بخش امور كادرهای 
هیئت اجرایی بین الملل كمونیست، و براساس اطالعات ]تهیه شده[ از جانب كادرهای»ِان.
را  كمونیست ها  این  می توان  هستند،  درتماس  آنان  با  )تهران(  درمحل  كه  كا.ِو.ِد.« 
انقالبیونی مطلقاً درستكار وعناصری هوادار شوروی دانست. درعین حال، حزب توده 
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از طرف كوشندهء دموكرات سلیمان میرزا ]اسكندری[ درایران با برنامه ای دمكراتیك 
دارند. شركت  توده  حزب  دراین  ایران  كمونیست های  از  گروهی  است.  شده  ایجاد 
با توجه به اوضاع اجتماعی ایران )اشغال كشور همراه بریتانیا(، به نظر ما تأسیس 
مطمئناً  و  باشد  حاضرمفید  درحال  می تواند  سختی  به  ایران،  كمونیست  حزب  مجدد 
دشواری ها و درد سرهایی را موجب خواهد شد. به این دالیل، دیمیتروف درادامهء 
حزب  بایستی  كه  ندارم  عقیده  من  كنونی  وضعیت  در  كه  داشت  اظهار  خود  نامهء 
كمونیست را از نو ایجاد كرد و كمونیست های ایران باید در چارچوب حزب توده و 

مطابق خط مشی زیر كار كنند:
الف - مبارزه برای دموكراتیك كردن ایران؛

ب ـ دفاع از منافع کارگران؛

ج - تقویت مناسبات دوستانه بین ایران و اتحاد شوروی؛

د- ازمیان برداشتن كامل عنصر فاشیسم در ایران و نابود كردن تبلیغات ضد شوروی 

كمونیست ها باید، درهمراهی با این ]خط مشی[، برای تأسیس سندیكاهای كارگری 
ایران  كمونیست های  كه  می دانم  بیهوده  چنین  هم  من  بكوشند.  دهقانی  و سازمان های 
نمایندهای نزد ما ]در كمینترن[ بفرستند. برعكس، ما رفیق مناسب خود را تحت پوشش 
قانونی مناسب اعزام خواهیم داشت. او خواهد توانست به رفقای ایرانی كمك كند این 
خط ]مشی[ را به اجرا درآورند. من قصد دارم همین خط مشی را به رفقای ایرانی 

توصیه كنم، مگرآن كه دستور غیرازاین به من داده شود.1 

یك هفته بعد، دیمیتروف نامه ای در چارچوب اوضاع و احوال جاری به آرتاشس 
اُوانسیان نوشت، که در آن آمده است: هیئت اجرایی بین الملل كمونیست بر این نظر 
است كه در وضعیت كنونی ما نبایستی حزب كمونیست ایران را از نو ایجاد كنیم. 
كمونیست ها باید در چارچوب حزب توده سلیمان میرزا ]اسكندری[ عمل كنند. وظیفهء 

آنان عبارت است ازدنبال كردن یك خط مشی استوار و پایدار:

الف( مبارزه برای دمكراتیك كردن ایران؛

ب( دفاع از منافع كارگران ایران؛ 

ج( تقویت مناسبات دوستانه بین ایران و اتحاد شوروی؛

خ( داغان كردن كامل عنصر فاشیسم درایران و مانع شدن از تبلیغات ضد شوروی. 
برنامه  این  براساس  ایران  مترقی  و  دمكراتیك  نیروهای  همهء  كه  كرد  باید  كوشش 
متحد شوند. همراه این كوشش، كمونیست ها باید برای تأسیس سندیكاهای كارگری و 

)192/74/495 ,RTsKhIDNI( 1 - خالصه شده نامهء دیمیتروف به استالین، بریا و مالنُكف
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سازمان های دهقانی كار كنند تا بتوانند از منافع و خواست های روزمرهء كارگران و 
دهقانان دفاع كنند.

ما  كنیم؛  را مطرح  یا شورایی  نباید شعارهای سوسیالیستی  ما  كنونی،  درمرحلهء 
نباید چارچوب برنامهء دمكراتیك را رها كنیم. ضروری است كه تبلیغات كرد، كار 
توضیحی با روحیهء ماركسیستی- لنینیست را انجام داد، به ویژه درمیان نسل جوان 
ایران، اما با دقت و محتاطانه. چند تن كمونیست فعال درستكار و كامال آزمایش شده 
با ورود به حزب توده، باید به یك دیگر متصل شوند - اما نه علناً - تا بتوانند برنامهء 
طرح شده در باال را به اجرا درآورند. ایجاد دوستانه ترین مناسبات با سلیمان میرزا 
مطلقاً ضروری است. درحال حاضر این را برای شما مفید نمی دانم كه نماینده ای به 
اتحاد شوروی بفرستید. چنین سفری مورد استفادهء دشمنان ]ما[ قرارخواهد گرفت و 
به كارما ضرر خواهد زد. ما را مداوماً از وضعیت ایران و فعالیت در حزب توده با 

خبر نگهدارید. دریافت این نامه را تأیید كنید.1 

اردشیر آوانسیان درمورد نامه ی فیتین به دیمیتروف، درخاطرات خود می نویسد: از 
توضیحات رفیق رضا روستا برایم روشن شد که حزبی تشکیل شده به نام حزب توده 
انتخاب  درکمیته مرکزی  ازعناصرملی وکمونیستی. همچنین  است  متشکل  که  ایران 
شده، هم عناصر ملی و هم عناصر کمونیستی شرکت داشته اند. درکنار کمیته مرکزی 
ارگانی تشکیل شده به نام »مرکز مخفی کمونیستی« که مخفی تشکیل شده بود و کمیته 
مرکزی حزب توده وهمه جریانات حزب را اداره می کرد. همچنین متوجه شدم که من 
به عنوان عضو کمیته مرکزی حزب توده انتخاب نشده ام چون که خبر نداشتند که زنده 
وقتی که اطالع حاصل کردند که زنده هستم در »مرکزکمونیستی«  هستم ولی بعداً 
نماینده  این مضمون که  به  نوشتند  به کمینترن  نامه ای  اسم مرا وارد و درغیاب من 
آوانسیان،  اردشیر  رفیق  نام  به  می کنیم  معرفی  شما  به  را  ایران  کمونیست های 
خواهش مندیم همه نظرات خود را درباره حزب ما به وسیله ایشان برای ما بفرستید. 
رئیس  امضای  به  نامه ای  که  بود   )1320 ماه  سال19۴1)دی  دراواخر  احتمال،  به 
کمینترن، گئورگی دیمیتروف به من نوشته شد و مضمون آن از این قرار بود که آمدن 
شما به مسکو در این شرایط درست نیست. دراین نامه دستورات زیر مطرح شده بود: 

اول، هرچه از دست کمونیست های ایران برمی آید باید برعلیه فاشیسم آلمان تبلیغ و 
مبارزه کنند.

دوم، برای برقراری دمکراسی باید خلق ایران به خصوص طبقه کارگر و دهقانان 
علیه ارتجاع هرچه بیشتر و سخت تربکوشند.

1 - نامهء دیمیتروف به اردشیر آوانسیان مورخ 1۵ دسامبرRTsKhIDNI( 19۴1, 19/74/495نقل از نوشته 
خ – شاکری که در دوبخش تحت عنوان »اندر پایه گذاری حزب توده به دست اداره اطالعاِت ارتش شوروی«
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 سوم، این که برای مردم ایران روشن شود که سعادت خلق ایران و آزادی آن مورد 
توجه شدید دولت شوروی است.

 بعد از خواندن نامه زیر آن نوشتم که همه دستورات این نامه به رفقای کمیته مرکزی 
ابالغ و سعی خواهیم کرد آن را به اجرا در آوریم. رضا روستا نزد من بود و نامه را 
به او دادم تا اطالع حاصل کند. ما کمونیست ها در ایران عیناً آن دستورات را عملی 
می کردیم و وظیفه روزمره ما بود. اعضاء »مرکزکمونیستی« عبارت بودند از رضا 

روستا، ایرج اسکندری، دکتربهرامی، دکتررادمنش، دکتر یزدی و من.1

فروتن در رابطه با توصیه کمینترن راجع به اسم حزب و صرف نظر کردن از تبلیغ 
کمونیستی می نویسد: توصیه های کمینترن دائر براحتراز ازعنوان - کمونیست - به علت 
قانون سیاه 1310که هنوزهم به قوت خود باقی است و احتراز از تبلیغات کمونیستی که 
دستاویزی برای غیرقانونی کردن حزب به دست می داد درآن زمان کامأل درست بود.2 

فروتن در دفاع از انتخاب نام حزب توده ایران و قانون اساسی مشروطیت می نویسد: 
این که حزب توده ایران درآغاز نام - حزب توده ایران - را برگزید. پیروی مرام خود 
را ازمرام کمونیسم اعالم نداشت. قانون اساسی مشروطیت امکان هرگونه فعالیت علنی 
را ازحزب سلب می کرد. حزب به درستی ترجیح داد ازعنوان - کمونیست - و ضدیت 
با قانون اساسی چشم بپوشد و فعالیت علنی داشته باشد بدون آن که از مرام و سیاست 

خود دست بر دارد و آن را پایه و اساس فعالیت خود قرار ندهد. 

درتمام دوران اولین مرحله حیات حزب توده ایران)ازتشکیل آن تا کودتای 28مرداد( 
ودموکراتیک  ملی  انقالب  درمرحله  ما  جامعه  بگویم،  سخن  امروزی  زبان  اگربا 
قرارداشت یعنی حزب طبقه کارگر می بایست به خاطر برانداختن نظام فئودالی )انقالب 
دموکراتیک( و کسب استقالل ملی از طریق محو سلطه امپریالیسم )انقالب ملی( مبارزه 

می کرد. این برنامه ایجاب نمی کرد که حتما با رژیم سلطنتی به ضدیت برخیزد.3

احسان طبری، در رابطه با شکل گیری حزب توده می نویسد: معلوم شد که کمینترن 
)دفتر بین الملل سوم در مسکو( به کسانی که مورد اعتمادش بودند و از آن جمله روستا 

خبر داده بود که، حزب جدید، - حزب کمونیست - نخواهد بود.

اوالً، به علت وجود قانون ضد کمونیستی مورخ 1310، که قانونیت کمونیست ها را  ممنوع 
و عضویت دراین حزب را جرم اعالم کرده بود و این قانون کماکان اعتبار قانونی داشت.

ثانیاً، به علت وضع اجتماعی ایران، که در آن وجود یک حزب مستقل کمونیست ها 
مشترکاً  باید  ملی«  و»عناصر  کمونیست ها  توصیه،  این  موافق  می کند.  غیرالزم  را 

1 - خاطرات اردشیرآوانسیان ص39 و ۴0
2 - یادهائی از گذشته – بخش یکم »حزب توده در صحنه ایران ص13« نوشته دکتر فروتن

3 - نقل از کتاب حزب توده در صحنه ایران نوشته فروتن صص 130و 131
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که  طوری  به  را  اجتماعی  اصالحات  ایجاد  برنامه  و  آورند  بوجود  وسیعی  حزب 
نیز  این مسئله  نمایند. بعدها  خرده بورژوازی و سرمایه داری ملی را نرماند، مطرح 
روشن شد که، حزب توده، یک حزب علنی است و مانند سابق که حزب اجتماعیون به 
طورعلنی وجود داشت، فعالیت قانونی خواهد داشت. اما كمونیست ها سازمان مخفی و 
جداگانه خود را تشکیل می دهند و از پشت پرده فعالیت حزب علنی را اداره می کنند. 
درتمام  که  بود،  کارعلنی-  و  کارمخفی  ترکیب   - لنینی  تشکیالتی  فرمول  همان  این 
عمرحزب، گریبان گیر آن شد و پایه سیاست نفاق و دو رویی او قرار گرفت و سرانجام  

برای این حزب داروی مهلکی فراهم کرد.

رفیق شمیده از بنیان گذاران سازمان جوانان کمونیستی و اتحادیه های کارگری در 
ایران درخاطرات خود می نویسد: نام حزب، به درستی - حزب توده ایران - نامیده 
شد و درآن نه فقط کمونیست ها بلکه اشخاصی که اصأل هیچ گونه رابطه ای با عقیده 

کمونیستی نداشته شرکت نمودند.1  

درتاریخ 27 اردیبهشت 1323هیئت تحریریه رهبردرمقاله – حزب توده و هواداری 
در سیاست خارجی – نگاه حزب به قانون اساسی را چنین جمع بندی می کند: آیا حزب 
توده کمونیست است؟ دشمنان ما، به خصوص سید ضیا، با این برچسب می خواهند 
سرمایه داران و تجار را بترسانند. حزب توده به قانون اساسی اعتقاد کامل دارد. چرا؟ 
درایران  که  اجتماعی  شرایط  آن  مناسب  است  آرمانی  کمونیسم  که  معتقدیم  ما  زیرا 
موجود نیست. یک حزب کمونیست درشرایط کشورما پایگاه تودهای پیدا نخواهد کرد. 
ما میدانیم که فوری ترین وظیفه مان متحد ساختن اکثریت دربرابرالیگارشی استثمارگر 

و تقویت نیروهای دموکراسی است. بنابراین از قانون اساسی پشتیبانی می کنیم.1 

چه  و  می گوید  چه  ایران  توده  حزب   - 1322درمقاله  ماه  درآبان  قاسمی  احمد 
می نویسد:  او  می دهد.  توضیح  واضح  خیلی  را  حزب  اساسی  اصول   - می خواهد؟ 
از نظر سیاسی هدف حزب حفظ استقالل و تمامیت ایران و مبارزه برعلیه هرگونه 
سیاست استعماری نسبت به کشور ایران برطبق اصل معروف - آزادی و اختیار ملت ها 
در تعیین سرنوشت خویش - بدیهی است هیچ کس و هیچ دولتی برای ملت دلسوزتر از 

خود ملت نیست و نمی تواند مصلحت او را مانند خود او تشخیص دهد.

 ازروزی که انحطاط – کامل ایرانی شروع شد و تمدن اروپائی به مرزهای کشورما 
رسید استقالل واقعی ملت ایران بر باد رفت، همیشه تحت تأثیر دولت های بیگانه قرار گرفت 
وهر وقت برای مصالح خویش قدمی برداشت به توسط دولت های استعماری متوقف گردید. 
ازاین جهت حزب توده ایران استقالل ایران را در سرلوحه مرام خویش قرار داده است.

استقالل حقیقی یک ملت را فقط با قرارداد سیاسی نمی توان تضمین کرد. استقالل 

1 -  خاطرات شمیده ص1۶۴
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حقیقی وقتی صورت عملی به خود می گیرد که با تضمین حقیقی یعنی استقالل اقتصادی 
توام باشد. همان طور که یک فرد اجتماعی بدون داشتن استقالل اقتصادی نمی تواند 
این  از  است.  غیرممکن  اقتصادی  استقالل  بدون  هم  ملت  یک  استقالل  باشد  مستقل 
جهت حزب توده ایران تنها به استقالل سیاسی ایران نظر ندارد بلکه منظوراصلی وی 

استقالل اقتصادی ایران است.

در زمینه آزادی قاسمی می گوید: آیا معنی آزادی این است که افراد توده ایران در 
نداشته  گفتن  زندگانی خویش حق سخن  از  با همزنجیران خویش،  سرزمین خویش، 
باشد؟! اگر این همه سختگیری ها، این همه زبان بندی ها برقراربماند آیا می توان به رشد 
و تکامل توده امیدوار بود؟ آیا آزمایش های بیست ساله کافی نیست که ما را از سرانجام 
شوم این کار بترساند؟ دست جنایتکاراستبداد هنوز برگلوی ماست. باید این دست را 
برید. قاسمی با استناد به اصل 21 قانون اساسی می نویسد: »حزب توده ایران متکی به 
قانون اساسی است و وجود آن را قانون اساسی تضمین می کند.  کسانی که با حزب توده 
ایران مبارزه دارند مبارزه آن ها درحقیقت با قانون اساسی است. آنان می دانند که حزب 
توده ایران زنده کننده قانون اساسی است و قانون اساسی برهمزن بساط  زورگوئی و 
استبداد آن هاست. آزادی ملت ایران حقی است که با خون جوانان ایرانی در هر تم از 
مواد قانون اساسی آمیخته است. هیچ شخصی و هیچ مقامی نمی تواند این حق مقدس 
را از ملت سلب کند. آزادی اجتماعات یکی از انواع این آزادی مطلق است، محدود 
کردن این آزادی مخالف قانون اساسی است و خیانت به ملت ایران محسوب می شود.

حزب توده ایران با این خیانت مبارزه می کند و دراین مبارزه مقدس پیروزخواهد 
اصل  که  می کند  اساسی  ازقانون  پیروی  به  متعهد  را  ایران خود  توده  شد.«1 حزب 
تغییرناپذیر و اصل یازدهم نمایندگان را   هفتم متمم آن، اساس مشروطیت جزئاً وکالً 
شرعاً موظف می کند با کمال راستی و درستی و جد و جهد انجام بدهند و نسبت به 
اعلیحضرت شاهنشاه متبوع عادل مفخم خودمان صدیق و راستگو باشند و به اساس 
با كمال سلطنت و حقوق ملت خیانت ننمایند و هیچ منظوری نداشته باشند جز فوائد و 
مصالح دولت و ملت ایران. حزب توده ایران به سوال »حزب توده چه مذهبی دارد؟« 
در روزنامه رهبر شماره281مورخه 1322/2/18درمقاله - این پاسخ ما است - حزب 

توده ایران طرفدار مذهب حنیف اسالم و شریعت حقه محمدی است.-

درمقاله - مذهب اسالم در نظرما - مندرج در رهبرشماره 2۵7مورخه 1322/12/20 
آمده: اکثرافراد حزب مسلمان و مسلمان زاده هستند و نسبت به شریعت محمدی عالقه 
و  نمی پیمایند  باشد  دین  این  با  منافی  که  را  راهی  وهرگز  دارند  خاصی  حرمت  و 
مرامی را که با آن تضادی داشته باشد نمی پذیرند. مردم می فهمند که این نیرنگ سید 
ضیاءالدین و اعوان و انصار و این ایراد اتهامات رد و غیر وارد به حزب توده ایران 
1 - نقل از ص2۵۶ ایران بین دو انقالب نوشته یرواند آبراهامیان منبع روزنامه رهبر27اردیبشت1323
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یک جدال سیاسی ناجوانمردانه ایست و از قدیم االیام مرسوم بود که هر منادی حق آماج 
تیرهای تهمت قرارمی گرفت و به تخلفات مذهبی متهم می شد. 

روزنامه ی بیستون ارگان شورای متحده ی ایالتی کارگران و زحمتکشان غرب کشور 
درشماره ۵8 به تاریخ 2۵خردادماه132۶به مناسبت مبعث محمد نوشت: در چهارده 
به  مبعوث  محمد)ص(  نام  به  بزرگواری  وجود  عربستان،  درسرزمین  پیش...  قرن 
رسالت گردید...و برای نجات بشر و برای استقرار آزادی و برای گسیختن زنجیرهای 
و  قلدری  و  زور  و  استبدادی  برانداختن حکومت های  برای  و  وجور،  واسارت  ظلم 
و  انقالب  ومترقی ترین  باالترین  که  آورد  قانونی  فرمود...و  نهضت  سرمایه داری 
نهضت های جهان به هراسم وعنوان درپیشگاه عظمت تاریخی این نهضت، پوزه به 
خاک می مالند... درپرتو همین قانون آزادی بخش اسالم بود]که[ میلیون ها مردم با رضا 

و رغبت خود را در تحت لوای او می آوردند.

 اسالم بی آالیش و بدون تظاهر بود. اسالم اختالف طبقاتی و نژادی را از میان 
برداشت. اسالم سیاست مکارانه و رشوه خواری و دروغ گوئی را تحریم فرمود. اسالم 
مفتخور و سربار جامعه را طرد می نمود. کار و کوشش قانون اسالم است.1 احمد علی 
بیابید- می نویسد:  خداداده به مناسبت تولد امام حسین درمقاله – آزادی را در اسالم 
استقامت و جانبازی آن سردارآزادیبخش و آن  رهبر و امام حقیقی، اسالم را نجات داد. 

با خون پاک خود حقیقت اسالم و عدالت اسالم را ثابت فرمود.2 

آلبرت سهرابیان از فعالین جنبش کارگری با عضویت درسازمان جوانان حزب توده 
مبارزه را شروع کرد. و تا متالشی شدن سازمان انقالبی کمونیست های ایران)ساکا( 
به طورمتشکل به مبارزه انقالبی خود ادامه می داد، ازخاطرات دوران عضویت در 
سازمان جوانان حزب توده  می نویسد: احمد قاسمی در آن دوره کتاب کوچکی نوشته 
بود به نام - جامعه را بشناسیم - که نوشته ای به زبان ساده برای کارگران و نوجوانانی 
بود که به سازمان جوانان حزب توده می پیوستند. دراین کتاب احمد قاسمی برای نشان 
پرورش  و  آموزش  شیوه  و  اقتصادی  ازشرایط  انسان  اندیشه های  که  نکته  این  دادن 
سرچشمه می گیرد، او نمونه ای آورده بود فرض را بر این گذشته بود که همزمان دو 
بچه یکی درخانواده ثروتمند و دیگری درخانواده تهیدست زاده می شوند. پس از آن 
این بچه ها به خاطر تربیت درمحیط  جای آن دو بچه را عوض می کنند. هریک از 
برخود  از محیط خود را  ناشی  اجتماعی  دیدگاه های  اندیشه ها و  خانوادگی مشخص، 
می گیرند. درنتیجه  هیچ ذات از پیش تعیین شده ای  دراین دو انسانی که پا به هستی 
نهاده اند وجود نداشته بلکه این شرایط اجتماعی است که خصائل و سرشت فردی و نیز 

1 - نقل از ص2۵ کتاب* – روز سیاه کارگر منبع روزنامه ی بیستون شماره58،( )روز سیاه کارگر 
نخستین ُرمان ادبیات کارگری است که جلد اول آن در سال 1305به چاپ شده

2 - نقل ازص 26 روز سیاه کارگرمنبع روزنامه ی بیستون، شماره ۶3 به تاریخ اول تیر ماه 132۶
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افکار اجتماعی آن ها را شکل داده است. از دیگر برنامه های آموزشی آن زمان تعلیم 
اساسنامه و برنامه حزب توده بود. یکی از مواد آموزشی ما این بود» حزب توده چه 
می گوید و چه می خواهد؟« دراین برنامه آموزش داده می شد که چگونه هدف دراز 
مدت حزب توده دفاع از استقالل و تمامیت ارضی ایران و بنای یک نظام پارلمانی به 

سبک دمکراسی های بورژوائی است .1

فروتن درکتاب - حزب توده درصحنه ایران - می نویسد: حزب توده ایران علیرغم 
ایران  درصحنه  که  بود  آزمودگی اش حزبی  نا  تئوریک اش،  نازل«  جوانیش،»سطح 
وزنه ای به شمارمی آمد. نقش قابل توجهی در سیاست ایران، آن هم درسال های حوادث 

توفانی بازی می کرد. درعرصه بین المللی آوازه ای بلند داشت.2 

رفیق فروتن درجواب انتقاد از سیاست های حزب توده می نویسد: حزب جوان و تازه 
کارتوده ایران به راستی طی دهه بیست با توفان های سهمگینی دست به گریبان بود. 
بدیهی است ازچنین حزبی درچنین اوضاع  و احوالی نمی توان خواست که یک شبه ره 
صد ساله برود، نمی توان انتظار داشت به انقالب دست بزند و آنرا به پیروزی برساند.3

رضا رادمنش پس ازگذشت۴0 سال از برگزاری کنگره اول حزب کمونیست ایران 
دربندرانزلی و20 سال بعد از تاسیس حزب توده ، با فراموش کردن گذشته ی تاریخی، 
درباره حزب توده و درتضاد با اسناد حزبی با یک چرخش قلم درمقاله ای تخت عنوان - 
حزب توده ایران، حزب طراز نوین طبقه کارگر- می نویسد: حزب توده ایران که وارث 
سنن درخشان جنبش های انقالبی و کارگری ایران است در گرما گرم جنگ دوم جهانی 
و پس از سقوط حکومت استبدادی بیست ساله رضا شاه بوجود آمد. این حزب طی مدت 
کوتاهی از چند حوزه کوچک به یک جریان مقتدر اجتماعی در کشورما تبدیل گردید.

حزب توده ایران ازهمان اوان تاسیس خویش در راه احیاء حزب طرازنوین طبقه 
در  ایران  توده  حزب  ازتاسیس  پیش  سال  بیست  قریب  حزبی  چنین  نهاد.  کارگرگام 
تابستان سال1299شمسی نخستین کنگره خود را تشکیل داد ونام حزب کمونیست ایران 
برخود نهاد. رضا رادمنش با این مقدمه چینی نوشته ی خود را چنین ادامه می دهد: طبقه 
کارگر ایران از تشکیل حزبی ازنوع احزاب سوسیال دموکرات انترناسیونال دوم که 
شکل اساسی و اصلی مبارزه درنزد آن ها مبارزه رفورمیستی و پارلمانی است و به 
ویژه دردوران معینی از تکامل سرمایه داری درکشورهای اروپای غربی پدید شده اند 
سرباز زد و به همین جهت کوشش های گوناگونی که در راه تشکیل چنین نوع حزبی 
درایران صورت گرفته وتا امروز نیز صورت می گیرد پیوسته با ناکامی روبرو شده 
است. درست است که دربرنامه نخستین )ح، ت، ا( از جهان بینی مارکسیسم- لنینیسم 

1 - 3 - خاطرات آلبرت ص2۵و2۶
2 - حزب توده درصحنه ایران نوشته فروتن ص 9

3 - حزب توده درصحنه ایران ـ مقدمه ص ب



205

جنبشطبقهکارگراریان

ذکری به میان نیامده و شعارهای اعالم شده آن از حدود شعارهای دموکراتیک عموم 
و  درحزب  عضویت  مقررات  که  است  واقعیتی  هم  این  ولی  تجاوزنمی نمود  خلقی 
موازین آن مانند اصل مرکزیت دموکراتیک، اطاعت اقلیت ازاکثریت، رهبری جمعی، 
اصل گزارش دهی و غیره وغیره استخوان بندی اساسنامه حزب ما را تشکیل می داد. 
عمل حزب توده ایران که درجهت دفاع ازمنافع زحمتکشان، دفاع از صلح و آزادی 
و ترقی و پشتیبانی ازجبهه جهانی سوسیالیسم انجام می گرفت سیمای واقعی حزب را 
فعالیت  آغاز  ازهمان  پیشرو  ازکارگران  بسیاری  دالیل  همین  به  همانا  می داد.  نشان 
حزب توده ایران براساس مشاهده عمل حزب و بر اثر شم طبقاتی خود دریافتند که 
عدم ذکرجهان بینی مارکسیسم-  لنینیسم دربرنامه حزب معلول شرایط مشخص آن روز 

جامعه است و حزب توده ایران ماهیتاً حزب طبقه کارگر ایران است.1  

چرخش  یک  بهار13۴۵با  در  رامنش  نوشته  بعداز  سال  پنج  کامبخش  عبدالصمد 
برای  ایران  توده  ایران- می نویسد: حزب  توده  تاریخ حزب  به  - نظری  قلم درمقاله 
ادامه کارحزب کمونیست ایران درشرایط خاص پس ازشهریور یعنی درشرایط امکان 
شهریور1320  وقایع  درجریان  نیز  دیگری  متعدد  احزاب  آمد.  بوجود  علنی  فعالیت 
تشکیل شدند ولی این احزاب یا به زودی از میان رفتند و یا همچنان درحال جنینی به 
شکل گروه های جداگانه سیاسی باقی ماندند. تنها حزب توده ایران بود که سیما و تشکل 
واقعی حزبی به خود گرفت، به سرعت رشد کرد و بدل به جریان عظیم و موثر سیاسی 
گشت. این رشد بی سابقه معلول این حقیقت بود که حزب توده ایران توانست ضرورت 
زمان را درک کند و پاسخگوی خواست های مردم باشد. انتقال سنت فعالیت های گذشته 

نیز منبع نیروی رشد آن بود.

خود  این  و  شد  برپا  کمونیست  حزب  گذشته  کادرهای  دست  به  ایران  توده  حزب 
اعتماد قشر آگاه طبقه کارگر را ازهمان نخستین روز به حزب جلب نمود. دور این 
هسته آگاه پرولتاریا بود که به زودی عناصر دیگر زحمتکش – تشنه سازمان و آماده 
مبارزه – گرد آمدند. درنخستین جلسه ای که در واقع جلسه موسسان بود مرحوم سلیمان 
محسن اسکندری)سلیمان میرزا( که از مبارزان برجسته جنبش آزادیبخش مردم ایران 
بود برای شرکت درتاسیس این حزب دعوت شد صدارت جلسه را به عهده داشت. 
در7 مهرماه 1320حزب تشکیل گردید. بعدها حزب توده ایران به منظور احیاء سنت 
باستانی مهرگان تاریخ رسمی تشکیل حزب را روز دهم مهراعالم داشت. در این جلسه 

کمیته موقتی مرکب از 1۵ نفر تشکیل گردید.2 

1 - نقل ازاسناد تاریخی جنبش کاری سوسیال دموکراسی و کمونیستی ایران جلدیک از ص178تا195
2 - نقل از مجله دنیا ارگان تئوریک وسیاسی کمیته مرکزی حزب توده ایران دوره دوم-  سال دوم- 
شماره 2 سال13۴0صفحه ۵ / نقل ازنشریه دنیا  دوره دوم سال هفتم، شماره اول از صفحات ۴8 تا 

۵0 ا- بهار سال 13۴۵
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برخالف ادعای کامبخش حزب توده ایران درادامه کار حزب کمونیست ایران که 
درسال1299شمسی بوجود آمده بود، تاسیس نشد بلکه  در واقعیت امر شاید در مقطع 
دوباره  بازسازی  انگلیس،  امپریالیسم  دست  به  شاه  رضا  برکناری  با   20 شهریور 
برکمینترن  به علت خط مشی حاکم  از جمله  به علل مختلف  ایران  حزب کمونیست 
مبنی بر ایجاد جبهه ضد فاشیستی از یکسو و ازجانب دیگر یک دهه وفقه )1310 
تا1320( درفعالیت های انقالبی درجنبش کارگری امکان پذیرنبود. درنتیجه، براساس 
مثابه یک  به  ایران  توده  ایران، حزب  اسناد موجود درجنبش کارگری و کمونیستی 
حزب اصالح طلب و ضد فاشیستی و از نظر اساسنامه و برنامه مدافع قانون اساسی 

مشروطه سلطنتی از ائتالف سه گروه بوجود آمد. 

گروه اول را اکثریت اعضای۵3 نفرتشکیل می دادند. اعضای گروه دوم را فعالین 
کارگری و اعضای حزب کمونیست نمایندگی می کردند که از سال 1308زندانی بودند. 

چهره های ملی جزء گروه سوم  بودند.

توافق این سه گروه در تصویب اولین برنامه و اساسنامه حزب برپایه ی سه شیوه 
تفکر متفاوت با محتوای اصالح طلبی و پایبندی به قانون اساسی مشروطه؛ اختالفات 

نظری و سیاسی را در درون حزب نهادینه کرد.  

اعضای گروه دوم که خواهان ایجاد حزب کمونیست بود، از تصویب برنامه و ترکیب 
کمیته موقت و نام حزب به شدت ناراضی و سرخورده شده بود، آنان برای جبران 
ناکامی خود سعی نمودند درکنگره اول ضمن پیشبرد نظرات شان رهبری حزب را به 
دست بگیرند. برای کسب رهبری حزب ابتداء رقابت بین ۵ )پنج( عضو قدیمی رضا 
روستا، اردشیر آوانسیان، کامبخش، جعفرپیشه  وری و یوسف افتخاری صورت گرفت 
که دارای سوابق مبارزاتی، سواد تئوریک و شناخته شده درجنبش کمونیستی ایران و 
جهان بودند. هرکدام از این ۵ نفر درتالش برای کسب رهبری حزب به سبک خود 
دست به فعالیت زدند. رضا روستا درجایگاه، کمونیستی مبارز و شناخته شده با جمع 
کردن فعالین جنبش کارگری به دورخود به علت داشتن مناسبات نزدیک و محکم با 
مراجع کمونیستی آن زمان از موقعیت برتری برخوردار بود. درمرحله نخست رقابت، 
رضا روستا و اردشیر آوانسیان با زدن برچسب تروتسکیستی به یوسف افتخاری، او 
را از دور رقابت خارج کردند. یوسف افتخاری که اتحادیه ی کارگران نفت جنوب و 
اعتصاب کارگری سال 1308 را سازمان داده بود، توانست با بهره گیری از تجربیات 
گذشته با همراهی علی امید، رحیم همداد و دیگر فعالین کارگری»اتحادیه های کارگران 
و برزگران« را مستقل از حزب توده در جنوب کشور تشکیل دهد و جدا از حزب توده 

در درون جنبش کارگری فعالیت کند.

پیشه وری چون بعد ازقرارداد1921به عملکرد دستگاه رهبری شوروی انتقاد داشت 
مورد غضب طرفداران بدون قید وشرط شوروی واقع شده بود. درکنگره اول عده ای 
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از اعضای گروه دوم به تحریک رضا روستا به عضویت او درحزب اعتراض کردند 
و کنار گذاشته شد.

 کامبخش به منظورجلوگیری از افتضاح وادادگی ولو دادن گروه ۵3 نفر، درجریان 
رسیدگی به نحوه دستگیری۵3 نفربا هدف عقیم گذاشتن محاکمه حزبی برای مدتی به 
بازگشت  تا  درنتیجه  باکو شد.  فارسی رادیو  شوروی مهاجرت کرد و مسئول بخش 
کامبخش از مسکو، ایرج اسکندری با استفاده از فرصت به دست آمده از گروه ارانی 

سکان دار حزب شد و رضا روستا رهبری جنبش کارگری را قبضه کرد.

به هرحال حزب توده ایران به مثابه حزبی آزادیخواه ومترقی با شرکت عده ای از 
کمونیست ها، ضد فاشیست ها، مخالفین دیکتاتوری رضاشاه و نیروهای ملی که هسته 
مرکزی آنان را گروه ارانی معروف به ۵3 نفر تشکیل می داد، به صورت جبهه ای از 
نیروهای ملی و آزادیخواه درتاریخ هفتم مهر ماه سال 1320 در تهران سازمان یافت. 

حزب توده ایران از نظرمرامنامه و برنامه، حزبی ضد فاشیسم، آزادیخواه، مترقی 
آن  المللی  بین  به شرایط  بنا  از منظر فکری  اساسی و مشروطیت و  قانون  و مدافع 
زمان تحت تاثیر انقالب اکتبر و جنگ ضد فاشیستی تابع سیاست های کمینترن و دولت 

شوروی بود.

حزب توده ایران و مخالفین
بعدازبرگزاری و اتمام کاراولین کنگره حزب توده، انتقادات از برنامه ها و سیاست های 
حزب ازسوی عده ای از اعضاء و کادرهای نا راضی شدت گرفت. منتقدین حزب توده 
ایران برای مقابله با سیاست های حزب در طیف های مختلف متشکل شدند. اولین کسانی 
اپریم  باقرامامی، خلیل ملکی و  توده به طورعلنی موضع گرفتند،  که دربرابرحزب 

بودند. 

- اپریم اسحاق در1۵آبان 1297)۶ نوامبر 1918( درارومیه درخانوادهای آسوری به 
دنیا آمد. او تحصیالت ابتدایی را در روسیه آغاز نمود و در ارومیه به پایان رسانید. دوره 
متوسطه را دردبیرستان ثروت تهران گذراند و دراین دبیرستان شاگرد تقی ارانی شد. 
انورخامه ای ازطرف ارانی مأمورشد اپریم را به محفل سیاسی ارانی و مجله دنیا جلب کند.  

حسابداری  رشته  در  تحصیل  برای  ملی  بانک  ورودی  در131۵درآزمون  اپریم 
از  درخارج  سکونت  شد.  لندن  روانه  ملی  بانک  تحصیلی  بورس  با  و  کرد  شرکت 
نشود.  زندانی  و  دستگیر  نامیده شدند  نفر  بعدها ۵3  که  با گروهی  باعث شد  کشور 
درتیرماه 132۴به ایران بازگشت و به عضویت حزب توده درآمد. درمدت کوتاهی 
فعالیت سیاسی صنفی گستردهای را  بانک ملی را سازمان دهی و  اتحادیه کارمندان 
آغاز نمود. او اعتصابی در بانک ملی به راه انداخت و درنتیجه چندی بعد از بانک 
اخراج شد. پس ازمدتی که از حضوراپریم در حزب توده گذشت وی نسبت به برخی 
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مواضع حزب و رفتار رهبران آن در مقام انتقاد برآمد و دراین زمینه دو رساله نوشت. 
رساله نخست »چه باید کرد« بود که درآبان 132۴منتشرشد و رساله دوم »حزب توده 
ایران بر سردو راهی«درفروردین132۶با کمک جالل آل احمد منتشرشد. اپریم دراین 
مقاله برای گریزاز انتقادها و مخالفت های رهبر حزب توده آن را با امضاء مستعار 

»آالتور« که تلفیقی از نام خود و آل احمد بود به چاپ رسانید.1  

اپریم براین نظر بود آموزش ایدئولوژیک و سیاسی طبقه کارگر از مسائل ضروری 
ایجاد حزبی می باشد که می خواهد درمصاف های طبقاتی قدرت سیاسی  والزم برای 
را به دست آورد. رهبری حزب توده پس ازاستعفای اپریم در بیانیه ای او را جاسوس 

انگلیس معرفی نمود. بدین ترتیب اپریم از دورخارج شد.

- امامی دردبیرستان روسی تحصیل کرده و به گفته خودش ماركسیسم را از آموزگاری 
به نام– اوربلیان- درمدرسه روسی آموخته است. با پیروزی انقالب سوسیالیستی اکتبر 
مدارس روسی درایران بسته می شوند. با بسته شدن مدارس روسی امامی در دارالفنون 
به تحصیالت خود ادامه می دهد. او درنزد محمد تقی بهار)ملك الشعرای بهار( فنون 

شعر و نویسندگی را می آموزد.

انقالبی  افکار  با  خود  روسی  معلم  اوربلیان  توسط  جوانی  دردوران  که  امامی   
بلشویک ها آشنا می شود و در پرتو شیوه تفکر دیالکتیکی با درک واقعیت های جهان و 
ضرورت مبارزه طبقاتی به مبارزه ضد استعماری و استبدادی می پردازد. او درادامه 
انقالبی  دمكرات های   – سوسیال  از  كمیته»خون«كه  با  خود  استبدادی  ضد  فعالیت 
دمكرات ها   – سوسیال  مركزی  كمیته  از طرف  و  می کند.  همكاری  بود  شده  تشكیل 
با رهبران حزب كمونیست و دیگر  نزدیك  از  به رشت رفته و  تا  ماموریت می یابد 
آزادیخواهان ارتباط برقرارسازد. پس ازمدتی به تشویق اعضای کمیته خون به منظور 
ادامه تحصیل از راه بندرانزلی راهی باكو و سپس مسكو می شود. درباكو با قرارقبلی 
میكند.  مالقات  بوده  خلخال  اهل  و  سیدعلی  اصلیاش  اسم  كه  »والدیا«  بنام  فردی  با 
و ازطریق »والدیا« با سرگی اُرژونیكیدزه که ازهمرزمان لنین و یکی از رهبران 
انقالب اکتبر بود آشنا می شود. اُرژونیكیدزه به دنبال این آشنائی با توجه به انگیزه های 
قوی مبارزاتی امامی از او دعوت می کند درجهت حفظ و حمایت از نخستین حکومت 
آوری  به جمع  قراردارد،  امپریالیستی  درمحاصره کشورهای  که  سوسیالیستی جهان 
اطالعات در رابطه با عملکرد امپریالیسم انگلیس درایران اقدام کند. با این پیشنهاد 
درتهران  بازمی گردد.  ایران  به  و  تحصیل منصرف...  ازادامه  امامی  ارژونیکیدزه، 
بودند  امنیت شوروی  سازمان  ازمامورین  که  تینوفبا«2  آرو،  »گئورگی  همکاری  با 
سری  فوق  و  گزارشات سری  شبکه  این  از طریق  که  می دهد  سازمان  را  شبکه ای 

1 - بر گرفته از نوشته فریده شریفی 
2 - نام های مستعار آقابگوف  و زینوئیت گریگورا
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سفارت انگلیس درتهران پیش از آن که به لندن برسد سراز مسکو درمی آورد. طبق 
گفته های امامی حدود2هزار نفرعامل با او درسراسر ایران همکاری می کردند. امامی 
در ادامه فعالیت سرپرست کارپردازی بانک ایران و انگلیس را به شبکه خود جلب ...  
و از این طریق فهرست اسامی عاملین، خبرچین ها و جاسوس های انتلجنت سرویس 
در ایران را که مقرری شان از طریق بانک ایران و انگلیس پرداخت می شد به دست 
می آورد. با فرار آقا بگوف  از ترکیه به فرانسه در دی ماه  1309 )ژانویه  1930( 

و انتشار خاطراتش، شبکه امامی کشف می شود.1

آلبرت سهرابیان درباره فعالیت های امامی می نویسد: بالفاصله پس ازنشر یاداشت های 
به  آقابگف  درنوشته  که  تمام کسانی  و  درتهران شکل گرفت  آقابگف جنجال شدیدی 
نحوی از آنان به عنوان مامور رابط، جاسوس و یا خبرچین نام برده شده بود تحت 
پیگرد قرارگرفتند... حدود2۵0نفردرتهران، 130نفر درخراسان و۵0 نفردرآذربایجان 
دستگیر شدند که از این عده کثیر پس از بازجوئی های متعدد همه به جز32 نفر آزاد 
شدند. این32 نفر در دادگاه های نظامی محاکمه شدند. ۴ نفراز آن ها به اعدام و بقیه به 
زندان های1۵سال به پائین محکوم شدند. به روایتی دیگرفردی به نام ]باقر[ ایرانیان در 
شبکه وابسته به امامی فعالیت می کرد. ایرانیان مزد سه ماه یکی از همکاران زیر دست 
خود را نمی پردازد و شخص مزبور به پلیس مراجعه کرده و ایرانیان را لو می دهد. 
نفر  چهل  او  اقاریر  ازطریق  و  قرارمی گیرد  بازجوئی  تحت  و  دستگیرشده  ایرانیان 
دستگیر می شوند. ... و امامی به دام می افتد. اما او در زیر بازجوئی ها خود را آخرین 
فرد از افراد شبکه شناسانده و بدین وسیله از تسری ضربه درسایر بخش های شبکه اش 
جلوگیری می کند. بدین ترتیب پیگرد پلیس پایان گرفته ... باقر امامی نخست به مرگ 
محکوم می شود اما به خاطر تعلق به خانوادهای پرنفوذ و با پا درمیانی و میانجی گری 
بستگانش در دربار ازمرگ رهائی یافته و به 1۵سال زندان محکوم می شود. امامی 
در زندان با اعضای دستگیر شده حزب کمونیست و گروه ۵3 نفرآشنا می شود. پس از 

سقوط دیکتاتور درشهریور بیست از زندان آزاد می شود.2 

امامی درجریان تشکیل حزب توده شرکت نداشت چون اصوالً به تشکیل حزبی با آن 
اساسنامه و تشکیالت اعتقاد نداشت. به گفته ی مختار کیا: نظرامامی درباره حزب توده 
ایران این بود که: حزب توده یک حزب خرده بورژازی است. تشکیل شده است از 
تمام طبقات متضاد و مختلف المنافع و اصالً حزب نیست، بلکه باند و گروه است حزب 
پایه حزب کمونیست را محکم  باید ازعناصر روشنفکر طبقه کارگر تشکیل شود و 
پی ریزی کند تا بتواند انقالب سوسیالیستی را رهبری کرده و آن را به کمونیسم برساند. 

امامی درسال1321 با آرداشس آوانسیان و دکتر سالم هللا جاوید از کمونیست های 

1 - نقل ازسایت دفترهای بیدار
2 - خاطرات آلبرت ص۴0تا۴۵انقل قول از مقدمه حسین ترابیان برکتاب خاطرات آقابگف
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قدیمی وارد گفتگو شده نظر و قصدش را درباره ایجاد حزب کمونیست به جای حزب 
توده با آن ها درمیان می گذارد. آرداشس به این همکاری روی خوش نشان می دهد و 
موافقت می کند ولی پس از مدتی ... به او می گوید: رفیق امامی، اتحاد شوروی نظر و 
سیاستش این است كه اكنون شرایطی است كه باید تمام انرژی مان را در راه مبارزه با 
فاشیسم آلمان هیتلری و بازماندگان و نوكران آنان درایران به كار بریم و شرایط نسبی 

دمكراتیك موجود درایران را حفظ كنیم. 
می کند  سعی  خود  پیشبردعقاید  و  منظورتبلیغ  به  و  مانده  باقی  برنظرخود  امامی 
چاپخانه ای دایرنماید، تا با انتشارنشریه کارگری و ترویج افکار سوسیالیستی درمراکز 
تولیدی شرایط را برای پیوند با کارگران فراهم و هسته های کمونیستی )کروژوک ها( 
بوجود آورد. او برای راه اندازی چاپخانه به دیدار کنسول شوروی درتهران می رود. 
... کنسول شوروی به امامی پیشنهاد می کند که به تاسیس سینما برای نمایش فیلم های 
تبلیغاتی و جنگی ساخت شوروی بپردازد. امامی پیشنهاد کنسول را می پذیرد و با گرفتن 
کمکی به مبلغ چهل هزار تومان از مادرش، تالش می کند با همکاری و مشارکت رضا 
روستا اقدام به تاسیس سینمائی به نام - رام - با تلفیق حروف اسامی رضا روستا و 
پیرامون  سخنرانی  برگزاری  به  وی  می کند.  اقدام  شاهرود  درشهرستان  امامی  باقر 
مسائل اجتماعی و سیاسی در میدان شهر می پردازد. امامی براین نظربود که حزب 
تجربه جنبش  به جای  بلکه حزب همه خلقی است که  نیست  توده یک حزب طبقاتی 
سوسیال - دمکراسی روسیه الگوی خلقیون روسیه را سرمشق خود قرار داده و بنابراین 
آباد خواهد برد. امامی نتیجه می گیرد که حزب توده از بیخ و بن یک  ره به نا کجا 
حزب خرده بورژوازی است که نمی تواند وظیفه حزب طراز نوین طبقه کارگر را به 
عهده گیرد.امامی براین نظر بود که درشرایط حاضرباید ازطریق آموزش كادرهای 
حزبی و گزینش افراد شایسته، توانا و مومن به طبقه كارگر، شرایط الزم برای بنای 
حزب كمونیست برمبنای اصول لنینی، حزب که به صورت شرایط  بیست و یك گانه 
این دیدگاه  با  به تصویب كنگره دوم كمینترن رسیده است، را بوجود آورد.1  امامی 
تشکیالتی پس ازعدم موفقیت درجلب نظر اردشیر و جاوید به یاری تعدادی از رفقای 

قدیمی تدارک هسته های کمونیستی را در دستور کارخود قرارمی دهد.
سازمان كروژوك ها )هسته های کمونیستی( 

امامی با توجه به تجربه کمونیست های روسیه براین نظربودکه ایجاد حزب کمونیست 
هم چون حزب سوسیال دمکرات روسیه از پروسه تربیت و آموزش افراد درهسته های 
شدن  ومسلح  آموزش  با  درعمل  کمونیست  حزب  ایجاد  وتدارک  می گذرد  کمونیستی 
افراد به تئوری مارکسیسم و آگاهی طبقاتی شروع می شود. او نخست با بهره گیری 
ازتجربه وآموخته های خود ازآموزگاری بنام- اوربلیان- در مدرسه روسی، دفترچه های 

1 - نقل از خاطرات آلبرت ص۵۴ تا ۶1
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آموزشی را كه اقتباسی ازبرنامه آموزش كوتو بود، تهیه نمود.  هسته های  کمونیستی 
درسال  توده  حزب  اول  کنگره  بعداز  آموزشی،  جلسات  برگزاری  با  )کروژوک ها( 
1321بنا نهاده شد. نخستین کنفرانس سراسری کروژوک ها پس از ایجاد هسته هائی 
درتابستان132۵درمحل  نفرنماینده  شرکت۵2  با  قزوین  و  تبریز  انزلی،  رشت،  در 
در  را  پیشنهادی  اساسنامه  و  برنامه  بررسی  نشست  برگزارشد.  تجریش  رومی  پل 
شده  تعریف  چنین  کروژوک ها  پیشنهادی،هویت  دربرنامه  داد.  قرار  دستورکارخود 
دنیا  کمونیست  احزاب  تمام  با  که  دهیم  تشکیل  کمونیستی  ما می خواهیم حزب  است: 
همانندی داشته باشد. درمورد این ماده اختالف نظر و مناقشه ایدئولوژیک شدیدی میان 
امامی و مجتبی کمره ای )با نام مستعار کوه( در گرفت. دیدگاه نخست از شرایط بیست 
و یک گانه لنینی که درکنگره دوم انترناسیونال سوم به تصویب رسیده بود دفاع کرده 
و خواهان آن بود که دو سوم ترکیب اعضاء شامل کارگران صنعتی و آزاد و یک سوم 
متشکل از روشنفکران باشد. دیدگاه دوم معتقد بود که ورود اعضاء نباید به خصلت ]به 
منشاء[ طبقاتی متقاضیان عضویت مشروط شود. امامی ازدیدگاه اول طرفداری می کرد 
و مجتبی کمره ای با حرارت مدافع نظر دوم بود. مناقشه میان این دو دیدگاه چنان باال 
برگزار  اما  کند.  با حالت خشم می خواست محل نشست را ترک  گرفت که کمره ای 
کنندگان کنفرانس تا پایان جلسه به او اجازه خروج از محل جلسه را ندادند. سرانجام 
پس از دو روز و یک شب نشست سراسری با پذیرش نظامنامه و اساسنامه پیشنهادی 
کمیته مرکزی  داد.  پایان  کارخود  به  کمیسیون ها  و  کمیته مرکزی  افراد  برگزیدن  و 
شامل افراد زیر بود:1- باقرامامی با اسم مستعار» بنا« به سمت دبیر،2- اسد مارالنی 
شغل  اشنو،  مستعار،  اسم  با  بهرامی  تراش،3-  سنگ  شغل  دبیر،  دستیار  سمت  به 
معلم، ۴- احمد بسطامی با اسم مستعار زارع، شغل کارگر ۵ – مشخصات نفر پنجم 
فراموش شده. مسئولیت کمیته نشریه و مالی با کمیته مرکزی بود. کمیسیون پژوهش 
عبارت بودند از: 1- آوانس مرادیان، شغل کارگر، 2- هادی کسمائی، شغل کارگر، 3- 
پیرزاده، شغل کارگر، ۴- آلبرت سهرابیان، شغل کارگر. سازمان کروژوک ها برای 
پیشبرد برنامه و اهداف خود به امر آموزش اعضاء و طرفداران توجه زیادی داشت و 

در این رابطه از سه منبع تهیه شده استفاده میکرد1. 

 برنامه آموزشی شامل:
گوناگون،  فالسفه  اوتوپی ها،  انواع  پیدایش  دوره،  پنج  شامل  اجتماعی  تاریخ   -1
فلسفه مارکسیستی»سه منبع وسه جزء مارکسیسم«، ترجمه اساسنامه حزب کمونیست 
چاترتیست ها،  آن ها،  ومبارزات  اتحادیه ها  پیدایش  تاریخ  شوروی،  اتحاد  بلشویک 

ریکاردو، مالتوس، آدام اسمیت و ...

2 - مرد منصف اول: که درگرما گرم و اوج کوشش کروژوک ها دربرابرجار و 
1 - خاطرات آلبرت ص72 و73
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جنجال و لجن پراکنی های حزب توده به سبک – دوستان مردم کیانند و چگونه برضد 
سوسیال دموکرات ها می جنگند؟ - نوشته لنین در مقابله با اتهامات وتهمت های حزب 

توده علیه کروژوک ها و امامی تهیه و منتشر شده بود. 

3 - مرد منصف دوم : این کتاب با الگو برداری از- چه باید کرد- لنین ضمن بررسی 
شرایط اجتماعی، سیاسی و اقتصادی ایران و رشد صنایع و بررسی کمیت و کیفیت 
مبارزاتی طبقه کارگر و مقایسه آن با شرایط قبل از انقالب اکتبر، وظیفه مبرم وعاجل 
کمونیست ها را تشکیل حزب طبقه کارگر ارزیابی کرده و نظرات اپورتونیستی و غیر 

پرولتری حزب توده را نقد می کند.

برای  وضروری  الزم  بود  گامی  کمبودها  علیرغم  کروژوک ها  آموزشی  برنامه 
کسب آگاهی سیاسی و طبقاتی. آلبرت سهرابیان می گوید: امامی برای تهیه و نگارش 
آگاهی و اشراف  فقدان  از  ناشی  با هدف برطرف کردن خالء  دفترچه های آموزشی 
کادرهای مومن حزب به آموزش های اساسی مارکسیسم همه توش و توان خود را 
برای استفاده از کتب آموزشی به زبان روسی و ازجمله از دائره المعارف روسی برای 
ترجمه و تدوین این دفترچه ها به کار می گیرد. من ] آلبرت[ که این دفترچه های آموزشی 
را خوانده و ازآن ها بهره گرفته ام. اما انورخامه ای درباره دفترچه های آموزشی باقر 
امامی می نویسد: از اوائل 1323و یا کمی پیش ازآن بعضی از رقبای حزب شروع به 
فعالیت مارکسیستی کرده بودند که عمدتاً جنبه تعلیماتی داشت. مهم ترین آن ها تشکیل 
سابقه  وی  گرفت.  انجام  باقرامامی  ابتکار  به  که  بود  مارکسیستی«  »کروژوک های 
کمونیستی داشت و روسی را نیزنسبتاً خوب می دانست. لذا تنی چند از آشنایان خود را 
که عالقه به دانش مارکسیسم داشتند گرد آورد و جلسه ای به صورت کالس برای آن ها 
تشکیل داد. دراین جلسات به صورت آموزگاری اصول ابتدائی کمونیسم را به آنان 
می آموخت... من مجموعه این جزوات را به صورت كتابی با چند صد صفحه بزرگ 
دیدم. بسیار ساده گرایانه بود و هیچ متن ماركسیستی درآن دیده نمی شد. فقط جمالتی 
ازماركس یا لنین و استالین و غیره با ترجمه ای نه چندان شسته و رفته نقل شده بود. 
روی هم رفته برای كارگران قابل فهم بود و می توانست آن ها را جلب كند. این جریان 
بیش از ده سال با نوساناتی ادامه داشت و چند صد نفر را به شیوه خاص خویش با 
ماركسیسم آشنا كرد كه غالب آن ها به تدریج از امامی جدا شده و به جریان های سیاسی 

دیگر پیوستند.1

       ضدیت حزب توده ایران با سازمان کروژوک ها

همزمان با رشد چشم گیر مبارزات کارگری، نفوذ کروژوک ها دربین کارگران بیش 
از پیش گسترش می یافت. حزب توده که اعتصابات کارگری را اخالل درجبهه ضد 
فاشیستی ارزیابی می کرد، نگران از رشد کروژوک ها در تشکل های کارگری، علیرغم 
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خواست کارگران از برگزاری انتخابات »شورای متحده مرکزی اتحادیه های کارگری 
برای حذف  توده  به عناوین مختلف جلوگیری می کرد. حزب  ایران«  و زحمتکشان 

کروژوک ها ازهیچ کاری کوتاهی نمی کرد. 

و  نادرست  اطالعات  انتقال  کروژوک ها  علیه  توده  حزب  مخرب  ازدیگراقدامات 
کروژوک ها  علیه  نامه ای  توده  حزب  بود.  شوروی  کمونیست  حزب  به  مغرضانه 
درنشریه  بلشویک  دستورحزب  به  نامه  این  و  نوشت  شوروی  کمونیست  حزب  به 
»ترود«ارگان اتحادیه کارگران نفت باکو به چاپ رسیده و از رادیوهای باکو و مسکو 
نیز پخش شد. تبلیغات مخرب حزب توده و پشتیبانی شوروی، شرایط را برای تضعیف 
کروژوک ها تقویت کرد. پخش و نشر شایعات و اتهامات ناروا علیه باقرامامی همراه 
با انتشار ترجمه نوشته ی افشاگرانه »ای – بلوف« روسی نیز زمینه ی بدبینی کارگران 
را نسبت به کروژوک ها و امامی فراهم می نمود. سرانجام تشکل کروژوک ها در برابر 

تحریکات حزب توده و پشتبانی شوروی تاب مقاومت نیاورد و ازهم  پاشید.

جنبش  شکست  آن  متعاقب  سال132۵و  درآذرماه  آذربایجان  رویدادهای  از  پس 
کردستان، یک سری سئواالت درباره عملکرد حزب توده درشرایط بحرانی و بی عملی 
رهبری مطرح شد. با تشدید مخالفت اعضاء و کادرهای حزبی با مواضع سیاسی حزب 
در رابطه با قتل عام مردم آذربایجان رهبری حزب دعوت به برگزاری کنگره ی دوم 
حزب را دردستور روز قرار داد. و به تصویب خود کمیته مرکزی شورائی به نام 
شورای حزب مرکب از اعضاء کمیته ی مرکزی، کمیسیون تفتیش مرکزی، سه نماینده 
از کمیته ایالتی تهران و دو نماینده از کمیسیون تفتیش ایالتی تهران تشکیل گردید و 
هیئت اجرائیه ی موقتی از میان خود انتخاب نمود.1 هیئت اجرائیه موقت روزنامه ی– 
مردم – را به جای روزنامه رهبر به عنوان ارگان مرکزی منتشرمی کند و پس از 
برخورد به خلیل ملکی و اپریم و افشاء نظرات ضد حزبی آنان، رساله ی»تحلیلی از 
اوضاع حزب« را در افشاء کروژوک ها می نویسد: ازمدتی پیش برخی از مخالفان 
حزب و عده ای پرووکاتور با استفاده ازاین واقعیت که حزب توده ایران به اقتضای 
زمان نام دیگری جزء حزب کمونیست روی خود گذارده است می کوشیدند برای تالشی 
حزب حمالت خود را از»چپ« به عنوان»کمونیست و مارکسیست« وارد کنند تا شاید 
از این راه عده ای از کارگران و اعضاء مومن حزب را از آن روگردان سازند... از 
از  به اصطالح »محافل مخفی مارکسیستی« بود که پیش  اقدامات تشکیل  این  جمله 
جنبش آذربایجان بدان اقدام شده و جزواتی نیز از طرف تشکیل دهندگان آن زیر نام 

»درس های مارکسیستی« انتشار یافت.

 »مخفی« بودن این محافل تنها عنوان بود. در واقع آن ها مخفی نبوده و از جانب 
پلیس شناخته شده بودند، و مورد پشتیبانی دستگاه حاکمه نیز قرار داشتند. زیرا صرف 

1 - نقل ازکتاب آلبرت ص63تا64 منبع خاطرات انور خامه ای



214

جنبشطبقهکارگراریان

نظر ازارتباط برخی ازگردانندگان آن ها با دستگاه های جاسوسی خارجی و داخلی، خود 
عمل آن ها– حمله از چپ – از نظر عینی کار دشمنان جنبش را آسان می نمود. کوشش 
این کمونیست های کاذب که بعداً به نام » کروژوکیست« معروف شدند رخنه به داخل 

حزب و استفاده از احساسات انقالبی کارگران بود. 

در افشاء این جریان از جمله در روزنامه ی مردم شماره 100به تاریخ132۶/3/1۴ 
و  پرشورایرانی  بین جوانان  بسیار شدیدی  تمایل  که  اخیر  ایام جنگ  در  است:  آمده 
که  بودعده ای  شده  پیدا  مارکسیستی  کتب  مطالعات  به  راجع  کارگران  خصوص  به 
در راس آن ها یک جاسوس امپریالیسم قرار داشت دست به یک توطئهی خائنانه ای 
دادند.  تشکیل  کمونیست«  یک»حزب  آن ها  شد.  دچارشکست  زودی  به  که  زدند 
در»کروژوک های« صحبت آن ها از این قرار بود که»حزب توده خیانت می کند،حزب 
توده به راست می رود، حزب توده مبارزه ی طبقاتی را به طورکامل انجام نمی دهد،  
نام  به  دیگری  دسته ی  بعد  کنیم«  وانقالب  بدهیم  تشکیل  کمونیست  حزب  یک  باید 
»سوسیالیست کمونیست)!(«عرض اندام نمود ... سردسته ی آن امروز در روزنامه ی 
دولتی نویسنده ی مقاالتی به ضرر آزادی میباشد. اما جریانی که هنوز هم ادامه دارد 
کروژوک های مارکسیستی است که ازمدت ها قبل شروع به »توسعه«  کرده و اکنون 
هم مامورینش دنبال عده ای ازجوانان حزبی و اتحادی های را گرفته اند و می خواهند 
تزهای به ظاهر»چپ« و درباطن راست و انحرافی خود را به این ها تحمیل کنند... 
مبارزه ی ایدئولوژیک منظم و جدی برضد این دسته ی کوچک حتمی است. درشماره 
پرووکاسیون«ماهیت  النه ی  یا  مارکسیستی  روزنامه»مردم«»کروژک های  بعدی 
گرداننده ی این»کروژوک«ها – »نور«)سید باقر امامی(1 که خودش را عضو فرقه ی 
کمونیست معرفی می کرد به عنوان یک پرووکاتور فاش شده است. و درسند هیئت 
اجرائیه موقت درباره »کروژوک های مارکسیستی« گفته می شود که ارتباط این جریان 
با عناصر فاسد و مرتبط با مقامات امپریالیستی آشکار است. افراد این»کروژوک« ها 
برخی عامل و برخی فریب خوردگان یک دستگاه پرووکاسیون درخارج از حزبند 
که ماهیت پلیسی و امپریالیستی آن در این اواخر روشن شده و به ثبوت رسیده است.2  

تشکل یابی شوراها
سازمان کروژوک به علت مخالفت حزب توده و پخش شایعات مغرضانه و پشتیبانی 
شوروی به فعالیت خود خاتمه داد. اما تعدادی از اعضای سازمان کروژوک ها )هسته های 
کمونیستی( علیرغم کمبودها و کاستی ها درتالش برای بوجود آوردن حزب واقعی طبقه 

1 - نام مستعار باقر امامی »نورو« بمعنای پوینده راه نو بود
2 - نقل از نظری به جنبش کارگری وکمونیستی درایران ص10۴و 10۵
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كارگر بر پایه آموزش های سوسیالیسم علمی و حزب لنینی بودند. گرچه آنان موفق به 
عملی کردن نظرات خود نشدند، اما توانستند با ایستادگی در برابرمشکالت و تهمت های 
حزب توده با جمع بندی ازعملکرد وعلل فروپاشی تشکیالت کروژوک ها ضمن نوسازی 

خود؛ فعالیت تشکیالتی را دوباره با بنا نهادن»سازمان شوراها« شروع کنند.
به نوشته آلبرت سهرابیان: کسانی که ازنزدیک از انگیزه ها وعلل، ازهم پاشی کروژوک ها 
آگاهی داشتند، پیشنهاد کردند که فعالیت دوباره از سرگرفته شده و خودشان داوطلب از 
سرگرفتن فعالیت ها شدند. رفقای مزبورعالوه بر باقرامامی عبارت بودند از: مهندس 
آلبرت سهرابیان،  پیروزجو،  دژ، حسن  متین  اکبر  علی  الهی،  پیروزی، حجت  حسن 

آوانس مرادیان و خاچاطور سهرابیان – سازمان شورا ها – را توانستند بنا نهند.
بردن  بین  از  نیروها،  بازسازی  برای  تدارکاتی  کار  به  راه  درآغاز  سازمان شوراها 
که  کسانی  جذب  باالخره  و  کروژوک ها  سازمان  شکست  علت  ریشه یابی  کاستی ها، 
کشش به همکاری داشتند پرداخت. برنامه و اساسنامه تازه ای تدوین شد و کارها از 
نو آغاز گشت. برنامه آموزشی کروژوک ها که دارای کاستی های اساسی بود به کنار  
نهاده شده و برنامه آموزشی جدیدی بنام الفبای کمونیستی که معروف به»الفبای دویست 
گانه« بود تالیف شد. مبنای برنامه آموزشی جدید و آموزش دوره کارآموزی ترجمه 
دیالکتیک از زبان روسی بود. سازمان شوراها برای پیشبرد اهداف خود اقدام به انتشار 
نشریه - به پیش – کرد. امامی برای دریافت امتیاز انتشارنشریه کتاب »موالنا جالل 
الدین رومی هگل شرق«1را نوشت. دراین کتاب امامی به بررسی اندیشه جهان بینی 
شاعر و فیلسوف بزرگ موالنا )۶۵2-789خورشیدی( و ویلهلم فردریش هگل)1770-
1831میالدی( اندیشمند آلمانی پرداخته و با مقایسه دیدگاه های آن ها نشان می دهد که 
هفتگی  مجله  توفیق  کارمی گیرد.  به  را  موالنا  دیالکتیکی  روش  همان  هگل  چگونه 
فکاهی و انتقادی درآن زمان نشریه – به پیش – را به شکل یک غول ادبی، اجتماعی 
و سیاسی معرفی کرده بود و بدین ترتیب توجه همگان به نشریه جلب شده بود. انتشار 
شماره سوم»به پیش«مصادف بود با سالگرد انقالب اکتبر، این شماره درشرایطی که 
به دنبال تیراندازی به شاه حکومت نظامی درتهران برقرار بود، با گزارشی همه جانبه 
از دستآوردهای انقالب اکتبر به رنگ سرخ منتشرشد. بالفاصله نشریه توقیف و دردهم 
دی ماه 1328با یورش نیروهای سرکوبگر حکومت نظامی به خانه امن سازمان همه 
بازپرس رکن دوم  برهه زمانی سرگرد حبیباهلل فضالللهی2  رفقا دستگیرشدند. دراین 
ارتش وعضو سازمان نظامی حزب توده بود. فضالللهی که تحت تاثیر لجن پراکنی 
دریک  است،  انگلیس  امپریالیسم  عامل  امامی  گروه  که  می کرد  گمان  رهبران حزب 
جلسه بازجوئی به امامی میگوید: »اگر شما یک سفارش نامه از سفارت انگلیس بیاورید 

1 - یکی از »خالقیت های«  حزب توده چاپ و انتشار این کتاب درسال 13۵8 به نام احسان طبری می باشد 
2 - فضل اللهی درسال 133۴لو میرود، ابتدا به اعدام و بعد با یک درجه تخفیف به حبس ابد محکوم می شود.
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من تقبل می کنم که همه شما را آزاد کنم.« امامی با قاطعیت جواب می دهد که ما نه 
جیره خوارانگلیس هستیم و نه خبرچین آن ها! پس از شنیدن جواب قاطع امامی فضل 

اللهی سکوت کرده و دیگر دنبال کار را نمی گیرد.1  

چگونه سازمان شوراها متالشی می شود 
1۵ بهمن1327دردانشگاه تهران ناصر فخرآرائی به شاه تیراندازی می کند و بالفاصله 
درکشوراعالم  نظامی  حکومت  حادثه،  این  درپس  می شود.  دفترکشته  سرتیب  توسط 
می شود. فرماندار نظامی و شهربانی هرگونه تجمع و گردهمآئی را ممنوع کردند و 
حزب توده ایران را غیر قانونی اعالم می کنند. فعالین کارگری، تعدادی از رهبران، 

اعضا و طرفداران حزب توده و آزادیخواهان دستگیر و روانه زندان می شوند.

رسیده  خود  اوج  به  نظامی  حکومت  مامورین  توسط  ببندها  بگیر  که  درشرایطی 
بود و خبرچین های شهربانی به هرسوراخی سرمی کشیدند، به پیشنهاد امامی با هدف 
شهربرقرار  درجنوب  خانه ای  اجاره  با  کمونی  زندگی  یک  درهزینه ها  صرفه جوئی 
می شود. درآن شرایط حکومت نظامی زندگی باهم، نه تنها پوشش مناسبی برای کار 
مخفی نبود، عالوه براین که برای مردم محله شک برانگیز بود بلکه کنجکاوی آنان 
را برای سر درآوردن از کارما را تحریک می کرد. اگرشیوه زندگی کمونی باقرامامی 
ما  درباره  توده  ازسوی حزب  منتشره  مخفی«  بولتن  دریک  که  درکنار»مقاله ای  را 
]سازمان شوراها[ نوشته شده بود. پس ازیک مقدارآسمان و ریسمان بافتن درباره گروه 
و به ویژه درباره شخص باقر امامی،... سرانجام آشکارا این پرسش را پیش کشیده بود 
که: اگر به راستی این دار و دسته خود کارگزار پلیس نیستند پس چرا پلیس آن ها را 
دستگیر نمی کند؟ زندگی به اصطالح کمونی درشرایط حکومت نظامی و بی توجه ای 

به مسائل امنیتی سرانجام باعث دستگیر تعداد زیادی ازاعضای گروه شد.

انکار  را  چیز  همه  دربازجوئی  و  دستگیرمی شود  آلبرت   1329/۵/1۵ درتاریخ 
می کند. و درمقابل پرسش های بازجومی گفت من نمی دانم شما از چه چیزی صحبت 
می کنید. در بازداشت آلبرت را با امامی رو برو می کنند. بازجو از امامی می پرسد 
»این آقا را شما می شناسید؟« امامی خیلی آرام با تکان دادن سر پاسخ مثبت می دهد. و 
با زرنگی و تسلط و آگاهی کامل به شگردهای ضد پلیسی که دربازجوئی ازخود نشان 
می داد با حالتی بسیارجدی به بازجو گفت: آقای بازجو اجازه بدهید تا من این جوان 
را راهنمائی کنم و به او پند و اندرز به دهم تا خودش به آسانی همه چیز را به پذیرد. 
امامی رو به آلبرت رفیق نه ترس همه چیز را بگو، از چه می ترسی؟ مگر ما همگی 
گروه تشکیل دهنده نویسندگان نشریه – به پیش – نیستیم؟ مگرافراد دیگری که اسم شان 
در فهرست اسامی در نزد پلیس است همه شان روزنامه فروش ما نبودند؟ من متوجه 

1 - خاطرات آلبرت ازص82 تا 91 
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شدم جریان بازجوئی ها از چه قرار بوده و من چه باید بگویم. بازپرس در یک لحظه 
متوجه قضیه شد بالفاصله حرف امامی را قطع کرد و شروع به پرخاش به او کرد.

هیچ کدام از رفقا نه پذیرفته بودند که عضو یک سازمان مارکسیستی چپ هستند. 
آن ها خود را گروه تشکیل دهنده و نویسندگان روزنامه »به پیش« معرفی کرده بودند 
و دیگراعضاء سازمان را که فهرست اسامی شان در دست پلیس افتاده بود روزنامه 

فروش معرفی کرده بودند.   

 با دستگیری اعضای سازمان شوراها، شیوه برخورد رهبری به ویژه باقرامامی در 
بازجوئی ها و دادگاه به اختالفات داخلی دامن زد و باعث جدا شدن رفقا پیروزجو و 
متین دژ ازسازمان شد. علی اکبرمتین دژ بعد از آزادی از زندان به حزب توده می پیوند 
و در9 اسفند 1331در یک تظاهرات ضد دولتی دراثر شلیک گلوله های دشمن طبقاتی 
جان می بازد. حسن پیروزجو به درخواست آلبرت علت جدائی از امامی و سازمان 

شوراها را به منظور کسب تجربه ی نسل حاضر از گذشته چنین بیان می  کند:  

که  را  خانوادگی  پناهگاه  که  بود  این  او)امامی(  به  ما  ایراد  و  انتقاد  نخستین   -1
طبیعی ترین پوشش برای ادامه کار پنهانی بود از ما گرفت و همه مان را دریک خانه 

تیمی در نقطه ای از جنوب شهر گرد آورد.

حال اگرتو ترکیب افرادی را که درآن خانه از پیر و جوان، زن و مرد کارگر و 
روشنفکر، مسیحی و مسلمان گرد آمده بودند درنظربگیری خوب منظور مرا میفهمی... 
رفیق پیروزجو درادامه می نویسد: اگر شعور و تجربه ما جوانان به آن اندازه نبود که 
متوجه این نکات باشد ولی امامی که درآن زمان چهل و هفت یا هشت سال داشت، 
مدتی درگیر کارهای جاسوسی که سخت ترین پنهان کاری را ایجاب می کند بود، سال ها 
در زندان رضا شاهی به سر برده و با کمونیست های با تجربه ای چون پیشه وری در 

معاشرت و بحث و گفتگو بود چطور و چرا این را که از بدیهیات است، نمی فهمید.

حتی زنگ خطرهای گوناگون و پی در پی به صدا درآمد به گونه ای که جوانان کم 
تجربه ای چون من وعلی را نیز هشیار ساخت، به رغم فشارها باز لجوجانه به همین 
وضع ادامه داد. از این بخش نتیجه می گیرم که  اگرما به راستی هیچ گونه فعالیت 
سیاسی، تشکیالتی هم در آن زمان نداشتیم باز نفس خود این گردهمآئی با آن ترکیب، 
درآن شرایط و درآن محل به تنهائی کافی بود که توجه پلیس را جلب و موجب لو رفتن 
ما شود. توجیهی که امامی برای این زندگی کمونی یا خانه تیمی ارائه می داد این بود  
که بدین وسیله درهزینه زندگی صرفه جوئی شده و...کمکی که ازمادرش خواهد گرفت 
این روزنامه در  امکان خواهیم داشت یک روزنامه منتشرسازیم. چگونگی نشر  ما 
آغاز روشن نبود و مورد گفتگو نیز قرار نگرفت اما درعمل نه از این صرفه جوئی، 
پول چشم گیری به دست آمد و نه از کمک مالی مادر امامی خبری شد. امامی باز راه 
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ناشیانه ای یافت و آن این بود که او)امامی( چون ازجادوگری و رمالی و فال گیری و 
طلسم نویسی به خوبی آگاهی داشت، پس بهتر است برای به دست آوردن پول به شهر 
مشهد که یک شهرمذهبی و مردم آن خرفاتی هستند برود تا از این راه پول زیادی به 
دست آورده و دوباره به تهران باز گردد. پیروزجو در ادامه می پرسد:  آیا برای کسی 
که خود را یک انسان به راستی کمونیست می داند بهره برداری ازعقاید خرافی مردم 
و حتی دامن زدن به آن کار، اصوالً کار درستی است یا نه؟ به عقیده من]پیروزجو[ 
مطلقأ درست نیست. درادامه نامه پیروزجو به آلبرت آمده است: من ]پیروزجو[ وعلی 
اکبرمتین دژ با مطالعه جزوه وظایف سوسیال دموکرات های روسیه نوشته لنین به این 
نتیجه رسیدیم اگر الزم شود که در آن شرایط یک روزنامه منتشر سازیم بهتر است این 
روزنامه مخفی و درآغاز درنسخه ی معدود برای خود سازمان و تا حد امکان برای 

افراد بیرون از سازمان باشد. ما این برداشت را با دوستان درمیان گذاشتیم . 

امامی دست از پا درازتر وآن هم دراثر پافشاری ما ازمشهد بدون هیچ نتیجه ای برگشت 
و با تبانی با جناب مهندس ]پیروزی[  ازبحث های ما با رفقا یک پرونده برای ما ساخت 
که بله! درغیاب من دست به فراکسیون بازی زده و می خواستید فالن و بهمان بکنید که 
خوشبختانه در این میان هشیاری برخی از رفقا مانع از موفقیت توطئه آن ها شد. در 
دادگاهی که درخانه تشکیل شد جناب مهندس نقش دادستان و امامی نقش رئیس دادگاه و 
داور نهائی را ایفا کردند وهرچه تهمت وعقده داشتند روی سر من و علی خالی کردند.  

خالصه به هر روی پیشنهاد ما درباره روزنامه تخطئه و کنار گذاشته شد و قرارشد 
که  بپوشد  عمل  جامه  شرایط  درآن  علنی  روزنامه  یک  انتشار  برای  امامی  پیشنهاد 
پوشید درانتشار روزنامه رفیق آرام که قلم شیوائی داشت. کنارگذاشت و برعکس به 
بود میدان می داد که خود جای سخن  پیروزی که فردی سطحی، خودنما و جنجالی 
بسیار دارد. نخستین زنگ عبارت از مقاله ای بود که دریک بولتن»مخفی« منتشره 
از سوی حزب توده درباره ما نوشته شده بود و آشکارا این پرسش را پیش کشیده بود 
که : اگر به راستی این دار و دسته خود کارگزار پلیس نیستند پس چرا پلیس آنها را 

دستگیرنمی کند؟

این کار حزب توده یک پرووکاسیون پلیسی خطرناک و وحشت زا بود که میبایستی 
ما را فوراً بیدار می کرد و به یک واکنش تند که عبارت از ترک آن خانه لعنتی ... 
وادار می کرد که نکرد، پافشاری وهشدارهای ما نیز کوچکترین اثری در امامی نداشت 

و گوشش به این حرف ها بدهکار نبود.

نزدیک های  امامی  که  روز  یک  بود  آن  راوی  امامی  خود  که  بعدی  خطر  زنگ 
غروب به خانه بازگشت، گفت: هنگام آمدن احساس کردم کسی مرا درتمام طول مسیر 
تعقیب می کند. اوحتماً باید عامل پلیس باشد. به دنبال شنیدن آن مطلب باز هشدارهای ما 
به جائی نرسید و کارها مطابق میل و نظر امامی به همان روال پیش ادامه پیدا کرد. 
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سومین و مهم ترین زنگ خطر این بود: یکروزعصرمن متین دژ... برای پخش]به 
پیش[ ازخانه بیرون می رفتیم یک افسرشهربانی... با زن همسایه یکی ازخانه های دست 
چپ پچ و پچ و گفتگو می کند و با دست خانه ی ما را نشان می دهد.  موضوع را با رفقا 
درمیان گذاشتیم ... و گفتیم با این همه زنگ خطرهای پی درپی نه تنها دیوانگی بلکه 
خیانت است که باز ما دراین جا بمانیم مگر این که از پیش تصمیم گرفته باشیم که به 
زندان برویم و فعالیت هایمان تعطیل شود. امامی زیر بار نرفت که نرفت... من ومتین 
دژ از زمانی که متوجه پشت گوش انداختن های امامی و قطعی بودن گرفتاریمان در 
آینده نزدیک شدیم، پیشنهاد کردیم که درصورت دستگیری، ما مطلقأ نام رفقائی را که 

خود را کنارکشیده اند به پلیس نگوئیم.
برای پوشاندن جنبه کمونیستی– تشکیالتی کارمان من درجیپی که ما را شب دستگیری 
به شهربانی می برد زیر لبی چند کلمه هیئت تحریریه درمیان گذاشتم و جمع اعضای 
شورای مرکزی را اعضاء هیئت تحریریه روزنامه»به پیش« و بقیه را روزنامه فروش 
معرفی کنیم. باورکن هماهنگی و سنجیدگی پاسخ های ما در برابر پرسش های بازجویان 
آن چنان بود که همه آن ها ... اصالً نمی توانستند دریابند که این وضع ناشی از چیست؟ 
امامی را درهمان نخستین شب دستگیری ازما جدا کرده بودند. درآخرین لحظات ما 
با جریانی روبرو شدیم که سخت برایمان شگفت آور و تکان دهنده بود! بازجوها از 
ما درباره دو نفر از رفقائی که نه با ما دستگیرشده بودند و نه نام و مشخصات آن ها 
درجائی نوشته شده بود. پرسش می کردند. آن دو نفر تو ]آلبرت[ و آرام بودید. همه به 
ویژه من، سخت تکان خوردیم ... بعد که به زندان برگشتیم معلوم شد که این دسته گل 
را نیز باز خود امامی به آب داده است. پیروزجو درخاتمه با جمعبندی از گذشته به 
آلبرت آوانسیان می نویسد: اگریادت باشد درهمان زمانی که در زندان موقت بودیم، پس 

از این که دادگاه تجدید نظرمان نیز تمام شد.... 
بودن  توجه را جلب می کرد سطحی  به ویژه  آنچه  این گفتگوها  در زندان قصرچون 
بحث ها و پرداختن به مسائل فرعی و دست دوم و در نتیجه راه حل هائی در هر زمینه 
که  طرحی  در  نداشت.  ما  گذشته  کارهای  با  کیفی  تفاوت  یک  وجه  هیچ  به  که  بود 
امامی ارائه می داد پیشنهادهایی دور محور این مسائل می گشت که مثالً فالن نام قبلی 
بهمان نام را روی سازمان بگذاریم یا به جای فالن کتاب بهمان کتاب دیگر را، یا حق 
عضویت چه باشد. همه چیز بود جز یک بازنگری انتقادی به معنی گسترده و درست 
این واژه، یافتن و تهیه برنامه ای که برپایه یک تحلیل مشخص ازشرایط عینی جامعه 
ایران و نیازهای آن و روشن کردن ریشه های اشتباهات گذشته خودمان و جریان های 
چپ دیگر به عمل آمده باشد. امامی اشتباهات خود ودیگران را به ویژه بدین گونه توجیه 
می کرد که فرمول معادله ای که کمونیست های قدیمی برای ما باقی گذاشته اند یک جایش 
کمبود داشته که ما درآغاز نمی فهمیدیم و بعد متوجه شدیم که باید معادله را عوض کرد 
و غیره و غیره...  بنابراین دورنمای کاری که او ]امامی[ و شما پس از بیرون رفتن 
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از زندان قرار بود پیش بگیرید برای ما حکم یک نمایش تکراری را داشت که باز از 
آغاز تا پایان زاده هوس و تخیالت باقر امامی بود و بس1.

هسته کمونیستی ایران »یکا«
باقرامامی درسال1332با گذراندن دو سوم دوران محکومیت خود در زمان نخست 
تاسیس هسته  برای  او تالش  آزادی  با  آزاد می شود.  از زندان  وزیری دکتر مصدق 
کمونیستی ایران »یکا«2 شروع می شود. آلبرت آوانسیان می نویسد»تشکیالت جدید به 

نام»هسته کمونیستی ایران «)یکا(2 نام گذاری شد. 

آغاز فعالیت گروه »یکا« مصادف بود با کودتای امپریالیستی 28مرداد حزب توده با 
داشتن پایگاه توده ای در بین کارگران، با نفوذی که در ارتش، شهربانی و با امکاناتی 
که درسراسر ایران داشت می توانست کودتا را همان طوری که وعده داده بود به ضد 
کودتا تبدیل کند. اما منتظر اجازه برادر بزرگ بودن فرصت تاریخی را از دست داد 
در نتیجه تعداد زیادی از مبارزین نه درمیدان نبرد بلکه دربرابرجوخه های اعدام و یا 
در زندان زیر شکنجه جان دادند. بی عملی فرصت طلبانه حزب توده و درهم  شکستن 
رهبری و بخشی از کادرهای باالی حزب توده در برابر رژیم شکنجه ستم شاهی، تاثیر 
روانی بسیار مخرب و کشنده ای بر روحیه مبارزان و انقالبیون آن دوره و به طور کلی 
درمیان توده مردم ایران به جای نهاد. مهدی اخوان ثالث فضای این دوره را درشعر 

زمستان به تصویر کشیده است: 

   سالمت را نمی خواهند پاسخ گفت 

                                       سرها در گریبان است.
  کسی سر بر نیارد کرد پاسخ  گفتن و دیدار یاران را .

 .....  
  و گر دست محبت سوی کس یازی،
  به اکراه آورد دست از بغل بیرون ؛

  که سرما سخت ، سوزان ست .
.....  

  سالمت را نمی خواهند پاسخ گفت
  هوا دل گیر، درها بسته، سرها در گریبان، دست ها پنهان،

  نفس ها ابر، دل ها خسته وغمگین،

1 - نقل از خاطرات البرت ص 98 تا10۵
2 -  »یكا« مخفف یادرو كمونیستی ایران و یادرو در زبان روسی به معنی »هسته« می باشد.
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  درختان اسکلت های بلور آجین،
  زمین دل مرده، سقف آسمان کوتاه،

  غبار آلوده مهر و ماه،

  زمستان است .
در  آن  طی  امپریالیستی28مرداد1332که  کودتای  با  می نویسد:  سهرابیان  البرت 
بیشترمراکز کارگری- روشنفکری سرکوب سنگین و وحشیانه حکومت دست نشانده شاه 
- زاهدی سایه افکنده بود. درچنین فضائی کارهای تشکیالتی ما به کندی هرچه بیشتر پیش 
می رفت؛ ما برنامه ای برای ارتباط با کارگران راه آهن، اتوبوسرانی تهران و کارگران 
یافت و  با کارگران چاپخانه گسترش  ]آلبرت[  ارتباط من   ... تنظیم کرده  رشته چاپ 
ازموفقیت بیشتری برخودارشد به طوری که من توانستم با تعداد قابل توجهی ازکارگران 
چاپخانه ارتباط برقرارکنم. پس از آن در برگزاری پنهانی و یا نیمه پنهانی اول ماه مه 
همراه  حدود پنجاه تا شصت نفر از کارگران به کرج رفته به جشن سرو می پرداختیم. 
من دراین تجمعات درباره تاریخچه اول ماه مه و اهمیت این روز سخنرانی کردم . 
وقوع  به  مهمی  رویداد  سال های1337-1336در»یکا«  دربین  یعنی  دوران  درهمین 
پیوست که انعکاس آن می تواند با ارزش و آموزنده باشد. شاه که درآن دوره سازمان 
وسایر  ساواک  ارتش،  تا  می کرد  تالش  بود  کرده  سرکوب  را  توده  حزب  افسران 
تهاجم  کند.  تقویت  برجامعه  تحمیل یک سکوت جهنمی  برای  را  ارگان های سرکوب 
همه جانبه دستگاه های امنیتی موجب شد که ما تصمیم به خواباندن موقت فعالیت های 
ما  رفقای  از  بخشی  که  می گرفت  آن صورت  برای  تدبیر  این  بنماییم.  تشکیالتی مان 
ازطریق  سرکوبگران  که  می دادیم  امکان  و  داربودند  سابقه  و  شده  شناخته  ازافراد 
درهمین  کنند.  و سرکوب  را کشف  ما  فعالیت  شده  شناخته  ازسرنخ های  بهره برداری 
دوره بود که یک فرد آمریکائی همراه با یک مترجم فارسی که خود را ژرژ معرفی 
می کرد به دیدار امامی آمدند. مترجم خود را از اقلیت آسوری معرفی می کرد وعنوان 
می کرد که این فرد آمریکائی برای انجام برخی پژوهش ها به ایران سفر کرده است.  
ماجرای این مالقات را ما ]اعضای یکا[ از زبان امامی شنیده ایم. امامی می گفت که فرد 
آمریکائی خود را به عنوان یک محقق معرفی می کند که دولت آمریکا برای بررسی 
دولت  چون  و  است   کرده  اعزام  ما  کشور  به  ایران  آبادانی«  و  راه های»سازندگی 
آمریکا بر آن است که برای سازندگی و آبادانی ایران سرمایه گذاری هنگفتی انجام دهد 
بنابراین در پی شناخت دقیق تری از مسائل ایران است در ادامه فرد امریکائی می گوید 
که ما مطالبی درمورد ایران درمطبوعات خوانده ایم واکنون می خواهیم درمورد صحت 
وسقم آن ها تحقیق کنیم. او از امامی می پرسد که آیا او یک کمونیست است؟ و آیا دارای 
تشکیالتی کمونیستی است؟ امامی بالفاصله خطر را دریافته و با زرنگی و تسلط کامل 
با آرامش کامل می گوید.... من یک کمونیست هستم ولی یک کمونیست تک و تنها. 
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»آمریکائی« چرا تک و تنها؟ امامی که دست حریف را خوانده بود پاسخ می دهد: ما 
درکشوری زندگی می کنیم که به لحاظ اقتصادی – اجتماعی بسیارعقب مانده و رشد 
اقتصادیش تقریبأ برابر با صفر است. هفتاد و پنج درصد مردم کشورمان بیسواد هستند. 
خان  هرچه  و  می کنند  فرمانروائی  خان ها  آن  روستاهای  در  که  است  کشوری  ایران 
بگوید دهقانان از آن تبعیت می کنند؛ درشهرها هم آخوندها به نمایندگی ازطرف خدا فتوا 
صادرمی کنند؛ زنان که نیمی از جمعیت کشور را تشکیل می دهند هیچ گونه حقی برای 
انتخاب کردن و انتخاب شدن ندارند. به زن به مثابه موجودی نگریسته می شود که باید 
بچه زائیده و در آشپزخانه پخت و پز کند. چگونه می توان در چنین شرایطی اندیشه های 
مارکسیستی را به کاربست از طرف دیگر ازمن نیز سنی گذشته وجوان نیز نیستم که 
خود را برای سال های طوالنی برای پیکار سیاسی آماده کنم. بعداً ما به نکته ای پی بردیم 
این فرد آمریکائی نه یک پژوشگر بلکه از مستشاران آمریکائی است و درجه سرهنگی 
آمریکائی  مستشار  با  امامی  شده  حساب  برخورد  نظرما  از  داشت.  امریکا  درارتش 
موجب شد که او امامی را به صورت یک مارکسیست بی آزار و آرام ارزیابی کند.1 

بعد ازکودتای 28مرداد عده ای ازاعضای حزب توده با مواضع گاه متضاد در اعتراض 
فعالین  از  نیا  وعلی  ستارزاده  حمید  کردند.  گیری  کناره  ازحزب  بی عملی حزب،  به 
سابق حزب، با متشکل کردند معترضین توانستند تشکل»كارگران- دهقانان- سربازان- 
كارمندان ایران«را ایجاد کنند. درپروسه عمل با بروز اختالفات عده ای انشعاب کرده و 
»گروه انقالبی ماركسیست های ایران«)گاما( را تشکیل می دهند. گاما با - یکا- ارتباط 
ازپنج  مرکب  هئیتی  می آید.  بوجود  دوسازمان  در  وحدت  زمینه های  و  برقرارمی کند 
نفرسه رفیق از طرف یکا )رفقا حسن اردین، آوانس مرادیان و همونان عاشق( و دو 
برنامه  نویس  پیش  تهیه  مسئول  ستارزاده(  حمید  و  فشارکی  گاما)حسن  رفقای  نفراز 
اعضای  مشترک  درجلسه  اساسنامه  و  برنامه  تصویب  با  شدند.  مشترک  اساسنامه  و 
با  با موفقیت طی کرده  نهائی خود را  دو سازمان وحدت سازمانی دو تشکل مرحله 
آوانس مرادیان، حسن اردین، هونان عاشق، حسن فشارکی و ستارزاده  انتخاب رفقا 
فعالیت  به  )ساکا( رسمأ شروع  ایران«  کارگران  انقالبی  کمیته مرکزی،»سازمان  به 
انجام اصالحات ارضی و تغییراوضاع اجتماعی، اقصادی و  می کند. دردهه13۴0با 
توانستند  درساکا  متشکل  فعالین  یافت.  تغییر  نیز  ساکا  سازمانی  فعالیت  جامعه،  بافت 
گسترش  با  آورند.  بوجود  تشکیالتی  هسته های  اصفهان  و  مشهد  درشهرهای  ابتداء 
فعالیت، ساکا توانست درشهرهای اراک، تبریز، قزوین، کاشان، شهرکرد و بجنورد 
درکارخانجات  کمونیستی  برایجاد هسته های  تمرکز  دهد.  تشکیل  کمونیستی  هسته های 
انقالبی کارگران توانست در  این سیاست سازمان  اولویت های ساکا بود، براساس  از 
زمان اوج قدرت جهنمی ساواک عالوه بر کارگاه های کوچک و متوسط درکارخانجات 
ناسیونال  ایران  اراک،  سازی  ماشین  تبریز،  سازی  درماشین  ازجمله  کشور  کلیدی 

1 - برگرفته از خاطرات البرت ص129تا138133۶ 
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آهن، برق مرکزی، هسته های  آهن اصفهان، راه  فعلی(، ذوب  )ایران خودرو  تهران 
کمونیستی را سازمان دهد. ساکا در زمینه پیشبرد برنامه های خود با گروه فلسطین، 
گروه جریان1  تماس برقرارکرده بود. درسال13۴9تعدادی ازاعضاء ساكا دراصفهان 
تحت تاثیر پیروزی انقالب کوبا و مبارزات چه گوارا در بولیوی ازسازمان جدا شده 
شعبه  صادرات  بانک  مصادره  متعاقب  می آورند.  روی  مسلحانه  مبارزه  مشی  به  و 
احمد معینی عراقی و  نوابخش،  – مارنان- درشهراصفهان و دستگیری رفقا محمود 
اصغر فتاحی- ساكا - زیرضرب رفت. دراین مقطع ستارزاده پیشنهاد انحالل سازمان 
را می دهد ومی گوید: بعداز گذراندن این موج و برطرف شدن خطر با فرد فرد اعضاء 
و طرفداران درصورت ضرورت تماس برقرار می کنیم. در مقابل این پیشنهاد عده ای 
از رهبری بر این نظر بودند که نه باید سازمان را منحل کرد. هر دو نظر به اطالع 
نظر  شدن  ازمشخص  بعد  دادند.  رای  دوم  نظر  به  اکثریت  شد.  ارائه  سازمان  بدنه 
که  این  علیرغم  کردند.  ترک  را  سازمان  طرفدارانش  و  ستارزاده  سازمان،  اکثریت 
در  او  داشت.  تماس  سازمان  مرکزیت  با  ولی  بود  کرده  ترک  را  ستارزاده»ساکا« 
تماس با رفیق آلبرت می گفت از طرف شاخه اصفهان درخطرم. با دستگیری فریدون 
ستارزاده و پدرش حمید ستارزاده و بخشی از مرکزیت سازمان، اولین ضربه به ساکا 
با ساواک وارد معامله می شود و کروکی ساکا را دراختیار  وارد می شود. ستارزاده 
ساواک قرارمی دهد و به طور موقت آزاد می شود. ساواک طی چند روز همه اعضای 
سازمان را دستگیرمی کند. در اواخر فروردین13۵0 با حمله ساواک به درمانگاهی که 
رفقای ساکا برای پوشش فعالیت خود تاسیس کرده بودند، رفقا دکتر فشارکی )جراع 
عمومی(، دکتر ابطحی )پزشک کودکان( و ستارزاده )پزشک یار( دستگیر و ضربه 
با دستگیری رفیق فیروز گوران در روز2۶ فروردین  نهائی به ساکا وارد می شود. 

13۵0به فعالیت ساکا خاتمه داده شد.2   
از کروژوک ها تا ساکا وبرخورد نیروها به آن ها  

ازگذشته  آموختن  با هدف  بایستی  کارگری  و  کمونیستی  جنبش  بررسی  و  مطالعه 
جهت هموار کردن راه برای درهم شکستن ماشین دولتی بورژوازی و به دست گرفتن 
قدرت سیاسی توسط طبقه کارگر صورت بگیرد. ازاین منظر برای روشن شدن حقایق 
تاریخی بایستی تمام شواهد وعملکردها منطبق بر واقعیت ها به دور از تنگ نظری و 
حرکت از منافع گروهی به شیوه دیالکتیکی بررسی شود. درغیر این صورت، هرگونه 
بررسی جنبه غیرعلمی به خود می گیرد و بدون شک نه تنها نمی تواند چراغ راه آینده 
باشد، بلکه چه بسا باعث گمراهی جویندگان راه رهائی ازسلطه سرمایه داری شود. 
هرمخالف  به  توده  حزب  است.  ومخرب  غیرعلمی  مخالفین  به  توده  حزب  برخورد 

1 - گروه جریان ) پروسه مارکسیست – لنینیست ایران( بعد از کوتادی 28مرداد توسط اعضای حزب 
توده و فرقه دموکرات آذربایجان که به عملکرد حزب و فرقه انتقاد داشتند در سال 133۶ شکل گرفت. 

دنباله درصفحه بعدپیروزجو پس از جمعبندی از کروژوک ها همراه با محمود توکلی از اعضای فرقه دموکرات 
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خود مهر جاسوس امپریالیسم ،عامل بیگانه، مشکوک و... می زند. متاسفانه این شیوه 
مخرب اتهام و تهمت زنی به مخالفین نظری از حزب توده به سایر نیروهای سیاسی 
سرایت کرده است. و متاسفانه شوروی بدون تحقیق و بررسی دردفاع از حزب توده 
دربین  است.  گذاشته  تمام  سنگ  توده  حزب  مخالف  نیروهای  کردن  درتخته  ایران 
 سال های1320تا 132۵ که ارتش سرخ درایران حضور داشت - علی اف - كنسول 
شوروی درپاسخ به اعتراض امامی به پخش گفتار رادیو مسكو درباره كروژوك ها 
از  شما  انتقادات  و  توده  حزب  علیه  شما  انتقادات  و  نوشته ها  تمامی  رفیق  می گوید: 
روش ها و سیاست های اتحاد شوروی را كه از موضع یك جریان آزاد و پاك اندیش و 
معتقد به آرمان های طبقه كارگر نوشته شده است به مسكو فرستادم. اما می دانم كه آن ها 
زیر خروارها مدرك و اسناد بایگانی شده، خاك خورده و خواهند پوسید. علت هم بسیار 
روشن است. زیرا شوروی حزب توده را به رسمیت شناخته و بنابراین حاضر نیست 
از هیچ گروه  و سازمان چپ دیگری چیزی بشنوند. متاسفانه تالش تو حاصلی ندارد 

و فریاد تو را كسی نخواهد شنید. 1

بیژن جزنی در كتاب - تاریخ سی ساله - در ارزیابی از كروژوك ها تا ساكا می نویسد: 
باقرامامی فرزند یك خانواده اشرافی بود كه توسط معلم خود با افكار سوسیالیستی آشنا 
درشوروی  امامی  رفت.  شوروی  به  ازانقالب  پس  ماركسیسم  آموختن  برای  و  شد 
ایران بازگشت ولی داخل حزب كمونیست نشد و شبكه ای را  آموزش هائی دید و به 
بوجود آورد كه دراوائل دهه دوم حكومت رضا شاه به اتهام جاسوسی برای شوروی 
كشف و افراد آن بازداشت شدند. امامی از اعدام گریخت و به حبس ابد محكوم شد. در 
زندان با اعضای حزب كمونیست و بعدها با گروه ۵3 نفر آشنا شد. پس از شهریور آزاد 
شد و درجنب حزب توده شروع به فعالیت كرد. امامی طی مدت زندان از یك فرد متهم 
به جاسوسی موضع خود را به یك فرد سیاسی تغییر داد. این موضع را پس از آزادی 
حفظ كرد تا مقارن تشكیل اولین كنگره حزب توده درسال23 امامی در درون حزب 
مسائلی را مطرح كرد كه همه آن ها تاكید در ضرورت آموزش ماركسیسم - لنینیسم 
ایدئولوژی حزب مربوط می شد.  به عنوان  كارگر  ایدئولوژی طبقه  واعالم  درحزب 
حزب توده دراین مدت به امامی اجازه داد كه در درون یا بهتر بگوئیم درجنب حزب 
كالسی برای آموزش ماركسیسم تشكیل دهد ولی پس از كنگره اول كه حزب رسماً 
موضع خود را تعیین كرد امامی از آن جدا شد وعده ای را نیز به نام كروژوك  ... جمع 
آذربایجان از پایه گذاران این گروه بودند. گروه جریان در زمینه کار تئوریک و تحقیقی فعال بود. با 
انشعاب درسال13۴2 گروه جریان عمأل منحل شد و اعضای آن به صورت محفلی به فعالیت مطالعاتی 
تا سال13۵0 ادامه دادند. یکی از محفل های گروه در سال 13۴9 دفاعیات شکرهللا پاکنژاد از گروه 

فلسطین را تکثیر و پخش کرد
2  از صفحه قبل - برگرفته از دفترهای بیداری

1 - خاطرات آلبرت ص 28۴ و 28۵
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كرد و به تبلیغ نظرات خود پرداخت. حزب توده كروژوك را محكوم كرد و درمحافل 
شوروی نیزامامی را مرتد از جنبش كارگری اعالم كردند ولی امامی به فعالیت خود 
ادامه داد. مقارن این جریان، جریان دیگری از جانب آپریم در حزب توده بوجود آمد 
كه از نظر موضع گیری نزدیك به جریان امامی بود. آپریم مسئله آموزش ایدئولوژی 
طبقه كارگر را ضروری دانسته و خواستار ایجاد یك هسته پیشرو و با انضباط از 
درموقع  و  زده  قدرت  اعمال  به  دست  رژیم  درمقابل  بتواند  كه  بود  حزب  نیروهای 
مقتضی عملیات مسلحانه برپا كند. حزب، مشی آپریم را چپ روی خواند و نخست او را 
ازحزب با مسالمت راند وهنگامی كه آپریم وهمكارانش زیرعنوان »آوانگاردیست ها« 
معروف شدند و از طرف حزب توده مورد حمله قرار گرفتند ولی آپریم به كار خود 
خاتمه داد و همكارانش به حزب توده بازگشتند. كروژوك ها پس از جدائی به فعالیت 
تئوریك پرداختند و از ایفای نقش سیاسی درجامعه باز ماندند. موقعیت حزب توده و 
گرایش ها و نظرات امامی آنها را به یك محفل تئوریك صرف تبدیل كرد.كروژوك ها 
تفاوت ماندند و به تدریج تحلیل رفتند. پس  انشعاب ملكی بی  آذربایجان و  در وقایع 
از بهمن 27 امامی كه صحنه را خالی می دید افرادی را كه برایش مانده بود جمع 
كرد و فعالیت تازه ای را آغاز كرد. این بار امامی نام )شوراها( را بر خود گذاشت.

  درسال 28 نشریه ای منتشر كرد به نام »به پیش« این نشریه با رنگ سرخ چاپ 
می شد و درست هنگامی كه حزب توده درحال عقب نشینی بود رنگ و بوی تند و 
تیزی داشت. پلیس امامی و همكارانش را بازداشت كرد.از جمله همكاران امامی در 
این مرحله این افراد بودند: پیروزی، متین دژ، پیروزجو، بسطامی، آوانس مرادیان، 

آلبرت سهرابیان و دیگران. 

امامی به پنچ سال زندان محكوم شد و همكارانش به سه سال زندان و كمتر. امامی 
درسال31 با دو سال تخفیف آزاد شد. دراین مدت دوباره حزب توده قدرت گرفته بود 
و در پلنوم كمیته مركزی ماركسیسم-  لنینیسم به عنوان ایدئولوژی حزب اعالم شده 
یا حزب طبقات  ایران  كارگر  به عنوان حزب طبقه  توده  برسراعالم حزب  و بحث 
زحمتكش بود. عده ای از همكاران امامی به حزب توده پیوستند از جمله پیروزی و متین 
دژ. دراواخر1331)مقارن فوت استالین( متین دژ دریك برخورد خیابانی براثراصابت 
گاز اشك آور به شهادت رسید. امامی پس از آزادی، فعالیت های مشكوكی كرد. او با 
اداره آگاهی تماس گرفت و ازاین پس تماس خود را با محافل پلیس حفظ كرد. عده ای 
ازهمكاران قدیمی امامی از این تماس ها خبر داشتند ولی امامی تماس خود را جنبه ضد 
اطالعاتی داد و قصد خود را كسب اطالعات از پلیس و فریب دادن آن اعالم كرد. 

دراین موقع امامی»یارد« كمونیستی ایران را بوجود آورد. »یارد« در زبان روسی 
به معنی هسته است. مخفف این عنوان كلمه » یكا« می شود.  امامی برای تعلیم افراد 
آثار مستقیم ماركسیستی استفاده می کرد. خودش رساله ای نوشته  كمتر از كتاب ها و 



226

جنبشطبقهکارگراریان

بود به نام »الفبای ماركسیسم« كه آن را بارها مورد تجدید نظر قرارداد. دراین رساله 
افرادی كه تحت  بود.  ارائه شده  لنینیسم  ازماركسیسم-   ناقص  برداشتی مسخ شده و 
تعلیم امامی قرار می گرفتند بزودی خصلت های مبارزه جویانه را از دست می دادند و 
تبدیل به عناصری بی عمل و نظرباف می شدند. این نحوی تعلیم و تربیت با مقاصد و 

برنامه های امامی هماهنگی داشت.

 پلیس ازهمان نخست از وجود»یكا« اطالع داشت. پس از28مرداد تماس های اصلی 
»یكا« ادامه داشت. از سوی دیگر امامی خود با گروه دیگری كه درتاسیس آن نقش 
اساسی داشت، همكاری داشت. این گروه زیرعنوان »ك.د.س.ک.الف« یا )كارگران، 
دهقانان، و سربازان كمونیست ایران( افرادی را جمع كرده بود. امامی كه با ساختن 
این عناوین می خواست كمبودهای اساسی این گروه ها یعنی كمبود عناصر مبارزاتی 
را درآن ها ]برطرف[ بكند سرانجام دو جریانی را كه بوجود آورده بود درهم ادغام 
پیوستند.  به »یكا«  بودند كه  نیا از مسئوالن »كد سكا«  كرد. حمید ستارزاده وعلی 
پس از چند سال درجریان وحدتی كه بوجود آمده بود بی انضباطی روی داد وعده ای 
انجام می گرفت  پلیس  بازی ها كه زیرنظر  این خیمه شب  نام »گاما«جدا شدند.  زیر 
همچنان ادامه داشت. طی این سال ها افرادی به این گروه ها كشیده شدند، ومحیط مسموم 
كننده این روابط به تدریج از آن ها عناصری حراف با برداشت های بیگانه با روح و 
جوهر ماركسیسم- لنینیزم و حتی بیگانه با تئوری های اصیل ماركسیسم- لنینیسم بوجود 
می آورد. امامی درحالی كه فرتوت شده و خصوصیات اخالقی زشتی از خود نشان 
می داد و درحالی كه دریك رشته روابط  گروهی محفلی و پلیسی گیركرده بود، در 
اوائل سال 13۴۶ خودكشی كرد. در اوائل سال 13۴7» یكا « و»گاما« كه از یكدیگر 
را  ایران  كمونیست های  انقالبی  سازمان  و»ساكا«  شدند  ادغام  درهم  بودند  شده  جدا 
بوجود آوردند. كادر مركزی »ساكا« درآخرین دوره فعالیتش از افراد زیر تشكیل شده 

بود: حمید ستارزاده، هونان عاشق، فشاركی، اردین، گوران. 

ساكا در تهران، مشهد و اصفهان و دیگرشهرها شبكه هائی بوجود آورده بود. در 
این شبكه ها برنامه اصلی همچنان كادرسازی بود. عده ای ازافراد ساده و صادق كه 
به تورافراد كهنه كار و همكاران قدیمی امامی خورده بودند وسیله ای برای جلب افراد 
همیشه  مثل  تجربه  بی  و  ساده  افراد  این  بودند.  شده  به »ساكا«  تجربه  بی  و  جوان 
بهترین پوشش برای پنهان كردن قبح مقاصد اشخاص مزوری بودند كه خود اعتقادی 
به مبارزه نداشتند و گروه را به وسیله ای برای ارضا جاه طلبی های خود قرار داده 
بودند. ساكا مانند تشكیالت تهران، اطالعات افراد خود را ازجریان های سیاسی مخفی 
جمع می کرد و توسط عوامل پلیس كه درآن نفوذ كرده بودند دراختیار پلیس قرارمی داد. 
چند تن از اعضای موثرساكا بازداشت و آزاد شده بودند و می دانستند كه پلیس از زیر 
و روی فعالیت شان اطالع دارد. درسال13۴9عده ای ازافراد ساكا به تدریج خود را 
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از كنترل مركزیت ساكا خارج كردند و بی توجه به ماهیت و خصوصیت ساكا مشی 
دیگری درپیش گرفتند. هادی پاكزاد، عبداله مهری، دكتر طباطبائی، بهروزصنعی از 
جمله این افراد بودند كه تماس هائی با گروه های سیاسی-  نظامی گرفته در جهت مشی 
مسلحانه عمل می کردند. این عده دست به اقداماتی زدند كه عناصر قدیمی ساكا را به 
منحل شود. ولی  وحشت انداخت و موجب شد كه درنیمه دوم سال13۴9ساكا رسماً 
این انحالل نتوانست شبكه های »ساكا« را كامالً از هم متالشی كند. پلیس درتعقیت این 
جناح جدا شده از ساكا بود كه با علنی شدن جنبش مسلحانه روبه رو شد و دراین شرایط 
باقی گذاشتن شبكه ها و افراد جوان ساكا خطرناك تشخیص داده شد و پلیس شروع به 
بازداشت اعضای ساكا كرد، حمید ستارزاده كه نقش دبیری ساكا را داشت درهمان 
روزهای نخست مثل عده ای از اعضای ساده ساكا آزاد شد. اكثریت قاطع افراد ساكا 
در مراحل بازجوئی و دادگاه تسلیم شدند. به خصوص مسئوالن و افراد موثر و قدیمی 
ساكا به طوركامل تسلیم پلیس شدند. جناح مبارزی كه از ساكا جدا شده بود جداگانه 

محاكمه و به زندان های سنگین محكوم شدند.1  

آلبرت سهرابیان دربرخورد به موضع گیری وجمع بندی ازتاریخ مبارزاتی کروژوک ها 
تا ساکا درصفحه 288خاطرات می نویسد: بیاد دارم كه با رفیق جان باخته حسن اردین 
)13۶2- 1317( در زندان درباره نظریات ر. بیژن جزنی پیرامون كروژوك ها و 
گروه ساكا گفتگو می کردیم. از ر. اردین پرسیدم رفیق چرا ر. جزنی كه سال ها با ما 
در زیر یك سقف در زندان زندگی می کند برای تحقیق درباره تاریخچه سازمان ساكا 
از ما كه ازاعضای قدیمی این سازمان بودیم پرس وجو و تحقیق نكرده و مبنای تاریخ 
نگاری خود را دركتاب »تاریخ سی ساله« نظرات نادرست ر.عبدهللا مهری، كه آگاهی 
اندكی از تاریخچه ساكا و تحوالت آن داشت، قرار داد. تاریخ نگاری ر. جزنی نه 
فقط آكنده از اطالعات نادرست وغیرموثق از پیدایش كروژوك ها و تحوالت بعدی تا 
سازمان ساكا است بلكه این رفیق به خود تردیدی راه نداده است كه امامی را به عنوان 
عامل پلیس معرفی كند. شگفتا كه ما را نیزعامل پلیس ندانسته و كارگران صادق و 
ساده نامیده است؟! ر.اردین گفت: ر. جزنی برای اثبات صحت مشی مسلحانه و مردود 
دانستن به اصطالح مشی»سیاسی كاری« ما نیازی به تحقیق از ما نداشته است زیرا 
درهر صورت او باید به بطالن خط مشی ما می رسید. ر. اردین افزود، ر. جزنی برای 
دستگاه تحلیلی خود نیاز به فاكت هائی داشت كه عبدهللا مهری در اختیار وی می نهاد.

 سازمان مجاهدین خلق ایران در كتاب سازمان دهی و تاكتیك درباره ساكا نوشته 
است:  ساكا در واقع تلفیقی است از دو سازمان كمونیستی به نام های »گاما« به رهبری 
دكترستارزاده و»یكا« یارد كمونیستی ایران یارد به معنی »هسته«  به رهبری امامی.  
عهده  به  نیز  را  رهبری»ساكا«  توانست  ستارزاده  امامی،  خودكشی  از  پس  بعدها 

1 - نقل ازتاریخ سی ساله نوشته بیژن جزنی، ص102 تا 10۴
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بگیرد. ستارزاده همان كسی است كه بعد از حدود20 سال فعالیت مخفی وقتی در سال 
13۴9توانست حدود200 نفر را به دور تشكیالت خود جمع كند، همه را یك جا تحویل 
پلیس داد و درحالی كه خود و پسرش»فریدون ستارزاده« فارغ التحصیل رشته فیزیك 
دانشكده علوم دانشگاه تهران بیش از11 روز در زندان نماندند و اكنون به قرار اطالع، 
مجدداً تحت نظر ساواك شروع به كار به اصطالح مخفی سیاسی كرده اند. ولی افراد 

پائین این سازمان هر كدام به ۵ تا 10سال زندان محكوم شدند.

ستارزاده لیستی مركب از اسامی، شغل، مدارك سازمانی و كیفیت كاردانی200نفر 
همگی  و  می دهد  قرار  ساواك  اختیار  در  جلسه  یك  درعرض  را  خود  اعضای  از 
ساكا  كه  قراراست  این  از  واقعه  جریان  می افتند.  پلیس  دام  به  روزه  یك  ساكا  افراد 
شمال  به  فدائیان  با  ارتباط  گرفتن  نفربرای  دو  می شود.  منحل  سال13۴9تقریباً  در 
می روند. به علت جوپلیسی حاكم بر شمال به خاطرعملیات فدائیان، این دو نفر مورد 
سوءظن قرارگرفته و بازداشت می شوند. از نزد آنها شماره تلفن ستارزاده را در مشهد 
گیرمی آورند و او را دستگیر می کنند. وی قول می دهد كه به شرط آزادی، همه چیز 
را بگوید و بعد از این كه ساواك قبول می کند، او یك كروكی كامل از اعضای گروه 
پلیس همكاری نكرده، ولی سوابق زیادی درخیانت  با  این كه  با  امامی  رسم می کند. 
به آرمان های حزبی داشته است. وی مدتی پیش عاشق یك دختر ارمنی میشود و پول 
تشكیالت را مصرف این دختر میکند و وقتی قضیه فاش می شود خودكشی می نماید و 
بدین ترتیب راه را برای رهبری ستارزاده، همان طوركه گفته شد، كامالً بازمی کند. 
اپورتونیستی  گروه »ساكا«هنوز از قرار معلوم فعالیت سیاسی دارد و به نشرافكار 
علیه مبارزه مسلحانه و ارائه تزهای فرصت طبانه سیاسی می پردازد. الزم به یادآوری 
است كه به این ترتیب ساواك نه تنها توانست تور پلیسی خود را به وسیله این سازمان ها 
كه از باال به خودش متصل هستند پهن كند بلكه افكار اپورتونیستی و ارتجاعی سیاسی 
را به وسیله همین سازمان ها وارد مجامع روشنفكری كرده و به این ترتیب می کوشد 

وحدت فكری و نظری را در بین مبارزین دچار اخالل كند.1 

               
هادی پاکزاد:نگاهی گذرادرباره ی»ساکا«
)سازمان انقالبی کمونیست های ایران(

هادی پاکزاد: از اعضای ساکا در11 اردیبهشت 1393دربرخورد به نوشته پیمان 
ایران(  کمونیست های  انقالبی  درباره  ی»ساکا«)سازمان  گذرا  درنگاهی  زاده  وهاب 
مندرج دراخبار روزمی نویسد:»ساکا« از آغاز پیدایشش تاکید برایجاد حزب کمونیست، 
در  متاسفانه؛ غلطیدن  اما  داشت؛  آنان  آموزش صمیمانه ی  و  ازکارگران  کادرسازی 

1 - نقل از كتاب سازماندهی و تاكتیكها، ص118 تا 120 از انتشارات مجاهدین خلق ایران
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برجسته کردن مبارزه ی درون گروه ی و برون گروه ی... و فرو ریختگی در درون و 
مواجه شدن با نفوذ فراگیر پلیس بود که ساکا در اواسط سال ۴9 تصمیم به انحالل گرفت! 

پایه گذاراین سازمان شخصی به نام باقرامامی برادرناتنی امام جمعه ی تهران بود که 
درمسیر زندگی اش با افکار سوسیالیستی آشنایی پیدا می کند و دراین مسیربرای آموختن 
مارکسیسم، پس ازانقالب اکتبر، به شوروی می رود. امامی درشوروی به مدرسه ی 
آن  به  انترناسیونالیستی  براساس نگرش  کادرسازی»کودف« می رود. دراین مدرسه 
اتباع خارجی که تمایالت مارکسیستی داشتند، آموزش داده می شد تا وقتی به کشورهای 
به  بعداً  مدرسه  این  باشند.  لنینیسم   – مارکسیسم  دهندگان  اشاعه  بازمی گشتند،  خود 

دانشگاه »پاتریس لومبا« تغییرنام داد.

امامی وقتی به ایران بازگشت شبکه ای بوجود آورد که دراوایل دهه ی دوم حکومت 
اتهام جاسوسی برای شوروی  افراد شبکه اش به  رضا شاه کشف شد و او به همراه 
بازداشت شدند. او که به حبس ابد محکوم شده بود در زندان با اعضای حزب کمونیست 
و بعدها با گروه ۵3 نفرآشنا می شود. پس از شهریور20 از زندان آزاد شد و درسال 
تربیت  و  لنینیسم   – مارکسیسم  آموزش  برضرورت  توده  حزب  1323درکنگره ی 
کادرهای پیشرو برای ایجاد حزب کمونیست پافشاری کرد واعتقاد داشت که بدون چنین 
حزبی، هرحزب فراگیر دیگر قادر نخواهد بود تا امرانقالب پرولتری را به مقصود 
برساند. او اعتقاد داشت که تمام احزاب خلقی، ملی و ضد استعماری، می بایست توسط 

کادرهای مخفی حزب کمونیست رهبری شوند.

که  کرد  موافقت  امامی  با  درمحدوده ا ی  ابتدا  فراگیربود،  حزبی  که  توده  حزب 
کالس هائی را برای آموزش مارکسیسم، موازی با حزب، دایر کند  ولی درجریان کار 
از درمخالفت درآمد و امامی از حزب توده ی جوان و نوپا کناره گرفت و عده ای را با 

نام کروژوک )محفل( دورخود جمع کرد و به تبلیغ نظرات خود پرداخت.

درسال 1328 امامی نشریه ای به نام »به پیش«منتشرکرد که با رنگ سرخ چاپ 
می شد وخیلی تند و تیز بود. پلیس امامی و همکارانش را بازداشت کرد. این همکاران: 
پیروزی، متین دژ، پیروزجو، بسطامی، آوانس مرادیان، آلبرت سهرابیان و دیگران 

بودند که امامی به ۵ سال زندان و همکارانش به سه سال و کمتر محکوم شدند.

درسال1331 امامی با دو سال تخفیف آزاد شد. پس از آزادی فعالیت های مشکوکی 
کرد. او با اداره  ی آگاهی تماس گرفت و این تماس خود را با محافل پلیس حفظ کرد. 
از  اطالعات  را کسب  داد و قصد خود  اطالعاتی  را جنبه ی ضد  تماس خود  امامی 
پلیس و فریب دادن آن اعالم کرد. دراین موقع »یادرکمونیستی ایران«)یکا( را  بوجود 
آورد.- یادر- در زبان روسی به معنای هسته است. او که اعتقاد داشت برای ایجاد 
درابتدا  آن ها  تعلیم  برای  باشند،  کارگر  از طبقه ی  آن  افراِد  اکثریِت  حزب می بایست 
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از دو رساله ای که خود تحت عنوان »الفبای مارکسیسم« و به زبان ساده نوشته بود 
استفاده می کرد که پس از آموزش آن ها، افراد و به خصوص کارگران و اقشارکم سواد، 
قادر می شدند تا با کتاب های کالسیک مارکسیسم – لنینیسم آشنایی کامل تری پیدا کنند.

پس از28مرداد، امامی گروه دیگری به نام »کارگران،دهقانان وسربازان کمونیست« 
)کدسکا( را که خود در تاسیس آن نیز نقشی داشت با »یکا«، ادغام کرد و بدین ترتیب 

حمید ستارزاده و علی نیا که از مسووالن »کدسکا« بودند به یکا پیوستند.

پس از چند سال درجریان ادامه ی کار، این گروه، تحت نام »گروه انقالبی مارکسیستی 
ایران« )گاما( از»یکا« جدا شدند. هر چند که این دو گروه از یک  دیگر جدا شده  بودند 
اما پیوند و دوستی بین رهبران آن ها  همچنان ادامه داشت تا این  که باقر امامی برسر 
ماجرایی عاطفی، به قصد نجات کودکی بیمار از زنی که از دیرباز دوستش می داشت، 
بخشی از پول تشکیالت را هزینه ی درمان آن کودک می کند به این امید که بتواند با 
فروش قطعه زمین ارثیه اش، آن پول را سرجایش بگذارد. گویا برای کاری ضروری، 

تشکیالت به آن پول نیاز پیدا می کند و بدین ترتیب رازش فاش می شود.

با پیامد چنین وضعی، امامی به سختی مورد انتقاد قرارمی گیرد و او قویأ این انتقاد 
را پذیرفته، در خفا دست به محاکمه ی خود می زند و حکم مرگ را برخود روا می دارد 

و آن را با رگ زدن در حماِم خانه اش اجرا می کند. 1

پرونده ی باقر امامِی که شاعر، نویسنده و تحصیل کرده ی شوروی بوده و دکترین وی 
کتابی بود به نام »کتاب زرد« که براساس جلدش چنین معروف شده بود، بدین ترتیب و 
با تاسف بسیاراعضاء سازمان بسته شد و به دنبال آن بود که کوشندگان باالیِی »یکا« 
آلبرت سهرابیان  اردین،  آوانس مرادیان، هونان عاشق، فشارکی زاده، حسن  شامل: 
تصمیم گرفتند با ادغام »گاما« تحت رهبری حمید ستارزاده »ساکا« )سازمان انقالبی 

کمونیست های ایران( را بنیاد نهند.

»ساکا« در تهران، اصفهان، مشهد و دیگر شهرها شبکه هایی را بوجود آورد که در 
این واحدها، برنامه ی اصلی همان کادر سازی افراد پیشرو بود که البته اولویت عمده 
بر روی کارگران تمرکز داشت و همچنان آموزش از طریق همان جزوه هایی بود که 
امامی تدوین کرده بود. روشن است که این سازمان به دلیل پی گیری برای ایجاد حزب 
کمونیست پایه گذاری شده بود وعمالً در این راستا فرضیه بافی کرده و عمل می کرد 
کمترین نگرشی نسبت به مبارزه ی مسلحانه با چنان فرضیه ای که موتور کوچک باید 

حرکت قهرآمیز کند تا توده ها به حرکت درآیند نداشت.

ساکا دارای حوزه های مطالعاتی بود که هرحوزه حداکثر تا ۵ نفر را در بر می گرفت 
اجتماعی  موجود  بررسی شرایط  با  رابطه  در  مطالعاتی  کارهای  دراین حوزه ها  که 

1- نقل از كتاب سازماندهی و تاكتیكها، ص118 تا  120 از انتشارات مجاهدین خلق ایران
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آن  راس  در  که شکل هرمی  داشت،  تشکیالت  می گرفت.  افراد صورت  و شخصی 
مرکزیت و بعد اعضاء وسپس استاژها وباالخره مبتدی ها قرار داشتند که الفبای اول 
برای مبتدی ها و الفبای دوم برای استاژها تدریس می شد. اعضاء و رهبری با کتب 
و آموزه های کالسیک مارکسیسم مشغول بودند و نسبت به رویدادها تحقیق و مطالعه 
می کردند. اعضاء که در کمیسیون های زنان، مالیه، نشریه و شهرستان فعالیت می کردند 
هر کدام عالوه برعهده  دار بودن وظایف مخصوص به خود و گزارش های دریافتی به 

مرکزیت، اداره ی آموزشی حوزه های استاژ و آمادگی را به عهده داشتند.

نسبت  افراد  واقعی  امکان شناخت  نام های مستعاربودند وعمالً  دارای  افراد  همه ی 
به دیگرحوزه ها بسیارمحدود می بود. درفروردین ۴9 فریدون ستارزاده، فرزند حمید 
ستارزاده )دبیرتشکیالت( که خود نیز از اعضای مهم بود به یک باره به مدت دو ماه 
در حوزه ها حضور نیافت! سایراعضا جویای او بودند که پدر می گوید: برای ماموریتی 

کاری به بندرعباس رفته!!

با  درارتباط  بوده،  تهران  دانشگاه  فیزیک  دانشجوی  که  ایشان  می شود  معلوم  بعدا 
تشکیالت  به  ستارزاده  فریدون  دوماه  از  بعد  و  دستگیرشده  ازدانشجویان  گروهی 
ناباوری درمیان اعضای  می آید... و همان گزارش پدرش را تکرارمی کند. شک و 
سازمان نسبت به وی و پدرش قوت می گیرد، خصوصاً این  که درمدت کمی پس از 
این ماجرا، فریدون ستارزاده به کمیسیون می آید و برگه های زیادی می آورد که شبیه 
فرم های استخدام بوده و به مدیران کمیسیون ها می دهد و درخواست می کند که برای 
هر یک از اعضای گروهشان یک برگ را پر کنند که مشخصات کامل اعضاء باشد!

شک و شبهه ای که قبالً دربین اعضاء کمیسیون ها بود قوت می گیرد. یکی از آنان به 
نام ساقب قویا اعتراض می کند و از دریافت این برگه ها سربازمی زند و اعالم می کند 
که پلیس به سازمان رخنه کرده و این چنین کاری، کار پلیس است. این اعتراض به 
مرکزیت کشیده می شود و نتیجتاً دو دستگی دراعضای کمیسیون مرکزی پدید می آید. 
آوانس، آلبرت و جمعی دیگر پذیرش درخواست ستارزاده را برنتافتند، اما بعضی از 
اعضای کمیسیون ها، این اطالعات خواسته شده را پرکردند و تحویل مرکزیت دادند! به 
هرحال این کشاکش منجر به جدایی دو گروه مخالف و موافق شد. درعین حال از جهت 
نظری، از چند سال قبل هم تشکیالت به سه طیف تقسیم شده بود؛ چینی فیل )هواداران 

مائو(، شوروری فیل وجمعی که گرایش به مبارزه ی مسلحانه پیدا کرده بودند.

این درگیری ها تا اواخرسال۴9 ادامه داشت. اما درهمان اواخرسال۴8 و اوایل سال 
۴9عده ای از اعضای »ساکا« ،به ویژه تشکیالت اصفهان و مشهد، درعمل خود را از 
کنترل مرکزیت خارج کردند و مشی مبارزه ای را دردستور قراردادند که درآن سال ها 
تحت تاثیر چگونگی مبارزه ی مسلحانه ی جهانی بود. هادی پاکزاد، عبدهللا مهری، اکبر 
طباطبایی و بهروز صنعی با حفظ ارتباط با ساکا برعملکرد خود اصرار می ورزیدند 
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و ساکا را به  خاطر بی  حرکتی اش و محصورشدن در یک دایره ی بسته مورد انتقاد 
قرارمی دادند تا این  که بی اطالِع مرکزیت دست به اقداماتی واکنشی زدند که آن اعمال 

آنارشیستی برآیند سکون و بی حرکتی تداوم دار»ساکا« بود.

در یک جمع بندی فشرده؛ وجوه مثبت »ساکا« از آغاز پیدایشش تاکید برایجاد حزب 
کمونیست، کادرسازی ازکارگران و آموزش صمیمانه ی آنان که اعتقاد داشت؛ بدون 
حضور اکثریت کارگران آگاه درحزب پیشر و، امر مبارزه ی طبقاتی محقق نخواهد شد. 
اما متاسفانه؛ غلتیدن دربرجسته کردن مبارزه ی درون گروهی و برون گروهی... و 
همیشه فرع را فدای اصول کردن و بیشترین انرژی و تمرکز را برای مقابله با درون 
خود و بیرون خود )حزب توده( نمودن... و عدم توانایی درمواجهه با مجموِع عوامل 
خارجی و عدم توانایی در بهره بری از همکاری و مشارکت در پیشبرد اهداف نزدیک 
و دور با دیگران و باالخره با تمام رعایت ها درانضباط برای کاِر مخفی، چینی فیل 
شوروری فیل  به دلیل فرو  ریختگی در درون، مواجه شدن با نفوذ فراگیر پلیس بود که 

ساکا در اواسط سال ۴9 تصمیم به انحالل گرفت!

پس از انحالل»ساکا« افراد همسو با»یکای«سابق، مجددأ و مخفی از حمید ستارزاده 
و روابطشان، بازبه فکر تجدید سازمان افتادند که دکتر فشارکی زاده با همفکری رفقایش 
آوانس و آلبرت... اساسنامه ی جدیدی تدوین کردند. اما پلیس که قبل ازآغاز جشن های 
2۵00 ساله یورشی فراگیر برای دستگیری مخالفین آغاز کرده بود، »ساکا« را که 
توسط  ستارزاده ها  کامالً لو رفته بود، دستگیرمی کند که دراین گیرو دار تشکیالت تازه 

متولد شده توسط فشارکی و رفقایش نیز در نطفه نابود می شود!

آزاد  ازدادگاه  پس  را  زیادی  وعده ای  بازجویی  درمراحل  را  زیادی  تعداد  ساواک 
محکوم  طویل المدت  زندان های  به  ساکایی ها  برجسته ی  ازاعضاء  بسیاری  اما  کرد. 
شدند. حمید ستارزاده و پسرش فریدون، پس ازچند روزدستگیری آزاد شدند. اما سران 
زندان های  به  و  محاکمه  جداگانه  آن ها  اعضای  از  بعضی  و  شهرستان ها  تشکیالت 

سنگین محکوم شدند. 

جمعبندی از فعالیت کروژوک ها، یکا و ساکا 
 اعضای فعال کروژوک ها، یکا وساکا طی سال ها فعالیت محفلی و سازمانی با کار 
و زندگی در مراکز تولیدی ضمن شناخت از شرایط کار و زندگی کارگران درعمل 
تولیدی  درموسسات  داشتند  مبارزه  برای  بیشتری  آمادگی  که  را  کارگرانی  توانستند 
شهرهای تهران، اصفهان، مشهد، سمنان، اراک، تبریز واهواز سازماندهی و متشکل 
کنند. کار با حوصله و مداوم فعالین کارگری و کمونیستی تشکل های ذکرشده در فاصله ی 
سال های1322تا اوایل13۵0 درشرایط سخت و دیکتاتوری درعمل ثابت کرد، امکان 
فعالیت در درون طبقه کارگرهست و می توان هسته های کارگری را در مراکز تولیدی 
سازمان و گسترش داد. از این منظرعالوه بر فعالیت فعالین کارگری و کمونیستی از 
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زمان آغاز فعالیت حزب عدالت و حزب کمونیست ایران، عملکرد کروژوک ها تا ساکا 
بخشی از تاریخ مبارزاتی طبقه كارگر ایران است. باید از نکات مثبت و منفی آن آموخت.

رفیق آلبرت سهرابیان در جمعبندی از فعالیت ساکا نکاتی را بیان می کند که بدون 
شک می تواند درزمان حال برای فعالین جنبش کارگری و کمونیستی مفید باشد.

فعالیت »ساكا« نشان داد كه:

 اوالً،درایران زمینه مساعدی برای كار درمیان كارگران و جلب آن ها  به عرصه 
فعالیت  تشكیالتی و كمونیستی وجود دارد. به طوری که ساکا توانست از سال13۴۶تا 
13۵0درمهمترین مراكز تولیدی کشورهسته های کمونیستی ایجاد کند. عمل کرد»ساکا« 
نشان داد که بر خالف یکی از تزهای پایه ای »مشی مسلحانه« که مطرح می کرد در 
شرایط دیکتاتوری امکان برقراری رابطه مادی و مستقیم با طبقه کارگر وجود ندارد 

چنین زمینه و امکانی نه فقط وجود داشت بلکه بسیار مساعد و آماده بود.

ثانیاً، فعالیت»ساكا« اثبات كرد كه كارگران علیرغم آن كه دراعماق فقرو محرومیت  
زندگی كرده و ازدسترسی به فرهنگ و دانش محرومند اما می توانند با شركت در جنبش 
كارگری برای آزادی و سوسیالیسم به آن درجه از آگاهی و دانش دست یابند كه خود به 
تالشگر سیاسی مبدل شده و مداخله درسرنوشت سیاسی خود را راساً به عهده بگیرند. ...

و  سیاسی  کادرهای  به صورت  می توانند  هم،  کارگران  که  داد  نشان  ساکا  تجربه 
از  بسیاری  ساكا  درسازمان  بگذارند.  سیاسی  مبارزه  عرصه  به  پا  کننده  رهبری 
روشنفكران افتخارمی کردند كه الفبای مبارزه طبقاتی را از كارگران آموخته اند. این 
جنبش  فعالین  توجه  مورد  باید  مثبت  تجربه  یک  عنوان  به  ساکا  دستاورد  از  جنبه 

کارگری قرار گرفته و به پراتیک روزمره جنبش کارگری ما مبدل شود.

ثالثاً، » ساكا «علیرغم جهت گیری كارگری نه فقط به كار درمیان جوانان و دانشجویان و 
روشنفكران بی توجه نبود بلكه به این عرصه از كار توجه كافی كرده بود. رفقای ما در دانشگاه  
در مبارزات دانشجوئی شركت داشتند و ما قادر شدیم از میان دانشجویان فعالین مبارزی 
را به صفوف ساكا جلب و جذب كنیم كه زنده یاد بهروز ُصنعی نمونه ای از این رفقا بود.

ادامه  آن ها  از  برخی  -كه  بود  رنج  در  نیز  اساسی  اشكاالت  از  اما  ساكا   رابعاً، 
اشكاالت »یكا « بود- به طوری  كه ادامه  كاری آن ناممكن می  گشت. مبارزه در شرایط 
حاكمیت یك استبداد شدیداً سركوبگر نیاز به سازمانی از انقالبیون حرفه ای دارد كه با 
برخورداری از قدرت تحرك كامل و تسلط به دانش  مبارزه با پلیس  سیاسی، ادامه کاری 
را  درشرایط سركوب  زیرزمینی  فعالیت  كه  كند. هركسی  را حفظ  سازمانی  فعالیت 
تجربه كرده است می داند كه مبارزه فعال با پلیس  سیاسی دیكتاتوری ها حتماً ضربات 
امنیتی در پی خواهد داشت و یا همواره ممكن است افرادی نظیر ستارزاده پیدا شوند 
سازمان  یك  قراردهند.  اسكلت  دشمن  امنیتی  دراختیاردستگاه  را  خود  اطالعات  كه 
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مبارز زیرزمینی باید به گونه ای باشد كه دربرابر این ضربات دوام بیاورد. تجربه دو 
دیکتاتوری حاکم برایران اثبات کرده است که سازمان زیر زمینی متمرکز به لحاظ 

ضربه پذیری امنیتی بسیار آسیب پذیر و شکننده است.

یا  کادر  سازمان  شده،  تقسیم  مستقل  کوچک  گروه های  به  باید  زیرزمینی  سازمان 
انقالبیون حرفه ای با نیروی کار توده ای در یک ترکیب مناسب قرارگرفته و ارتباط میان 
واحدهای مستقل ازسوی مرکزی که ترجیحاً درمنطقه امن از سرکوب قرار داشته باشد، 
هدایت وهماهنگ گردد. اما ساختارساكا  كه بر مبنای یك تشكیالت متمركز وغیرحرفه ای 
بنا شده بود دربرابر اولین موج ضربات امنیتی از پای درآمد. این درس  بزرگی است كه 
مبارزین آزادی و سوسیالیسم درایران برای پیكارهای آینده باید همواره از آن بیآموزند1. 

انشعاب خلیل ملکی و تشکیل نیروی سوم 
خلیل ملکی با تعدادی از اعضاء و کادر های باالی حزبی که با نظرات او موافق بودند 
درسال132۶ازحزب توده انشعاب کرد. ولی بعد از آن که مسکو به جانب داری ازحزب 
توده، انشعاب را محکوم کرد عده ای ازملکی بردند و دوباره به حزب پیوستند. حزب 
واتحاد  حزب  استعمارعلیه  جاسوسان  عوامل  ازجانب  توطئه ای  را  انشعاب  هم  توده 
جماهیرشوروی نامید. خلیل ملکی با تعدادی ازطرفداران خود بدون توجه به  اتهامات 
حزب توده با درنظرگرفتن اوضاع بین المللی به  فعالیت خود ادامه داد وعلت جدائی 
خود را از حزب توده را چنین بیان کرد: اساسی ترین انتقاد ما به دستگاه رهبری حزب 
توده، وابستگی بی قید وشرط آن ها به سیاست دولت شوروی و اطاعت کورکورانه آن 

بود. این عیب اساسی، درحقیقت منشاء کلیه معایب حزب توده بود؛2
 خلیل ملکی درسال1330با مظفر بقائی حزب زحمتکشان ملت ایران را ایجاد کرد و 

ازطرح ملی کردن نفت و دکتر مصدق طرفداری کرد. 
خلیل ملکی و طرفدارانش بعد از استعفای دکتر مصدق درتیرماه 1331و روی کار 
آمدن قوام السلطنه به علت مذاکره طرفداران بقائی با قوام، از حزب زحمتکشان ملت 
ایران انشعاب کرده و درمهرماه 1331حزب زحمتکشان ملت ایران نیروی سوم را 

تشکیل دادند. 
دراساسنامه؛ حزب زحمتکشان نیروی سوم چنین تعریف شده:  این نیرو از قدرت های 
بزرگ الهام نمی گیرد، آن هایی که ازهیات حاکمه متحد به کلّی مأیوسند و از رهبران 
که  زحمتکشانی  سوم اند  نیروی  ندارند،  انتظاری  اجنبی  ُعمال  عنوان  به  توده  حزب 
آرزوی این را دارند که مالک دسترنج خود گردند و این انتظار را به غلط یا صحیح 

از دکتر مصدق دارند نیروی سوم اند. 

درسال1332با بروز اختالفات درحزب زحمتکشان ملت ایران، انشعاب دیگری رخداد 
1 - نقل ازصفحات 183تا 18۵ خاطرات آلبرت سهرابیان

2 - تاریخ سیاسی 2۵ساله ایران ص1۵۶نوشته غالمرضا نجاتی
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این بار دکتر محمد علی خنجی با جدا شدن از خلیل ملکی حزب سوسالیست را بوجود آورد.

ایجاد شورای متحده مرکزی اتحادیه های 
کارگری و زحمتکشان ایران

 پیش ازپرداختن به فعالیت های کارگری درسال های بعد از شهریور20، ضروریست 
مروری مختصر برتاریخ جنبش کارگری از نخستین تشکل های بوجود آمده درپروسه 
سقوط  درسال1299تا  ایران  کمونیست  حزب  ایجاد  زمان  از  و  مشروطه  انقالب 

دیکتاتوری 20ساله داشته باشیم.

درمنطقه  که  کارگرانی  بازگشت  با  مشروطیت  انقالب  درپروسه  کارگری  جنبش   
قفقازبه ویژه درصنایع نفت باکو کارکرده بودند، شکل گرفت. این کارگران با کسب 
افکار سوسیال دموکراسی درمبارزات عملی منطقه و اندوختن تجربه کار متشکل در 
انقالبی  نیروهای  شکل گیری  و  ایران  کارگران  یابی  درتشکل  کارگری  اتحادیه های 
ایرانی  کارگران  باره می نویسد:  این  در  داشته اند. سلطان زاده  انکار  قابل  نقشی غیر 
جنگ  علیه  پرحرارت  خیابانی  درتظاهرات  سال191۴میالدی  به  حتی  باکو  مقیم 
با  ایرانی  کارگران  از  گروهی  سال191۶میالدی  به  جستند.  شرکت  امپریالیستی 
به کار مستقل  با نفی حزب سوسیال دموکرات، مدتی طوالنی  بلشویکی  گرایش های 
درمیان توده های پرولتری باکو که اکثریت شان ایرانی بودند، پرداختند. پس از انقالب 
فوریه 1917میالدی این گروه رشد یافته، نفوذ آن در میان توده های کارگری افزایش 
بهترین  اغلب  و  می گرفت  انجام  ایران  خود  در  بزرگی  کار  حال  درعین  کرد.  پیدا 
هم  آنان  از  بسیاری  می شدند.  فرستاده  جا  آن  به  سازماندهی  و  تبلیغ  برای  کارگران 
اکنون در زندانهای تهران، قزوین و دیگر شهرها زندانی اند. بسیاری را انگلیسی ها 
یا به هندوستان تبعید کردند یا به راحتی تیرباران کردهاند. سال گذشته در رشت یکی 
از بهترین رهبران ما، رفیق»غفارزاده«، الهام بخش و سازمان دهنده بزرگ حزب 
طرف  از  اردبیل  اشغال  هنگام  به  قبل  ماه  دو  کردند.  تیرباران  را  ایران  کمونیست 
انقالبیون ایران، هفده نفر از رفقای فعال ما از زندان آزاد شدند، چند تن از آنها بیش 

از یک سال در زندان به سر بردند.1 

با رشد مناسبات سرمایه داری وافزایش چشم گیرکَمی کارگران و گسترش جنبش های 
مبارزاتی  تجارب  از  بهره گیری  با  ایران  کارگران  ایران،  درسراسر  انقالبی  و  ملی 
کارگران بازگشته از منطقه قفقاز ضمن گسترش فعالیت های عملی با افکار سوسیالیستی 
آشنا شدند، رشد کردند و با کمک حزب سوسیال دمکرات ایران تشکل های اقتصادی و 

1 - )بخش از نوشته ی آ. سلطان زاده درباره جوانب عمدی زندگی ایران، مسکو 31 ژوئیه سال 1922، 
)8 مرداد1301( مندرج در» اسناد تاریخی جنبش کارگری،سوسیال دموکراسی و کمونیستی ایران «، 

جلد چهارم،انتشارات مزدک
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رفاهی خود را بوجود آوردند. در سال 128۴ اولین اتحادیه کارگری توسط حروفچینان 
چاپخانه ها تاسیس شد. و معتاقب آن روند تشکل پذیری وتشکل یابی کارگران سرعت 
گرفت، کارگران فعاالنه برای ایجاد تشکل های خود درمشهد، تبریز، انزلی، اصفهان 
و دیگر مناطق صنعتی کشور تالش کردند. با شرکت کارگران درانقالب مشروطیت 
جنبش ضد استبدادی مردم جانی تازه یافته و جنبش انقالبی مردم با فعال شدن کارگران 
درصحنۀ سیاسی – اجتماعی و اقتصادی کشور وارد مرحله نوینی شد و دراثر فعالیت 
بیشتر  هرچه  ایران  کارگران  مبارزات  ایران  دمکرات های  سوسیال  روزی  شبانه 

رادیکال تر و سیاسی تر می شد، به طوری که شعارهای :

مزد عادالنه،  

هشت ساعت کار در روز، 

زمین برای دهقان  

حکومت جمهوری 

از خواست های اصلی کارگران شده بود. 

تا  شاه  استبداد صغیرمحمدعلی  واستقرارحاکمیت  مشروطه  انقالب  ازسرکوب  پس 
استقالل،  راه  موثرمبارزان  نیروی  درجایگاه  کارگران  کبیراکتبر،  انقالب  پیروزی 
آزادی وعدالت اجتماعی مورد هجوم و سرکوب ارتجاع داخلی و استعمارگران خارجی 

)روسیه تزاری وانگلستان( قرار داشتند. 

با پیروزی انقالب اکتبر، جنبش کارگری و دیگر جنبش های اجتماعی مردم تحت 
تاثیر انقالب کارگری در روسیه فعال شدند. جنبش جنگل درگیالن، قیام ملی خیابانی 
قیام  و  علیه حکومت مرکزی  درخراسان  پسیان  تقی  محمد  کلنل  قیام  آذربایجان،  در 

تنگستانی ها و دشتی ها در استان فارس علیه انگلیس صورت گرفت. 

کارگران درمناطق صنعتی دوباره اتحادیه های کارگری خود را احیاء وفعال کردند. 
درتهران با فعالیت خستگی ناپذیر رفقا: سیفی، مرتضی حجازی و محمد تنها، جنبش 
کارگری بعد ازسرکوب های مداوم دوباره جان تازه ای گرفت و اتحادیه های کارگری 
کارشبانه  با  توانستند  امید  وعلی  شرقی  علی  افتخاری،  یوسف  درآبادان  آمد.  بوجود 
روزی درمیان کارگران نفت به فعالیت های  کارگری شتاب بیشتری بدهند. مبارزات 
جنبش کارگری در اثر فعالیت اعضای حزب کمونیست ایران گسترش یافته و درتهران 
بیش از15 اتحادیه کارگری بوجود آمد. درسال 1299شمسی)1920( به کمک حزب 
کمونیست، شورای اتحادیه های تهران تشکیل شد. بنا به ابتکار شورای مرکزی تهران، 
روز اول ماه مه روز جهانی کارگر درشهرهای بزرگ، کارگران با برگزاری  مراسم 
بزرگداشت روز کارگر قدرت و عزم خود را برای به دست آوردن آزادی و رهائی از 
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سلطه مرتجعین و امپریالیسم انگلیس به نمایش گذاشتند. 

درآذرماه 1300شمسی مطابق با نوامبر سال 1921میالدی حزب کمونیست با کمک 
با شرکت  را  ایران  کارگران  اتحادیه های  متحدۀ  توانست شورای  حزب سوسیالیست 
13تشکل کارگری بوجود آورد )کارگران چاپخانه، کارگران نساجی تهران، کارکنان 
نانوایان، خیاطان،  کفاشان،  بلدیه»شهرداری«، کارگران ساختمانی، کارگران حمام، 

داروسازان، دخانیات، پست و تلگراف، باربران بندر انزلی، کارگران چرم سازی(

شورای متحده، روزنامه ی حقیقت ارگان تبلیغی اتحادیه ی مرکزی را با شعار»رنجبران 
درسال1301شمسی  اتحادیه ها  مرکزی  شورای  منتشرکرد.  اتحاد«  زمین  روی 

)1922میالدی( بیش از20هزارکارگرعضو داشت. 

دراثرفعالیت های اعضای شورای متحده، تشکل های کارگری رشد کرده و درعمل 
توانستند درمقابله با ستمگری ها و تجاوزات کارفرمایان از حقوق کارگران دفاع کنند. 
درکنفرانس  مرکزی  اتحادیه ی  نماینده  عنوان  به  دهگان  سال1303محمد  دراواسط 
ساالنه ی ملل شرق درمسکو شرکت کرد. دراین کنفرانس شورای متحده اتحادیه های 
اقدام بعدی  تنها تشکل رسمی کارگری ایران به رسمیت شناخته شد.  ایران به مثابه 
شورای متحده اتحادیه کارگران ایران مبارزه برای به رسمیت شناختن اول ماه مه و 

تعطیل عمومی به مناسبت روز کارگر بود. 

به موازات فعالیت شورای متحده درمراکز صنعت نفت، اتحادیه ی کارگران شرکت 
نفت جنوب ابتدا به صورت مخفی شکل گرفت و نقش ارزنده در مبارزات کارگری ایفا 
نمود. جنبش کارگری تا سال130۴شمسی )192۵میالدی( رشد چشم گیری داشت به  
طوری که درهمین سال اتحادیه های وابسته به شورای مرکزی30هزار نفرعضو داشتند. 

با به قدرت رسیدن رضاشاه درسال 130۴شمسی و تصویب قوانین ضد کارگری، 
اتحادیه های کارگری و حزب کمونیست ایران مجبور به فعالیت مخفی شدند. در دوران 
اعتصابات  کارگری  فعالین  شدن  زندانی  و  سرکوب  رغم  علی  رضاشاه  دیکتاتوری 
مه  دراردیبهشت1308شمسی)ماه  داشت.  ادامه  طورمداوم  به  صنعتی  درموسسات 

1929(20هزارکارگران شرکت نفت ایران وانگلیس  اعتصاب عمومی کردند. 

درشهریور1308شمسی، هزار و دویست نفر از کارگران راه آهن اعتصاب کردند. 
به خواست های خود رسیدند. شورای  کنندگان  اعتصاب  کارگران  همبستگی  درنتیجه 
انتشاراعالمیه ها و برپائی  متحده و اتحادیه کارگران چاپخانه ها همه ساله تا 1308با 
جشن بزرگداشت مراسم اول ماه مه روز جهانی طبقه کارگر را گرامی داشتند. آخرین 
مراسم اول ماه مه به طور گسترده در دوران دیکتاتوری20سالِه، در سال 1308شمسی 
با خواندن اشعار و سرودهای انقالبی برگزارشد. در این مراسم کارگران این بیت شعر 

فرخی یزدی را باشور و هیجان می خواندند:
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 ای توده دست قدرت ازآستین برون کن   وین کاخ جور وکین را تا پایه سرنگون کن
ایران، حاصل تالش  کارگری  آگاهی طبقاتی و سیاسی جنبش  تشکل یابی ورشد    
شبانه روزی اعضای حزب کمونیست ایران و فعالین کارگری ازجمله رفقا: *اسداله 
تاری  افشار-  غفارزاده، *سلطان زاده)آوانس میکاییلیان(، *حیدرعمواوغلی)حیدرخان 
وردی(، *علی شرقی، *کامران آقازاده، *پیشه وری )سیدجعفرجوادزاده(، *کریم نیک 
بین معروف به اسمعیل فارس، *سالم اله جاوید معروف به حسنوف، *آوانسیان، *صمد 
مایل  *یداله  آگاهی،  *عبدالحسین  *علی شمیده،  *احمد حسابی،  زبده،   - *ح  حکیمی، 
تویسرکانی، *دهزاد)حسابی(،* الدبن )برادرنیمایوشیج(، *رضا ابراهیم زاده،  *علی 
تنها، *علی شرقی، *  امید، *کباری، * اعزاری، *محمد دهگان،*محضری، *محمد 
مرتضی حجازی، * انزایی، * صادق پور، *مشهدی ابراهیم،  * استاد غالمحسین نجار، 
* سیفی، *محمداخوندزاده، * رضاحسن زاده )معروف به چنگیز( بود که در بیش از دو 
دهه با همراهی هزاران فعال کارگری گمنام درسخت ترین شرایط دیکتاتوری با تبلیغ 
و ترویج سوسیالیسم علمی ضمن پدید آوردن جنبش های سیاسی – اجتماعی با ایجاد 
تشکل های کارگری از زمان موجودیت یافتن اولین سندیکای کارگران چاپچی درسال 
128۵ در تهران توسط محمد پروانه، تا ایجاد شورای متحده نقش بسزائی در گسترش 

افکارسوسیالیستی و بسترسازی مبارزات کارگران و مردم ایران داشته اند.  

رهبری حزب توده ایران بربستر چنین مبارزاتی بود که با جذب فعالین کارگری جان 
به در برده از زندان های رضا شاه، اقدام به ایجاد سندیکاها و اتحادیه های کارگری کرد.

حزب توده ایران به ویژه رضا روستا مسئول کارگری حزب برخالف عملکرد حزب 
اقتصادی  بر خواسته های طبقاتی،  تمرکز  به جای  کارگری  اتحادیه های  و  کمونیست 
تمامی  که  این  به  اعتقاد  با  فاشیستی  جبهه ضد  به  کمک  باهدف  کارگران  رفاهی  و 
فعالیت های تولیدی و اقتصادی باید فقط درخدمت جبهه ضد فاشیستی باشد، توجه ای 
براین اصل  آن  کارگری  استدالل حزب و مسئول  نداشتند.  کارگران  به خواست های 
استوار بود که چون الزمه فعالیت اتحادیه ای، مبارزه برای افزایش دستمزد، کاهش 
ساعت کارو بهبود شرایط کاراست و این امرباعث درگیری بین کارگران وکارفرمایان 
می شود و ممکن است کار به اعتصاب کشیده شود، این امرتولید را مختل کرده و به 
جبهه ضد فاشیستی آسیب می رساند. حزب توده به خصوص با اعتصاب و کم کاری 
کارگران در کارخانجات نظامی و صنعت نفت برای اضافه دستمزد و سایر مزایای 
رفاهی  مخالف بود و به طرق مختلف از اعتراضات کارگری در این صنایع جلوگیری 
کمونیست  وفادارترین  از  یکی  توده(  حزب  رهبران  )از  آوانسیان  اردشیر  می کرد. 
طرفدار شوروی از این موضع حزب و شورای متحده فراتر رفت و در تدوین سیاست 
از  یعنی  »اعتصاب  فاشیسم  با  جنگ  درشرایط  نوشت:  کارگری  جنبش  راهبردی 
محصول کاستن و اغتشاش ایجاد کردن و شکی نیست که دراین موقع اعتصاب به نفع 
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فاشیزم و به زیان آزادی است ]…[ کارگران باید دو نکته مهم زیر را درنظر بگیرند: 

1- درموسسه ای که محصول آن برای جبهه می رود به هیچ  رو نباید اکنون اعتصاب  برپا 
گردد. هرکس درچنین بنگاهی باعث اعتصاب بشود حتماً دشمن طبقه ی کارگر و آزادی است.

2- در بعضی موارد که اعتصاب غیرقابل اجتناب است آن وقت باید ]پس[ از تعمق 
و دستورمرکز اتحادیه و مشورت با حزب سیاسی توده عمل شود.1   

و  کمونیستی  جنبش  فعالین  از  عده ای  حزب،  رهبران  انفعالی  برابرموضع  در 
دربین  که  نفوذی  و  گذشته  ازمبارزات  بهره گیری  با  توده  ازحزب  مستقل  کارگری، 
کارگران داشتند، برای کسب امکانات رفاهی و تثبیت آزادی های سیاسی و اجتماعی به 
دست آمده، تشکل های کارگری مستقل از حزب توده ایران را بوجود آوردند. خلیل آذر، 
ابراهیم زاده، یوسف افتخاری وعلیزاده، با برخورداری از سابقه سیاسی و مبارزات 
گذشته، با نفوذ غیرقابل انکاری که در بین کارگران داشتند فعاالنه درایجاد اتحادیه های 
کارگری تالش می کردند. به همت این فعالین کارگری اتحادیه کارگران ایران ایجاد و 

با انتشار بیانیه فعالیت خود را شروع کرد.

نفت  کارگران  اتحادیه ی  که  امید2  وعلی  همداد  رحیم  همراهی  با  افتخاری  یوسف 
جنوب واعتصاب کارگری سال 1308را سازمان داده بودند، توانستند با بهره گیری از 
تجربیات گذشته »اتحادیه های کارگران و برزگران« را مستقل از حزب توده درجنوب 
تشکیل دهند. و روزنامه گیتی ارگان اتحادیه کارگران و برزگران ایران منتشرکنند. 
نظامنامه ی اتحادیه های کارگران و برزگران ورود کاسب و مقاطعه کار و کارچاق کن 
و این قبیل اشخاص را به اتحادیه منع کرده بود. )برای مطالعه اولین شماره گیتی به اسناد 

مراجعه کنید.(

 علیزاده و رضا ابراهیم زاده با نفوذی که دربین کارگران راه آهن داشتند،»اتحادیه 
و  زندانیان  با  که  ارانی  ازگروه  آذر  انقالب  خلیل  دادند.  سازمان  را  زحمتکشان« 
فعالین جنبش کارگری از دوران زندان آشنائی داشت، درتهران فعالیت کارگری را 
آغاز کرد و سعی نمود با متحد کردن تشکل های موجود درتهران»اتحادیه کارگران 
تهران« را شکل دهد. آذر براین نظر بود که حزب طبقه کارگر باید درپرتو گسترش 
فعالیت های اتحادیه های کارگری وتوسط پیشروان کارگری پایه ریزی وساخته شود. 

1 - راهنمای اتحادیه ها-، روزنامه ی ظفر ،8 تیر 1323 
2 - علی امید از اعضای حزب کمونیست ایران و یكی از چهره های مبارزجنبش كارگری و كمونیستی 
ایران بود. او در1308/2/2۴ دستگیر می شود. پلیس با وجود این كه از جیب او کارت شناسائی حزبیش 
را در موقع دستگیری به دست آورده بود. اما علی با این وجود از زمان دستگیری تا مهر بیست نه تنها 
زیر بارعضویت درحزب کمونیست ایران نرفت و بازجویان شکنجه گر نتوانستند علی رغم فشارهای 
شدید جسمی و روانی اطالعاتی از او به دست آورند. برای مطالعه زندگینامه زنده یاد علی امید به بخش 

اسناد وعکس ها مراجعه کنید.
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از این منظراو وحدت طبقه کارگر را دریک تشکیالت فراگیر و یکپارچه و سراسری 
گام اولیه و ضروری در راه ایجاد حزب سیاسی طبقه کارگر می دانست. تا حزب با 
حضور نیروهای کارگری قادر باشد، ضمن جلوگیری از نفوذ افکار خرده بورژوازی 
و راست روی، درجریان مبارزه طبقاتی، طبقه کارگر و مردم زحمتکش را برای کسب 
قدرت سیاسی آماده کند. براساس این شیوه تفکر برای سازمان دادن تشکل های مستقل 
کارگری به مراکز صنعتی کشور سفر می کرد. او درسفر به تبریز توانست با کمک 
کارگران پیشرو آذربایجانی، اتحادیه کارگران آذربایجان را درهمبستگی با اتحادیه ی 

مرکزی بوجود آورد. 

دراین زمان حزب توده عالوه برمتالشی کردن دیگر تشکل های کارگری برای کسب 
موفقیت و رسمیت دادن به تشکل های کارگری طرفدارخود به عنوان تنها وارث به حق 

شورای متحده، به دو فاکتور مهم کمکی احتیاج داشت:

متحدۀ  از»شورای  کارگری  جنبش  مانده  جا  به  اسناد  و  مُهر  آوردن  دست  به   -1
اتحادیه های کارگران ایران«

2- شناسائی و رسمیت یافتن ازطرف سازمان بین المللی کارگران - سندیکای جهانی 
کارگران- 

رضا روستا به عللی که قبالً ذکر شد نتوانسته بود در کنگره اول به عضویت کمیته 
از  درخارج  کارگری  تشکل های  شکل گیری  به دنبال  شود،  انتخاب  توده  مرکزحزب 
حیطه نفوذ حزب توده ، به  شدت نگران موقعیت خود درحزب و جنبش کارگری بود.

اتحادیه های  قدیمی  فعالین  آوانسیان،  اردشیر  رفیق  کمک  با  او  موقعیتی  چنین  در 
کارگری را که جذب حزب شده بودند به دورخود جمع کرد. و اسماً تشکل کارگری 
وابسته به حزب توده ایران را بوجود آورد و میرزا مهدی حقیقت )مهدی کی مرام( 
مدیره ی  هیات  عضویت  به  آید،  بوجود  کارگران  مرکزی  اتحادیه  که  ازآن  قبل  را 
آن منصوب نمود ومیرزا مهدی با اطالع ازمحفوظ بودن دفتر و مهرشورای متحده 
او  به جستجوی  متحده  ُمهرشورای  و  دفتر  به  مسگرزاده  داشتن  دسترسی  احتمال  و 
پرداخت. حسن مسگرزاده منشی اتحادیه ی کارگران کفاش و نویسنده صورت جلسات 

شورای متحده اتحادیه کارگران ایران دربین سال های1300تا130۴بود. 

میرزا مهدی با تمام امکاناتی که دراختیار داشت برای یافتن مسگرزاده تالش کرد. 
اتحادیه های  متحده  ُمهر»شورای  و  دفتر  آوردن،  دست  به  و  مسگرزاده  شدن  پیدا  با 
کارگران ایران« رضا روستا توانست با دراختیار داشتن دفاتر ومُهر شورای متحده 
به مثابه وارث به حق جنبش کارگری فعالین کارگری را به دور خود جمع کند و به 
سرعت اتحادیه های کارگری طرفدارحزب  توده را ایجاد و روزنامه ظفر را که خود 
می نویسد:  منوچهرکی مرام  منتشرکند.  اتحادیه  ارگان  مثابه  به  بود  امتیازش  صاحب 
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فعاالن  بود.  پدرم شده  مقدس  کتاب  کارگران  اتحادیه ی مرکزی  دفترصورت جلسات 
سندیکاهای رقیب را دعوت می کرد، دفترصورت جلسات را بازمی کرد و می گفت: 
باید یک سازمان واحد قوی داشته  ما  اتحادیه ی مرکزی داشتیم، االن همه ی  ما یک 
باشیم، درغیراین صورت چگونه می توانیم حاکمیت و دیکتاتوری پرولتاریا را برقرار 
کنیم. تصورمن این بود که هم پدرم و هم روستا هردو قصدشان ازیک پارچگی بلعیدن 

سازمان های رقیب بود.1

 روستا باهدف کنترل جنبش کارگری، ابتدا با دادن اطمینان و تضمین به علیزاده 
وابراهیم زاده مبنی براین که مبارزه ی طبقه کارگر دچارانحرافات خرده بورژوازی 
و روحیه ی سازشکارانه ی حاکم برحزب نباشد، آنان را با خود همراه کرد. و سپس با 
خلیل آذرکه اعتقاد به ایجاد یک تشکیالت فراگیر، یکپارچه و سراسری کارگری داشت 

با دادن وعده وعیدها به وحدت رسید. 

یوسف افتخاری وهمفکران او که »اتحادیه های کارگران وبرزگران« تشکیل داده 
بودند، عالوه بر، خوزستان و تهران درسایراستان ها فعالیت خود را هم گسترش داده 
بودند، با آگاهی به مسائل و منافع اقتصادی و سیاسی طبقه کارگر و با توجه به شناختی 
که ازعملکرد رضا روستا داشتند، با وحدت اتحادیه های کارگری به مثابه زیر مجموعه 

حزب توده به شدت مخالف بودند.

اقتصادی و سیاسی طبقه کارگردربین   اختالف درباره شکل و محتوای مبارزات 
فعالین کارگری و سیاسی درشرایطی که وضعیت معیشتی کارگران و زحمتکشان زیر 
به روز شدیدتر می شد. حزب  به سختی زندگی می کردند، روز  فشارگرانی و تورم 
توده و اتحادیه های زیرنفوذ آن و رضا روستا درجایگاه رهبر جنبش کارگری، هرگونه 
اعتصابی را برای افزایش دستمزد اخالل درامر تولید و به ضرر جبهه ضد فاشیستی 
ارزیابی می کردند و مخالف اعتصابات و اعتراضات کارگری بودند. درمقابل فعالین 
کارگری خارج ازحیطه نفوذ حزب توده به ویژه نیروهای ارتجاعی با هدف مقابله با 
حزب توده و نیروهای انقالبی از مسائل رفاهی کارگران دفاع و کارگران را تحریک 
به اعتراض و اعتصاب می کردند. دراین وضع آشفته یوسف افتخاری مجبور بود با دو 
جریان - رضا روستا و نیروهای ارتجاعی - مبارزه کند. او درسال1323برای عملی 

کردن دوهدف به خوزستان سفرمی کند: 

نفت  کارگران  عمومی  اعتصاب  یک  برای  کافی  و  الزم  شرایط  کردن  فراهم   -1
جنوب برای دریافت اضافه دستمزد و کسب برخی امتیازات رفاهی برای کارگران از 

شرکت نفت ایران و انگلیس .

2- جلب همکاری فعالین کارگری با – اتحادیه های کارگران وبرزگران - از طریق 
ا1 - ص83 کتاب رفقای باال نوشته منوچهرکی مرام
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سازمان دادن عملی اعتصاب عمومی کارگران جنوب

سال  اردیبهشت  در  زاده  ابراهیم  و  علیزاده  آذر،  خلیل  کردن  بعدازهمراه  روستا   
1323 درغیاب یوسف افتخاری درتهران برای جشن اول ماه مه، رهبران و اعضای 
اتحادیه های کارگری و از آن جمله اعضای اتحادیه های کارگران و برزگران را برای 
همبستگی به باغ - هدایت - در دروس قلهک که از حاج مخبرالسلطنه ی هدایت کرایه 
کرده بود، دعوت می کند. رضا روستا، ترتیبی داده بود که فاصله بین فرستادن دعوت 
نامه ها و روز جلسه محدود باشد. ضمناً وسیله ی نقلیه برای انتقال تمام نمایندگان به 
محل جلسه را فراهم کرده بود. اتومبیل ها، نمایندگان را مطابق برنامه ی معینی سوار 
می کردند که هر کدام از طرفداران یوسف افتخاری همراه با چند نفر از سایر نمایندگان 
و به خصوص درمیان طرفداران وحدت سندیکایی قراربگیرند و ضمن مذاکرات به 
پارچگی  یک  و  اتحادیه  انسجام  برای  هستند  که حتی حاضر  می کردند  وانمود  آن ها 
درغیاب  که  بود  این  تمام تالش روستا  کنند.  انتخاب  به رهبری  را  افتخاری  یوسف 

یوسف افتخاری اعالمیه ی اتحاد را به امضای نمایندگان اتحادیه ها برساند.

جلسه ی مشترک نمایندگان با شعارهای انترناسیونالیستی وبزرگداشت شهدای کارگر 
اول ماه مه، و شعار کارگران جهان متحد شوید برگزار شد. 

بر اساس نوشته منوچهر کی مرام در کتاب رفقای باال یوسف افتخاری که ازجریان 
عده ای  با  جلسه  تشکیل  روز  و  کرد  حرکت  تهران  به  آبادان  از  باعجله  شد،  مطلع 
مورد  وسایرافراد  ری  شهر  سیمان  و  تهران  سازی  چیت  کارخانه ی  ازکارگران 
اعتمادش... خودشان را به محل جلسه رساندند و درست هنگامی که یکی از نمایندگان 
مشغول خواندن اعالمیه ی همبستگی بود، با چوب و چماق به جلسه حمله کردند. در 
زد و خوردی که روی داد، سر رضا روستا با ضربه ی چوب شکاف کوچکی برداشت 
و دست راست پدرم] میرزا مهدی حقیقت[ آسیب دید. دراین حمله فقط شخص رضا 
روستا مورد نظر بود، عده ی زیادی از کارگران تسلیحات که رضا روستا از قبل آن ها 
را به حال آماده باش درانتهای باغ آماده کرده بود،... وارد گود شدند. یوسف افتخاری 
و همراهانش را دستگیرکردند و بدون این که خشونت بی مورد نشان بدهند، آن ها را 
سوار اتوبوسی که با آن آمده بودند، کردند و آن ها را با شعار مرگ بر نفاق افکن بدرقه 
کردند. رضا روستا و کی مرام به بیمارستان رفته به سر روستا سه بخیه زدند. دست 
کی مرام شاید یک پانسمان ساده بیشتر احتیاج نداشت، اما روستا ترتیبی داد که دست 
پدرم را تا باالی آرنج گچ گرفتند. سرخودش را هم باند پیچی کامل کردند و هر دو در 
بیمارستان بستری شدند. نمایندگان کارگران به توصیه ی رفقای روستا، برای عیادت 
از آن ها و ابراز ندامت از اقدام غیراصولی یوسف افتخاری به بیمارستان آمدند. رضا 
مختلف  اتحادیه های  نمایندگان  امضای  به  را  همبستگی  اعالمیه  جا  درهمان  روستا، 
رساند. گرچه قبل از این که اعالمیه به امضا برسد، آن را برای چاپ در روزنامه ی 
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ظفر به چاپخانه فرستاده بود. این چنین فعالیت »شورای متحد اتحادیه های کارگران و 
زحمتکشان ایران« شروع شد. متعاقب این واقعه یوسف افتخاری تالش کرد تا استقالل 
»اتحادیه های کارگران و برزگران« حفظ کند. اما چندی بعد که رادیو مسکو از»او به 
عنوان نفاق افکن و خیانتکار به آرمان طبقه کارگر ایران یاد کرد« و با پیوستن علی 
امید به روستا ، یوسف افتخاری به حاشیه رانده شد و به مرور زمان به طرف همکاری 

با اتحادیه های دولتی کشیده شد.1 

توانست  متحده  مُهرشورای  و  اسناد  داشتن  دردست  با  روستا  رضا  ترتیب  بدین 
حذف  دیگربا  ازسوی  و  ازیکسو  قدیمی  وسندیکالیست های  کارگری  فعالین  جذب  با 
یوسف افتخاری و انتقال اردشیر آوانسیان به آذربایجان، در روز اول ماه مه 1323 
موجودیت»شورای متحده مرکزی اتحادیه های کارگری و زحمتکشان ایران« که در 
مجموع شامل۶0 تشکل کارگری و اتحادیه های اصناف با بیش از300هزارعضو می شد 
را اعالم کند و با انتشار روزنامه  ظفرعمالً رهبری جنبش کارگری را به دست بگیرد.

 کامبخش درباره تشکیل » شورای متحد...« در مجله دنیا دوره دوم سال هفتم شماره 
19۴۴)اردیبهشت1323(  مه  ماه  دراول  بهارسال13۴۵درصفحه۵1می نویسد:  اول 
پس از مبارزه طوالنی اتحادیه های موجود کارگری دریک سازمان– شورای متحده 

مرکزی کارگران و زحمتکشان ایران – متحد شدند. 

  یک دهه مبارزات کارگری)١۳۳۰- ١۳2۰(
درپس اشغال ایران و با به  کارگیری تمام امکانات تولیدی کشور توسط متفقین برای 
وخدماتی  تولیدی  زمینه های  درتمام  کار  نیروی  کمیت  جبهه،  پشت  احتیاجات  تامین 
افزایش چشمگیری یافت. درحالی که دستمزدها ثابت مانده بود، هزینه های زندگی به علل 
مختلف چندین برابر باال رفته بود. مطالبات اقتصادی و سیاسی طبقه کارگربرای تامین 
یک زندگی حداقل هر روزابعاد تازه ای به خود می گرفت. اعتصابات کارگری برای 
برگزار  در وسیع ترین شکل ممکنه  اجتماعی  و  اقتصادی  تحقق خواست های رفاهی، 
کارگران  خواست های  یافتن  تحقق  برای  کارگری  جنبش  فعالین  دوره  دراین  می شد. 
رفتند.  کارگری  تشکل های  گسترش  و  ایجاد  پای  به  گذشته  تجربیات  کارگیری  به  با 
کارخانه های  اقتصادی  و  رفاهی  صنفی،  تشکل های  پیوستن  هم  به  از  درسال1321 
و  کفاشی  کارگاه های  کنی،  پاک  پنبه  سیمان، چوب بری،  سازی،  گلیسیرین  دخانیات، 
نجاری، کارمندان دارائی و داروسازان، اتحادیه کارگران آذربایجان، اتحادیه کارگران 
کارگری  تشکل های  و  گیالن  کارگران  اتحادیه  شیراز،  آزادگان  جمعیت  خراسان، 
شهرهای اصفهان، اردبیل، یزد، بندرشاه )بندر ترکمن فعلی(، بهشهر، در اثر فعالیت 
کارگران، نخست »اتحادیه کارگران ایران« با30هزار عضو بوجود آمد. و با ایجاد 
اتحادیه ها و سندیکاها و گسترش فعالیت های کارگری دراول ماه مه 1323»شورای 

ا1 -برگرفته از کتاب رفقای باال نوشته منوچهرکی مرام ص83تا8۵ 
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انشعاب  با  یافت.  موجودیت  ایران«  زحمتکشان  و  کارگران  اتحادیه  مرکزی  متحده 
نفت  کارگران  »سندیکای  وایجاد  برزگران«  و  کارگران  از»اتحادیه های  امید  علی 
خوزستان« توسط او و پیوستن آن به شورای متحده مرکزی، بخش فعال وعمده جنبش 
کارگری ایران تحت سیطره حزب توده ایران قرار گرفت. در»شورای متحده مرکزی 
اتحادیه کارگران و زحمتکشان ایران«، نزدیک به 300 هزار کارگر عضویت داشتند. 

اتحادیه های متشکل درشورای متحده مرکزی کارگران و زحمتکشان ایران :
1- کارگران راه آهن با20 هزار عضو

2- کارگران مهمات سازی با ۶ هزارعضو
3- کارگران ساختمانی با ۴۵ هزار عضو

۴- معدن چیان با 8 هزار عضو
۵- کارگران دخانیات با 2 هزار و دویست عضو

۶- کارگران صنایع اغذیه و نوشابه سازی با 9 هزار عضو
7- کارگران صنایع ریسندگی و بافندگی با ۴0 هزارعضو

8- کارگران فرش باف با20 هزار عضو
9- کارگران نقاش با 2هزار عضو

 10- کارگران برق کار با ۶00 عضو
 11- رانندگان وسائط نقلیه با ۶ هزار عضو )مالک وسائط نقلیه(

 12- رانندگان وسائط نقلیه با 3 هزار عضو )غیر مالک...(
 13- کارگران شیشه سازی با 2هزار عضو
 1۴- کارگران قند سازی با 3 هزار عضو

 1۵- کارگران آرد سازی و انبار غله با 3هزار و پانصد عضو
 1۶- کارگران سیمان سازی 

 17- کارگران صنایع شیمیائی با 2 هزار و سیصد عضو
 18- کارگران کشتارگاه با 3 هزار عضو

 19- موسسات آموزشی با 3 هزار عضو )معلوم نیست که این رقم شامل معلمین 
نیز بوده  است یا نه( 

20- کارگران شهرداری با هزار و پانصد عضو
21- کارگران حمام های عمومی با هزار و پانصد عضو

22- کارگران بیمارستان ها با 2 هزار و هفتصد عضو
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23- کارگران ابریشم باف با 2 هزار و هفت صد عضو
2۴- کارگران بندر با 11هزار عضو

2۵- پیشه وران و از جمله کفاشان با 9 هزار عضو
2۶- کارگران پنبه پاک کنی با 2 هزار عضو
27- روزنامه فروش ها با صد و پنجاه عضو

28- ماهی گیران با ۵ هزار عضو
29- کارگران نوشابه سازی الکلی با 3 هزار عضو
30- کارگران وزارت جنگ با هزار و پانصد عضو

31- کارگران کشاورزی با 8هزار عضو )این رقم تنباکوکاران را نیز در برمی گیرد(
32- کارگران فنی و مهندسان با هزار عضو 

33- سندیکای کارگران نفت خوزستان با ۴۵ هزار عضو1 

ساختار تشکیالتی شورای متحده بیشتر به ساختار یک تشکل سیاسی شبیه بود تا 
نظرمستقیم  زیر  به طورکلی  شورا  این  زیرا  رفاهی  و  اقتصادی  تشکل صرف  یک 
رهبری  کادرهای  از  که  متحده  شورای  دبیران  بر  عالوه  می شد.  اداره  توده  حزب 
حزب بودند، رفیق اردشیرآوانسیان مسئول ایدئولوژیک وایرج اسکندری دبیرکل حزب 

مشاورسیاسی شورای متحده بود.

مهم ترین  عنوان  به  ایران  زحمتکشان  و  کارگران  اتحادیه  مرکزی  متحده  شورای 
132۵از  درسال  از300هزارعضو  بیش  با  خاورمیانه  و  ایران  سندیکایی  سازمان 
طرف فدراسیون جهانی کارگران، احزاب سیاسی موجود و فرقه دمکرات آذربایجان 

ایران مورد شناسائی قرار گرفت و به عضویت فدراسیون سندیکائی جهان درآمد.

 شورای متحده مرکزی نه تنها ازطرف سایراحزاب و گروه ها به رسمیت شناخته 
شد،  حتی دولت و وزارت کار، حق نمایندگی درشورای عالی کار را به شورای متحده 
زحمتکشان  و  کارگران  مرکزی  متحده  شورای  ظفرارگان  روزنامه  دادند.  مرکزی 
ایران درشماره 2۴مرداد ماه 132۵به نقل از سخنرانی رضا روستا برای کارگران 
راه آهن می نویسد: شورای متحده مرکزی کارگران و زحمتکشان ایران18۶ اتحادیه، 
با 90 هزارعضو درخوزستان،۵0 هزارعضو درتهران،۵0 هزارعضودرآذربایجان، 
۴۵هزارعضودرگیالن ومازندران،۴0هزارعضو دراصفهان، 2۵هزارعضو دراستان 
فارس، 20 هزارعضو دراستان خراسان و 1۵هزار عضو دراستان کرمان و درمجموع 

با 33۵هزارعضو بزرگترین اتحادیه کارگری درخاورمیانه بود.
درفاصله  ایران  کارگری  درجنبش  سندیکالیزم  از  نقل  کارگری  های  اتحادیه  و  توده  )منبع حزب   -  1

سالهای2۵-1320 ص10 نوشته تورج اتابکی(
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 با آغاز رسمی کارشورای متحده درسال 1323ده ها اعتصاب کارگری به وقوع 
پیوست که به لحاظ  وسعت کمیت و مهم ترین آن ها :

اعتصاب کارگران ساختمانی تهران برای پروژه های دولتی
اعتصاب کارگران نساجی در تهران

اعتصاب کارگران رفتگر تهران
اعتصاب کارگران نساجی آذربایجان
اعتصاب کارگران چرم سازی تبریز

اعتصاب کارگران نساجی در مازندران

اعتصاب 20 هزار نفره کارگران نساجی در اصفهان

درسال1323کارگران نساجی اصفهان باخواست افزایش دستمزد و دیگر خواست های 
رفاهی دست به اعتصاب زدند، کارفرمایان کارخانه ها را تعطیل کردند. کارگران با نظر 
تقی فداکار مسئول اتحادیه های کارگری اصفهان، با باز کردن انبارها و تهیه مواد اولیه 
کارخانه ها را به کار انداختند. همین رویه در شهرهای مازندران و آذربایجان  به کار گرفته شد.

با آغاز و گسترش اعتصابات کارگری حزب توده ایران و شورای متحده کارگران و 
زحمتکشان ایران به منظورجلوگیری ازهرگونه اخالل و کم کاری در ارسال احتیاجات 
جبهه جنگ ضدفاشیستی، از اعتصاب کارگران درکارخانجات اسلحه سازی، پاالیشگاه ها 
و کارخانجاتی که تولید آن ها درخدمت پشت جبهه جنگ بود جلوگیری می کردند. شورا 
درصنایع  کارگران  وخواست های  مبارزات  به  بی توجهی  بر  گذاشتن  سرپوش  برای 
تولیدی، اعتصابات کارگری را در واحدهای خدماتی که عملکرد آنان به طور مستقیم 
درگیر  را  خود  و  گنجانده  دربرنامه ی شورا  نبود،  فاشیستی  جبهه ضد  با  رابطه  در 

مبارزات و خواست های کارگران خدماتی می کرد.

و  نساجی  درکارخانه های  اعتصابات  انداختن  راه  به  با  متحده  شورای  رهبری 
کارگاه های کفاشی، نانوائی، رفتگران تهران دراستان های اصفهان، تهران، آذربایجان، 
خراسان و خوزستان برای جلب رضایت اعضای رادیکال حتی درمناطقی که اتحادیه 

کارگران قدرت بیشتر داشتند دست به مصادره می زد.

یافت  گسترش  کارگری  اعتصابات  دامنه   )1945 )اواسط  سال132۴  ازاوائل 
سایرمسائل  و  دستمزد  افزایش  برای  پاالیشگاه ها  و  تولیدی  کارخانجات  کارگران  و 
اقتصادی، رفاهی  و سیاسی دست به اعتراض و اعتصاب زدند. در9 خرداد132۴ 
پس  كرمانشاه  نفت  كارگران  نفری  هزار  روزه  اعتصاب۶  نخستین  )30مه 1945( 
1308با  اردیبهشت  در  انگلیس  و  ایران  نفت  کارگرشرکت  هزاران  اعتصاب  از 

خواست های رفاهی و سیاسی صورت گرفت. خواست كارگران دراین اعتصاب:
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 افزایش حقوق، 8 ساعت كار روزانه، یك روز مرخصی درهفته، مرخصی سالیانه 
با حقوق، به رسمیت شناختن اتحادیه، برابری مزد و شرایط كار با كارگران خارجی 
بود. این اعتصاب ۶ روزه با فشار مدیرانگلیسی شركت درهم شكست و ازمجموع 9۵0 
كارگر ایرانی۴00 نفراخراج شدند. اعتصاب کارگران شرکت نفت کرمانشاه با سکوت 
خبری مواجه شد. درنشریات حزب توده ایران و شورای متحده خبری از اعتصاب 
واحدهای  ایران،  ازاشغال  پس  که  بود  آن  علت  به  خبری  سکوت  این  نشد.  منتشر 
نظامی انگلیس عمدتاً درپاالیشگاه کرمانشاه مستقرشدند و کلنل فلچر اداره اموراستان 
را به دست گرفت. منوچهرفرمانفرمائیان، درکتاب - از تهران تا کاراکاس، تهران، 
ایران،  ظاهری  ازحکومت  بعد  درشهرکرمانشاه  می نویسد:  ص20۴تا20۶   ،1373
کار را در دست گرفته بودند و هرچه  انگلیسی ها از طریق ارتش و کارمندان علناً 
دلشان می خواست می کردند واعتنایی به مردم و افکار مردم نداشتند. استاندارکرمانشاه 
هم دربرابر او خاضع1 و گوش به  فرمان بود. مداخله ی کلنل فلچر درامورکرمانشاه به 
حدی بود که حتی تعیین می کرد چه احزاب و تشکل هائی می توانند در کرمانشاه فعالیت 
درصدد  1321عده ای  درمردادماه  وقتی  رو،  این  از  نمی توانند.  احزابی  چه  و  کنند 
برآمدند شعبه ی حزب توده را درکرمانشاه تشکیل دهند، کلنل فلچریکی از آن ها )گویا 
عمادالدین دولتشاهی( را به  توسط استانداراحضار می کند و می گوید این تابلویی که بلند 

کردید ضد انگلیسی است، پائین بیاورید.2 

ازکرمانشاه  18فروردین132۴درگزارشی  متحده  شورای  ظفرارگان  روزنامه 
مینویسد: دویست نفراز رانندگان شرکت نفت کرمانشاه با ارسال تلگراف به  شرکت 
نقل و معاون  و  از“منتصر”)رئیس حمل  ملی  ایران ومجلس شورای  و  انگلیس  نفت 
شرکت نفت کرمانشاه( شکایت کردند. رانندگان نوشتند: منتصر با لگد زدن و کشتن 
ازعموم  گرفتن  رشوه  و  رانندگان  اغلب  زدن  کتک  و  شرکت  راننده  عرب  جاسم 
کارگران شرکت، مستقیماً و یا به وسایل عدیده کارگران و رانندگان کرمانشاه را لخت 
نموده ومیلیون ها ثروت از خون این بیچارگان دربانکها جمع کرده است. آنها ازمدیران 
شرکت نفت می خواستند منتصر وهمکارانش را احضار کنند و تحت تعقیب قرار دهند. 
از نمایندگان مجلس شورای ملی هم می خواستند چند نفر از نمایندگان مجلس را برای 
این زحمتکشان  تا  ]کنند[  اعزام  نفت کرمانشاه  کارگران شرکت  اوضاع  به  رسیدگی 

ایرانی را از قید اسارت یک عده دزد وحشی امثال منتصر نجات دهند.3

اتحادیه های کارگران و زحمتکشان  ایالتی  این تلگراف،»شورای متحده ی   پس از 
کرمانشاه« که تازه تشکیل شده بود. بیانیه ای صادر کرد و جنبه های دیگری از اقدامات 
منتصر و همدستانش را مطرح کرد: همین آقای متمدن]منتصر[ با افراد کمپانی مانند 

ا1 - درفرهنگ عمید به معنی خاکسار،افتاده...
2 - علی عفیفی،” نقش امپریالیزم در دنیا “، روزنامه ی بیستون ،27 اسفند 132۴

3 - آدمکشی منتصر معاون شرکت نفت کرمانشاه، روزنامه ی ظفر،2 اردیبهشت132۴
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لگدمال  نپرداخته اند  موقع  به   و حساب  که حق  ]را[  وکسانی  رفتارکرده  خریدی  زر 
می کند ]…[ می گویند صدها نفر ازکارگران نفت پیوسته بیکار و درانتظارکارند. این ها 
مجبورند به  هر طریقی شده سیصد یا چهارصد تومانی برای ورود مجدد به  کار به 
آقایان پیشکش بفرستند تا بعد از ورود پس از چند روزی دومرتبه اخراج گردند. آنها 
که مشغول خدمتند ازترس اینکه مبادا اخراج شوند ناچارند ماه به ماه اقالً پانصد لایر 

از حقوق یک صد و چند تومانی خود را تقدیم کنند.1

 شورای متحده ی ایالتی کرمانشاه و کمیته ی ایالتی حزب توده به دستور کلنل فلچر 
متحده ی  شورای   132۴ ماه  درفروردین  داشتند.  قرار  کرمانشاه  شهربانی  زیرفشار 
برعلیه  روز  هر  کرمانشاه  شهربانی  رئیس  کرد:  اعالم  اطالعیه ای  انتشار  با  ایالتی 
آزادیخواهان و اعضای شورای متحده ی ایالتی و حزب توده  دسیسه تازه ای فراهم کرده 
و با جلب غیرقانونی اعضای شورا به شهربانی و تهدیدات بی مورد مانع فعالیت های 
آن ها می شود.2 شرکت نفت ایران و انگلیس و مجلس شورای ملی نه تنها به شکایت 
دویست نفراز رانندگان شرکت رسیدگی نکردند بلکه شکایت ازمنتصر به اتهام قتل 
جاسم عرب در دادگاه جنحه کرمانشاه هم مورد رسیدگی قرارنگرفت و پرونده بایگانی 
شد.3 کارگران پاالیشگاه نفت کرمانشاه در واکنش به عملکرد ضد کارگری مقامات 
شرکت و مجلس شورای ملی روز9 خرداد 132۴)30مه 1945( دست ازکار کشیدند 
و اعالم کردند تا دستیابی به خواسته های خود به سرکار بازنمی گردند. بنوشته روزنامه 

ظفرخواسته های کارگران عبارت بود از:

1 - پرداخت دستمزد برای روز جمعه و ایام تعطیل. اگرشرکت نفت به اضافه کار 
کارگران نیازداشته باشد باید برای مدت اضافه کار دوبرابر حقوق بپردازد .

2- “رشن” )جیره ی کاالیی( کارگران در روزهای تعطیل هم باید داده شود و“رشن” 
کارگران باید مطابق “رشن” سرکارگران باشد .

3- ساعت کاربه 8 ساعت کاهش یابد .
۴- حقوق کارگران گاراژ کامالً پرداخت شود .

۵- مسئوالن پاالیشگاه باید با احترام و نزاکت با کارگران برخورد کنند، آن ها را 
کتک نزنند و شرکت نفت نباید بدون دلیل قانونی کارگری را اخراج کند .

۶- اجرای قانون بیمه ی کارگران .
7- رعایت اصول بهداشت درمحیط  کار .

8- اگر شرکت نفت یکی از کارگران اعتصابی را اخراج کند، کارگران حق دارند
ا1 - بیانیه اتحادیه کارگران کرمانشاه، روزنامه ی ظفر، 23 فروردین 132۴

2 - روزنامه ی ظفر،29 فروردین 132۴
3 - روزنامه ی ظفر، 2۶ اردیبهشت 132۴
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 به عنوان اعتراض دوباره اعتصاب کنند .
9- آزاد بودن فعالیت تشکیالت کارگری طبق قانون اساسی ایران دراین اعتصاب 
بیش از9۴0 کارگر و راننده یعنی اکثریت قریب به اتفاق کارگران پاالیشگاه شرکت 
منفعل  موضع  مرکزی  متحده ی  وشورای  توده  حزب  اعتصاب  این  درقبال  داشتند. 
توده  حزب  مرکزی  کمیته ی  رهبر-)ارگان   - روزنامه ی  اعتصاب  روزسوم  داشت. 
ایران( تحت عنوان اعتصاب در پاالیشگاه کرمانشاه نوشت: ما هنوز از چگونگی این 
اعتصاب اطالع صحیحی در دست نداریم ولی امیدواریم دراین موقع که جنگ هنوز 
برعلیه ژاپن ادامه دارد، این اعتصاب هرچه زودتر به طور مناسبی با مسالمت پایان 
یابد1. و شورای متحده ی مرکزی درمخالفت با اعتصاب طی تلگرافی هم به شورای 
ایالتی کرمانشاه خواهان خاتمه اعتصاب شد: اعتصاب بدون اطالع قبلی مرکزبوده. 
دراین موقع که باید جنگ برعلیه ژاپن با شدت ادامه یابد بهتر است هرچه زودتر به 

طرزمناسبی خاتمه پذیرد.2
عزت هللا عتیقه چی مسئول شورای متحده ی ایالتی اتحادیه   های کارگران کرمانشاه 
درجریان اعتصاب کارگران پاالیشگاه، اخبار مربوط به اعتصاب درشرکت نفت را 
ایران درتهران گزارش می داد.  به شورای متحده ی مرکزی کارگران و زحمتکشان 
روزنامه های تهران درقبال این اعتصاب سکوت کردند. حتی اداره ی  پست و تلگراف 
تهران تلگراف هایی را که  درباره ی اعتصاب از کرمانشاه به تهران می رسید با چند 

روز تاخیر تحویل می داد.3

حزب توده وشورای متحده ی مرکزی اتحادیه های کارگران وزحمتکشان ایران براین 
موضع بودند که کارگران شاغل درصنایع تولیدی تا پایان جنگ جهانی نباید اعتصاب 
تولیدی که درخدمت پشت جبهه  با اعتصاب درصنایع  کنند. وعلت مخالفت خود را 
هستند در روزنامه ی - ظفر- ارگان شورای متحده این گونه توضیح می دهند: موقع 
شروع به اعتصاب الزم است اطراف و جوانب کار را از نقطه نظر سیاست داخلی 
حساس  نکات  این  به  توجه  بدون  اعتصاب  یک  اگر  و  داشت  درنظر  المللی  بین  و 
حتی  کند  پشتیبانی  ازآن  نباید  متحده  شورای  شود  شروع  اتحادیه  ازطرف  دقیق  و 
الزمست برای خاتمه دادن به آن اعتصاب اقدامات فوری و جدی به عمل آورد. مثالً، 
امروزه ازکارخانجاتی که برای کمک به جبهه ی متفقین کارمی کند به هیچ عنوانی نباید 
اعتصابی شروع کرد بلکه برای به دست آوردن حقوق کارگران باید فقط از راه گفتگو 

و مذاکرات اقدام نمود.4 

با  برمخالفت  مبنی  متحده  شورای  و  توده  حزب  ازمواضع  آگاهی  با  نفت  شرکت 
1 - روزنامه رهبر 1۴ خردادماه 132۴
2 - روزنامه ی ظفر،1۵خرداد ، 132۴
3 -روزنامه ی ظفر ، 20خرداد 132۴
4 - روزنامه ی ظفر،2۴  خرداد 132۴



250

جنبشطبقهکارگراریان

اعتصاب کارگران طی اطالعیه ای کارگران را تهدید به اخراج می کند واعالم می دارد: 
به تمام مستخدمین شرکت سهامی نفت کرمانشاه تذکر داده می شود به طوری که معمول 
شرکت می باشد هر مستخدمی که هفت روز متوالی کار بدون اجازه و یا اجازه طبی از 
طرف طبیب شرکت غیبت بنماید به علت غیبت طوالنی از خدمت اخراج خواهد شد. 
اشخاصی که در تاریخ 30مه )9 خرداد( از کار خود غیبت داشته اند و تا روز چهارشنبه 
۶ژوئن )1۶ خرداد( دراوقات معینه برای انجام وظایف خود حاضر نشوند طبق ماده ی 
فوق الذکر ازخدمت اخراج خواهند شد. برای ایام غیبت حقوق پرداخت نخواهد شد. 
اعتصاب ۶ روزه کارگران نفت کرمانشاه با خواست مدیرانگلیسی شركت به زور سر 
نیزه نظامیان درهم شكست و از مجموع 9۵0 كارگر ایرانی۴00 نفراخراج شدند.1 

و  کارگران  اخراج  به  دراعتراض  آبادان  پاالیشگاه  تیر132۴کارگران  دراول   
دستمزد؛  اضافه  و  اخراجی  کارگران  کار  به  برگشت  با خواست  کرمانشاه  رانندگان 
دست از کار کشیدند. اعتصاب كارگران پاالیشگاه آبادان با اضافه دستمزدها از2۴ لایر 

به 38 لایر افزایش یافت و اعتصاب خاتمه یافت. 

سلیمان،  مسجد  درآبادان،  نفت  شرکت  صدهزارکارگران   ،132۵ مه  ماه  دراول 
آغاجاری همراه با کارگران بنادر و مردم زحمتکش خوزستان جشن همبستگی کارگران 
جهان را با شکوه فراوان برگزار کردند. سه روز بعد با برنامه ریزی قبلی کارگران 
پاالیشگاه آبادان برای دریافت اضافه دستمزد و بهبود شرایط کار و مسکن اعتصاب 
کردند. شرکت تهدید به اخراج کارگران اعتصابی کرد. متقابالً کلیه کارگران شرکت 
نفت عامالن شرکت را تهدید کردند اگر کارگران اعتصابی آبادان اخراج شوند، دست 
از کار کشیده و صدور نفت را متوقف خواهند کرد. شرکت درمقابل تهدید کارگران 

عقب نشست و به خواست کارگران اعتصابی تن درداد.

متعاقب اعتصابات سال های132۴ و132۵ دولت تحت فشار شورای متحده مرکزی 
در  کار  قانون  ازتصویب  روزپس  ]شش  ایران  زحمتکشان  و  کارگران  اتحادیه های 
حکومت خودمختار فرقه دمکرات آذربایجان[ مجبور به تصویب قانون جدید کارشد. 
درقانون مزبورتامین روزکار8 ساعته، 3۵درصد اضافه حقوق، تشکیل صندوق تعاون 
و پرداخت 3 درصد ازحقوق )1% به حساب کارگران و 2% به حساب موسسه( به 
صندوق مزبور، یک روز مرخصی درهفته و دوهفته مرخصی درسال و هم چنین 

قبول تعطیل رسمی کارگران در روزاول ماه مه با استفاده از حقوق منظور گردید.

درسال 132۵ دولت مجبور به تعیین حداقل حقوق دستمزد به میزان۴0 لایر برای 
نواحی نفت خیز خوزستان و 3۵-30 لایر برای سایر نقاط ایران شد.2 با خودداری 
شرکت نفت انگلیس و ایران و دیگر سرمایه داران بزرگ از اجرای قانون کار جدید، 

1 - برگرفته از فصل نامه ی گفتگو  شماره ی ۶1، اسفندماه 1391
2 - نقل ازدنیا دوره دوم- سال دوم شماره 2- تابستان 13۴0
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در20 اردیبهشت ماه 132۵، ده هزارنفراز کارگران نفت آغاجاری با برنامه ریزی 
حساب شده علی امید، حفیظ هللا کیانی، حسنعلی لری از رهبران عملی جنبش کارگری 
تشکیالتی  مسئول  که  به  طوری  دادند  سازمان  را  اعتصابی  کاری  مخفی  رعایت  با 
حزب توده درخوزستان از اعتصاب زمانی مطلع شد که کارگران دست از کار کشیده 
عملی  رهبران  که  بود  این  دهنده  نشان  درعمل  اعتصاب  برگزاری  شیوه  این  بودند 
جنبش کارگر به ویژه علی امید که تجربه مبارزاتی را از زمان حزب کمونیست ایران 
درآویزه گوش داشت به رهبری حزب توده ایران اعتمادی نداشت. اعتصاب به مدت 
1۴روز ادامه یافت، با وعده رسیدگی به خواست کارگران اعتصاب خاتمه یافت. اما به 
علت عدم رسیگی به خواسته های کارگران2ماه بعد)23 تیر132۵( اعتصاب100هزار 
نفری کارگران نفت آبادان، اهواز، مسجد سلیمان، آغاجاری شروع شد. این اعتصاب 
نه تنها یکی از بزرگترین اعتصاب های تاریخ جنبش کارگری ایران بلکه منطقه بود. 
دراین اعتصاب کارگران عالوه برخواست های صنفی )افزایش دستمزدها، به رسمیت 
اتحادیه کارگری( خواستارعدم دخالت شرکت نفت درمسائل سیاسی کشور،  شناختن 
انحالل شعبه سیاسی، برکناری مصباح فاطمی استاندار خوزستان، آزادی قلم و بیان، 
آزادی اجتماعات و اجرای کامل قانون کار شدند. مقامات انگلیسی شرکت با رضایت 
مقامات ایرانی ازجمله استاندارمرتجع خوزستان، با مسلح کردن عشایر به کارگران 
حمله کردند، کارگران با چوب و سنگ به مقابله برخاستند و زد وخورد تا12شب ادامه 
یافت دراین درگیری۴7 کارگرجان باخت و170نفر زخمی شد. رهبران اتحادیه دستگیر 
یا تبعید و۵ هزار کارگرعضو اتحادیه اخراج شد. درپی سرکوب  و روانه زندان و 
کارگران درخوزستان، کارگران سراسر کشور با شعار دست امپریالیست ها از ایران 
کوتاه به خیابان ها ریختند. دولت قوام هیئتی مرکب ازنمایندگان دولت به ریاست مظفر 
فیروزهمراه با رادمنش، رضا روستا و جودت به خوزستان فرستاد. اعتصاب بعد از 
دو روز با کمک و وساطت نمایندگان حزب توده با موفقیت نسبی خاتمه یافت. درمورد 
اعتصاب کارگران نفت به مناسبت روزکارگر درسال132۵یرواند آبراهامیان در کتاب 
– کودتای 28 مرداد...می نویسد: بحران در روز اول ماه مه و هنگامی آغاز شد که 
یک گردهمایی 80000 نفری در آبادان خواسته های سال 1308 را تکرار و پرداخت 
دستمزد براى روز جمعه و اجراى دقیق قانون کار جدید کشور را که به تازگى تصویب 
شده بود نیز به خواسته های قبلی خود اضافه کرد. یک سخنران زن شرکت نفت را به 
باد اعتراض گرفت که آن چه صرف غذاى سگ ها می کند بیش از دستمزدى است که 
به کارگران می دهد، او خواهان پس گرفتن صنعت نفت کشورشد و خطاب به شرکت 
گنندگان در اعتصاب گفت: برادران، تولید نفت در سرزمین ما مٽل تولید جواهر است. 
ما باید تالش کنیم تا این جواهرات را پس بگیریم. اگراین کار را نکنیم غیرت نداریم. 

این سخنان، احتماالً نخستین دعوت آشکار به ملى کردن نفت درمالء عام بود.1  

1 - نقل از کتاب کودتا نوشته یرواند آبراهامیان ص۴2ترجمه ناصرزرافشان
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خود،  سود  رساندن  حداکٽر  به  براى  شرکت  سال،  همان  تیرماه  جوالى/  درماه 
پرداخت دستمزد برای روزهای جمعه را لغو کرد. این اقدام شرکت جرقه ای بود که 
افتاد و موجب اعتصاب عمومی توده گیر و گسترده ای  به خرمن نارضایی کارگران 
بیش از۶۵000 نفر بودند،  درسرتاسر خوزستان شد. اعتصاب کنندگان که مجموعاً 
صنعتگران،  اجرایی،  و  دفترى  کارکنان  نفتى،  میادین  و  پاالیشگاه  کارگران  شامل 
افزارمندان و تکنیسین ها ازجمله هندی ها، مغازه داران، دانش آموزان، کارکنان آتش 
نشانى، رانندگان کامیون ها، کارگران اسکله و راه آهن و حتى رانندگان، خدمتکاران و 
آشپزانی را هم که در استخدام خانواده های انگلیسى بودند دربرمی گرفت. این اعتصاب، 
به مراتب بزرگتر از اعتصابات گذشته و بزرگترین حرکت اعتراضی کارگرى بود 
که تا آن زمان در خاورمیانه دیده شده بود. مقامات رسمی بریتانىایى گزارش دادند 
توده  حزب  دراختیار  را  خوزستان«  صنعتى  مناطق  کامل  اعتصاب»کنترل  این  که 
قرارداد؛ رهبران اعتصاب عمدتاً “رانندگان، تعمیرکاران و متصدیان تجهیزات” بودند؛ 
میتنگ های توده ای در آبادان بزرگترین گردهمایى درتاریخ این شهر به شمار می رفت، 
و افزون بر7۵ درصد از نیروى کار ]این شهر[ دراتحادیه های حزب توده عضو بودند، 
توده به طورى برگشت  بابت نگران هستند که حزب  این  از  قبایل عرب  و روساى 

ناپذیری درحال مسموم کردن اذهان افراد ناآگاه  قبایل آن ها است.

درپى این وقایع، بریتانیا 2کشتى به آبادان و یک تیپ هندى به بصره اعزام کرد. 
کنسول بریتانیا دراهواز می نویسد: یکى ازنکات جالب توجه در خصوص کل اعتصاب، 
سازماندهى شگفت آور آن بود. البته بى نقص بودن سیستم ارتباطات شرکت هم کار را 
آسان کرده بود. حزب توده تمام و یا تقریباً تمام شبکه تلفن را به  اختیار خود گرفت. 
یک مقام ارشد در وزارت سوخت ]بریتانیا[ به شرکت توصیه کرد تا شرایط کارى را 
بهبود دهد و یادآور شد که: “من نمی توانم این فکر را از ذهنم دور کنم که حزب توده 
اگرچه مسلمأ یک حزب انقالبى است، ممکن است درایران حزب آینده باشد که قصد 

دارد ازمنافع کارگران محافظت کند. 

یکى ازنمایندگان حزب کارگر در پارلمان بریتانیا پس از بازدید از مراکز نفتى ایران 
هشدار داد: هنگامى که حتى از بچه های1۴ساله هم می شنوید که این “طالى سیاه” باید متعلق 
به ما باشد نه انگلیسی ها، وقت آن است که بنشینیم و با دقت حرف آن ها را بشنویم و درباره 
آن تامل کنیم. او اضافه کرده بود که چنین احساساتى دارد»خاورمیانه را فرا می گیرد«

اعتصاب تا زمان اعالم حکومت نظامى ازسوى دولت و دستگیرى های گسترده ادامه 
یافت، اما درعین حال شرکت نیز متقاعد شد که هم پرداخت روز جمعه را بپذیرد و 
هم حداقل دستمزدها را باال ببرد. مذاکره کنندگان شرکت به لندن اعالم کردند که تنها 
گزینه های پیش رو، تداوم اعتصاب و یا پذیرش زیان یک میلیون پوندى براى پرداخت 

دستمزد روز جمعه است.1   
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یکی از شاهدان عینی اعتصاب، رویدادهای آن روز را چنین بازگو می کند: سه روز 
پیش از آغاز اعتصاب، شرکت نفت، آقای مهندس شکیب رهبرحزب توده آغاجاری 
و  نفت  شرکت  کرد.  اخراج  ازمنطقه  و  برکنار  ازکار  اعتصاب  تدارک  اتهام  به  را 
استاندار خوزستان مصباح فاطمی اطمینان داشتند با اخراج مهندس شکیب اعتصاب 
رخ نخواهد داد. غافل از اینکه مهندس شکیب مطلقاً درجریان اعتصاب قرارنگرفته 
بود. آنقدر پنهان کاری شده بود که مهندس شکیب رهبرحزب ازآن همه تالش گسترده 
بوئی نبرده بود و نمی دانست کارگران)در( بیستم اردیبهشت دست از کار خواهند کشید. 
این پنهانکاری به ابتکار زنده یاد علی امید قهرمان مبارزات کارگری پاالیشگاه آبادان 
صورت گرفت. او میدانست حزب توده هرگزاجازه اعتصاب نخواهد داد. به ویژه آن 
که چهار وزیر از سران طراز اول حزب توده در کابینه قوام السلطنه عضویت داشتند، 

هرگز نمی خواستند اعتصاب کارگران خللی دراین همکاری وارد آورد.

به  آشکارگردید.  زودی  به  اعتصاب  شکست  برای  توده  حزب  مزورانه  اقدامات 
دستور قوام السلطنه، مظفر فیروز وزیرکارستادی دراداره ی مرکزی شرکت نفت در 
آبادان برای نظارت بر اعتصاب ایجاد کرد، دکترجودت را که شغل مهمی درکابینه 
داشت به همراه آورد، هم زمان از مصطفی العریس دبیر دوم سازمان جهانی کارگران 

که مقر آن در بیروت بود خواهش کرد که به آبادان بیاید.

با  نامه  بوسیله  کیانی  حفیظ هللا  پیش  چندی  از  که  بودند  گفته  وزیرکار  به  ظاهراً 
مصطفی العریس ارتباط داشته است. شاید می خواست از آشنایی العریس با آقای کیانی 

سوء استفاده کرده و اعتصاب را به شکست بکشاند.

روزششم اعتصاب، دکترجودت با پیام هائی از وزیر کار و دبیر دوم سازمان جهانی 
کارگران به آغاجاری رفت. خوشبختانه موفق نشد رهبران اعتصاب را برای پایان دادن 
به اعتصاب قانع کند، و ازهمه مهمتر نتوانست کیانی را برای مالقات با وزیر کار و 
العریس به آبادان ببرد. دکتر جودت ضمن صغرا و کبرا چیدن ها برای فریب کارگران 
جبران  زیان  دولت  با  همکاری حزب  به  شما  اعتصاب  که  داشت  اظهار  اعتصابی، 
ناپذیری می رساند و درنهایت، مصالح عالیه حزب را با خطر جدی روبرو می کند.

حفیظ هللا کیانی با شجاعت کم نظیری در پاسخ دکترجودت می گوید: به عقیده ی من 
وهمه کارگران اعتصابی، اگر اعتصاب شکست بخورد، به زیان حزب است نه عدم 

همکاری حزب با قوام السلطنه.

روزهشتم اعتصاب ، دولت و شرکت نفت در منتهای درماندگی، دکتر جودت را با 
یک هواپیمای ویژه که تنها مسافر آن دکتر جودت بود، به آغاجاری فرستادند. دکتر 
جودت آخرین التیماتوم را به کارگران اعتصابی داد و آمرانه از آن ها خواست که به 

1 - نقل از کتاب کودتا نوشته یرواند آبراهامیان ص 44و۴2،۴3
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سرکارها برگردند و اجازه دهند وزارت کار که وزیرآن ازخودتان است یعنی مانند 
هر یک از شما عضو حزب می باشد، به خواست های قانونی تان رسیدگی کند. دراواخر 
سخنرانی دکترجودت، نویسنده به دعوت حفیظ هللا کیانی و سایررهبران اعتصاب به 
درمحل  بخواهد  من  از  بودند  خواسته  ازدکترجودت  اعتصاب  رهبران  رسیدم.  آنجا 
پشتیبان  وهندی  ایرانی  کارمندان  گفتم،  دکتر  به  مذاکره  بمانم. ضمن  باقی  اعتصاب 
اعتصاب کارگران هستند و به همین خاطر در این هشت روزه هیچ یک از ما تمایلی 
برفتن به ادارات مان نداشته ایم. و تا زمانی که اعتصاب ادامه دارد ازحضور در سرکار 
صرف نظر می کنیم. اضافه کردم و گفتم کلیه اعضاء حزب آزادگان و حتا یکی دو نفر 

از کارمندان ما روزانه در همین اجتماعات شرکت دارند.

»دست  وگفت  برگشت  نزدم  به  مجدداً  اعتصاب  رهبران  با  ازمشاوره  پس  دکتر 
برای هزینه های جاری  بگیر. ازسراسرکشور  تحویل  اعتصاب را  پولی  کم صندوق 
اعتصاب مرتباً کمک مالی می رسد. شما که در حسابداری کار می کنید، می توانید این 

مسئولیت را عهده دار گردید. این پیشنهاد را نیز قبول نکردم.«

دکتر به فاصله چند متری من در سایه }اتومبیل{ کمانکار مشغول صحبت با کارگران 
بود که دفعتاً سر و صدا و همهمه بلند شد. چند نفردشنام گویان قصد آزار دکتر را 
داشتند. خوشبختانه زنده یاد هوشنگ عالی پور یکی از برجستگان حزب آزادگان و 
رئیس اداره ی مکانیکی با کمک چند نفر دکتر را سوار کمانکار کرده و به    سرعت از 
جمعیت دور کردند. کارگران خشمگین به  دنبال اتومبیل دویدند، اما خوشبختانه اتومبیل 
به  هواپیما رسید و دکترعجوالنه خود را به درون هواپیما رسانید، هواپیما به  حرکت 
درآمد. بعدها در تهران از کیانی شنیدم که کارگران از همکاری حزب توده با دولت 

قوام السلطنه به شدت عصبانی شده، قصد کشتن دکتر جودت را داشتند.

چند روزی پس از پایان اعتصاب و گرفتن همه امتیازات ، تمامی رهبران اعتصاب را شبانه 
دستگیر و به دستورمصباح فاطمی استاندار، دستگیر شدگان را بدون محاکمه به زندان انداختند.

زد  به  فاتح،  مصطفی  تحریکات  به   پاالیشگاه  کارگران  اعتصاب  زمان  درهمین 
وخورد کارگران با عشایر بسیج شده، انجامید که درآن عده ای از طرفین جان باختند.
امید دستگیر وهمه نخبگان و سرپرستان  آتش کشیده شد. علی  به  توده  مرکز حزب 
اعتصاب از کار برکنار و روانه زندان ها شدند. ازجمله دستگیرشدگان زنده یاد بابازاده 
از گروه ۵3 نفری زنده یاد دکتر ارانی بود. او نیز به دو سال زندان محکوم گردید..«1

گسترش فعالیت های شورای متحده و به رسمیت شناخته شدن آن از طرف فدراسیون 
جهانی به مثابه نماینده ی واقعی سازمان های کارگری درایران، دولت ایران را برآن 
داشت که با علم کردن اتحادیه سندیکاهای کارگری و کشاورزان ایران و برگزاری روز 

http://www.ashrafdehghani.com /htm/tajrobehie-az-etesabe-kargaran.htm 1 - نقل از
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جهانی کارگر در11 اردیبهشت1327 به عنوان یک سازمان کارگری رسمی، شرایط  
را برای فرستادن افراد انتخابی از تشکل خود ساخته را به عنوان نمایندگان کارگران 
به کنفرانس های جهانی فراهم کند. در زمستان سال 1328 اتحادیه سندیکاهای کارگری 
و کشاورزی ایران به کنفدراسیون سندیکاهای آزاد جهانی )C.I.S.L( پیوست و به این 
ترتیب سندیکاهای دست ساخته دولتی به اهرمی برای فشار برشورای متحده درآمدند. 
درمقابل، اتحادیه های کارگری چپ، همچنان به حمایت همه جانبه خود ازشورای متحده 
ادامه می داد به طوری که درهشتمین اجالس شورای اقتصادی واجتماعی سازمان ملل، 
شکایات  شورای  متحده از دولت ایران را یک بار دیگر عنوان کرد و اتحادیه های 
کارگری دولتی را ساخته و پرداخته اداره کار وهدف از ایجاد آن ها را جلوگیری از 

نفوذ اتحادیه های کارگری واقعی و فعالیت آزاد شورای متحده بیان نمود. 

در بهمن1327شمسی در جشن تأسیس دانشگاه تهران به شاه تیراندازی می شود و 
دولت فوراً حزب توده و شورای متحده را غیرقانونی و فعالیت های سیاسی کمونیستی و 
ضد سلطنتی را ممنوع اعالم می کند. پس ازاین که مجلس شورای ملّی اعالمیه دولت را 
در زمینه ترور شاه تصویب کرد، درتهران حکومت نظامی اعالم شد، در پی آن رهبران 
حزب و شورای متحده بازداشت شدند ودفاتر حزب درتهران و شهرستان ها تعطیل گردید.

مخفی  فعالیت  به  آن  به  وابسته  وسازمان های  حزب  تا  شد  سبب  دولت  اقدامات   
گردید.  آغاز  ایران  کارگری  درجنبش  عصرجدیدی  ترتیب  این  به  و  بپردازند، 
طبقه کارگرایران پس ازغیرقانونی شدن حزب توده ایران، شورای متحده مرکزی و 
دیگر سازمان های ملی و دموکراتیک با استناد به قانون سیاه1310 ازطرف دولت با 
برگزاری اعتصابات درشهرهای تهران، اصفهان، آبادان، کرمان، الهیجان و تبریز به 

مقابله با اقدام ارتجاعی دولت برخاست.

از زمستان سال1328جنبش کارگری دوباره جان گرفت دراین سال کارگران شاهی 
)قائم شهر فعلی( اعتصاب کردند، نیروهای مرتجع درحمایت پلیس با اعتصاب کنندگان 

به زد و خورد پرداخته دراین ماجرا عده ای زخمی شدند.

درهیئت  درسال1328،  ایران  کارگران  مرکزی  متحده  شورای  نمایندگی  هیئت 
نمایندگی مشترکی با کارگران ویتنام، هند و اعضای فدراسیون جهانی اتحادیه کارگری 
درپکن  استرالیا  و  آسیا  کارگری  اتحادیه های  درکنفرانس  جهانی  فدراسیون  ازطرف 
شرکت کرد و پیام همبستگی طبقه کارگرایران را به پرولتاریای جهانی عرصه نمود.

در فروردین سال1329، سه هزارکارگران نساجی شاهی )قائم شهرفعلی( با خواست 
افزایش دستمزد اعتصاب کردند. نیروی های مسلح به کارگران اعتصابی حمله کرده 
در11  شدند.  نیزمجروح  وتعدادی  باختند  جان  گلوله  شلیک  با  كارگران  نفراز  پنج 
اردیبهشت همین سال نظامیان باردیگر به تظاهرات اول ماه مه کارگران نساجی شاهی 
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حمله کردند و عده ای از کارگران را به شهادت رساندند. دربهمن ماه 1329، شورای 
اسفند  در10  و  آهن  راه  و  سیلو  کارگران  بین  در  را  اعتصاب هایی  متحده مرکزی، 

1329 در بین کارگران کارخانه صنایع پشم اصفهان رهبری کرد. 

با اوج گیری مبارزه برای ملی کردن صنعت نفت درسال1329، کارگران نفت به 
 مثابه پیشتازجنبش کارگری، درآبادان، مسجد سلیمان و آغاجاری با شعارهای سیاسی 
علیه امپریالیسم انگلیس و ارتجاع اعتصاب کردند . دولت به درخواست شرکت نفت با 
تعیین سپبهد شاه بختی به استانداری خوزستان با خشونت تمام با نیروی نظامی، کارگران 
کارگران18  متحد  به صفوف  دریورش مزدوران رژیم  کرد.  را سرکوب  اعتصابی 
کارگر و سه کودک جان باختند و صدها کارگر دستگیر و روانه زندان شدند. اعتصاب 
علیرغم کشتار بی رحمانه نیروی نظامی به پشتیبانی کارگران سراسرکشور یک ماه 
یافت. سرانجام دولت دست نشانده و شرکت نفت در مقابل کارگران مبارز و  ادامه 

سازش ناپذیر، تسلیم شدند و خواست های آنان را برآورد کردند. 

در اول فروردین1330چند روز بعد از بر سرکار آمدن عالء در بندر ماهشهر کارگران 
دست به اعتصاب زدند، اعتصاب به سرعت گسترش یافت. طی دوهفته۴0هزار نفر به 
اعتصاب پیوستند، این اعتصاب با حمله نیروهای نظامی و عوامل مزدور شرکت نفت 

جنوب با زخمی شدن تعدادی از اعتصابیون خاتمه یافت.

درجنوب  کارگران  اعتصاب  با  درهمبستگی  اصفهان  کارگران  فروردین  دوم  در 
به  دعوت  بنا   )1330 اردیبهشت  مه19۵1)10  ماه  اول  زدند.  به  راهپیمائی  دست 
حزب توده و سازمان های دموکراتیک80 هزارنفر ازکارگران، دهقانان، پیشه وران و 

روشنفکران علیه قرارداد با شرکت نفت جنوب راه پیمائی کردند. 

ورود  تیرماه1330با  در23  می نویسد:  توده  حزب  تاریخ  دربررسی  کامبخش 
ای  گسترده  تظاهرات  وانگلیس  ایران  میانجی  عنوان  به  ترومن  فرستاد  »هاریمان« 
علیه مداخالت امپریالیست ها با شعار های »خروج فوری هاریمان ازایران« و »اجرای 
کامل قانون ملی شدن نفت« برگزارشد. این تظاهرات ]معروف به یک شنبه خونین شد[ 
به  دستور زاهدی وزیرکشور مورد حمله نیروهای انتظامی واقع شد. درآن روز در 
حدود هزارنفر کشته و زخمی شدند )در اطالعیه رسمی گفته شده است20 نفر کشته و 
دویست نفر زخمی، روزنامه طلوع نوشت یک صد نفر کشته و۶00 نفر زخمی1( از 
فرودین 1329 تا تیرماه 1330بیش از200 اعتصاب کارگری رخ داده است که برخی 

از آن ها اقتصادی و سیاسی و برخی صرفأ سیاسی بوده است.

دستمزد  و  مسکن  نامطلوب  به  وضع  اعتراض  در۴تیرماه1330در  توده  حزب 
نازل کارگران درصنعت نفت، درخوزستان اعتصابی کارگری به راه انداخت. درپی 

1 - نقل ازمجله دنیا دوره دوم سال هفتم شماره اول ص۶3 تا ۶۵
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تیراندازی پلیس به تظاهرات کنندگان درآبادان و کشتن۶ نفر، انگلستان ناوچه های توپدار 
خود را به خلیج فارس برای حفظ جان و مال انگلیسی ها اعزام کرد. حزب توده 23 
تیر1330با ترتیب دادن اعتصاب ها و تظاهرات خیابانی درتهران و شهرهای شمالی به 
همدردی با کارگران آبادان پرداخت. در این تظاهرات نیز تعدادی از کارگران دستگیر 
و کشته شدند. حسین عالء نخست وزیر وقت با این عنوان که اعتصابات و تظاهرات 
اعالم  نظامی  حکومت   ، می کند  کمک  خارجی  دشمن  به  طبقاتی  اختالفات  تشدید  با 
کرد.1 کارگران طرفدارحزب توده با سازماندهی منظم و متشکل اعتصابات بزرگی 
را سامان داده و با انتشار اعالمیه های صنفی کارگری در پی احقاق حقوق خود بودند. 
کارگران اخراجی ازصنایع نفت آبادان، پس از بی نتیجه ماندن اعتراضاتشان، راهی 
تهران شده و درمجلس شورای ملی تحصن کردند. این تحصن واعتراضات نزدیک 
به دو ماه به طول انجامید.2  کارگران کارخانه های دیگر نیز دربیانیه هایی به حمایت 
از آن ها پرداختند و از وقایع و حوادث بوجود آمده درکارخانه های محل کار خود به 
رئیس مجلس و نخست وزیر و نمایندگان نامه می نوشتند و بعضاً خود نیزدر مجلس 
متحصن می شدند. عده ای نیزدرباغ نخست وزیری متحصن و برای بازگشت کارگران 
اخراجی به سر کار تالش می کردند. متحصنین درمجلس بعد از بی نتیجه ماندن نامه 
نگاری های شان دست به اعتصاب غذا زدند.3 در نهایت اعتصاب غذای آنها بعد از7 
روز در پی وعده هایی که سردار فاخر حکمت رئیس مجلس شورای ملی به آن ها داد، 

به پایان رسید. ... وعده های فاخر حکمت:
- چهل نفر از کارگران به فوریت به کارهای سابق خود معاودت بکنند

- 20 نفردیگردرظرف دو هفته به کار سابق خود گمارده می شوند، با اخذ دستمزد 
مدتی که هنوز به کار اشتغال نورزیده اند. 

-  بقیه تدریجاً با دریافت دستمزد خود نیز درکارخانجات مشغول کار خواهند گردید.
اینجانب جدیت دارم که به طریق فوق منظور شما انجام شود بنابراین انتظار دارم از 

تحصن خارج و برای انجام وظیفه آماده باشید، رضا حکمت1 

ملی شدن نفت :
 ١ - امپریالیسم انگلیس و نفت ایران

2 – شمه ای ازسیاست های راهبردی شرکت نفت انگلیس علیه مردم ایران
۳ - نقش طبقه کارگر در ملی شدن صنعت نفت

۴ - نفت: حزب توده ایران و مصدق
۵ - زمینه سازی برای کودتا 

1 - به نقل از روزنامه نوید آزادی، شماره ۵3، صفحه ی ۶
2 - آبراهامیان، براوند. ایران بین دو انقالب. ترجمه : کاظم فیروزمند، حسن شمس آوری، محسن شانه چی
3 - کامبخش، عبدالصمد، نظری بر جنبش کارگری و کمونیستی در ایران، استکهلم: انتشارات توده 13۵۴.
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  ١- امپریالیسم انگلیس و نفت ایران: 
با شروع انقالب صنعتی و اختراع ماشین بخار وتبدیل کاریدی به  کار ماشینی، استفاده 
از ارزان ترین سوخت برای به  حرکت درآوردن چرخ های صنعتی و دست یابی به تولید 
انبوه، کسب سود هرچه بیشتر مورد توجه سرمایه داران قرارگرفت. و با تکمیل دیگ 
بخار توسط جیمز وات و اختراع چگال گربخارتوسط وی موجب صرفه جویی زیادی 

درمصرف سوخت و گسترش استفاده از نیروی بخارشد.

 با تصمیم دریاداری انگلیس به تغییرسوخت ناوگان دریائی ازذغال سنگ به سوخت 
قرار  انگلیس  کارامپریالیسم  درسرلوحه  نفتی  برمنابع  تسلط  و  نفت  استخراج  مایع 
گرفت. این چنین بود که صد و چهارده سال پیش نمایندگان ویلیام ناکس دارسى در31 
اردیبهشت1280)21مه سال1901( با امین السلطان صدراعظم مظفرالدین شاه امتیاز 
انحصارى۶0 ساله ی اکتشاف، استخراج، پاالیش و صادرات تمامى فرآورده های نفتى 
ازهر نقطه کشور، به استٽناى استان های هم مرز با روسیه ]گیالن، مازندران، گرگان، 
خراسان و آذربایجان[ را از شاه ایران خریدارى کرد. دارسی درمقابل این امتیازات، 
به  شکل   را  دیگر  لیره  پرداخت  و20هزار  شاه  به  نقدأ  را  انگلیسى  لیره  هزار   ۵0
سهام دراختیارسایرچهره های مهم گذاشت و تعهد کرد مجموعأ برابر1۶درصد از سود 

خالص ساالنه خود را هم به عنوان حق االمتیاز به دولت ایران بپردازد.

 ویلیام ناکس دارسی درعقد قرارداد 1 از گفته معروف لئوپولد پادشاه پیروی کرده که 
گفته بود »معاهدات باید تا حد ممکن خالصه و کوتاه باشند و بومیان باید همه چیز را به 
موجب یکی دو ماده به ما واگذارند.2 بربسترعقد این قرارداد ننگین درسال1280روند 

نیمه مستعمره شدن کشورایران تکمیل و تسریع شد. 

یکی  دارسی  نفت  شرکت  درحفاری های   )1908 سال1287)2۶مه  خرداد  در۵ 
سیاسی،  درعرصه  بود  تحولی  آغاز  واین  می رسد.  به نفت  سلیمان  مسجد  ازچاه های 
اقتصادی و اجتماعی ایران و آغاز روند تبدیل شدن خاورمیانه به محل تالقی تضادهای 
کشورهای امپریالیستی،  تقسیم و مستعمره شدن آن. یک سال بعد، شرکت نفت دارسی 
به شرکت نفت انگلیس - پرشیا )APOC( تبدیل می شود. درهمین اثناء دولت بریتانیا 
ایران را ترغیب  قبیله عرب زبان منطقه جنوب غربى  شیخ خزعل رئیس مهم ترین 
و  انگلیس  نفت  به شرکت  نفت  پاالیشگاه  احداٽ یک  براى  را  آبادان  تا جزیره  کرد 
ایران اجاره دهد. آبادان، اگرچه جزیره ای دورافتاده بود، اما از نظراستراتژیکى در 
راس شمالى خلیج فارس ومصب رودخانه های دجله و فرات قرارداشت. دولت بریتانیا 
همچنین درشرکت نفت اختیاراتى اصلى را به دست آورد که عبارت بودند از: ۵2/۵ 

1 -   برای مطالعه متن قرارداد دارسی به بخش اسناد وعکس ها مراحعه کنید
ش5/  س2،  د2،  کارنامه1378-بهارستان/  نشر  تهران:  نفت،  آشفته  خواب  محمدعلی،  -موحد،   2

پائیز1388 اعتصابات کارگری دوره نخست وزیری دکتر مصدق- علی منوچهری، مهدی احمدی(
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درصد حق راى و تعیین دو تن از مدیران که یکى از آن ها مستقیمأ توسط فرماندهى 
نیروى دریایى بریتانیا انتخاب می شد. این دو مدیر، داراى حق وتوى تصمیمات هئیت 
مدیره بودند. دولت ]بریتانیا[ همچنین حق تغییراعضاى هئیت مدیره درموقع لزوم را 

به  طورمحرمانه براى خود حفظ کرده بود.1 

طبق این قرارداد امتیازاکتشافات نفت و گاز، دراختیار دارسی قرارگرفت. شرکت 
به  از  پس  تاسیس شد.  قرارداد  این  امضای  از  پس  انگلیس هفت سال  و  ایران  نفت 
نفت رسیدن عملیات حفاری درمسجد سلیمان، ساختمان پاالیشگاه آبادان درسال1288 
شمسی آغاز شد تا نفت ازمسجد سلیمان برای تصفیه به آبادان منتقل شود. پاالیشگاه 

آبادان درسال1291شمسی افتتاح شد.

 پاالیشگاه درابتدا روزانه2۵00بشکه در روز نفت تصفیه می کرد. و اولین محموله 
آبادان  پاالیشگاه  نفت درهمان سال1291شمسی )1912 میالدی( صادرشد. ظرفیت 
تا سال1330شمسی به۵000 بشکه در روز رسید. پس ازسرمایه گذاری شرکت های 
خارجی ظرفیت پاالیشگاه به۶00 هزار بشکه در روز رسید و در زمان خود بزرگترین 

پاالیشگاه جهان بود. 

درسال 1312شمسی رضا شاه قرارداد نفت را با دولت انگلیس برای۶0 سال تمدید 
کرد. و درسال131۴شمسی شرکت نام خود را به شرکت نفت ایران و انگلیس تغییر 

داد که از جوانب متعدد برای انگلیس اهمیت حیاتی داشت.

چرچیل 2 که پس از فیشر فرمانده نیروى دریایى شد، و روند تبدیل سوخت ناوگان 
دریایی از ذغال سنگ به نفت را به انجام و اتمام رساند، به اعضاى پارلمان بریتانیا 
گفت که دولت به داشتن کنترل تضمین شده ای بر روی منابع نفتى نیاز دارد، ...هنگامی 
در  نفتى  تاسیسات  از  برای محافظت  بریتانیا  دولت  آغاز شد،  اول جهانى  که جنگ 
برابرارتش های عٽمانى و نیز در برابر قبایل محلی که هم پیمان قدرت های محور.]دول 
محورعبارت بودند از امپراتوری آلمان به  رهبری»قیصر ویلیام دوم«)19۴1ـ 18۵9م(، 
و امپراتوری اتریش – مجارستان- بلغارستان و امپراتوری عثمانی[ بودند، سربازانی را 
نخست به  جنوب غربى ایران و سپس به سرتاسر حدود جنوبی بین النهرین اعزام کرد.                                                        

به همین ترتیب، علت حمله بریتانیا به ایران وعراق درجنگ جهانى دوم هم اساسأ 
 Christopher تامین امنیت صنعت نفت و حفظ این وضعیت حیاتى بود. کریستوفر هیل

1 -  منابع:
 Adam Hochschild, King L.G.: A Story of Greed, Terror, and Heroism in Colonial Africa)New 
York:Houghton Mifflin,1999(,71 )نقل ازمجله هفته مطابق با ص29 کتاب کودتا 28 مرداد، سازمان 

سیا و ریشه هاى روابط ایران و آمریکا در عصر مدرن نوشته »یرواند آبراهامیان«(
2 -چرچیل بین 1908تا1916در زمان نخست وزیری هربرت هنری اسکویت نماینده دولت در نیروی 

دریایی بریتانیا بود
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Hill – تاریخدان بزرگ – در سخنرانى های خود درباره تاریخ نگارى به دانشجویانش 
هشدارمی داد که هنگام، مطالعه بررسى مستندات دولتى، هر چیزى را باور نکنند. مٽالً 
او به توضیحات سال19۴1میالدی بریتانیا به هجوم به ایران اشاره می کرد. به گفته او، 
درآن توضیح هیچ اشاره ای به موضوع نفت پیدا نمی شد، درحالی که موضوع اصلى 
نفت بود. ...علت آگاهى او این بود که خود او پیش نویس آن توضیح را در وزارت امور 
خارجه تهیه کرده بود. چندى بعد، چرچیل در روایتش از تاریخ جنگ دوم جهانى اذعان 
کرد که هجوم سال1320/19۴1به ایران با توجه به فعالیت های آلمان در ایران و نیز 
عراق که به نوعى صنعت نفت در آبادان را نشانه می رفت، امرى ضرورى بوده است.1 

 درپایان جنگ دوم جهانى، شرکت نفت انگلیس وایران از جهاتى مختلف به شرکتى 
در  نفتى  میدان  داشتن۶  با  شرکت  این  شد.  تبدیل  بریتانیا  امپراتورى  براى  حیاتى 
نزدیکى مسجد سلیمان شامل: آغاجارى، گچساران، نفت سفید، اللى، قصرشیرین و 
هفتگل، بزرگترین میدان های نفتى خارج از تگزاس را دراختیار داشت و روزانه بیش 
از3۵7000 بشکه نفت تولید می کرد. این شرکت درمیان هفت شرکت بزرگ جهانى 
معروف به هفت خواهران در بازار جهانى نفت جایگاهى براى خود پیدا کرده بود. 
دیگر شرکت های عضو این گروه عبارت بودند از: رویال داچ شل، گلف اویل، تگزاس 
)که بعدها تگزاکو شد(، استاندارد اویل نیویورک )معروف به سوکونى و سپس موبیل،( 
استاندارد اویل نیوجرسى )بعدأ با نام آکسون(، استاندارد اویل کالیفرنیا )بعدها با نام 
قرارداشت. شرکت  توجه  کمترمورد  که   )CFP( فرانسوى شورون(همچنین شرکت 
نفت انگلیس و ایران به طور مستمر مبلغ قابل توجه ی به خزانه دارى بریتانیا واریز 
می کرد. که معادل بیش از2۴میلیون پوند به عنوان مالیات ساالنه و92میلیون پوند به  
صورت ارز خارجى بود. چنین مبالغى به  ویژه درشرایط ریاضت اقتصادى پس از 
جنگ دوم جهانى، بسیار قابل توجه بود. براساس محاسبه وزارت سوخت و نیروى 
مالى  حوزه  به  پوند  میلیون  از3۴7  بیش  ساالنه  تنهایى  به  آبادان  پاالیشگاه  بریتانیا، 

استرلینگ پرداخت می کرد.2 

که  سهام داران  به  را  درصد  بر30  بالغ  اى  ساالنه  سود  مرتب،  طور  به  شرکت 
عمدتأ شهروندان بریتانیایى بودند، پرداخت می کرد. عملیات این شرکت در ایران 7۵ 
درصد از مجموع کل سود این شرکت را تامین می کرد که بخش عمده از آن نه تنها 
به سهام داران بریتانیایى تعلق می گرفت بلکه صرف دیگر فعالیت های خطر پذیر نفتى 

آن درسراسر جهان می شد.

 ذخایر نفتى شرکت درایران، سومین ذخیره بزرگ نفت درجهان برآورد شده بود. 
ازآمریکا،  پس  درجهان  چهارمین  و  درخاورمیانه  تولید  بیشترین  درایران  آن  تولید 

1 -   نقل از مصطفى فاتح، پنجاه سال نفت  - تهران: -13۵8 ، 31۵
2 -  - منبع)) Ministry of Fuel, “Efter on the Sterling Area,“ BP/066896 نقل از ص 32 کتاب کودتا...
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شوروى و ونزوئال بود. شرکت درعرصه صادرات نفت خام، پس از ونزوئال دومین 
و  مساحت  کیلومترمربع   7,7 با  آبادان  پاالیشگاه  دراختیارداشت.  را  درجهان  رتبه 
تولید ساالنه2۴میلیون تن، بزرگترین پاالیشگاه جهان بود. شرکت همچنین پاالیشگاهى 
بسیارکوچکتر را براى تامین نیاز ایران درکرمانشاه احداٽ کرد. پایشگاه آبادان، 8۵ 
مستقردر  بریتانیا  سلطنتى  هوایى  نیروى  و  دریایى  ناوگان  سوختى  نیازهاى  درصد 
آسیا را تامین می کرد. این شرکت درعین حال بزرگترین کارفرماى صنعتى درایران 
نفر  که2700  بودند  شرکت  این  نفردراستخدام  از۶3000  بیش  می رفت.  شمار  به 
پرسنل ارشد عمدتأ بریتانیایى، ۴700 نفرشان کارکنان عادی بودند که شامل1۵00 
نفرهندى، پاکستانى و فلسطینى هم می شدند؛ بیش از3۵000 نفرهم عمدتأ صنعتگران 
نفتى  نیمه ماهر وغیرماهر درپاالیشگاه، میدان های  افزارمندان و کارگران ماهر،  و 
و بندرگاه ها به کار اشتغال داشتند. فقط در میدان های نفتى به تنهایى بیش از21000 
نفر مشغول به کار بودند. شرکت، عالوه براین از کار1۴000نفر کارگر قراردادى 
هم برای کارهای فصلی، به ویژه در بخش راه سازى استفاده می کرد. درآبادان، که 
11۵000نفرجمعیت داشت، 30000 نفر کارکنان شرکت نفت بودند. ازجمعیت این 
شهر10000 نفردیگرهم مثل تعمیر کاران، مغازه داران و دارندگان کسب و کارهاى 
فاتح«  امرارمعاش می کردند.1 »مصطفی  نفت  ازطریق شرکت  کوچک غیر مستقیم 
سال190۵و  بین  می نویسد:  خود  درصفحه322کتاب  شرکت  مالی  وضع  دربررسی 
سال 1932میالدی)128۴تا 1311شمسی( درآمد خالص شرکت171میلیون لیره بوده 
و حق االمتیاز پرداخت شده به دولت ایران درهمان مدت از یازده میلیون لیره تجاوز 
نکرد. اگرحق االمتیاز دولت را هم به میزان صدی شانزده طبق مقررات امتیاز دارسی 

حساب کنیم پرداختی به دولت ایران باید در حدود 27 میلیون لیره باشد.

دراواخر دهه 19۴0/1320، جراید ایران و حتى موسساتى مانند روزنامه اطالعات 
اغلب به  این نکته اشاره می کردند که شرکت نفت ایران و انگلیس طى سال های متمادى 
تنها رقمى ناچیز– حدود 10۵میلیون پوند – حق امتیاز به ایران پرداخت کرده، اما در 
مقابل170میلیون پوند مالیات به  دولت بریتانیا و11۵میلیون پوند سود به سهامداران 
سرمایه  ازایران  خارج  درطرح های  پوند  میلیون  از۵00  بیش  و  پرداخته  بریتانیایى 
درسال  تنها  است:  آمده  شرکت  داخلى  ازیادداشت های  دریکى  است.2  کرده  گذارى 
19۴9/1328 شرکت 22/8میلیون پوند به  عنوان مالیات به دولت بریتانیا پرداخت 
کرده و حدود7/1 میلیون پوند به عنوان سود سهام به سهامداران پرداخت کرده و18/۴ 
میلیون پوند نیز به صورت ذخیره)اندوخته( کنار گذاشته است، اما تنها 13،۵ میلیون 
پوند حق امتیاز به ایران پرداخته است.2 از این منظرمردم به درستی به شرکت مظنون 

1 - نقل ازمجله هفته منبع کتاب کودتا 28 مرداد، سازمان سیا و ریشه هاى روابط ایران و آمریکا در 
عصر مدرن نوشته یرواند آبراهامیان مطابق با ص33 کتاب

2 - نقل از صفحه 37 کتاب کودتای 28 مرداد ...



262

جنبشطبقهکارگراریان

بودند که  حساب و کتاب عملکرد آن و عواید حاصل از این عملکرد، دقیق و درست 
نیست؛ زیرا شرکت نه زیر بار انتشار حساب های ساالنه واقعى می رفت و نه حاضر 
بود نحوه محاسبه حق االامتیاز را که باید برمبناى»سود خالص« خود به ایران بپردازد، 
تعریف و مشخص کند. شرکت در واقع حق االامتیاز را پس از کسورات مربوط به 
پرداخت مالیات به دولت بریتانیا و ذخیره مبالغى براى سرمایه گذاری های آتى و به 
صورتى مبهم محاسبه می کرد و۴ شلینگ به ازاى هر تن نفت صادر شده )معادل 20 
تا 2۵ سنت در هر بشکه( به اضافه20 درصد از سود قابل تقسیم بین »سهام داران 
عادى«، پرداخت می کرد. وزارت امور خارجه بریتانیا نیز اذعان می کرد که شرکت 
“تمایلى به ارائه اطالعات درباره میزان سود به  ازای هر بشکه نفت ایران – حتى به 

ما-  ندارد، چه برسد به این که مبناى محاسبه آن را اعالم کند.1 

2 - شمه ای از سیاست های راهبردی شرکت علیه مردم ایران: 
- شرکت از»بریتانیک هاوس« درلندن کنترل و اداره می شد اکتشافات زمین شناختى 
و حساب های ساالنه خود را اسرار دولتى قلمداد می کرد. به ویژه از فاش کردن آن ها 
براى دولت ایران سربازمی زد. شرکت عمالً فروش سوخت به مصرف کنندگان محلى 
را براساس قیمت های جهانى انجام می داد، اما فروش به ناوگان دریایى و نیروى هوایى 
بریتانیا با نرخ تخفیفى نامعلوم صورت می گرفت و هر پرس و جو هم صرفاً با این ادعا که 
این مشتریان ارزشمند ممکن است نیازهای خود را از جای دیگر بخرند توجیه می کرد.2

- شرکت همچنین گازطبیعى را به جاى لوله کشى به مراکز شهرى به صورت خام 
می سوزاند و ازپرداخت عوارض گمرکى برکاالهاى وارداتى حتى درمورد محصوالت 

خانگى نظیر یخچال، ساعت، مبلمان و آالت موسیقى خوددارى می کرد.

 -  قطع درختان براى پیشبرد برنامه های شرکت در زمینه ساخت جاده ها و خطوط 
لوله منجر به آسیب های زیست محیطى می شد.

-  این شرکت درمنطقه مرزى عراق، مخفیانه نفت منطقه قصر شیرین را  استخراج می کرد.

- شرکت با روساى قبایل محلى معامله می کرد، امتیازات نفتى جداگانه را با خان های 
بختیارى امضاء می کرد و از شیخ خزعل رئیس قبیله بنى کعب حمایت سیاسى می کرد. 
افزون براین، شرکت به شدت البى می کرد تا مقامات نزدیک به خودش، درتهران و 

نیز مناطق محلى درپست های حساس قرار بگیرند.

-  مقامات اجرایى شرکت با کمک کنسول های بریتانیا درسراسرخوزستان حداکٽرتالش 
خود را براى انتخاب حکام والیتى، روساى پلیس، شهرداران محلى و حتى سران قبایل 

1 - منبع)) Ministry of Fuel, “Efter on the Sterling Area,“ BP/066896 نقل از ص 35 - 36 کتاب کودتا...
2 - مصطفى فاتح، پنجاه سال نفت تهران: 13۵8ص ۴1۴
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انجام می دادند. چنین مداخالتى با ریزه کارى شدیدى صورت می گرفت،  به  طوری که 
شرکت حتى تا کنون هم اسناد مربوط به آن ها را محرمانه نگه داشته  است.

-شرکت، شمار ایرانیانى را که براى ارتقاء در مناصب مدیریتى قرار داشتند محدود 
می کرد و طى سال های متمادى، نیروى کارنیمه ماهرخود را ازهند و فلسطین وارد 
می کرد. همچنین ترجیح می داد کارگران موقت را به خصوص از قبایل عرب محلى  به 
خدمت بگیرد و ازایجاد امنیت شغلى براى کارگران فارسى زبان تمام وقت پرهیز کند.

ایرانی خوداری می کرد.  برای کارگران  مناسب  فراهم کردن مسکن  از  - شرکت 
بسیارى از کارگران پاالیشگاه درحلبى آباد و بسیارى از کارگران میدان های نفتى در 

چادرها در بیابان زندگى می کردند.

از  هرپایه ای  برای  که  می کرد  اداره  همانند یک شهرشرکتى  را  آبادان  - شرکت، 
کارکنان این شرکت محله ها و تسهیالت جداگانه ای در نظرگرفته شده بود

- شرکت با استناد به ماده 1۶قرارداد1933که با رضا شاه بسته بود، تحت عنوان 
صرفه جوئی وحفظ منافع شرکت از استخدام رسمی ایرانیان طفره می رفت در حالی که 
در طول 1۵سال تعداد کارکنان اروپائی به دو برابر افزایش یافته بود، تنها شماراندکى 
ازایرانیان درشرکت مشغول به کار شده بودند. دراعتراض به این عمل شرکت، گروهى 
وزارت  به  محرمانه  نامه ای  19۴9/1328طى  درسال  شرکت  انگلیسی  ازکارکنان 
خارجه ازاین موضوع شکایت کردند که مدیریت شرکت دیدگاه هایی»نژاد پرستانه« 
دارد و این رفتارها را اشاعه می دهد، درمورد مسکن کارکنان تبعیض قائل می شود1.

- شرکت همچنین با توسل به ماده 1۶مبنی براین که»طرفین تصدیق دارند و قبول 
می نمایند که اصلی که مدار اجرای این قرارداد می باشد آنست که در منافع طرفین حفظ 
حد اعالی منتج بودن وصرفه جوئی دراداره وعملیات کمپانی درایران ضرورت عالی 

دارد. حداکثر استفاده را در پائین نگهداشتن دستمزدها به بهانه های مختلف می کرد.

 - به نوشته مصطفی فاتح در کتاب پنجاه سال نفت ایران: نظر اساسی اولیای شرکت 
درمورد کارکنان خود این بود که به ارزان ترین قیمت از خدمات آنها استفاده کند وحداقل 
کارگران  ازاعتصاب  قبل  به مصرف رسانَد.-  آن ها  آسایش  و  رفاه  برای  را  مخارج 
آبادان در سال 1308شمسی حداقل دستمزد کارگران شرکت نفت از روزی چند لایر 
تجاوز نمی کرد. پس از اعتصاب مزبور حداقل دستمزد آن ها به پنج لایر افزایش یافت 

 1 - منبع BP ”,)1951 ,17 AIOC,Note on Payments )July/00003565نقل ازص37 کتاب کودتا28 مرداد
3 - منبع

).1258/1951 Persia/248 FO ,1951 ,30 Foreign Office, July
 نقل از ص3۵و3۶کتاب کودتا 28 مرداد
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و این مبلغ تا اوایل جنگ با اندک تغییری برقرار بود. بین سال131۵تا1320شمسی 
شاخص کل هزینه زندگی تقریبأ دو برابر و نیم شده بود ولی دستمزد کارگران نفت به 

همان پایه سابق مانده بود. 

و  خارجی  کاالهای  وکمیابی  تورم  واسطه  درشهریور20به  ایران  ازاشغال  پس 
احتکارکاالهای داخلی هزنیه زندگی به سرعت عجیبی باال رفت به طوری که در سال 

1323 شاخص کل به ده برابرآن چه درسال 131۵ بود رسید.1

-  انتقام گیری از کارگران فعال به خاطر سازماندهی اتحادیه های کارگری، شرکت 
خودش افرادى را که درسازماندهى اتحادیه ها مشارکت داشتند اخراج نمی کرد؛ بلکه 
افراد را  این  آنان را دراختیار مقامات محلى می گذاشت وآن ها فوراً  فهرست اسامى 
بازداشت می کردند. آن وقت، بعداز هفت روزطبق مقررات قانون کار، شرکت می توانست 
آن ها را با این بهانه قانونی که بدون مرخصی معتبرغایب بوده اند، از کار اخراج کند2.

- پروفسور»الرنس الول ساتن« که پیش از ورود به وزارت امورخارجه بریتانیا 
می نویسد:  ایران«  نام»نفت  به  خود  کالسیک  دراٽر  بود،  کارکرده  نفت  شرکت  در 
بود.  اقتصادی»مستعمراتى«نمونه  موسسه  یک  شبیه  وایران  انگلیس  نفت  شرکت 
روزنامه هایش کامأل به کشورمیزبان بى اعتناء بودند، مقامات آن به غیراز تاسیسات 
و مناطق خود به ندرت وارد مناطق دیگرمی شدند، قوانین و قواعد آن درجهت تشویق 
و برقراری»نوعی مانع نژادی« وضع شده بود. به نوشته او»تفکیک نژادى« تقریبأ 
تمام و کمال اجرا می شد، چه درمسائل عمده نظیر استخدام یا اسکان و چه در استفاده 

از اتوبوس، سینما و باشگاه ها. 

- تبعیض به شیوه های مبتذلی ازقبیل اسامی و اصطالحاتی که ازهند وام گرفته شده 
بود اعمال می شد و مورد تأکید قرارمی گرفت انگلیسی ها »صاحب« و همسرانشان»مام 
صاحب« بودند. این اسامى آنان را حتى ازپرسنل ایرانى همترازبریتانیای ها نیز متمایز 
می نمود. کم پیش می آمد یکى از بریتانیانی ها تالشى واقعى براى قاتى شدن با ایرانی ها 
انجام دهد و اگرهمچنین بود، با او به عنوان کسى که مغزش تاب دارد، برخورد می شد. 
حتى مالقات با یک ایرانى عالى رتبه ]در شرکت[ امرى عجیب بود و مالقات با یک 
ایرانى رده پایین هم اصأل اتفاق نمى افتاد. تراژیک ترین وضع را هم معدود دختران 
انگلیسى داشتند که درانگلستان با دانشجویان ایرانى ازدواج کرده بودند و اکنون تقریبأ 
ازسوى هموطنان بریتانیایى خود طرد شده بودند. با این طرز رفتار نسبت به ایرانیانى 
انگلیسی ها همتراز)و به نظر حتى از آن ها  با  از لحاظ اجتماعى  قانوناً  و  که ظاهراً 
1 -  ازسال131۵  به بعد بانک ملی ایران ارقامی درباره شاخص هزینه زندگی منتشر می کند. ارقام 

فوق از آن اقتباس شده است- پنجاه سال نفت ایران ص۴33 و۴3۴ 
3 -  نقل از ص۴۵ کتاب کودتا...

Foreign Office, ”Sale of Oil to the Admiralty,“ FO 371/Persia  
HYPERLINK »tel:91۶20-3۴/19۵1 »91620-34/1951( 
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باالتر( بودند، سخت نیست که دیدگاه غالب آنان نسبت کارگران را تصور کنیم، یعنى 
آن۵0000 نفر حقوق بگیر که در ارتباط روزمره با آنان قرار داشتند، چه نوع نگاهی 
بود، دشوار نیست. انگارکه این کارگران متعلق به نژاد دیگرى بودند، نژاد»کاکاسیا«، 
»حرامزاده ها«، »شپشوهای نکبت«. به گفته یکى از انگلیسی ها، تنها راه مدیریت و 
کنترل آنان، تشرزدن و ارعاب و ترساندن است تا از شما اطاعت کنند. این انزجار 

نژادى را میتوان این جا حتى در میان افراد آگاه و مطلع نیزمشاهده کرد.1 

نفر   ۵0000 به  نسبت  شرکت  انگلیسی  وکارکنان  مدیران  تحقیرامیز  برخورد    -
از مزد بگیران باعث شده بود که عموم کارکنان ایرانی به ویژه کارگران آگاه ازهر 
از  را  خود  نفرت  و  خشم  نارضایتی،  اعتراضات،  و  اعتصابات  برپائی  با  فرصتی 

مناسبات حاکم نشان دهند. 

آش آن قدر شوربود که »فلیپ نوئل- بیکر« وزیرامورخارجه بریتانیا در رابطه با 
اعتراضات کارگری به همکاران خودمی گوید: آنان شکایاتى به حق را علیه شرکت 

مطرح می کنند: مسکن بد، امکانات درمانى ضعیف، رفتارهاى گله آور و ... 

- کنسولگری انگلیس دراهواز در رابطه با مناسبات فی مابین شرکت با کارکنان 
انگلیسی  کارمندان  با  حتى  شرکت  روابط  می نویسد:  مرکز  به  درگزارش  انگلیسی 
خودش هم مملو ازدشواری بود. دراوج جنگ دوم جهانى، گروهى ازکارمندان انگلیسی 
بدون اجازه شرکت به بریتانیا برگشتند. آنها ازاین امرشکایت داشتند که شرایط کارى 
درشرکت»سالمت روحى« شان را به خطر انداخته است. دولت بریتانیا به فکر تعقیب 

قانونی آنان به اتهام کارشکنی در» تالش های جنگی« بود.

یک نماینده از حزب محافظه کار به این گروه ازکارمندان گفت که فکر کنید شما 
در  اسیرنبوده اید.  ژاپنی  اسرای جنگى  اردوگاه  دریک  که  بوده اید  شانس  چقدرخوش 
اعتراض به گفته نماینده حزب محافظه کارعده ای از کارمندان گفتند باید او را در گوشه 

تاریکى به دام انداخت و برخورد به شیوه ژاپنی ها را نشانش داد. 2 

بعدازاشغال جنوب ایران توسط انگلیس، سفارت و کارگزاران دولت انگلیس درایران 
به  طور روزمره در امور داخلی ایران از انتخاب وزراء در تهران، انتصاب استانداران 
و فرمانداران در استان ها ، انتخاب نمایندگان برای مجلس، مذاکره آن ها با سران قبایل 
نیروی کارمحلی و دستچین  اربابان زمین دار، استخدام  از  محلی، خرید مواد غذایی 
در  روستاها  کدخدایان  وحتی  شهرداران،  پلیس،  روسای  نظامی،  فرمانده هان  کردن 

Elwell-Sutton. Persian Oil( - 1, 101-03 ( ترجمه فوق با ص۴0و۴1کتاب کودتا... که توسط 
ناصر زرافشان ترجمه شده مختصر در نوشتار تفاوت دارد

 - 2
Ahwaz Consul, ”British Employees Grievances,“ FO 371/Persia  HYPERLINK »tel:-34/1944
۴01۵8-3۴/19۴۴ »40158



266

جنبشطبقهکارگراریان

خوزستان دخالت مستقیم می کردند.

دولت انگلیس برای نظارت بر اشغال، تقریبأ درهمه شهرهای ایران – مشهد، رشت، 
تبریز، کرمانشاه، اصفهان، شیراز، کرمان، بوشهر، اهواز، خرمشهر، و بندر عباس 

– کنسولگری هایی دایرکرد.

بوالرد، سفیرانگلیس درتهران درتوجیه دخالت درامور داخلی ایران دریک فرار به  
جلو می گوید: کاسه کوزه محرومیت های زمان جنگ – تورم، قحطی، مختل شدن حمل 
و نقل، و ازهم پاشیدن نظام قدرت، برسرانگلیس شکسته می شود نه اتحادشوروی. این 
مایه تاسف است، اما واقعیت دارد که ایرانی ها فقط به درد استالین می خورند. آن ها 
مردمی هستند دروغگو، پست سر یکدیگر بد گویی کن، بی انضباط، عاجز از اتحاد با 

یکدیگر، و بدون طرح و برنامه.1                    

۳ - نقش طبقه کارگر در ملی شدن صنعت نفت 
فضای  شدن  باز  شهریور1320و  در  رضاشاه  ساله  بیست  دیکتاتوری  فروپاشی 
و  سیاسی  مختلف  های  تشکل  ایجاد  و  سیاسی  زندانیان  آزادی  کشور،  سیاسی  
دموکراتیک و بوجود آمدن جنبش های ملی و اجتماعی از یک سو و از جانب دیگر 
رشد سریع جنبش کارگری و ایجاد سندیکاها و اتحادیه های کارگری درسراسرکشور 
و درپی آن متحد شدن تشکل های کارگری و ایجاد»شورای متحده مرکزی کارگران و 
زحمتکشان ایران« به عنوان تنها تشکل کارگری سراسری که مورد قبول تمام گروه ها 
و احزاب موجود بود، دولت و وزارت کار را مجبور به رسمیت شناختن نقش شورای 
متحده مرکزی کرد. شورای متحده توانست حق نمایندگی کارگران و زحمتکشان را 
درشورای عالی کار به دست آورد و به مثابه تنها تشکل کارگری ایران به عضویت » 
فدراسیون سندیکاهای جهانی« درآید. کارگران متشکل در شورای متحده توانستند در 
یک مبارزه متحدانه در سال1323 الیحه ی قانون کار را به دولت تحمیل کند. دراین 
از حقوق، ۶هفته  استفاده  با  الیحه 8 ساعت کار در روز، دوهفته مرخصی سالیانه 
مرخصی برای زنان کارگر باردار، منع استفاده از کار کودکان کمتر از12 سال و 

تامین بیمه های اجتماعی پیش بینی شده بود.

 درسال 132۵عالوه بر موارد ذکر شده در الیحه ی سال 1323 تعطیلی روز اول 
در  دستمزد  از  استفاده  با  کارگران  المللی  بین  همبستگی  عنوان روز  به  نیز  مه  ماه 
قانون کار به رسمیت شناخته شد و به تصویب مجلس شورای ملی رسید. طبقه کارگر 
ایران به ویژه کارگران صنایع نفت دراین سال ها به مثابه پیشاهنگ مبارزات مردم 
توان بالقوه وبالفعل خود را با برگزاری اعتراضات و اعتصابات علیه تسلط امپریالیسم 

- 1
«British Embassy“Annual political Report for1941“ India office/L/P&S/12-3472A.     And Bri-
tish Ambassador, March19,1946,FO 371/persia1946/34-52670.            

) نقل از کتاب کودتا... ص۵۵ و۵۶(                          
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انگلیس بر منابع فسیلی کشور درعمل نشان دادند. یک سال بعد از ایجاد، شورای متحده 
اولین اعتصاب ۶ روزه درخرداد 132۴ که در آن بیش ازهزار نفر از کارگران نفت 

کرمانشاه شرکت کرده بود، راعلیه شرکت نفت سازمان داد. 

در10 اردیبهشت132۵یک هزار کارگر نفت آغاجاری به مناسبت روز کارگرعلیه 
ستمگری  شرکت اعتصاب کردند.

با تجربه آموزی از مبارزات جنبش های کارگری   کارگران نفت درهمین سال و 
128۶ تا 1308با رعایت اصول مخفی کاری و پنهان کاری به ابتکار»علی امید« 
سازماندهی  به  موفق  رضاشاهی  زندان های  از  برده  در  به  جان  کارگران  دیگر  و 
اعتصاب  دراین  شدند.  خاورمیانه  و  ایران  در  کارگری  جنبش  اعتصاب  بزرگترین 
عالوه  برخواست های رفاهی کارگران و مردم زحمتکش خواستار عدم دخالت شرکت 
نفت درمسائل سیاسی کشور، انحالل شعبه سیاسی، برکناری مصباح فاطمی استاندار 

خوزستان، آزادی قلم و بیان، آزادی اجتماعات و اجرای کامل قانون کار بودند.

کارگران سراسر کشوردر پشتیبانی از مبارزات کارگران صنعت نفت با شعار دست 
روزکارگر،  اعتراضی  درتجمع  ریختند.  خیابان ها  به  کوتاه  ایران  از  امپریالیست ها 
کارگران با شعار»الغاء امتیاز نفت جنوب و طرد انگلیس ها« برای اولین بار در تاریخ 

علناً خواست ملی کردن صنعت نفت مطرح کردند. 

در حمله پلیس و فرمانداری نظامی جنوب به تجمع کارگران شرکت نفت درتیرماه 
132۵ بیش از80 کارگر کشته و ده ها نفرزخمی و تعدادی دستگیر شدند. اما مبارزات 
کارگران ادامه یافت سرانجام طی مذاکره وزیر دارائی دولت ساعد با مسئولین شرکت 
نفت ایران و انگلیس، شرکت نفت در سال 132۶به ناچار قبول کرد مطالبات کارگران 

را برآورده کند.

29 اسفند1329پس از بیش از دو دهه اعتصابات کارگران نفت و خواست عمومی 
مردم با تصویب قانون ملی شدن نفت درمجلس شورای ملی و سنا نفت ایران ملی شد.

دراول فروردین1330مسئولین انگلیسی شرکت نفت در واکنش به طرح ملی کردن 
نفت حق مسکن کارگران وکارکنان را قطع می کند، این عمل باعث اعتراض و اعتصاب 
کارگران شد. ابتدا کارگران در بندرمعشور )ماهشهر( دست از کار کشیدند. و سپس 
دامنه اعتصاب به آغاجاری، اللی، نفت سفید و پاالیشگاه آبادان گسترش یافت. دولت 
در منطقه حکومت نظامی اعالم کرد. وجهت سرکوب کارگران اعتصابی 20هزار 

نیروی نظامی به مناطق نفتی استان خوزستان فرستاد.

 حزب توده و شورای متحده کارگران و زحمتکشان ایران درهمبستگى با کارگران 
نفت  صنعت  شدن  ملی  از  درحمایت  کشور  صنعتی  درمناطق  خوزستان  مردم  و 
اعتصاب به راه انداخت. و دررابطه با وضعیت سخت زندگی کارگران طی اعالمیه ای 
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با  نوشتند: کارگران به دلیل فقدان مسکن مناسب درآلونک های ِگلى و مقوایى خود، 
مرگ تدریجى دست و پنجه نرم می کنند. دهقانان و کشاورزان مملکت ما به خاطر 
استبداد مالکان بزرگ و زمیندارانى که مستقیماً مورد حمایت شرکت نفت قرار دارند، 
ازمالکیت محروم بوده اند. شرکت نفت براى پرکردن تانکرهاى خود با خون و نفت 
ما و ارسال آن به  سراسر جهان و پرکردن جیب کاپیتالیست های انگلیسى به نیروى 
کار ارزان نیازمند است. شرکت براى انجام این چپاول، همدستانى مثل شاه، وزیر و 
استاندار دارد. کنسول انگلیس به جاهاى مختلف سفر می کند و دستورات الزم را به 
استانداران و مقامات دولتى خوزستان می دهد. شاه خائن هم نوکر امپریالیست هاست 1.

ملت  به  درپیام  اعتصابی،  کارگران  علیه  مذهبی  نیروهای  تحریک  هدف  با  شاه   
ایران، که درمجله تهران مصور مورخه20 فرودین1330به چاپ رسید به ملت هشدار 
می دهد که  تضاد طبقاتى زندگى اجتماعى را آلوده کرده و کل موجودیت کشور را به 
خطرانداخته و بهترین راه براى درمان این اوضاع، رجوع  به قوانین اسالم و زندگى 
به عنوان یک مسلمان حقیقى است. به دنبال پیام شاه حسین عالء نخست وزیر در23 
فروردین1330درمجلس شورای ملی ضمن اعالم حکوکت نظامی گفت: اعتصابات 
کارگری جنگ طبقاتى را شعله ور کرده و موجب تضعیف بنیان های جامعه شده است. 

تحقیرآمیزی  شکل  به  23فروردین1330خود  درشماره  هفتگى،  اطالعات  مجله 
تظاهرکنندگان را»احمق و آدم های ساده لوحی« که معناى واقعى فعالیت های صنعتى 

را درک نکرده اند، محکوم کرد.2

رضا شفیق، 2۴ فروردین1330درمجلس سنا، اعالم می کند: که تنش های طبقاتى به 
چنان نقطه جوشانی رسیده است که بیم آن می رود بر تمامی کشور غالب شود. طبقات 

بیسواد و بی اطالع به وسیله شعارها و وعده های دهن پرکن گمراه شده اند.3

کردند.  کارگری  فعالین  دستگیری  به  اقدام  محلی  ماه1330مقامات  در2۵فروردین 
نیروی نظامی و مرتجعین محلی با تحریک کارگزاران انگلیس به سوى راهپیمایان 
و معترضان در آبادان و بندر معشور ]ماهشهر[ آتش گشودند. دربندرمعشور، براثر 
تیراندازى نیروهاى دولتى دو زن و یک کودک کشته شدند و در آبادان نیز9 نفرکشته 
و30 نفر زخمى شدند. این تیراندازى ها مردم آبادان را به توده هایی خشمگین تبدیل کرد 
که با حمله به انگلیسی ها،3 تن ازآنان – دو مهندس و یک ناخدا – رابه قتل رساندند 
و 3۵ نفر دیگر را تا سینماى اصلى شهر تعقیب کردند. دراین میان، نیروهاى کمکى 
خشمگین  جمعیت  اما  کنند،  “خارج”  محل  آن  از  را  انگلیسی ها  کردند  سعى  نظامى 

1 - نقل ازص101و 102 کودتا 28 مرداد، سازمان سیا و ریشه هاى روابط ایران و آمریکا در عصر مدرن
2 - نقل از مذاکرات مجلس شانزدهم - 

3 - نقل از کتاب کودتا 28 مرداد، سازمان سیا و ریشه هاى روابط ایران و آمریکا در عصر مدرن 
ص101و10۴
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و  کردند  رو  و  زیر  را  سینما  شرکت،  کارآموزان  و  فنى  دانشجویان  سر دستگی  به 
کالج فنى وخوابگاه دانشجویان را به تصرف خود درآوردند. دراین میان، بسیارى از 
بریتانیایی ها از شهر فرار کردند. ارتش مجبور شد از1۴ تانک،۶ خودروى زره پوش 
و۴0 کامیون مملو از سرباز براى بازگرداندن حداقلى از نظم و قانون به شهر استفاده 
کند. تظاهر کنندگان با انداختن خودشان جلوى تانک ها مانع از ورود ارتش به آبادان 
شدند، به طورى که در همان مهلکه، یکى از تظاهر کنندگان پاى خود را از دست داد. 

دمیدن  با  کارگران  علیه  عرب  قبایل  کردن  مسلح  با  زمان  هم  انگلیس  امپریالیسم 
مجله  نوشته  به  و  نامید  می  راعربستان  خوزستان  آنان  ناسیونالیستی  احساسات  به 
آماده  دربندرآبادان  ناوجنگی  استقرارسه  فروردین1330با  در30  هفتگی  اطالعات 
اشغال پاالیشگاه آبادان و چاه های نفت شد. فلیپ نوئل بیکر وزیر امور خارجه بریتانیا 
در برابر خواست های به حق مردم ایران و طبقه کارگر وقیحانه می گوید: اهمیت نفت 
المنافع  بریتانیا و کشورهاى مشترک  پادشاهى متحده  از  دفاع  اقتصاد و  ایران براى 
یا  کارگرى  سرهاى  درد  زمینه  در  خطرى  کوچک ترین  نمی توانیم  که  آنقدرباالست 
ناآرامى اجتماعى را به جان بخریم، به خصوص از این بابت که شرکت نفت سود و 
ذخائر هنگفتى به بار می آورد. و براساس گزارش وزارت سوخت و انرژی و محاسبه 
خارجى  ذخایر  دالرى  میلیون  کاهش3۴7  باعث  اعتصاب  این  انگلیس  دارى  خزانه 

بریتانیا شد.1

با وجود این که برای نخستین بارکارگران صنعت نفت با خواست لغو امتیاز نفت و 
بیرون راندن امپریالیست ها و کسب استقالل سیاسی، اجتماعی و اقتصادی و نهادینه 
کردن اهرم های دمکراسی در جامعه، مبارزه کردند و خون دادند، متاسفانه درنبود یک 
حزب انقالبی که بتواند درعمل حافظ منافع روزمره و آینده طبقه کارگر و مردم باشد 
مبارزات ضد ارتجاعی و ضد امپریالیستی طبقه کارگر و مردم ایران توسط حزب 
توده و رهبری شورای متحده به بیراهه کشیده شد و پرچم ملی کردن نفت که به همت 
مبارزات ضد امپریالیستی طبقه کارگر برافراشته شده بود، به دست مصدق که یک 

آریستوکرات مشروطه خواه بود، افتاد.

 ۴ - نفت - حزب توده ایران  و مصدق
الف – معرفی مصدق : نخست تحصیالت مالیه را درمدرسه علوم سیاسى پاریس و 
سپس حقوق در دانشگاه نوشاتل سوئیس گذراند. تزدکتراى او در زمینه نقش وصیت 

درقوانین شیعه بود. او درآستانه جنگ جهانى ]اول[ به کشور بازگشت.2

مصدق پس از بازگشت به ایران درمدرسه علوم سیاسى تهران حقوق درس می داد. 
1 - نقل از کودتا 28 مرداد، ص100تا 104سازمان سیا و ریشه هاى ...

2 - از مصاحبه »حبیب الجوردی« با »غالم حسین مصدق« درسال1993  
 Cambridge: Harvard University
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او درهنگام تدریس، کتاب کاپیتوالسیون و ایران را دردفاع از لغواین امتیاز قرن نوزده 
نوشت. مصدق در این کتاب می نویسد: در تبریز نسبت به اجرای کاپیتوالسیون مخالفت 
کرده بودم وزیر مختار دولت اتحاد جماهیرشوروی می خواست با من تفریغ] فارغ شدن 
از آن- آسوده شدن[ حساب کند که برحسب اتفاق مستمسکی هم به دست آورده و این 
بود که عده ای ازعلماء با قانون مجازات عرفی که دولت وثوق تصویب کرده و به موقع 

اجراء گذارده بود مخالفت کردند و آن را از کار انداختند.

رژیم  از  ما  می خواهید  که  شما  نمود  سئوال  ازمن  نامه  یک  وزیرمختارضمن 
کاپیتوالسیون استفاده نکنیم خوب است بفرمائید اتباع ما درایران طبق چه قانون باید 

مجازات شوند؟ که این حرف جواب نداشت. 

نظر به این که دولت مشرالدوله برای این تشکیل شده بود که بقیه انتخابات دوره 
پنجم تقنینیه ]قانون گزاری[ را تمام کند. وتا افتتاح مجلس پنجم درسرکار بماند با رئیس 
دولت مذاکره کردم که مجلس دولت را مامور کند درایام فترت الیحه ی قانون مجازات 
عمومی را تنظیم نماید که با آن موافقت نمود و مجلس این ماموریت را به دولت داد. 
راجع به تدوین الیحه نیز قرارشد من با بعضی ازعلماء صحبت کنم تا مغرضین نتوانند 
آن ها را برضد دولت تحریک کنند و چنین به نظر رسید اول با »حاجی آقا جمال« که 
با من بیش ازدیگران ارتباط داشت شورکنم و چنانچه نتیجه داد با دیگران وارد مذاکره 
شوم که درضمن صحبت به او گفتم از تنظیم این الیحه مقصود این نیست که مسلمین 
مشمول چنین قانونی بشوند بلکه منظوراین است که فقدان قانون سبب نشود جرائم اتباع 
بیگانه درایران بالعقاب )جزای گناه  وعمل بد کسی را ندادن( بماند که درجواب با 
همان لهجه ی اصفهانی مخصوص به خود گفت: سرایت می کند که، سپس گفتم : اگر 
این قانون تصویب نشود ما نخواهیم توانست اتباع روسیه را برای جرائمی که درایران 
مرتکب می شوند تعقیب کنیم و تحت محاکمه درآورویم و فقدان قانون سبب خواهد شد 
که باز از رژیم کاپیتوالسیون استفاده نمایند که این مرتبه گفت: به جهنم. و آن وقت 

فهمیدم که مذاکراتم با دیگران به هیچ نتیجه نخواهد رسید.1 

مصدق تصویب قرارداد 1919ایران و انگلیس را ازجانب دولت وثوق الدوله را 
که تالشی برای وابسته کردن کامل ایران به انگلیس بود، محکوم می کرد، از این رو 
سفارت انگلیس درتهران مصدق را فردى »عوام فریب« و»وراج که زیاد حرف مفت 

می زند« می دانست.2

 ب - مجلس چهاردهم آغاز پروسه ملی شدن نفت: مصدق درانتخابات نسبتأ آزاد 
1 - نقل از کتاب خاطرات و تالمات مصدق ص162 و163 

2 - نقل از صفحات60 کتاب کودتا 28 مرداد، سازمان سیا و ریشه هاى روابط ایران و آمریکا در عصر 
مدرن نوشته یرواند آبراهامیان

British Legation Leading Personalities in Persia )1927(,“ FO 371/Persia  HYPERLINK 
»tel:1927/34-12300« 1927/3۴-12300
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مجلس چهاردهم شرکت کرد و به نمایندگی ازطرف مردم تهران به مجلس شورای 
ملی راه یافت. اوخواهان قانون انتخاباتى جدیدى بود که راى گیری درآن یک روزه 
باشد و ناظران مستقل براى جلوگیرى ازنفوذ زمین داران ومقامات دولتى حاضر باشند. 
مصدق پیشنهاد کرد که شمار وکالى تهران به 2۵ نماینده افزایش یابد. او خاطرنشان 
اما  درکشور حضورنداشته،  اشغالگرى  قدرت  اخیرهیچ  گرچه طى 2۵سال  که  کرد 
هیچ “ انتخابات آزادى” هم درکشور برگزار نشده است. هنگامى که مجلس از بحٽ 
در باره اصالح قانون انتخابات خوددارى کرد، مصدق ازمجلس خارج شد وآن جا را 
»دزدگاهی« نامید که اعضاى آن کرسى های شان را خریده اند1.  مصدق در رابطه با 
انتخابات دوره هفدهم مجلس به محمدرضا شاه می گوید: از دوره چهارم تقنینیه ]قوه 
قانون گذار، مجلس شورای ملی[ که دولت »وثوق« رسمأ درانتخابات دخالت کرد و 
عده ای را برای تصویب قرار داد تحت الحمایگی ایران تعیین نمود نظرمن همیشه این 
بوده تا انتخابات آزاد نشود و مردم وکالی خود را انتخاب نکنند وضعیت مملکت بهتر 

نخواهد بود و مردم هیچ وقت روی آزادی و استقالل را نخواهند دید2.

مصدق درسیاست به جای موازنه مثبت ازموازنه منفی پیروی می کرد. اوهنگام بحٽ 
دراین زمینه به قرارداد نفتى1312شمسی )1933میالدی( اشاره کرد و آنرا به دلیل 
افزایش مدت امتیاز دارسى، اعطاى نفوذ بى حد وحصردرسیاست داخلى به شرکتى 
خارجى و از همه خطرناک تر، تشویق دیگران به تالش براى کسب امتیازات مشابه 
می کرد. مصدق درشرایطی که کشوردراشغال نیروهای انگلیس، امریکا و شوروی 
بود، براین نظربود، دادن امتیاز به هریک ازسه نیرو موجب تحریک اشتهاى دو نیروی 
دیگرخواهد شد.2 دولت»ساعد« درست برعکس نظرمصدق و نمایندگان مجلس شورای 
ملی، دو کارشناس نفت امریکائی را استخدام می کند و متعاقب آن در سال19۴۴)1323( 
هیئتی  و  بلوچستان  درمنطقه  نفت  جدید  امتیاز  گرفتن  برای  انگلیس  ازجانب  هیئتی 
ایران  راهی  مذاکره  برای  ایران  شمال  نفت  امتیاز  گرفتن  برای  آمریکا  ازسوی  هم 
می شوند. دولت ساعد جهت تسریع در دادن امتیازات نفتی به شرکت های امریکائی و 
انگلیسی کمیسیونی را زیر نظردکتر»میلیسپو«، مسئول بررسی پیشنهادها آنان می کند.

 با ورود نمایندگان شرکت های نفتی انگلیسی و امریکائی و با برمال شدن مذاکرات 
نفت با شرکت های خارجی درجراید کشوردر19مردادماه 1323در جلسه علنی مجلس 
شورای ملی دکتر»رادمنش« عضو و سخنگوی فراکسیون حزب توده ایران در سئوال 
ازدولت می گوید: درجراید خارجی و داخلی مفصالً راجع به نفت شرق مطالبی خوانده ایم 
آقای میلیسپو برای همین کار دومستشار ازامریکا استخدام کرده اند و می خواهند  که 
راجع به نفت با آقایان مستشاران مشورت کنند و یک جریان دوم هم دیده می شود و آن 
1 -  محمد مصدق - پیشنهادات جدید براى اصالح قانون انتخابات- آینده، شماره 2 و3 ،1327 ۶3-۶1

2 -  خاطرات و تالمات مصدق ص2۵۶
3 - مذاکرات مجلس مهر 1323شمسی
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مجالسی است که جناب آقای نخست وزیر دراین هفته های اخیرترتیب دادند و از یک عده 
آقایان جلساتی تشکیل می دهند و مشورت هائی به همان منظور می کنند و این جلسات هم 
گویا مربوط به نفت است و امیدوارم این دوجریان یک جریان باشد بنده خواستم عرض 
کنم که بنده با رفقایم با دادن امتیازات به دولت های خارجی به  طورکلی مخالفیم. بنده 
یقین دارم که با کمک مردم و سرمایه داخلی ما می توانیم تمام منابع ثروت این مملکت 
را استخراج کنیم و شاید بتوانیم به موضوع بدبختی مردم این مملکت بهبودی بدهیم. 
اگر فرض کنیم که این مورد استثنائی است من تعجب از این عجله دراین قضیه می 
کنم که چرا ما دریک چنین موقع بحرانی که تمام دنیا در آتش می سوزد دراین امراین 
قدرتسریع می کنیم و به عقیده بنده به هیچ وجه صالح و مقتضی نیست درچنین موقعی 
ما با عجله یک اقدامی بکنیم که شاید قرن ها درآتیه تاسف آن را بخوریم. بنا براین از 
جناب آقای نخست وزیر خواهش می کنم آن قدری که اطالع دارند توضیح بدهند1. در 
همین رابطه آقای »طوسی« نماینده بجنورد نیز سئوال کرد که نخست وزیردرجواب 
و  انگلیسی  کمپانی های  با  مذاکرات  ندارد،  استتار  دولت سیاست  گفت:  دو چنین  این 
امریکائی به عمل می آید و ما به آن ها گفته ایم که هیچ وقت نمی توانیم امتیازی نظیر 
امتیاز دارسی بدهیم، متخصصین را برای چند ماه استخدام کرده ایم و آن ها منت سر 
ما گذاشته اند که دعوت ما را پذیرفته اند، ما تا حاال فقط مطالب آن ها را خواسته ایم به 
این یک مسئله  با هرامتیازی گفت:  آقای»رادمنش«  بینیم چیست و درمورد مخالفت 
نظری است و مربوط به دولت نیست، مربوط به مجلس است. مجلس هرتصمیمی اتخاذ 
کند دولت هم تابع نظرات مجلس است2.  پیشنهادها و تقاضاهاى محرمانه شرکت های 
آمریکایى و بریتانیایى در1323شمسی)19۴3میالدی( براى کسب امتیاز نفتى به ویژه 
درشمال ایران، اتحادجماهیرشوروی را برآن داشته بود که جهت جلوگیری از ایجاد 
منطقه نفوذ درمرزهایش تقاضای دریافت امتیاز نفت شمال را به دولت ایران بدهد. 
پانزدهم شهریورماه سال1323»آهی«سفیرایران درمسکو طی تلگرافی به دولت ایران 
اعالم داشت که هیئتی برای مذاکره راجع به نفت خوریان3 از طرف دولت شوروی به 
تهران خواهد آمد. و درهیجدهم همان ماه سفیرایران با تلگرافات دیگری اطالع قبلی 
را تائید کرد. ازطرف ساعد نخست وزیر تلگرافی به سفیرکبیر اطالع داده شد اطالع 

1 -  نظری به جنبش کارگری وکمونیستی درایران ص88 ۶3
2 -  مجله مذاکرات مجلس شماره 1308 مورخه 1323/۵/19صفحه 809 نقل از گذشته، چراغ...ص191
3 - ]خوریان قریه کوچکی است که در حوزه مرکزی شهرستان سمنان قرار دارد و در9 کیلومتری 
به سال 1878  امتیاز نفت خوریان سمنان  بار موضوع  اولین  جنوب شرقی سمنان واقع است. برای 
میالدی بر می گردد. زمانی که ناصر الدین شاه قاجار امتیاز نامه ای به حاج علی اکبر امین معادن 
بخشید که در ناحیه سمنان، منطقه خوریان بتواند اقداماتی در زمینه استخراج نفت به عمل آورد. در سال 
130۴ش. )192۵م.( شرکت نفت خوریان باعضویت ایران و شوروی با سرمایه ای معادل ۵0 میلیون 
لایر تشکیل گردید و کار حفاری آغاز شد و در سال 130۶ نخستین چاه به نفت رسید؛ اما با بروز 
اختالفاتی بین دولت ایران و شوروی که بانی آن امپریالیسم انگلیس بود در سال 1308 عملیات حفاری 

متوقف شد.[ )برگرفته از کتاب بنیادهای هویتی سمنان.(
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داده شد که از مالقات و مذاکره حضوری که به نفع دو کشورباشد کمال مسرت را 
خواهد داشت. درتاریخ1323/۶/2۴هیئت اقتصادی شوروی به ریاست »کافتارادزه« 
معاون کمیسیاری خارجه شوروی به تهران رسید و پس ازمالقات با نخست وزیر و 
جلب نظرمساعد وی عازم شمال شد تا نواحی نفت خیز آن صفحات را مورد بررسی 
قراردهد و دربازگشت درخواست امتیاز استخراج نفت در بعضی ازاستان های شمالی 
نفت شمال توسط  امتیاز  از درخواست  توده پس  نمود.1 حزب  تسلیم دولت  ایران را 
طرح  با  و  گرفت  پس  را  خود  قبلی  مواضع  چرخش180درجه ای  دریک  شوروی، 
نظریه »حریم امنیتی مرزهای شوروی« اظهار داشت؛ منطقه شمال ایران حریم امنیت 

اتحاد شوروی سوسیالیستی است و باید از نفوذ بریتانیا و آمریکا محفوظ بماند. 

دکترمصدق درمقابل نظرحزب توده با پیروی ازسیاست »موازنه منفی« طرحی به مجلس 
ارائه می دهد که دراین طرح قید شده بود تا مادامی که نیروهای خارجی در ایران حضور 
دارند هیچ دولتی مجاز نیست وارد مذاکره برای دادن امتیازی به دولت ها یا شرکت های 
خارجی شود و هر دولتی که اقدام به چنین امری بکند درخور تغییر و مجازات هست. 

روزنامه رزم نظرحزب توده ایران را راجع به دادن امتیاز نفت شمال به شوروی 
درمخالفت با طرح دکترمصدق درمقاله ای با تیتر»نفت و سیاست یک جانبه« درتاریخ 
با  البته  1323/8/18نوشت: به عقیده نگارنده دادن امتیازاستخراج نفت شمال ایران 
شرایطی خیلی مناسب تر ازشرایط از لحاظ سیاسی و اقتصادی درحال حاضربه نفع 
ایران است. دادن این امتیاز باعث خواهد شد که خطر تشکیل ستون پنجمی درنواحی 
شمالی ایران یعنی دریکی ازحساس ترین سرحدات همسایه مقتدرما ازبین رفته و روابط 

سیاسی و اقتصادی صمیمانه بین دولت ایران و شوروی برقرارگردد.

شاید مخالفت مرتجعین معلوم الحال با این امتیاز بیشتر ازاین لحاظ باشد که نمی خواهند 
نمونه ای از رفتار دولت شوروی با کارگران درپیش چشم ایرانیان وجود داشته باشد. 
عالوه برهمه این ها روابط اقتصادی با دولت شوروی باعث خواهد شد که سیاست خارجی 
شوروی درسیاست خارجی ما عامل تازه گردیده و ازسیاست یک جانبه که در رگ و 
پوست سازمان اجتماعی ما ریشه دوانیده جلوگیری شود. البته با احساسات وعبارت 
پردازی و بلند پروازی تنها نمی توان واقعیت های سرسخت موجود درعالم خارج را از 
بین برد بلکه نیروها را با نیرو می توان خنثی نمود با این فرق فاحش که سیاست یک جانبه 
سیاستمداران گذشته، که یک سیاست بنده وار و تبعیت از اصول استعماری بود، سیاست 
توازن آینده ملت ایران یک سیاست مستقل و ضد استعماری خواهد بود. احسان طبری 
درمخالفت با سیاست»موازنه منفی« در روزنامه مردم شماره 12برای روشنفکران 
درایران  که  دولت هائی  می نویسد:  نفت«  1323/8/19درمقاله ی»مسئله  تاریخ  به 

14 - صدای ایران شماره ۵97 مورخه 1323/8/8از مصاحبه نخست وزیر با ارباب جراید نقل از 
گذشته،... ص193
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خواستاراستخراج منابع نفت هستند از دو جهت به این کار دست می زنند: اول ازجهت 
اقتصادی و تجاری و برای رفع حوائج صنعتی دوم ازجهت ایجاد مناطق نفوذ سیاسی. 

همان طوری که غالباً متوجه هستند همراه هرنفوذ اقتصادی یک نفوذ سیاسی نیز 
در  گفتیم  که  چنان  که  امریکا  اگردولت  ناپذیرند.  تفکیک  نفوذ  دو  این  بود.  خواهد 
جستجوی یافتن مناطق نفود است وعالقه دارد که درسیاست بعد ازجنگ قویاً دخیل 
باشد بوسیله کمپانی های خود درصدد استخراج معادن نفت بلوچستان برآید، این بسیار 
اقدام  همین  به  دست  خود  المللی  بین  منافع  ازلحاظ  شمالی  همسایه  که  است  طبیعی 
بزند. باید دید که دولت ایران درقبال این پیشنهادها خوبست چه روشی درپیش گیرد. 
بعضی از این عقیده حمایت می کنند که به هیچ کدام امتیاز داده نشود. آقای دکترمصدق 
این است که چون  آن ها  دلیل  این کاردرست کردند.  برای  فرمول»توازن منفی« را 
امتیاز اقتصادی مقدمه اعمال نفوذ سیاسی است باید با عدم اعطاء امتیاز مانع اعمال 
نفوذ شد. این منطق به هیچ وجه صحیح نیست. زیرا فقط ازطریق امتیاز نفت نیست که 
دولت ها اعمال نفوذ می کنند. توازن منفی دراین جا درحقیقت همان سیاست یک طرفه 
است زیرا با عدم اعطاء امتیاز نفت ازنفوذ اقتصادی دولت شوروی جلوگیری می شود 
دارد  ممتد  سوابق  و  کهنه  ریشه های  که  دیگر  دولت های  سیاسی  قدرت  و  نفوذ  ولی 
همچنان باقی خواهد ماند. توازن منفی با سیاست یک جانبه منفی درمعنا یکی است. 
به عالوه اگر کسی تصور کند که می توان قضایای مهم حیاتی دول بزرگ را به این 
طریق حل کرد دچاراشتباه بزرگی شده چنان که توضیح دادیم جنگ سیاست بین المللی 
را وارد مرحله به کلی تازه ای کرده و دولت های بزرگ برای تامین هدف های خود از 
اجرای سیاست های معینی ناگزیرند. وظیفه ما این است که با استفاده از شرایط مساعد 

موقعیت تازه منافع خود را تامین کنیم.

 نظریه دسته دیگراین است که باید فقط به یک طرف داد. این عقیده نسبت به هر 
طرف که باشد عقیده غلط و خائنانه ایست. این نظریه درحکم عدول آشکار ازسیاست 
موازنه ایست که هر وطن پرستی باید ازآن پیروی کند. نظریه دسته دیگر بین المللی 
کردن استخراج است از قرارهمین نظریه هدف کسانی است که به اتخاذ روش ضد 
شوروی عالقه دارند ولی باید برای اولین و آخرین بار به این حقیقت پی برد که نواحی 
شمالی ایران درحکم حریم امنیت شوروی است و این دولت هرگز حاضر نخواهد شد 
که درآن جا به نام نفت دستگاه خصمانه مفصلی برعلیه او چیده شود. اگرما بخواهیم 
ازاین نظریات دو پهلو و مشکوک تبعیت کنیم تابع منافع یک جمع مخصوص شده ایم و 
با سعادت خود عداوت ورزیده ایم و باالخره عقیده دسته ئی که من شخصاً درآن دسته 
قراردارم این است که دولت به فوریت برای امتیاز نفت شمال به شوروی و نفت جنوب به 
کمپانی های امریکائی وانگلیسی وارد مذاکره بشود ولی تمام این مذاکرات را برای مردم 
واضح و آشکارسازد و درپیش چشم و تحت نظارت مردم و احزاب و جراید و مجلس با 
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شرایط بسیارمساعد امتیاز بدهد. دراین مورد باید از رقابت صاحبان امتیاز استفاده کرد.

ما نه فقط از این لحاظ که سیاست قوی بین المللی چنین اقتضا دارد طرفدار حل مسئله 
نفت به نحو فوق هستیم... به همان ترتیب که ما برای انگلستان درایران منافعی قائلیم 
و برعلیه آن صحبتی نمی کنیم باید معترف باشیم که دولت شوروی هم از لحاظ امنیت 

خود درایران منافع جدی دارد.

 دولت شوروی نمی تواند یک کشوراستعماری باشد وبه همین جهت است که شوروی 
دارای وزن و اهمیت کنونی است. درست ازهمین مختصات شوروی است که ما به 
عنوان همسایه باید ازآن حداعالی استفاده را ببریم. درست ازهمین لحاظ است که ما 
بوجود عامل سیاست شوروی درایران درمقابل عوامل دیگرمعتقدیم. ترس ها و تخیالت 
سرمایه داران بی جاست. باید درایران دولت به تمام معنی دمکراتی بوجود بیاید که با 
دول بزرگ جهانی یعنی انگلستان و امریکا و شوروی روابط واقعأ صمیمانه خود را 
حفظ کند و مهم تر و باالتر ازهمه این که این دولت عامل ادامه ائتالف این سه قدرت 
بزرگ درمحیط ایران باشد. هیچ دیوانه کولی معتقد نیست که باید درایران فقط به دنبال 
سیاست شوروی رفت  ولی با نهایت غرورمعتقدیم که دوستی ما با شوروی یکی از 
مبانی متین دموکراسی و استقالل ما خواهد بود. اگر کسی لجاج و منفعت خصوصی 
نداشته باشد به این حقایق تسلیم می شود. اگر دولت ساعد و طرفداران ایشان معتقدند 
که ادامه یک سیاست ضد شوروی درایران ممکن است دچارخبط بزرگی شده اند. ملت 
ایران باید دراین موقع با اجتناب ازعوارض این خبط تصمیم بگیرد این، یک شوخی 

نیست یک تنازع حیاتی است1. 

»جرج کنان« کاردار آمریکا درمسکو و معمارسیاست باز دارندگى در دوران جنگ 
سرد، در گزارش به وزیر امورخارجه آمریکا در رابطه ی درخواست امتیاز نفت شمال 
از طرف شوروی می نویسد: انگیزه اساسى اقدام شووى درشمال ایران احتماالً نه نیاز به 
نفت بلکه نگرانى درمورد امکان نفوذ خارجى دراین منطقه همراه با نگرانى بابت از دست 
دادن پرستیژ است. اهمیت نفت شمال ایران تنها براى تامین نیاز روسیه نیست بلکه خطر 
بهره بردارى از آن از سوى کشورى دیگر است که اهمیت دارد. این منطقه درنزدیکى 
مرکز حیاتى نفت قفقاز قرار دارد که از خطر قریب الوقوع تسخیرشدن در جنگ اخیر 
نجات یافت. ازنظرکرملین، خیلى مهم است که هیچ قدرت دیگرى حتى فرصت یافتن 
پایگاهى درآن جا را نیابد. براى حصول اطمینان ازاین مسئله نیزهیچ راهى جزکنترل 
بود که  براین نظر  نیز  آمریکا درتهران  بیشترنمی شناسد. سفارت  اقتصادى وسیاسى 
نیت شوروى نه کسب امتیاز نفتى بلکه »دور نگهداشتن دیگران از شمال ایران« بود.2

1 -نقل از کتاب گذشته، چراغ راه آینده است ص199 تا 202 
  - 2

)George Kennan to the Secretary of state, November 7, 1944, Foreign Relation of the United State: 1944, vol. 4, 470( 

 )U.S. Embassy to the State Department, April 3, 1944 Foreign Relations of the United States: 1944, vol 4, 446-47( 
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روزنامه آژیردر رابطه با مذاکرات مخفی دولت»ساعد« با شرکت های نفتی آمریکائی 
وانگلیسی و ورود هیئت دولت شوروی به ایران و درخواست امتیاز استخراج نفت 
به دولت شوروی درشماره  نسبت  درشمال کشور و روش خصمانه دولت ساعد را 
203مورخه 1323/7/30می نویسد: عمل واقع شده این است که کابینه ساعد با شرکت 
متولیان مجلس داشتند روی منابع نفت ایران بند و بست های تاریک و مظنون می کردند. 
آقایان درمقابل امر واقع شده  آقای »کافتارزاده« پرده از روی کار برداشت.  ورود 
سادگی سر  به  داللی  این  نمی شود.  تمام  این سهولت  به  کار  که  فهمیدند  گرفته  قرار 
نخواهد گرفت بنابراین لحن خود را عوض کرده گفتند اصالً دولت ایران میل ندارد 

هنگام جنگ به موضوع نفت دست بزند . 

 روزنامه - ایران ما- در افشاء دولت»ساعد« مبنی براین که»میل ندارد هنگام جنگ 
به موضوع نفت دست بزند« درمقاله – ملت ایران ساعد را از خود می راند – درشماره 
2۶1مورخه 1323/8/1۵می نویسد: در ماه های مهر و آبان سال1323معلوم گردید که 
دولت ساعد با دکتر»فرید لیپ« دالل کمپانی امریکائی»سنترال ماینینگ انیو ستمنت« 
و با پادوئی دکتر»نخعی« و پشتیبانی دکتر»میلیسپو« جهت واگذاری امتیاز تمام منابع 
و معادن به جز نفت)که درباره آن نیز با سایر کمپانی های امریکائی مذاکره می کرده( 
مدت ده ماه مشغول گفتگو بوده است1. افشاء عملکرد ارتجاعی دولت»ساعد« توسط 
اعتراضات  اوج  اعتراضات عمومی علیه دولت»ساعد« شد.  نیروهای مترقی سبب 
در1۶آبان ماه 1323)7 نوامبر19۴۴( صورت گرفت. درتهران بیش از۴0هزار نفر 
به درخواست شورای متحده ی مرکزی کارگران به خیابان ها آمدند. شعاراصلی مردم 
دراین مارش خیابانی برکناری دولت ساعد و اخراج »میلیسپو« و مستشاران امریکائی 
بود. پی آمد اعتراضات مردم درخیابان ها ومخالفت حزب توده ایران درمجلس و افشاء 
دولت  ازسقوط  پس  برکنارشد.  ساعد«ازقدرت  دولت»محمد  مطبوعات،  گری های 
»محمد ساعد«، مجلس»بیات« را با۵0 رای موافق به نخست وزیری برگمارد. اولین 
خواستارآن  نمایندگان  غالب  که  بود  دکتر»میلسپو«  اختیارات  لغو  بیات  کابینه  اقدام 
ماده  کرد:  مجلس  تقدیم  فوریت  قید  به  و  تنظیم  واحده ای  ماده  بیات«  دولت»  بودند. 
واحده: قانون اختیارات دکتر »میلسپو« رئیس کل دارائی، مصوب سیزدهم اردیبهشت 
ماه 1322، از اول دی ماه 1323 فسخ و اختیارات مذکور درآن قانون به دولت واگذار 
می شود.2  بعداز- بیات- ابراهیم حکیمی )حکیم الملک( ومستشارالدوله صادق دو تن 

ازسیاستمداران صدر مشروطیت نامزد پست نخست وزیری شدند. 

دکتر باقرعاقلی در کتاب »نخست وزیران ایران« صفحه ۵72 در باره مستشارالدوله 
به  می نویسد: درصدرمشروطیت خدماتی در راه مشروطه و آزادی نموده و کراراً 

1 - گذشته چراغ راه آینده ص19۵
2 - نخست وزیران ایران نوشته دکتر باقرعاقلی ص۵۶1
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مقام وزات رسیده بود. چندی هم رئیس مجلس و سفیرکبیر و رئیس مجلس موسسان 
بود بعداز شهریور20با آن سوابق ریاست انجمن فرهنگی ایران و شوروی را برعهده 
اوحمایت   از  توده  آمد. حزب  می  حساب  به  کشور  آن  سیاست های  مجری  و  گرفت 
می کرد و درمجلس هم طرفدارانی داشت و ظاهراً او حتی بایستی خطاهای ساعد را 
نسبت به دولت شوروی جبران کند، ولی اکثریت مجلس تمایل به اعمال سیاست یک 
نمود وعوامل  پشت  به شوروی  باید  بود  معتقد  و  نداشت  با شوروی،  هم  آن  طرفه، 
فکریکی  به  مجلس  اکثریت  دلیل  همین  به  کرد.  سرکوب  درایران  را  آن ها  اجرایی 
دیگر از رجال صدرمشروطیت افتاد که تمام سوابق مستشارالدوله را دارا باشد منهای 

وابستگی به روس ها. این شرط فقط درحکیم الملک )ابراهیم حکیمی( وجود داشت. 

درکودتای 1299 به زندان افتاد و قریب صد روز در زندان به سربرد. دردوره 
دوم ازتبریز به مجلس رفت و دردوره چهارم از تهران انتخاب شد و به نیابت ریاست 
رسید. پس ازختم دوره چهارم حکیم الملک از صحنه سیاست کناره گرفت و درتمام 
دوران رضا شاه دور از جنجال سیاست، حتی دردعوت های رسمی هم حضور پیدا 
نمی کرد. 1  اوخانه نشینی را برهمکاری با شاه دست نشانده انگلیس ترجیح داده بود. 
حکیمی بعد ازشهریور20 دوباره درصحنه سیاسی ایران فعال شد. مجلس چهاردهم او 
را نامزد نخست وزیری کرد. حکیمی پس از تمایل مجلس، بدون مشورت با اعضای 
]نمانیدگان حزب  اقلیت  انتخاب وزیران مشغول شد. دکترمصدق و  به  کلیدی مجلس 
بدهند  او  به  را  آراء خودشان  که  آن  برای  نمودند  ازحکیمی درخواست  ایران[  توده 
مستشارالدوله را درکابینه خود عضویت دهد و پست وزارت کشور را به او محول 
و  قوی  است شخص  نزدیک  انتخابات  چون  که  بود  این  ظاهراً  اقلیت  نماید.استدالل 
بی طرفی باید در راس وزارت کشور قراربگیرد تا ازدخالت دولت و متنفذین جلوگیری 
کند و این کار ازمستشارالدوله صادق ساخته است. حکیم الملک مدعی شد که برای حفظ 
حیثیت دولت درنظردارم وزارت کشور را شخصاً عهده دار شوم، بنا براین منظور شما 
در مورد انتخابات صد در صد تامین خواهد شد. ولی اقلیت این استدالل را نپذیرفت و 
به او رای ممتنع داد.2  درعمل اکثریت مجلس با توطئه و حقه بازی سید ضیاء الدین 
توانست برسرفراکسیون حزب توده ایران کاله گشادی بگذارد حکیمی و مستشارالدوله 
را که مورد حمایت حزب توده ایران بود از دورخارج کند. در قدم بعدی اکثریت مجلس 
به این فکر افتاد کسی را کاندیدای نخست وزیری کند که با سیاست شوروی درایران و 
فعالیت حزب توده مخالف باشد. دراین موقع توجه متولیان مجلس به »محسن صدر« 
جلب شد. درجلسه ای خصوصی بدون حضوراقلیت، نمایندگان اکثریت به کارگردانی 
»سید ضیاءالدین طباطبائی« و»علی دشتی«، به »محسن صدر« ابراز تمایل نمودند، 
۶8 نفر به او رای دادند و فرمان صادر شد3.  محسن صدر دراثراعتراضات اقلیت و 

1 - نخست وزیران ایران نوشته دکتر باقرعاقلی ص۵7۶ و۵77
2 -  نخست وزیران ایران نوشته دکتر باقر عاقلی ص ۵72 و ۵73

3 - نخست وزیران ایران ص۵80
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دکتر مصدق درنهایت مجبور به کناره گیری شد. دراواسط مهرماه 132۴با ابراز تمایل 
7۵ رای نخست وزیری ابراهیم حکیمی صادر شد.

 پیرامون هیات دولت و برنامه بحث به درازا نکشید و نمایندگان اکثریت واقلیت 
با توجه به اوضاع رقت بارآذربایجان دو روز بعد به استثنای فراکسیون حزب توده، 
بقیه نمایندگان حاضر درجلسه که 9۵نفر بودن، در رای مثبت شرکت کردند.1 به دولت 
حکیمی رای اعتماد دادند. دولت حکیمی با پیش آمدن رویدادهای آذربایجان ومسئله ی 

نفت شمال جای خود را به دولت قوام داد.

کودتای  فرار»سید ضیاءالدین«عامل  بعداز  السلطنه:  قوام  سیاسی  پیشینه   – پ   
سال1299»قوام السلطنه« برای اولین باردرسال1301به نخست وزیری رسید. فرخی 
یزدی در روزنامه طوفان تحت عنوان»خانواده خیانت« وی را چنین معرفی کرد: 
اگر به ادوار سیاه و ننگین خانواده قوام السلطنه مراجعه کرده و بخواهید از قاموس 
کلمات، برای این فامیل طماع و بی حقیقت اسمی استخراج نمائید، بدون هیچ اندیشه 
و تامل بایستی درصدر دیباچه اعمال ایشان و درسرلوحه تاریخ وزارت و حکومت 
آنها، خانواده خیانت را به خط برجسته بنگارید2. حسن صدرمدیرروزنامه»قیام ایران« 
همزمان با فعال شدن مرتجعین وعامالن و سرسپردگان امپریالیست ها درصحنه سیاسی 
درمقاله ای تحت عنوان »انتقام مقدس است« می نویسد: ای مردم اگر می خواهید زنده 
بمانید، اگرمی خواهید افراد متعدی و متجاوز در راه تامین مطامع و اجرای شهوت شان 
نتوانند حیات فردی و نوعی شما را به نیستی تهدید کنند، اگرمی خواهید کسانی که زمام 
مقدرات شما را به دست گرفته اند ازخشم شما بیاندیشند و ازنفرت شما باک کنند و در 

نتیجه مصالح ملی شما را پایمال نکنند، دست از دامان انتقام و قصاص برندارید3. 

»پیشه وری« مدیر روزنامه»آژیر« درسال1322»قوام السلطنه« را چنین معرفی 
دارد و  تاریخ طوالنی و شگفتی  آزادی  پیرمرد جاه طلب درخفه کردن  این  می کند: 
به  طور تحقیق دردسته بندی، درخراب کردن عناصرآزادیخواه و اغفال مردمان پاک 
ساده لوح، اعجوبه غریبی است. هرگز از روی نمی رود. ازهراسم و هرعنوان، از 
هر پیش آمدی به  هر قیمتی باشد می خواهد استفاده بکند. با وجود این که مکرر درعدم 
لیاقت خود امتحان داده و بارها جنبه ارتجاعی خود را ظاهر ساخته و از بازی های غلط 
مغرضانه و سماجت آمیز خود نتیجه معکوس به  دست آورده است، هرگز حاضر نیست 
راحت بنشیند و بگذارد مردم از فرصتی که حوادث و پیش آمدها به دست شان داده است 
استفاده کرده پایه و اساس یک حکومت ملی و یک رژیم صحیحی را تهیه نمایند. آقا ول 
کن معامله نیست. روزنامه ی رهبرارگان حزب توده ایران درباره قوام می نویسد: »احمد 

1 - نخست وزیران ایران ص۵9۴ و۵9۵
2 - روزنامه طوفان21عقرب سال 1301شماره 28سال دومـ  »خانواده خیانت« سرمقاله-نقل ازگذشته  ص33۵

3 - مهر ایران شماره 191ــــ 1321/۵/11 نقل از ص1۴7 گذشته...
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ننگین1919  قرارداد  انعقاد  بانى  که  صدراعظمى  برادرکوچک»وٽوق الدوله  قوام« 
فعال شد.  ایران  دوباره درصحنه سیاسی  بیست  ازشهریور  بعد  بود،  وایران  انگلیس 
کالم  دریک  و  استعمار  ازسر سپردگان  و  امریکا  امپریالیسم  خدمتگزاران  از  اویکی 
می توان گفت قوام السلطنه عامل کهنه کار ارتجاع و خدمتگزار امپریالیسم امریکاست.

ت - نخست وزیر قوام و شرکت حزب توده ایران در دولت: حزب توده ایران در 
تاکید می کند:  داخلی درماده 7  با سیاست  با تصویب قطعنامه در رابطه  اول  کنگره 
دولت هائی که از شهریورتا امروز سرکار آمده اند از طرف توده مردم پشتیبانی نمی شدند 
و به اقلیت فاسد و جابرتکیه داشتند و اصول مشروطیت را مراعات نمی نمودند و در 
خود  ونیات خصوصی  آزادی  ُکش  سیاست های  پایمال  را  اساسی  قانون  موارد  اغلب 
می کردند. لذا حزب توده ایران از شرکت دراین قبیل دولت ها مانند سابق جداً خودداری 

خواهد ورزید. مگر زمانی که واقعاً یک دولت ملی و دموکراسی برقرارگردد1. 

احسان طبری دراولین کنگره حزب توده زمانی که بحث شرکت دردولت مطرح 
می شود اعالم می دارد: شرکت ما دردستگاهی که تمام آن اسقاط و پوسیده است رسوائی 
بارخواهد آورد. لذا ما باید از شرکت درکابینه ها تا زمانی که مجلس و دولت واقعاً ملی 

و آزادیخواهی سرکار نیآمده است خود داری ورزیم2. 

درششم بهمن ماه به نوشته دکتر باقرعاقلی، قوام ازطرف مجلس چهاردهم با بهره گیری 
ازحمایت های امپریالیسم آمریکا با ۵3 رای موافق در برابر۵1 رای مخالف به نخست 
وزیری رسید3. فراکسیون حزب توده ایران برپایه ی مصوبات اولین کنگره حزبی به 
قوام رای مخالف داد. قوام بعداز گرفتن رای اعتماد از مجلس راهی مسکو شد. او 
درمسکو با دادن وعده امتیاز نفت شمال به شوروی توانست توافقنامه ای دو جانبه را 
با مقامات شوروی به امضاء رساند. شوروى موافقت کرد که طى۴0 روز نیروهای 
نظامی خود را طبق قرارداد از ایران فرا بخواند. قوام نیز از طرف دولت ایران موافقت 
کرد طى هفت ماه بعداز تشکیل مجلس، پیشنهادی مبنى بر تشکیل شرکت نفت مشترک 
شوروى– ایران را به آن ارائه دهد. این پیشنهاد تمامى استان های شمالى ایران را در 
برمی گرفت. دراین قرارداد شوروی در2۵سال نخست،۵1 درصد و ایران ۴9 درصد 
ازسهام این شرکت مشترک را دراختیار داشتند. در2۵ سال بعدى، این نسبت برعکس 
می شد. از سوى دیگر، روس ها تمامى تکنیسین ها و تجهیزات الزم را تامین می کردند.

پیشنهاد نفتی شوروی منافع غارتگرانه امپریالیسم انگلیس را آشکارا به خطر انداخته 
و مایه وحشت غارتگران نفت شده بود از این رو سفارت انگلیس در تهران به دولت 
می  ایران  تمام  در  شوروى  نفوذ  افزایش  باعٽ  معامله  این  داد.  اطالع  خود  متبوع 
شود، نفت مازاد را به بازار بین المللى سرازیرمی کند، به آموزش تکنیسین های محلى 

1 - رهبر شماره 3۶1مورخه 1322/۵/22نقل از ص179کتاب گذشته، چراغ...
2 - رهبر شماره 377 مورخه 1323/۶/1۴ از نطق طبری در نخستین کنگره
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منجر خواهد شد و البته این شرکت – برخالف شرکت نفت انگلیس وایران – شرکتى 
پائین  با  شرکتى  چنین  بنابراین  و  کند  محدودش  مالى  فشارهاى  که  نیست  بازرگانى 
آوردن قیمت ها وجذب نیروى کار ازطریق ارائه دستمزد، مسکن و شرایط کارى بهتر، 
باعٽ تضعیف شرکت نفت انگلیس و ایران خواهد شد. آن ها همچنین هشدار دادند که 

تاسیسات شرکت در نهایت به دست ایرانیان خواهد افتاد1.

امپریالیسم تازه نفس امریکا درصحنه ایران نیزعقد این قرارداد را علیه نفوذ خود 
ارزیابی کرد و نگران این بود که با عملی شدن این معاهده: تمامی راه های احتمالى 
مربوط به اخذ امتیاز نفتى توسط آمریکایی ها را از بین ببرد و ازهمه مهمتر، دارایی های 

بسیارغنى نفتى آمریکا درعربستان سعودى، بحرین و کویت را تهدید کند.2

وزارت امور خارجه انگلیس براین نظر بود که: بریتانیا و آمریکا باید دولت ایران 
را متقاعد سازند که موافقنامه را لغو کند وهمزمان دولت را تشویق کنند که امتیازى 
نفتى را به شرکت شل درجنوب بدهد و ازآمریکا نیز براى مشارکت در چنین امتیازاتى 

دعوت کند3.

قوام بعد از بازگشت از مسکو در نهم مردادماه 132۵ از تمام وزرا خواست از 
با  را  خود  جدید  کابینه  بعد  روز  قوام  وزیران،  استعفای  با  دهند.  استعفاء  خود  مقام 
عضویت نمایندگان سه حزب ائتالفی )حزب ایران، حزب دموکرات ایران و حزب 
توده ایران( تشکیل داد. حزب توده ایران با یک گردش قلم180درجه ای درتضاد با 
ایران در  توده  انتشار اعالمیه کمیته مرکزی حزب  با  اول  قطعنامه تصویبی کنگره 
فوق العاده روزنامه رهبر به اطالع عموم می رساند: کمیته مرکزی حزب توده ایران 
پیوسته این روش را دنبال کرده است که قاطبه ملت را ازموجبات وعلل سیاستی که 
اتخاذ می کند آگاه سازد زیرا حزب توده ایران به افکارعمومی متکی است و به آن 
بماند و از  تا نسبت به ملت و منافعش صادقانه وفادار  احترام می گذارد و می کوشد 
آن نیرو کسب کند. درتاریخ ۵ شنبه دهم مرداد ماه 132۵بنا به دستور کمیته مرکزی 
حزب توده ایران برای اجابت ازدعوت آقای نخست وزیر سه نفر از اعضاء مبرز 

حزب در کابینه ایشان شرکت کردند.

درهمان موقع با انتشار یک بیانیه از طرف کمیته مرکزی این نکته را توضیح می دهد 

1 - نخست وزیران ایران ص۶0۵
British Embassy, “Reasons for Opposing Russia Concession,“ Fo 371/Persia  HYPER- -2
LINK »tel:1945/34-45443« 19۴۵/3۴-۴۵۴۴3, Foreign Office, April 9, 1946, FO 371/Persia  HY-

PERLINK »tel:1946/34-52670« 19۴۶/3۴-۵2۶70
 -3

. U.S. Embassy, September 25, 1945, Foreign Relation of the United State: 1945, 417
  4

Foreign Office, ”Memorandum on Persia Oil )September 1946(,“ FO 371/Persia1946/34-52729
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که علت شرکت وزراء توده درکابینه تقویت جبهه ضد استعمار و کوشش برای رفع 
اختالف و تشتت و سعی درایجاد وحدت و اتفاق به منظور تحکیم اصول دموکراسی 
است زیرا با در نظرگرفتن شرایط دشوار و حساس تاریخ ایران و نیرنگ های گوناگون 
امپریالیسم و بازی های حیله گرانه ارتجاع داخلی، الزم بود که حزب ما حتی به قیمت 
گذشت هائی حکومت آقای قوام السلطنه را تقویت نماید. شرکت وزراء توده درکابینه 
هرگزنظیرآن  که  داد  مردم  درمیان  محکمی  پایه  ایشان  دولت  به  السلطنه  قوام  آقای 
درتاریخ ایران برای کابینه های دیگر دست نداده بود. بنا به دستور کمیته مرکزی حزب 
توده ایران وزراء توده نه فقط در وزارتخانه های مربوطه بلکه درهیئت وزیران نیز 
وظایف خود را بر اساس وفاداری به اصول دمکراسی و قانون اساسی اجرا می کردند. 
وزراء توده به کرات درهیئت وزیران نسبت به توقیف جراید و بازداشت و تبعید خالف 
قانون اشخاص اعتراض کردند و لزوم مراعات قانون اساسی و قوانین جاریه کشور 

را به دفعات متذکر شدند.

 کمیته مرکزی حزب توده ایران برای ابراز صداقت و پایداری درتصمیمی که اتخاذ 
کرده بود به وزراء خود دستور داد حتی المقدور با حکومت آقای قوام السلطنه که به 

آزادیخواهان عالقه ای نشان می دادند همکاری کنند1. 

روزنامه رهبردرشماره ۴۵به تاریخ132۵/8/1درمقاله ی»تحول اوضاع به نفع ملت 
صورت گرفت« نوشت: کمیته مرکزی با کمک عاجل و موثر در روی کار آمدن دولت 
آقای قوام السلطنه در حفظ تمامیت کشور و ایجاد وحدت ملی سعی نموده ایران را از 

خطر تجزیه و جنگ داخلی نجات داد2.

همکاری حزب توده با قوام دردولت به آن حد رسید که دراعتصاب عمومی کارگران 
شرکت نفت، حزب توده دررابطه با سرکوب خونین اعتصاب کارگران به دادن تذکر 
به نخست وزیر اکتفا می کند؛ دراعالمیه ی منتشرشده می نویسد: وقتی حوادث خوزستان 
وخالف  فردی  تصمیمات  مرتجعین  وتشویق  امپریالیسم  دراثرتحریک  و  داد  رخ 
مصالحی دراین استان اجرا شد و موسسات آزادیخواهانه و کارگری آن سامان پایمال 
حکومت نظامی و برخی ازمامورین خیانتکار گردید، کمیته مرکزی حزب توده ایران 
آقای نخست وزیر تذکرداد. درعرض  عدم رضایت شدید خود را از این حوادث به 
این مدت سازمان های آزادیخواهانه ما تحت فشار قرارگرفت افراد مرتجع نشان داری 
که سابقاً کمر خدمت سید ضیاء الدین را به میان بسته بودند با انتساب خود به حزب 
دمکرات ایران و رهبر کل آن آقای نخست وزیر تجاوز آشکاری را برعلیه موسسات 

جنبش  اسناد  از  نقل  ایران  روزنامه  العاده  فوق  در  ایران  توده  مرکزی حزب  کمیته  اعالمیه  از   -  1
کارگری سوسیال دموکراسی و کمونیستی ایران-جلد اول- چاپ دوم ص301 و 302 تکیه بروی کلمات 

ازنگارنده است
2 -  - رهبر نقل از گذشته، چراغ ... ص 33۶
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کارگری و دهقانی آغاز کردند و نقشه ای به منظور ایجاد نفاق بین کارگران و تجزیه 
وحدت تشکیالت کارگری ازطرف زمان داران این حزب به مرحله اجرا گذشته شد با 
این همه، حتی به قیمت تحمل شماتت و خشم اعضاء حزب و مردم آزادیخواه، وزرای 
توده بنا به دستور کمیته مرکزی فقط به تذکر دوستانه اکتفا کردند زیرا کمیته مرکزی 
میل داشت تا سرحد شکیبائی در حکومتی که فقط براثر کوشش آزادیخواهان به سر 

کارآمده بود برای تامین منافع ملت شرکت داشته باشد1.  

پس ازعقد قرارداد نفتی بین دولت ایران و سفیر شوروی درتهران قرارشد شرکت 
مختلط  نفت ایران و شوروی ایجاد شود و اساسنامه آن ظرف هفت ماه برای تصویب 
به مجلس پانزدهم پیشنهاد گردد. براساس این قرارداد، نیروهای شوروی می بایست 
ظرف یک ماه و نیم خاک ایران را ترک کنند و نیروهای شوروی خاک ایران را ترک 

کردند. پیمان مذكور طی ماده واحده ای درتاریخ 30 آذر1320 تقدیم مجلس شد.

قوام در29مهرماه گزارش مفصل خود درباره ی مسافرت به مسکو و تنظیم مقاوله 
نامه نفت را در مجلس قرائت کرد2. نمایندگان دوره پانزدهم مجلس شورای ملی در 
سی ام مهرماه 132۶، در رد مذاکرات نفت قوام درمسکو»الیحه پیشنهادی جمعی از 
نمایندگان ... را با اکثریت 102نفراز10۴ نفرعده ی حاضر درمجلس تصویب کرد. در 
طرح تصویب شده:  تمامى مقامات دولتى را – اعم از نخست وزیران، وزراء ومعاون 

آنان – از انجام مذاکره براى عقد قرارداد نفتى با کشورهای خارجی منع می کرد3 

بود.  شوروی  و  ایران  نفت  قرارداد  کردن  فسخ  واحده  ماده  تصویب  اصلی  هدف 
همچنین دراین ماده واحده تاکید شده بود که دولت مکلف است به منظوراستیفای حقوق 
ملت ایران از نفت جنوب اقدام کند. دولت انگلستان از تصویب این ماده واحده ناراضی 
نبود، زیرا این طرح موجب شده بود که دست شوروی ها از منابع نفتی ایران کوتاه 
گردد. اما دولت  انگلستان به منظور حفظ سلطه خویش بر نفت جنوب و جلوگیری از 
استیفای حقوق ملت ایران با مقامات کشور وارد مذاکره شد تا قرارداد الحاقی مورخه 

تیرماه 1328 را به تصویب برساند. 

 ث - رد پیشنهاد نفتی شوروی و بررسی مجدد قرارداد ١۹۳۳
امتیازنفت شمال به شوروی را درآبان132۶به مجلس  پیشنهاد موافقت نامه    قوام 
مرداد  در۶  و  در2۵تیر132۶بازگشایی  ملی  شورای  مجلس  پانزدهم  پانزدهم)دوره 
1328به پایان رسید( ارائه داد. نمایندگان مجلس که اکثرأ ازطرفداران انگلیس و دربار 
بودند؛ بعد ازچند جلسه بحث و تبادل نظر با اکٽریت قاطع با رد پیشنهاد نفتى شوروى، 
و  دموکراسی  سوسیال  کارگری  جنبش  اسناد  از  نقل  ایران-  توده  حزب  مرکزی  کمیته  اعالمیه   -  1

کمونیستی ایران-جلد اول ص 302
2 - نقل از کتاب رفقای باال نوشته منوچهر کی مرام ص1۶3

3 - نقل ازمذاکرات مجلس
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دولت را از دادن امتیاز نفت شمال به خارجیان منع کرد. 

و  جنوب  نفت  قرارداد  مجدد  بررسی  برای  بود  آغازی  شوروی  نفتی  پیشنهاد  رد 
 1328 درتیرماه  که  گلشائیان«  قرارداد»گس-  به  معروف  الحاقى  موافقت نامه 
ازسوى »نویل گس«یکى ازمقامات شرکت نفت و»عباسقلى گلشائیان« وزیر دارایى 

کابینه ی»ساعد«امضاء شده بود1. 

با رد قرارداد الحاقی وتاکید بربازنگری قرارداد1933میالدی درمجلس پنجم، قانون 
ملی شدن نفت ایران در دوره شانزدهم تصویب شد. بعد ازتصویب قانون ملی شدن 
نفت، دولت اعالم کرد که دادن هرگونه امتیاز به بعد از جنگ موکول شود، زیرا در 

زمان حاضر و به دلیل وجود جنگ، وضعیت اقتصادی کشورها روشن نیست. 

قرارداد1312شمسی  رد  از  بیش۶0سال  ازگذشت  پس  زیبا کالم  صادق  آقای 
)1933میالدی( در مخالفت با فسخ این قرارداد در توجیه سیاست های غارتگرانه و استعماری 
انگلستان و وابستگی رضا شاه درگفت و گو با ماهنامه »نسیم بیداری« شماره 23 می گوید:

 1 - مخالفین رضاشاه ابطال امتیاز دارسی و انعقاد قرارداد1933با انگلستان را 
یکی از دالیل اصلی وابستگی رضاشاه به لندن می دانند. درحالی که انگلستان با ابطال 
نظامی  فکراشغال  به  جدی  خیلی  لندن  حتی  و  کرد  مخالفت  شدت  به  دارسی  امتیاز 
تاسیسات نفت خوزستان و آبادان بود.  ثانیأ امتیاز1933 دارای برخی ابعاد بود که آن 

را به مراتب بهتر از امتیاز دارسی می کرد.

 2- خیلی از بندهای قرارداد 1933 به مراتب پیشرفته تر و بهتر از امتیاز دارسی 
بود. البته در قرارداد جدید انگلستان هم مفادی گنجاند که بالطبع به نفعش بود.

 3- مخالفین رضا شاه نه علم و اطالع زیادی از امتیاز دارسی دارند و نه از قرارداد 
1933میالدی، ببینید درفرهنگ سیاسی ما فرض برآن است که رضاشاه را انگلیسی ها 
بر روی کار آوردند. بنابراین می بایست هر تصمیم و سیاست و اقدام رضاشاه در جهت 
مصالح و منافع انگلستان باشد از جمله قرارداد1933. خیلیها که قرارداد 1933میالدی 
را سند خیانت رضاشاه و وابستگی او به انگلستان می دانند حتی زحمت این که چند 
دقیقه آن را بخوانند و با امتیاز دارسی مقایسه کنند را به خودشان نمی دهند. رضاشاه 
از نظر مورخین ما خائن بوده و بر روی کار آمدنش توسط انگلستان بوده است پس 
بنابراین هرکاری هم کرده یا نکرده به دستور انگلستان و درجهت منافع انگلستان بوده 
است. بنده می گویم حتی روح دولت انگلستان در لندن هم از این که رضاخان رهبر 
آینده ایران خواهد شد خبرنداشت. چه برسد به این که دولت انگلستان آن را طراحی 
هم کرده باشد.... من درعین این که می گویم رضاخان سردار سپه ناجی ایران شد، 
درعین حال هم همواره گفته ام که من اگر در زمان رضاشاه بودم نه یک بار بلکه ۵0 

1 - برای مطالعه متن قرارداد1933میالدی/1312شمسی به بخش اسناد و عکس ها مراجعه کنید
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بار حداقل اعدام می شدم.1

ث - مواضع حزب توده ایران در رابطه با نفت قبل از درخواست امتیاز نفت شمال 
از طرف شوروی:

حزب توده ایران پس ازفروپاشی دیکتاتوری رضاشاه درجریان جنگ دوم جهانی 
به مثابه مترقی ترین تشکل سیاسی در زمان خود بوجود آمد و دربسیج توده ها و طبقه 
کارگرعلیه ارتجاع، نیروهای فاشیستی و امپریالیستی نقش ارزنده ای داشت. این حزب 
تا پایان جنگ با حرکت از سیاست های جبهه ضد فاشیستی کمینترن ازحقوق دمکراتیک 
مردم تا آنجائی که به منافع جبهه ضد فاشیستی لطمه وارد نمی کرد ، دفاع می نمود و 
به  ویژه برای کسب حقوق کارگران و زحمتکشان در موسسات خدماتی اعتصاب راه 
می انداخت و در دفاع از حقوق ملی مخالف دادن هرگونه امتیاز استخراج منابع فسیلی 

به دول و یا شرکت های خارجی ها بود.  

دکتر»رادمنش« عضو و سخنگوی فراکسیون حزب توده ایران درجلسه علنی مجلس 
شورای ملی به تاریخ 19مرداد 1323درسئوال از دولت می گوید: در جراید خارجی 
برای  میلسپو  دکتر  آقای  که  خوانده ایم  مطالبی  نفت شرق  به  راجع  مفصال  داخلی  و 
همین کار دو مستشار از امریکا استخدام کرده اند و می خواهند راجع به نفت با آقایان 
به  امتیازات  دادن  با  رفقایم  با  بنده  که  کنم  کنند. خواستم عرض  مستشاران مشورت 
دولت های خارجی به طور کلی مخالفیم. بنده یقین دارم که با کمک مردم و سرمایه ی 
داخلی ما می توانیم تمام منابع ثروت این مملکت را استخراج کنیم ... اگر فرض کنیم 
که این مورد استثنائی است من تعجب از عجله در این قضیه می کنم که چرا ما در یک 
چنین موقع بحرانی که تمام دنیا درآتش می سوزد در این امر این قدر تسریع می کنیم و 

به عقیده ی بنده به هیچ وجه صالح نیست. 

عبدالصمد کامبخش در کتاب نظری به جنبش کارگری وکمونیستی درایران می نویسد: 
از این موضع گیری رسمی حزب توده ی ایران چند نکته استنتاج می شود که می تواند 

پایه ی قضاوت درباره اقدامات بعدی حزب نیز باشد:

1- حزب توده ی ایران با دادن هرگونه امتیازی مخالف بوده است.

2- حزب توده ی ایران معتقد است که مردم ایران خود قادرند منابع ثروت خود را در 
دست بگیرند، و بالفاصله اضافه می کرد در صورتی که دولت این مورد را استثنائی 
می داند و تصمیم قطعی به دادن امتیاز دارد نباید چنین تعجیلی در کار داشته باشد که 

بدون مطالعه ی الزم و درنظرگرفتن مصالح مردم و مملکت عمل کند.

3- حزب توده ی ایران معتقد بود درچنین صورت استثنائی مطالعه ی دقیق، هرکسی 
 - 1

http://www.khabaronline.ir/detail/193251
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را که به مصالح کشورعالقه دارد به این نتیجه خواهد رساند که شرایط شوروی را 
ارجح بداند، زیرا اوأل دولت شوروینمی تواند )و به حق هم نمی تواند( موافق باشد که 
در مناطق مرزی وی انحصارات امپریالیستی پایگاه هائی داشته باشند؛ ثانیاً این عمل 

را ماده ی 13 قرارداد فوریه ی1921 منع کرده است. 

ج - مواضع حزب توده ایران در رابطه با نفت پس از در خواست امتیاز نفت شمال 
از طرف شوروی: حزب توده در دوران پس از شهریور نخستین حزبی بود که درعین 
و  استعماربود  و  امپریالیسم  متوجه  مبارزه اش  تیز  لبه ی  داخلی  ارتجاع  علیه  مبارزه 
به حق درافشای ماهیت استعماری امپریالیست ها به خوبی کار می کرد. و مخالف دادن 

امتیاز به کشورهای خارجی بود.

امتیاز نفت شمال، سیاست خود را نسبت  اما حزب توده بعداز پس از درخواست 
به موضع حزب در19مرداد ماه 1323مبنی برمخالفت با دادن امتیازات به دولت های 
خارجی به  طور کلی180 درجه تغییر داد؛ بنوشته فروتن درصفحه 1۵کتاب - حزب 
توده در صحنه - در روز پنجم آبان ماه 1323: تظاهرات عظیمی ازجانب حزب توده 
ایران و شورای متحده مرکزی کارگران و زحمتکشان ایران درتهران برگزارشد که 
علیرغم  تظاهرات  این  می داشت.  اعالم  شوروی  اتحاد  پیشنهاد  از  را  خود  پشتیبانی 
به  از آن، مسیری را که  نیروهای نظامی برای جلوگیری  تهدیدهای دولت و اعزام 
 میدان بهارستان منتهی می شد پیمود. و سخنرانی هائی علیه دولت  ساعد که به  پیشنهاد 

شوروی جواب منفی داده بود صورت گرفت.

تاریخ  به   12 شماره   – روشنفکران  برای  مردم   - روزنامه  در  طبری  احسان   
1323/8/19 درمقاله ی - مسئله نفت- می نویسد: دولت هائی که در ایران خواستار 
استخراج منابع نفت هستند از دو جهت به این کار دست می زنند اول از جهت اقتصادی 
و تجاری دوم ازجهت ایجاد مناطق نفوذ سیاسی طبری درادامه ی مقاله ی »مسئله نفت« 
درمخالفت با سیاست »توازن منفی« دکتر مصدق می نویسد: توازن منفی دراین جا در 
حقیقت همان سیاست یک طرفه است زیرا با عدم اعطاء امتیاز نفت از نفوذ اقتصادی 
که  دیگر  دولت های  سیاسی  قدرت  و  نفوذ  ولی  می شود  جلوگیری  شوروی  دولت 
ریشه های کهنه و سوابق ممتد دارد هم چنان باقی خواهد ماند. بیهود نیست که مخالفین 
دولت شوروی سیاست کابینه ساعد را تقویت می کنند. توازن منفی با سیاست یک جانبه 
منفی در معنا یکی است. به عالوه اگر کسی تصور کند که می توان قضایای مهم حیاتی 
دول بزرگ را به این طریق حل کرد دچار اشتباه بزرگی شده دولت به فوریت برای 
امتیاز نفت شمال به شوروی و نفت جنوب به کمپانی های امریکائی و انگلیسی وارد 
مذاکره بشود. احسان طبری با تاکید براین نکته می نویسد: کسانی که به اتخاذ روش ضد 
شوروی عالقه دارند ولی باید برای اولین و آخرین بار به این حقیقت پی برند که نواحی 
شمالی ایران در حکم حریم امنیت شوروی است و این دولت هرگز حاضر نخواهد 
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شد که در آنجا به نام نفت دستگاه خصمانه مفصلی برعلیه او چیده شود. باید درایران 
دولت به تمام معنی دمکراتی به وجود بیاید که با دول بزرگ جهانی یعنی انگلستان و 
امریکا و شوروی روابط واقعا صمیمانه خود را حفظ کند ومهم تر و باالترازهمه این 
که این دولت عامل ادامه ائتالف این سه قدرت بزرگ درمحیط ایران باشد. به همان 
ترتیب که ما برای انگلستان در ایران منافعی قائلیم و برعلیه آن صحبتی نمی کنیم باید 
معترف باشیم که دولت شوروی هم از لحاظ امنیت خود در ایران منافع جدی دارد. 

قائل شدن حق به منافع غارتگرانه امپریالیسم انگلیس و امریکا و به رسمیت شناختن 
حریم امنیتی آنان درایران به خاطر فراهم کردن شرایط اعطای امتیاز نفت شمال به 

شوروی به حق با مخالفت و اعتراضات نیروهای مترقی و مردم مواجه شد. 

حزب توده ایران درجواب به اعتراضات نیروهای مترقی و استقالل طلب به موضع 
حزب مبنی برقبول حریم امنیتی کشورهای خارجی در ایران در مقاله ای به قلم»خلیل 
ملکی« در شماره ۴23 روزنامه رهبر به تاریخ 1323/9/29منتشرمی کند. در این 
مقاله آمده است: از دیر زمانی ایران حریم امنیت هندوستان بوده، حریم امنیت مملکت 
امنیت همسایگان خود  را حریم  او  که  است  این خاصیت جغرافیائی  و  بوده  تزاران 
قرارداده است. متاسفانه حریم امنیت ملت ایران نیست... ولی به فرض این که ایران 
در آینده واقعاً حریم امنیت ملت ایران گردد چه مانعی دارد که حریم امنیت همسایگان 
خود نیز باشد؟ نه فقط مانعی ندارد بلکه الزمه امنیت ایران این است... اگر ایران حریم 
امنیت شوروی یا هندوستان یا ترکیه و افغان باشد آیا به امنیت و استقالل ما صدمه 

میرسد و یا آنرا تضمین میکند. 

حزب توده درالپوشانی مواضع نادرست طبری و خلیل ملکی درسرمقاله روزنامه 
»رهبر«شماره ۴3به تاریخ1323/9/19درمورد عدم کارائی دولت در پیشبرد پروژه ها 
و حل مشکالت روزمره  نوشت: نمی توانند چند خیابان پایتخت خود را اسفالت کنند...
از این منظر استخراج منابع نفت به  دست مردم و سرمایه های داخلی مقدور نیست. 
نوشته روزنامه رهبر مشابهت دارد با موضع رزم آرا که در مخالفت با ملی شدن نفت 
در مجلس شورای ملی گفته بود: ملت ایران، عرضه ساختن لولهنگ را هم ندارند، آن 

وقت چطور می خواهند، دستگاه عظیم نفت را اداره کنند.

درهفته نامه  طبری  احسان  مفتضح  ازمقاله  ملکی  خلیل  دفاع  از  درمخالفت  فروتن 
می گذارد؛  انترناسیونالیسم  حساب  به  را  آن  ملکی  که   – روشنفکران  برای  مردم   –

می نویسد دراین مقاله دو نکته مهم و اساسی به چشم می خورد:

موازنه  حفظ  برای  واگذارمی شود.  نفت  امتیاز  شوروی  اتحاد  به   اگر  که  آن  یکی 
باید امتیاز نفت مناطق جنوب ایران نیز به امپریالیست های آمریکا و انگلیس اعطاء 
کرد. دیگر این که اگر مناطق شمال را حریم امنیت اتحاد شوروی بدانیم باید مناطق 
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جنوب را نیز به  عنوان حریم امنیت آمریکا و انگلیس به  رسمیت شناخت. این مقاله 
به  حق در مطبوعات جنجالی برانگیخت و مورد اعتراض و انتقاد شدید قرارگرفت. 
»تئوری« موازنه طبری خیانت به منافع مردم ایران و از آن جمله پرولتاریا و خیانت 
به استقالل و حاکمیت ملی بود ودرنقطه مقابل خط مشی حزب قرار داشت. رهبری 

حزب می بایست این»تئوری«موازنه را با قاطعیت محکوم می کرد. 1

چ - مجلس پانزدهم و شانزدهم و تشدید مبارزه ملی کردن نفت 
مصدق که دراثرتوطئه های عامل کهنه کارانگلیس»سید ضیاء الدین«ودربار نتوانسته 
انتخابات مجلس  یابد، با شروع کارزار  بود درانتخابات دوره پانزدهم به  مجلس راه 
شانزدهم، با طرح خواست انتخابات آزاد، ملی شدن صنعت نفت و خلع ید ازشرکت 

نفت انگلیس فعالیت انتخاباتی خود را شروع کرد.

در1۶بهمن1327حزب  تهران  دانشگاه  در  شاه  به  تیراندازی  دنبال  به   ایام  دراین 
توده ایران غیر قانونی اعالم  شده بود، اما حزب علیرغم غیرقانونی بودن، به  مثابه 
جمعیت  جوانان،  سازمان  آزادی،  جبهه  دادن  سازمان  با  یافته  سازمان  تشکل  تنها 
با  مبارزه  جمعیت  دهقانان،  انجمن  استعمار،  با  مبارزه  ملى  انجمن  هواداران صلح، 
بی سوادی، سازمان زنان ایران و شوراى متحده ی مرکزى کارگران ایران و با انتشار 
روزنامه های»به سوی آینده«، »رزم« و »ظفر« به  مبارزه علیه ارتجاع و امپریالیسم 

ادامه می داد و به  نوبه خود به اعتالی دوباره جنبش مردم کمک می کرد. 

دولت»ساعد« با وعده انتخابات آزاد، انتخابات شانزدهم مجلس شورای ملی را انجام 
بنوشته  بود.  بعدازشهریور20  انتخاباِت  ناسالم ترین  دوره  این  انتخابات  درعمل  داد. 
و  زد  و  پول  گرفت.  انجام  ساعد  زمان  در  شانزدهم  دوره  انتخابات  دکترباقرعاقلی: 
بند اساس انتخابات را از طریق صحیح منحرف کرد. هیچ کدام از انتخابات بعد از 

شهریور1320 این چنین شهرت سوء پیدا نکرد.

 گرداننده انتخابات دوره شانزدهم دکتر اقبال وزیرکشور و هژیر وزیر دربار بودند. 
هردو وابسته به دربار وهر دو متفقاً در وکیل کردن نامزدهای دربار دست داشتند. ولی 
درعین حال هر کدام برای انتخاب دوستان شخصی خود به هم نان قرض می دادند. در 
این میان نخست وزیر غالباً بدنام می شد. ساعد در دو سه محل به دوستان خودش قول 
داده بود. ظاهراً دکتراقبال خود را مطیع نخست وزیر نشان می داد و ساعد را امیدوار 
می کرد، ولی در نهان دوستان خود را جلو می انداخت. به هر نحوی که بود باالخره 
دوستان ساعد انتخاب نشدند. در یکی از جلسات هیات وزیران، ساعد آرام و کم حرف، 
چنان عصبانی شد که با فریاد و نعره اقبال را خائن نامید. اقبال با خونسردی گفت: اگر 
من خائن هستم به فرمایید چه کنم. ساعد برافروخته از خشم گفت: خودت می دانی، برو 

1 - نقل از کتاب حزب توده در صحنه ایران نوشته فروتن ص 19 و120 - نقل از کتاب حزب توده در صحنه ایران نوشته فروتن ص 19 و20
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استعفا بده! دکتر اقبال استعفا نداد، چون وابسته به نخست وزیر نبود.

در22 مهر ماه دکتر مصدق به اتفاق جمع کثیری از رجال و طبقات مختلف به قصد 
تحصن به دربارحرکت کردن و ضمن نامه ای شاه را از سُو جریان و فساد انتخابات 
و دخالت مستقیم دولت مطلع ساخته و تا وصول پاسخ در دربار متحصن شدند. بعد از 
چند روز سید محمد صادق طباطبائی  رئیس انجمن انتخابات تهران طی اعالمیه ای 
فساد در انتخابات را تایید و آراء را باطل اعالم نمود. این جریان در کرمان و تبریز 
نیز انجام یافت1. با ابطال آراء حوزه تهران و چند شهردولت ساعد از قدرت برکنار 
شد. پس از برکناری ساعد شاه نظر به گلشائیان  داشت و در آخرین روز سال1328 
به وی دستور داد ظرف یک هفته افراد را تعیین و برای تصدی وزارتخانه ها معرفی 
کند. گلشائیان در موعد مقر صورت وزیران انتخابی خود را حضور شاه برد. شاه به 
او گفت: میل ما انتخاب شما بود. ولی بعضی از همسایگان مایل به زمانداری علی 
منصور هستند و ما چاره ای جز قبول نداریم و در آینده نزدیک از وجود شما استفاده 

خواهد شد2. )تاکید بر  روی کلمات از نگارنده است( 

درسوم فروردین1329علی منصور مامور تشکیل دولت شد و انتخابات مجدد مناطق 
باطل شده مجلس را برگزار کرد. جبهه ملی11 کرسى به دست آورد. از حوزه تهران 
بقایى، مکى، حائرى  قرارداشت. کاشانى، شایگان،  انتخاباتی  لیست  مصدق درصدر 
زاده و نریمان نیز پس ازاو قرار داشتند. معظمی ازگلپایگان، صالح از کاشان، رضوى 

از کرمان و آزاد از سبزوار به عنوان نماینده انتخاب شدند.

 نمایندگان جبهه ملی درمجلس فراکسیون وطن را تشکیل دادند و توانستند با جلب حمایت 
شیخ احمد لنکرانى و آیت هللا سید على اکبر برقعى معروف به  آیت هللا سرخ  نفوذ خود را 
درقشرهای ملی - مذهبی گسترش دهند. جبهه ملی با به دست گرفتن پرچم ملی کردن صنعت 
نفت از حمایت اقشار مختلف مردم، احزاب و سازمان های سیاسی و بازار برخوردار شد.

 با آغاز جنگ کره درتیرماه 1329)2۵یونی19۵0( رقابت بین امریکا و انگلیس 
جایگزین همکاری وهمزیستی آنان شد. تقسیم مناطق نفوذ، به ویژه منابع نفت خاورمیانه 
و مسئله ایران به نسبت قدرت نظامی و مالی به نفع امپریالیسم آمریکا تمام شد. درهمین 
سال درکنفرانس لندن وزراء خارجه انگلیس و امریکا درمورد مسائل خاورمیانه به 
توافق هائی رسیدند که از آن جمله تصمیم گرفتند جهت دستیابی به اهداف خود درایران 
مهره قدرتمند و کارکشته ای را برسرکار آورند. متعاقب این تصمیم رزم آرا رئیس 
ستاد ارتش به دنبال استعفای ناگهانی وغیرمترقبه منصور، به نخست وزیری رسید. 
دولت منصور که نتوانست موافقت نامه الحاقی را که از طرف مجلس پانزدهم به مجلس 
شانزدهم محول شده بود ازتصویب مجلس بگذراند، مجبورشد، جای خود را در۵ تیرماه 

1 - نخست وزیران ایران ص ۶72 و ۶73
2 - نخست وزیران ایران ص۶78 
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1329به رزم آرا واگذارکند. در حقیقت رزم آرا از طرف انگلیس و دربار مامور به 
تصویب رساندن موافقت نامه الحاقی سال1312شمسی )1933میالدی( شده بود. او 
کابینه خود را تشکیل داد و تاکید نمود که همچنان ریاست ستاد ارتش را خواهد داشت.

در12تیرماه کمیته مرکزی حزب توده ایران با انتشاراعالمیه ای سرکار آمدن دولت 
رزم آرا را توطئه جدید دشمنان داخلی و خارجی مردم ایران علیه آزادی و استقالل 
کشور به منظور استقرار رژیم استبدادی و نظامی و غارت منابع نفتی ایران ارزیابی 
نمود. و درادامه نوشت میان دو امپریالیسم زد وبند صورت گرفته است. ولی اگر این 
حکم درباره نقشه های نظامی امپریالیسم صادق بود، در مورد منافع اقتصادی و سیاسی 
امریکا و انگلیس، چنان که آینده نشان داد، با واقعیت تطبیقنقشه های نمی کرد. هیچ یک 
از رجال سیاسی که سابقاً سرکار آمده بودند، به آن آشکاری که رزم آرا از موضع 
انگلستان دفاع می کرد، عمل نکرده بودند. رزم آرا  درمورد  زد وبند با شرکت نفت، 

بالفاصله به موضع گیری قاطع به سود انگلستان پرداخت. 

تحت  مقاله ای  تایمز  نیویورک  روزنامه  در  راس-  آلیبون   -1329 تیرماه  درششم 
عنوان - اوضاع ایران - در دفاع از دولت و شخص رزم آرا منتشرکرد. 

روزنامه باختر امروز- به سردبیری حسین فاطمی در18تیربخشی از مقاله -آلیبون 
راس- را درافشاء چهره واقعی رزم آرا درمقام نخست وزیری که در خدمت امپریالیست ها 
قرار داشت؛ در استقرار یک رژیم دیکتاتوری نظامی، مخالفت با ملی کردن صنعت 
نفت و مقابله با جنبش های آزادی بخش و اتحادجماهیر شوروی منتشر کرد: آلیبون راس 
در مقاله - اوضاع ایران - می نویسد: ازهم گسیختگی اوضاع ایران تحت اداره وهدایت 
گروهی ازسیاستمداران حرفه ای غیرقابل اطمینان، كارایران را به آن درجه از فساد و 
بدبختی رسانیده كه اكنون دانسته شد جز رئیس ستاد کس دیگری نخواهد توانست ایران 
را ازاین وضع اسف انگیزنجات بخشد. اگردرنتیجۀ كره، جنگ واقعی دیگر شایع شود 
ژنرال رزم آرا و ارتش او به اتفاق ایالت مسلح مناطق كوهستانی می توانند برای مدتی 
ایران را سد كنند.اگر جلوی روسیه دركره  پیشرفت به طرف مناطق جنوبی  جلوی 
گرفته شود و شوروی بخواهد ازحزب توده بدون روشن شدن آتش جنگ بین المللی 
برای ایجاد قیام مسلح استفاده كند، مأموریت رزم آرا مهم تر و حیاتی تر خواهد بود... 
در این نكته شكی نیست كه اگر اوضاع ایجاب كند، رزم آرا الیق آن است كه برای 
جلوگیری ازمتالشی شدن و تجزیۀ حكومت ایران، حكومت دیكتاتوری برقرار كند1.  

درحالی که نیروهای ملی و احزاب سیاسی مخالف، دولت رزم آرا را یک دولت 
دست نشانده معرفی می کردند و خطر مستقر شدن یك دیكتاتور نظامی را آشکارا بیان 
می نمودند، محمد رضا شاه درهمراهی با پیاده کردن سیاست های امریکا و انگلیس در 
1 - روزنامه مردم شماره 40- 12تیر1329نقل ازنظری به جنبش کارگری و کمونیستی درایران – 

بخش دوم ص
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مصاحبه با »آلبیون راس« خبرنگار روزنامۀ نیویورك تایمز در تهران، عوام فریبانه 
می گوید: »من در ممالك دموكراتیك تربیت شده ام. دیگر آن قدرت فردی در مملكت 
نیست و آن قدرت فردی تجدید نخواهد شد. اكنون در تمام دنیا تمایل بر این است كه 
آزادی بیشتر رشد كند و بیشتر گردد. من نیز می کوشم خدماتی انجام دهم، اما از طریقی 

دیگر، نه از راه تجدید قدرت فردی.

 درمقابله با توطئه های دربار و شرکت نفت نمایندگان اقلیت درمجلس1۶ طرح انتخاب 
کمیسیون مخصوص نفت را مطرح کردند و به نوشته »حسین مکی« درکتاب سیاه 
مجلس دوره شانزدهم کمیسیونی مرکب از18نفرنمایندگان بنام»کمیسیون مخصوص 
نفت«1 انتخاب کرد که قرارداد را مورد مطالعه قرار داده به مجلس گزارش دهد. این 
کمیسیون در دوره ریاست وزرائی »رزم آرا« چند ماه به بررسی پرداخت که شامل 

سه دوره شد.

 دوره اول به  مجلس گزارش داد که  قرارداد الحاقی کافی برای استیفای حقوق ایران نمی باشد.

 دوره دوم گزارش ملی شدن را به مجلس داد.

 دوره سوم طرز اجرای قانون ملی کردن و خلع ید از کمپانی را در9 ماده به مجلس 
پیشنهاد و مجلس نیز آنرا به اتفاق آراء تصویب کرد.

 سفیر انگلیس در تهران راجع به کار کمیسیون مخصوص نفت مجلس شورای ملی 
اواخرخرداد1329، جبهه  نیمه های ژوئن19۵0/  تا  دهد:  لندن چنین گزارش می  به 
ملى برترى اخالقى بر مجلس را به دست آورده بود و این برترى را صرفأ بر اساس 
بازى پیوسته و بی شرمانه مبتنى بر بیگانه هراسى که مشاهده آن دراکٽرایرانیان چندان 
دشوار نیست به دست آورده بود.... هنگامى که موافقت نامه الحاقى در برنامه مجلس 
قرار گرفت، اعضاى جبهه ملى جایگاهى براى خود در کمیسیون ایجاد کردند و مصدق  
را به عنوان رئیس و»مکى« را به سمت گزارشگرتعیین کردند. از آن پس ]جبهه ملى[ 

قادر بود بر کل ماجراى نفت سلطه داشته باشد1. 

با تشکیل کمیسیون به ریاست مصدق و شروع کارآن، کمیسیون جهت بررسی الیحه 
الحاقی با ارسال نامه به دولت کلیه اسناد و مدارک راجع به نفت، از وزارت دارائی 
خواسته می شود. دولت نه تنها اسناد و مدارک را به کمیسیون ارسال نمی کند بلکه وزیر 
دارائی دکتر تقی نصر با ارسال پیامی توسط دکتر پیرنیا مبنی براین که »برای هرگونه 
اظهارنظر و اتخاذ تصمیم نسبت به موضوع نفت محتاج به فرصت برای مطالعه دقیق 
موضوع می باشد برای این مطالعه پرونده ها و سوابق و اسناد بایستی دراختیار ایشان 
باشد تا مطالعه نمایند« ارسال مدارک را به کمیسیون منتفی دانست. کمیسیون درمقابل 
1 - باختر امروز شماره 279 مورخ 1329/۴/18، نقل از ص 12۴و12۵ کتاب خاطرات و مبارزات 

حسین فاطمی
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عمل غیرقانونی دولت اعالم می دارد که: کمیسیون به موجب انتخاب مجلس تشکیل شد 
یک گزارشی هم آقای مکی داده اند ما گزارش دادیم که دولت قرار بوده مدارک بیاورد 

و نیاورده حاال هم گزارش می دهیم که مدارک را نیاورده است1. 

 دوشنبه 27 شهریورماه 1329جلسه سوم کمیسیون برگزار و درمورد عدم ارسال 
مدارک نفت مقرر می دارد ماموریت ما این است که این قرارداد الحاقیه را مطالعه 
بکنیم. مجلس هر وقت یک پرونده ای را از دولت خواست دولت حق ندارد نفرستد و 
بگوید می خواهیم مطالعه بکنیم ما باید مطالعه کنیم دولت حق ندارد پس دولت تخلف 
کرده ... بنا بوده یازدهم تیر بفرستند حاال که نفرستاده اند این تخطی از اوامر مجلس 
شناخته می شود این بهانه گیری است دولت نمی خواهد این قضیه را به جائی برساند.  
درجلسه چهارم که سوم مهرماه 1329 برگزار شد دکتر مصدق درباره مطالعه الیحه 
الحاقی توسط دولت می گوید: هرکس بگوید که من می خواهم مطالعه بکنم بی خود گفته 
است مگر این که بخواهند امرار وقت بکنند روی این الیحه الحاقیه درمجلس در دوره 
1۵به قدری صحبت شده، به قدری در روزنامه ها چیز نوشته شده و به طور کلی در 
تمام مسائلش مذاکره شده است، این الیحه به این صورت که آالن هست روی منافع 
ایران نیست... درهمین دوره 1۵ آقای »گلشائیان « باالترین خیانت را به مملکت کرد. 

»حائری زاده« درادامه گفتار اعضای کمیسیون می گوید: این الیحه هیچ منافع دولت 
باید صنایع  بکند  را  ایران  ملت  استیفای حقوق  دولت  باید  و  نمی کند  تامین  را  ایران 
نفت خودمان را ملی بکنیم هیچ موقعی بهتر ازحاال نیست برای لغو امتیازات من این 
کمپانی را مخل آزادی و آسایش و آرامش و همه چیز ایران می شناسم . این قرادادی که 

آقای»تقی زاده« بسته است این مملکت را چهار میخه کرده است2. 

اقلیت مجلس دولت »رزم آرا« را به علت عدم پاسخگوئی درمورد قرارداد 1933 
و الیحه الحاقی به آن و کارشکنی درکسب حقوق حقه خود از شرکت نفت استیضاح 
نمود. مجلس به استیضاح دولت، تحت تاثیرطرفداران رزم آرا وموافقین قرارداد رای 
سکوت داد. درنتیجه دولت رزم آرا ازکاربرکنار نشد. در اواخر آذر ماه 1329 گزارش 
کمیسیون نفت درجلسه علنی مجلس مطرح شد و پیشنهاد ملی کردن صنعت نفت که 
به امضای یازده  نفراز نمایندگان مجلس رسیده بود، تقدیم شد. با مطرح شدن پیشنهاد 
برگزاری  با  ایران  درسراسر  ازآن  درپشتیبانی  مردم  اقشارمختلف  نفت  کردن  ملی 

1 - اسامی 18 نفر اعضاء کمیسیون مخصوص نفت: رئیس – دکتر مصدق، نایب رئیس – میر سید علی 
بهبهانی، نایب رئیس- جواد گنجه ای، مخبر – سید حسین مکی، منشی- خسرو قشقائی، منشی- دکتر 
حسن علوی، جواد عامری، ناصر ذوالفقاری، دکتر کاسمی، سید بوالحسن حایری زاده، اللهیارصالح، 
دکتر محمد علی هدایتی،  فرامرزی،  امامی، سرتیپ زاده، عبدالرحمن  دکتر سید علی شایگان، جمال 

پالیزی، فقیه زاده  )کتاب سیاه جلد1- ص۴7 و ۴8
/248 FO ,1952 ,25 Ambassador, February منبع  کودتا چاپ سوم ص 90  کتاب  از  نقل   -  2

Persia  British
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اجتماعات خواهان خلع ید ازشرکت نفت و ملی شدن صنعت نفت شدند. دانشجویان 
دانشگاه تهران با راه پیمائی به طرف میدان بهارستان خواهان لغو قراردادهای نفت 
وملی کردن صنعت نفت شدند.  پیشنهاد طرح ملی شدن نفت درمجلس واکنش سریع 
امپریالیسم انگلیس، دربار و رزم آرا نخست وزیر وقت را دربرداشت. درابتدای امر 
فشار بر نمایندگان اقلیت و روزنامه هائی که اخبار و مسائل نفت را منتشرمی کردند، 
وارد آمد. از انتشارارگان جبهه ملی جلوگیری شد. نمایندگان جبهه ملی و اقلیت تهدید به 
مرگ شدند. درپی توطئه ی مشترک سفارت انگلیس، دولت ونمایندگان طرفدارانگلیس، 
زمزمه انحالل مجلس شدت گرفت. رزم آرا  نخست وزیر درمجلس شورای ملی در 
آقایان شما که یک کارخانه  مخالفت با طرح پیشنهادی ملی شدن صنعت نفت گفت: 
سیمان واقعی را نمی توانید با پرسنل خود اداره نمائید، شما که کارخانجات کشور را 
در اثر عدم قدرت فنی به صورت فعلی انداخته اید که ضرر می دهند، با کدام وسایل 
می خواهید نفت را شخصاً استخراج و ملی نمائید. من صریحاً در این مجلس میگویم 

درخطر انداختن سرمایه ملی و منابع زیرزمینی کشور بزرگترین خیانت است1.

انتشاراولین شماره روزنامه  با  بود  آرا درمجلس که مصادف  درفردای نطق رزم 
با  درسرمقاله  روزنامه  سردبیر  پورشیرازی  1329کریم  ماه  بهمن  در23  شورش 
تیتر»من ملت ایران را به شورش و انقالب خونین دعوت می کنم« نوشت: یک بار 
دیگر با کمال صراحت و مردانگی آشکارا وعلنی فریاد می زنم که ای مردم اگر طالب 
سعادت و خوشی ایران و ایرانیان هستید چاره منحصر به فرد فقط یک شورش و انقالب 
خونین است. در صورتی که از مرگ سرخ بترسید با روی سیاه در برابر کاخ های 
سفید سر به فلک کشیده ازگرسنگی و بدبختی خواهید مرد. باید بین مرگ شرافتمندانه 
و زندگی ننگین یکی را انتخاب کنید. او در مخالفت با دربار و جیره خواران انگلیس 

با سرودن شعر مردم را به انقالب و ویران کردن کاخ ستمگران دعوت کرد.

انجمـــن در مجلس شـــــــورا ندارد حاصلی

انجمــــن بایست کردن درسرای انقالب   
تــــــرس دولت ، ملت بیچاره را از پــــا فکند

نقشه ای باید کشـــــیدن از برای انقالب   
داروی صــــــبر وشــــکیبایی نمــی بخشد اثر

درد ما را نیست درمان جز دوای انقالب    
کاخ این خونخوارگان را واژگون بایست کرد

ریختن باید ز نـــــو از خون بنای انقالب   

با تشدید مخالفت های تعدادی از نمایندگان مجلس با طرح ملی کردن نفت، درهمراهی 

1 - نخست وزیران ایران ص۶98
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انحطاط  تاریخ  نوشت:  به مجلس  پیامی  طی  مصدق  آرا  رزم  و  دربار  توطئه های  با 
اخالقی ایران از زمانی شروع می شود که انگلیسی ها مسلط شده اند برهندوستان و از 
آنجا پایشان به خاک ما باز شده است. این ها هزارجور گربه رقصانی می کنند. هزار 
مشقت ایجاد می کنند و هزارها خون می ریزند برای خاطراین که منافع خودشان تامین 
بشود. اساس کاراین ها عبارت از این است که مروج فساد اخالق باشند. اگر دو نفر 
نامزدی باشند که برای آن ها یک کاری انجام بدهند، دقت می کنند آن که فاسد تر رذل تر 
و آن که بی وجدان تر و خائن تر باشد انتخاب می کنند. درهرمملکتی پست ها، مقام ها، 
مال کسی است که به ملت خود بیشتر خدمت کند، دراینجا این ها دقت می کنند که تنها 
اراذل ناس را برای کارها پیدا کنند. مثل آهن ربائی که آهن را جذب بکند، دنبال هستند 
برای رذل پیدا کردن، نه فقط این کار را می کنند، بلکه دوربین می اندازاند، دقت می کنند 
که هرجا شخصی پیدا شد، هرجا وطن پرستی پیدا شد، هرجا دوستی پیدا شد، این را به  
هر وسیله ای هست نابود کنند. تاریخ ملت ایران دراین یک صد و پنجاه ساله، مشحون 
است از این امثله خائنین که آن ها زیردستشان گرفته اند و باال آورده اند بخوانید و به 
بینید که این ها چه دوز و کلک هائی می چینند این ها اسلحه کوچک این شرکت است چه 

رسد به اسلحه های بزرگ آن که...1 

شاه و نخست وزیرش درتالش برای جلوگیری ازملی کردن نفت دست به هر ترفندی 
می زدند؛ به رغم تالش خائنین به منافع ملی در۵ دی ماه درنتیجه مبارزات کارگران، 
دانشجویان و اقشارمختلف مردم که خواهان ملی شدن نفت و خلع ید ازشرکت نفت 
ایران و انگلیس بودند، رزم آرا عاجز از به تصویب رساندن الیحه الحاقی مجبورشد 
الیحه الحاقی را ازمجلس پس بگیرد. او به خاطر مخالفت با ملی شدن نفت و توقیف 
روزنامه های مخالف دولت و دستگیری خبرنگاران درشانزدهم اسفند 1329 ترور شد. 

 پس ازترور رزم آرا، حسین عالء به  نخست وزیری رسید. او با تمام تالش هایش 
نتوانست مانع تصویب طرح ملی کردن نفت درمجلس بشود. با تصویب طرح9 ماده ای 
برای ملی کردن نفت درکمیسیون مصدق: نخست وزیرحسین عالء را از جریان مطلع 
کردم و تقاضا نمودم که روز یک شنبه نهم اردیبهشت درجلسه رسمی مجلس حضور 

یابند و موافقت دولت را درخصوص طرح مزبور اظهار نمایند. 

اردیبهشت  پیشبرد وظایف محوله، روزهفتم  از  ناتوان  آرام«  عالء هم چون»رزم 
مجبور به  استعفا شد. روز شنبه 8 اردیبهشت مصدق مطلع می شود نخست وزیر استعفا 
داده است. با نظر مساعد انگلیس سید ضیاءالدین طباطبائی عامل کودتای سال 1299 
نامزد تصدی پست نخست وزیری می شود. مصدق درخاطراتش نوشته: نمایندگان این 
طورتصورمی نمودند تصدی آقای سید ضیاءالدین سبب خواهد شد که همان بگیر و ببند 

1 - نقل از خاطرات و مبارزات حسین فاطمی ص139 و1۴0منبع: مذاکرات مجلس جلسه9۴  مورخ28  
آذر ماه 1329  روزنامه رسمی کشور
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کودتای سال1299 تجدید شود نه جرات می کردند از شخص دیگری برای تصدی این 
مقام اسم ببرند نه مقتضیات روز اجازه می داد به کاندیدای سیاست بیگانه رای بدهند. 
یکی از نمایندگان هیچ تصور نمی کرد برای قبول کارحاضر شوم اسمی از من برد که 

بال تأمل موافقت کردم1.  

دکترحسین فاطمی درخاطراتش می نویسد: مصدق شرط پذیرش مسئولیت نخست 
وزیری را در گرو تصویب الیحه ُنه ماده ای و طرز اجرای ملی کردن و خلع ید از 
ُنه)9( ماده ای، همان روز درمجلس  شرکت دانست. این شرط، یعنی تصویب الیحه 
شورای ملی و۴8ساعت بعد در مجلس سنا تصویب و نظر مصدق را در پذیرش نخست 
وزیری تامین نمود2.  در9 اردیبهشت فرمان نخست وزیری مصدق ازطرف شاه صادر 
شد. مصدق پس از تامین نظرش و دریافت فرمان نخست وزیری روزدهم اردیبهشت 
1330شمسی مصادف با روز جهانی کارگر اولین نطق رادیوئی خود را که ترکیبی از 

درخواست و تهدید بود از دو گروه برای پیشبرد برنامه های دولت ایراد کرد: 

تقاضای اول من ازبعضی ازآقایان ارباب قلم و روزنگاران است که از آزادی سوء استفاده 
نکنند وعفت قلم را همیشه رعایت نمایند، زیرا هیچ وقت نمی خواهم ترتیبی پیش آید که 
آن ها نتوانند منویات خود را اظهارکنند، ولی اظهارمنویات و استفاده از آزادی باید تا حدی 
باشد که  به  آزادی دیگران و حقوق مشروع آن ها و به  امنیت مملکت خللی وارد نکند.

تقاضای دوم من ازهموطنان عزیزم کارگران است که من آن ها را مثل فرزند حقیقی 
از کار دیگران  نان می خورند،  آن ها زحمت می کشند و  خود دوست دارم و می دانم 
سُواستفاده نمی نمایند، امیدوارم فردا که به مناسبت روز اول ماه مه که عید کارگران 
دنیا است و آن ها هم بالطبع در آن جشن بزرگ شرکت می منند، طوری رفتار نمایند که 

نظم و ترتیب و آرامش آن ها برای دیگران سرمشق شود.

برای  خود،  تشکیل  ازابتدای  ملی  جبهه  که  می دانند  عزیزما  و  ارجمند  کارگران   
بسط دمکراسی و تامین آزادی و مخصوصاً برای فراهم کردن موجبات رفاه و آسایش 
به  ایران و وصول  طبقات محروم مملکت، مبارزه کرده و راه نجات ملت ستمدیده 

مقاصد ملی را دراستقالل اقتصادی و تسلط برصنایع ثروت ملی تشخیص داده است.

 همگی یقین داریم که اگردرست ازثروت سرشاراستفاده شود، ملت ما خواهد توانست 
درآتیه با نهایت رفاه و آسایش به سر برد ولی واضح است که اگر تفرقه و نفاق و 
اغتشاش درمیان ما پیدا شود، تمام زحمات ملت ایران نقش برآب خواهد شد، زیرا با 
هرج ومرج و بی نظمی قوای ملی باید با اغتشاش مبارزه کند و ناچار، از بهره برداری 
دارم  اطمینان  ولی  بازبماند،  کشورخود  آبادی  برای  فعالیت  وهرگونه  نفت  منافع  از 

1 - خاطرات و تالمات مصدق ص177
2 - خاطرات و مبارزات دکتر حسین فاطمی ص 1۴۶
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کارگران هوشیار ما با حفظ نظم و آرامش و جلوگیری از بروز اغتشاش،]این[ بهانه را 
هم از دست دشمنان خواهند گرفت و به  دولتی که جز خدمت به آن ها هیچ گونه منظور 
و مقصودی ندارد، مجال خواهند داد تا با فراغ بال به  وظیفه خطیر ملی خود که تقویت 
استقالل سیاسی و تامین استقالل اقتصادی کشوراست عمل نموده وعدالت اجتماعی و 

رفاه و آسایش عموم طبقات مملکت را انشاء هللا فراهم کند1. 

 حزب توده ایران در روزنامه - به سوی آینده - شماره260، 12اردیبهشت1330 
مه  ماه  اول  با جشن  که  اردیبهشت  روز11  می نویسد:  نفت  شدن  ازملی  درپشتیبانی 
مصادف بود، روزنمایش مردمی بود که به  مبارزه در راه آزادی و استقالل خود از 
نو به  پا خاسته بودند. به  دعوت حزب توده ایران و سازمان های دمکراتیک فقط در 

تهران80 هزار کارگر و دهقان و پیشه ور و روشنفکر به خیابان ها آمدند. 

با ملی شدن صنعت نفت مرحله اول مبارزه پایان می یابد. ولی با تصویب قانون ملی 
شدن نفت فقط شکل قانونی مسئله حل می شود. حل بخش عمده مسئله یعنی اجرای این 
قانون یا به  طور مشخص تر طرد عملی شرکت نفت ایران و انگلیس هنوزدرپیش بود.

عمومی ضد  مبارزه  به  وعمالً  آورده  بوجود  را  ملی«  که»جبهه  ملی  بورژوازی 
امپریالیستی پیوسته بود، تنها نیروئی بود که در آن زمان دعوی به دست گرفتن قدرت 
حاکمه را داشت. ولی دولتی که دکتر مصدق تشکیل داد فقط از نمایندگان بورژوازی 
نمایندگان  نمایندگان سایرقشرها و به طورعمده  بود. دراین دولت  نیافته  ملی ترکیب 
بورژوازی کمپرادور و هوادارامریکا نیز شرکت داشتند. چنین دولتی برای مجلس آن 
روز بیشتر قابل قبول بود. تصادفی نیست که نامزدی مصدق برای نخست وزیری از 
طرف تمام نمایندگان مجلس پشتیبانی شد. قبول چنین دولتی ازطرف طبقات حاکمه علل 

مختلف داشت: اوال، شکست دولت های سابق و ناتوانی آن ها درحل بحران؛

ثانیاً، ایجاد تضمین دربرابرحوادث غیره منتظره احتمالی، زیرا تشکیل دولت مختلط 
حتی درصورتی که بورژوازی ملی درآن تفوق داشته باشد، به مراتب قابل قبول تر از 

دولتی بود که حزب توده ایران به  نحوی درآن شرکت داشته باشد؛

 ثالثاً، این امید وجود داشت که درخود»جبهه ملی« تفرقه ایجاد شود و مصدق نتواند 
ازعهده مشکالت برآید و خویشتن را بی اعتبارسازد؛

و  می آوردند  به  دست  فرصت  خود  نیروی  تجمع  برای  وسیله  بدین  آنان  رابعاً، 
نیروی  تمام  رود،  پیش  ازحد  بیش  خود  دراقدامات  که  برمی آمد  درصد  اگرمصدق 
زمان داری  مخالف  نیز  امریکا  امپریالیسم  به عالوه  می گرفتند.  به کمک  را  ارتجاع 
مصدق نبود، زیرا به  دست او می شد رقیب انگلیسی را طرد کرد و سپس کار را به  

سود خود پایان داد.
1 - نقل از صفحه 18و19کتاب  خاطرات و مبارزات دکتر حسین فاطمی
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طبقات حاکمه برای این قبیل محاسبات پایه های کامالً محکم داشتند. بیش ازهمه خود 
ترکیب اولیه جبهه ملی وسپس نظریه ای که بخش بزرگ بورژوازی ملی در باره نقش 
امپریالیسم امریکا داشت، پایه این محاسبات را تشکیل می دادند. جبهه ملی را در مرحله 
اول مبارزه ملغمه ای تشکیل می داد که در آن افرادی با وضع اجتماعی مختلف شرکت 
داشتند و آن ها را نه فقط منافع طبقاتی، بلکه منافع سیاسی زود گذر نیز با هم متحد 
کرده بود. عده ای ازمالکان و کمپرادورهای طرفدارآمریکا نیز به  امید بهره برداری از 
جبهه ملی وارد آن شده بودند. شرکت افرادی نظیرسرلشکر زاهدی درجبهه ملی که 
ابتدا به  مقام ریاست شهربانی کل کشور و سپس در کابینه مصدق به  مقام وزارت داخله 

منصوب گردید، مایه امید ارتجاع بود1. 

در  سفیرانگلیس  درخوزستان،  نفت  صنعت  کارگران  پیمائی  راه  ازحوادث  پس 
نخستین دیدارش با مصدق در یازدهم اردیبهشت )دوم ماه مه( به او یاد آوری می کند: 
که شرکت نفت ازپیش، فهرست130نفر از توده اى های سازمان دهنده اعتراضات را 
که باید دستگیر شوند دراختیار مقامات محلى قرار داده است. و بر لزوم خروج سریع 
تمامى آشوب گران از صنعت نفت تاکید کرد. مصدق این عمل سفیرانگلیس را دخالت 

آشکار در امور داخلی تلقی کرد.  

مصدق برنامه کار وکابینه خود را در دوازدهم اردیبهشت به  مجلس معرفی کرد. 
متن برنامه دولت عبارت بود از:

 1- اجرای قانون ُنه )9( ماده ای ]اجرای قانون ملی شدن صنعت نفت درسراسر 
کشور طبق قانون طرز اجرای ملی شدن صنعت نفت در سراسر کشور، مورخه نهم 
اردیبهشت ماه 1330و تخصیص عواید حاصله از آن به تقویت بنیه اقتصادی کشور و 

ایجاد موجبات رفاه و آسایش عمومی،[

 2- اصالح قانون انتخابات مجلس شورای ملی و شهرداری ها.

امیر  و  سنجابی  کریم  ایران)باقرکاظمی،  نفرازحزب  سه  شامل،  کابینه  اعضای 
عالئی( هفت نفر از سیاست مداران وابسته به دربار این افراد عبارت بودند از: »امیر 
تیمورکاللى )سردار نصرت(، یکى ازسران عشایرى ثروتمند به عنوان وزیر کار، 
جواد بوشهرى )امیرهمایون(، تاجرمعروف به عنوان وزیر راه و ترابرى، حسنعلى 
فرمند )ضیاء الملک(،زمین دار متمکن به عنوان وزیر کشاورزى، دکتر حسن ادهم، 
)حکیم الدوله(، برادر پزشک دربار به عنوان وزیر بهدارى، محمد على وارسته که 
در کابینه های مختلفى حضور داشت به عنوان وزیر دارایى، على هیات، قاضى داراى 
ارتباطات نزدیک با دربار به عنوان وزیردادگسترى، و سپهبد على اصغر نقدى به 

1 - نظری به جنبش کارگری و کمونیستی در ایران- بخش دوم ص۵۵و۵۶
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عنوان وزیر جنگ و سرلشکر زاهدی وزیر کشور بود1. 

مصدق روز بعد ازمعرفی کابینه، حسین فاطمی را به  سمت معاون نخست وزیر 
و شمس الدین امیرعالئی را به  سمت وزیر اقتصاد ملی معرفی نمود. برنامه دولت 
و کابینه مورد بحث نمایندگان قرارگرفت. سیدمحمد علی شوشتری به  عنوان مخالف 
صحبت کرد. سپس درباره کابینه و برنامه رای گرفتند و از102 نفرعده حاضر99 
رای مثبت داده شد. درمجلس سنا هم از۵1 سناتور حاضر۴8 نفر به  دولت رای اعتماد 

دادند2. 

براساس برنامه دولت در22 اردیبهشت1330برای نظارت براجرائی شدن ملی شدن 
نفت یک هئیت 11نفری متشکل از۵ نفر ازمجلس شورای ملی )دکتر عبداله معظمی، 
سنا  نفراز مجلس  و۶  اردالن(  ناصرقلی  شایگان، حسین مکی،  دکتر  اللهیار صالح، 
)مرتضی قلی بیات، دکتر متین دفتری، محمد سروری، نجم الملک و دکتر شفق(انتخاب 
شدند. روز2۴ اردی بهشت 1330مصدق انحالل شرکت نفت ایران وانگلیس را به 

کلیه ادارات و سازمان های دولتی اعالم کرد3. 

متعاقب این دستورعمل، عالئم شرکت نفت ایران انگلیس پائین کشیده شد. مدیران، 
مهندسین و تکنیسین ها انگلیسی دست از کارکشیدند و درشهریورماه تمامی کارکنان 
شرکت، ایران را ترک کردند. درهمین ایام ناوگان دریایى انگلیس، 9کشتى جنگى خود 
را درنزدیکى آبادان مستقر کرد و چتربازان انگلیسی در مرز ایران وعراق آماده فرود 

آمدن درخوزستان شدند. 

که:  تاکید کردند  نکته  براین  انگلیس  مقامات وزارتخارجه  ماه 1330  درفروردین 
ما به هر نوع ترتیبات تازه ای که برسیم، این ترتیبات باید به گونه ای باشند که کنترل 
موثر این دارایی ها را در دست خود نگهداریم. ما می توانیم در زمینه میزان سود، نحوه 
اداره و یا مشارکت، انعطاف پذیر باشیم، اما نه در مورد مسئله کنترل. وزارت خارجه 
انگلیس پس از تصویب ملى شدن، براى آمریکا روشن کرد که نفت باید در کنترل 
انگلیس باقى بماند، درهرشرایط هیچ ترتیباتى نباید داده شود که بازار جهانى نفت را 
واژگون سازد و نرسیدن به هیچ نوع توافقی با مصدق، بهتر از رسیدن به توافقى است 

که راضی کننده نباشد4 

در اواسط شهریور1330کلیه کادرفنی شرکت نفت که بالغ بر209۴ نفر انگلیسی 
و دیگر اتباع اروپائی می شدند همراه با 1۶۵3تکنسین وکارگر فنی پاکستانى وهندى 

1 - نقل از ص111کودتا... 
British Embassy, May 2, 1951, FO 3717Persia/34-91457

2 - نقل ازنخست وزیران ایران - دکتر باقرعاقلی ص  و72۵
3 - نخست وزیران ایران ص727

4 - نقل از کتاب کودتا... ص118و113
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سوار برناو جنگى ماریتیس)HMS Mauritius( ایران را ترک کردند. دولت انگلیس 
از یک سو با فشار آوردن به  دول اروپائی مانع استخدام پرسنل مورد نیاز ایران از این 
کشورها شد و ازطرف دیگر دارایی های ایران را که مجموع آن به 2۵میلیون پوند 
می رسید، توقیف کرد و تبدیل منابع مالى به  دالر را محدود ساخت، پرداخت حق امتیاز 
انواع  ادارى براى محدود سازى صادرات آهن، فوالد،  را متوقف کرد و مشکالتى 
روغن های روان سازی، ورق قلع پوش، شکر و قطعات یدکى بوجود آورد. و ازهمه 
مهمتر این که تهدید کرد محموله هر نفت کشی را که سواحل ایران را ترک کند، به  

جرم حمل نفت»سرقت شده« ضبط خواهد کرد1. 

تا2۶تیرماه   ۵ ازتاریخ  که  مرکزی  کمیته  وسیع  پلنوم  درچهارمین  توده  حزب   
133۶برگزار کرد، در جمع بندی ازمواضع حزب درباره ملی کردن نفت می نویسد: 
سمت گیری غلط درباره مسئله ملی شدن صنایع نفت )درابتدای جنبش( و خط مشی 
چپ روانه و نادرست درقبال جبهه ملی و حکومت دکتر مصدق مهم ترین اشتباه سیاسی 
حزب ما در جریان سالهای قبل از کودتا بشمار می آید. رهبری حزب به جای آن که 
از شعارملی شدن صنایع نفت درسراسرایران که مورد پشتیبانی تودههای وسیع مردم 
لغو  نماید شعار  بود طرف داری  امپریالیستی  نیروهای ضد  کلیه  اتحاد  اساسی  حالت 
این  ملی مطرح ساخت.  درمقابل شعارجبهه  را  آن  نفت جنوب وملی کردن  قرارداد 
شعار حزب ما درباره نفت هم از لحاظ منطقی و هم از نظر تاکتیکی نادرست بوده 
است زیرا اوالً ملی شدن صنایع نفت خود به خود الغاء قرارداد 1933 را در برداشت 
و چون برمبنای حق حاکمیت ایران استوار بود خدشه ناپذیر بود درصورتی که الغاء 
محدود  ثانیاً  قضائیمی کشانید.  مشکالت  به  را  ایران  قرارداد 1933دولت  جانبه  یک 
ساختن قانون ملی کردن صنایع نفت به یکی از نواحی ایران نمی توانست اصوالً صحیح 
باشد. ثالثاً نتیجه این روش آن شد که حزب ما تا مدتی از بخش متنابهی از قشرهای 
ضد امپریالیستی منفرد گردید و نقش رهبری سیاسی را درمسئله ملی کردن نفت از 
دست داد3. علیرغم اشتباهات حزب توده ایران در پروسه ی ملی شدن نفت بدون شک 
شدن  درملی  ناپذیری  انکار  نقش  نفت  کارگران  اعتصابات  و  اعتراضات  مبارزات، 
صنعت نفت به ویژه درسال های1323 تا1330 داشت که متاسفانه درتاریخ مبارزاتی 

مردم علیه سلطه امپریالیست ها به ندرت به آن اشاره شده است.

۵ - زمینه سازی برای کودتا  
برای وزارت خارجه انگلستان ملى شدن نفت اسماً مهم نبود، مهم کنترل تولید و تسلط 
برمنابع نفت و سود حاصله از آن بود. نگرانی انگلیس و امریکا از ملی شدن صنعت 

نفت درایران این بود که این حرکت منافع آنان را درسایرکشورها به  خطراندازد.
1 - نقل ازص153و154 کتاب کودتا

انتشارات  ایران جلد1 چاپ دوم  تاریخی جنبش کارگری سوسیال دموکراسی و کمونیستی  اسناد   -  2
مزدک ص 3۶۴
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نمایندگان امریکا وانگلیس در واشنگتن پس ازملی شدن صنعت نفت در رابطه با 
رویدادهای ایران و منطقه، دراین نکته به توافق رسیدند که جهان غرب و ایران درباره 
چگونگى تولید نفت و این که نفت به چه کسى و براساس چه شرایطى فروخته شود، هیچ 
منفعت همسانى ندارند و چنین تصورى از اساس اشتباه است. ایرانیان می توانند با هزینه 
عملیاتى بسیارکمترى نیز تمامى نفت و ارز خارجى مورد نیاز خود را تامین کنند. براساس 
تمامى این دالیل، پادشاهى متحده ]بریتانیا[ مجبور به  حفظ کنترل برمنافع واقعى کنونى است. 

در کالم آخرجمعبندى دو کشور این بود که پذیرش لفظى اصل ملى شدن مصلحت 
کاراست اما باید – ترتیباتى- اتخاذ کرد که کنترل آن در اختیار ایران قرار نداشته باشد.

با  رابطه  در  جمهورآمریکا  رئیس  ترومن  با  درتماس  وزیربریتانیا  نخست  اتلى 
رویدادهای ایران و پی آمدهای آن درصورت کنترل همه جانبه منابع نفت ایران توسط 
ایرانی ها به ترومن خاطر نشان می کند که نقض قرار دادی از این گونه می تواند سایر 
قراردادهاى ماوراء بحار را – و نه فقط آن قراردادهائی را که شرکت های بریتانیایى 
و آمریکایى براى توسعه منابع نفتى خاورمیانه دارند - بلکه قراردادهایی را هم که 
برای دیگر فرآورده ها در سایر کشورها دارند، نیز جداً به مخاطره خواهد انداخت ... 
من اطمینان دارم که می توانیم بر روى دولت ایاالت متحده حساب کنیم. که نفوذ خود 
را دراین مورد و درمورد هرآنچه که ممکن است الزم باشد، براین قضیه و هرگونه 
اقدام الزم اعمال خواهد کرد1. پس از نشست های مشترک امریکا و انگلیس برنامه 
تحریم خرید نفت از ایران طرح ریزی می شود و برای ایجاد همآهنگی دراین رابطه 
وزیر خارجه انگلیس خطاب به همتاى آمریکایى خود می گوید: مصدق به تولید صنعت 
نفت در سطحى پایین و بدون مدیریت خارجى، راضى خواهد بود. اما در این وسط 
مشکلى هست: امنیت دنیای آزاد وابسته به میزان قابل مالحظه نفت از منابع خاورمیانه 
است. اگر رویکرد نفتى ایران به عربستان سعودى یا عراق نیزسرایت کند، کل ساختار 
موجود، و همراه با آن، توانایى ما در دفاع از خودمان درهم خواهد شکست. بنابراین 
پیامده های خطرناک است1.درهمین  پتانسیل  پایین داراى  خرید نفت حتى در حجمى 
زمان مدیرکمپانی سوکونی واکیوئوم اویل کمپانی اینکور پوریتد به رئیس هئیت مدیره 
شرکت نفت انگلیس و ایران گفت که او ملى کردن  را همانند “فسخ” یک جانبه قرارداد 
تلقىمی کند و چنین رفتارى تهدیدى براى سرمایه گذارى های خارجى، کشورهاى متمدن 
دیگر  رفاه  و  زندگى  در  نفت  گفت: “شرکت  است. وى همچنین  رفاه مردم جهان  و 
مردم نقش تعیین کننده ای دارد.” و نهایتاً به کارگیرى نیروى قهریه را توصیه کرد. 
وشرکت های نفتى امریکا )آرامکو، گلف اویل، سکونى و استاندارد اویل نیوجرسى( 
دائمأ به شرکت نفت انگلیس و ایران اطمینان می دادند تا زمان تداوم بحران درایران 

1 - ص12۴ کتاب کودتا منبع
Clement Attlee, ”Letter to the British Ambassador in Washington,“ FO 371/Per-
sia/1954/34-91541; and FO 248/Persia1951.1۴-1۵27.
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حتى یک قطره نفت نیز از ایران خریدارى  نخواهند کرد.

هنرى گرادى) Henry Orady( سفیر آمریکا در تهران به تورنبرگ گفت که مشاوران 
مصدق عده ای گانگستر و تروریست هستند که باید در زمان مناسب اش خدمت آن ها 

برسیم، همان طور که در شیکاگو این کاررا کردیم1.

 با حاد شدن مسئله نفت درایران لوی هندرسون)LoyW.Henderson ( جانشین هنری 
گرادی شد. هندرسون اولین سفیر امریکا درشوروی بود. او بعد ازکسب تجربه در 
کشور شوراها به طور متناوب درسفارتخانه های امریکا دراروپای شرقی به خدمت 
گمارده شده بود. او یک ضد کمونیست دو آتشه بود. او توانست به کمک مک کارتی 
و چند سناتور دیگر ترومن را قانع به اتخاذ سیاستی کند که منجر به صدور دکترین 
ترومن و محاصره شوروی و اتحاد نظامی با ترکیه و کمک گسترده به سرهنگان یونان 
درسرکوب کمونیست ها کند. بعداز حاد شدن مسئله نفت ابتدا مامور خدمت درعراق و با 
ملی شدن نفت درایران سفیرامریکا در ایران و طراح کودتای 28 مرداد شد. او در باره 
روابط با مصدق می نویسد: ما آرزومند بودیم با او روابط خوبى داشته باشیم، اما نه به 
قیمت تصویب لغو امتیاز نفتى بریتانیا. به باور ما، چنین خلع ید و مصادره ای نمی توانست 
منافع اساسى ایران، بریتانیاى کبیر و یا ایاالت متحده آمریکا را تامین کند. اقداماتی از 
این نوع، درجهت تخریب اعتماد متقابلى عمل می کرد که برای شکوفائی تجارت بین 
المللى ضروری بود ... من سرانجام به این نتیجه رسیدم که تا وقتى که کنترل امور به 
دست مصدق باشد، رسیدن به هیچ گونه مصالحه ای در مورد مسئله نفت ممکن نیست.

استوارت آلساپ وبرادرش ژوزف، که هردوستون نویس های نیویورک هرالد تریبون 
بودند- هشدارمی دادند که اگرآمریکا موضعى سرسختانه دراین قضیه اتخاذ نکند، همه 
مصدق های کوچک درسایر مناطق هم وسوسه خواهند شد که درد سرایجاد کنند.2« 
که  هنری گرادی  با  دربحث  بریتانیا،  پیشین  سفیر   )Reader Bullard( بوالرد 
ازطرف شرکت نفت ایران و انگلیس ترتیب داده شده بود براین نظربود که: مصدق 
درپى معامله ای بهترنبود بلکه خدا نکند، چشم تان روز بد نبیند – به دنبال»بی طرف 
بود،  بسیارسخاوتمندانه  نفت  شرکت  اولیه  پیشنهاد  بود.  سرد  درجنگ  کردن«ایران 
سود آوری  که  درسال هایی  را  خسارات  جبران  زیرا  سخاوتمندانه ترازمعامله۵0/۵0. 
زیرا  بود  بیهوده ای«  با مصدق»کار  مذاکره  کاهش می افت تضمین می کرد.  شرکت 
ایران  طلبکارازمردم  یک  درموضع  بوالرد  نداشت.  مصالحه  به  عالقه ای  اوهیچ 

1 - ص125کتاب کودتا..
Foreign Office, ”Memo of Conversation )February 14, 1951(,“ FO 371/Persia 19۵1/3۴-98۶08; 
and Foreign Office, ”Record of Conversations with the State Department,“ ”FO 371/Per-
sia19۵1/3۴-91۴71

2 - نقل از ص133کودتا...
) Max Thornburg, “General Summary of My Activities Concerning Persian Oil.“ FO 248/Persia(



301

جنبشطبقهکارگراریان

درجمعبندى از بحث خود به  این می رسد که »ایران باید براى حفظ استقاللش ازهجوم 
 )Barry Rubin( روبین  برى  باشد1.  شکرگزاربریتانیا  شوروى،  و  تزارى  روسیه 
آمریکا  می گوید:  نفت  مسئله  دربررسی  وایران،  آمریکا  روابط  درزمینه  کارشناس 
موضعى“بی طرفانه” با “اندک گرایشى به  سوی ایران” داشت. او می گوید که مذاکرات 

به دلیل»ناتوانى مصدق درمصالحه«شکست خورد.

رونالد فرى یر)Ronald Ferrier( تاریخ نگار رسمى شرکت نفت برتیش پترولیوم 
بودن« مصدق و»ژن موجود دربدنه  اعتماد  به  دلیل»غیرقابل  می گوید که مذاکرات 
شاه-  زندگى   - درکتاب  افخمى  غالمرضا  شد2.  روبرو  شکست  با  ایران«  سیاسى 
قاطعانه مدعى می شود که چرچیل و ترومن ملى شدن را پذیرفته بودند، اما»بیگانه 

هراسى«ایرانیان مانع از توافق برسر این مسئله شد3.

عباس میالنى می گوید مصدق مهم ترین مانع دستیابى به هرگونه راه حل بود زیرا 
ترومن پیشتر به این جمعبندى رسیده بود که ملى شدن، نتیجه ای کامالً مسلم است4.
ایدن وزیرامورخارجه انگلیس می گوید: برای ما بسیار ناگواربود که ازترس کمونیسم 
بهر قیمتی که تمام شود با مصدق کنار بیائیم و من هیچ وقت نمی خواستم قبول کنم اگر 

مصدق را قبول نکنیم ایران کمونیست خواهد شد.

او درخاطراتش می نویسد: به  مدت10 روز در پاریس با آچسن وزیر خارجه امریکا 
امریکا بسیارفرق  با دولت  این مذاکرات نظرات ما  وارد مذاکره شدم روزهای اول 
داشت موضوع مذاکرات این بود که مصدق را کمک بکنند و یک دولت ثابتی درایران 
برقرار نمایند یا کمک نکنند و او را به  حال خود گذارند. عقیده دولت امریکا این بود 
اگر به اوکمک نکنند وضعیت ایران متزلزل خواهد شد.درصورتی که من مخالف این 
نظریه بودم ومی گفتم غیراز دولت مصدق وکمونیسم شق ثالثی هم هست وچنانچه دولت 
دیگری روی کاربیاید ما می توانیم قراردادهائی با آن منعقد کنیم که موجب ارضای ما 
بشود. ایرانیان همیشه خوب بوده اند و بازباید همان طور خوب بشوند. یکی از نتایج 
مذکرات پاریس این بود که هندرسون جایگزین گرادی شد و ایدن در باره هندرسون 
به  روز  درایران  هندرسن  نمایندگی  به  واسطه ی  امریکا  و  انگلیس  روابط  می گوید: 
روز بهترمی شد و او شخص الیقی بود که اجازه نداد هیچ وقت مصدق از اختالف بین 
امریکا و انگلیس کمترین استفاده ای بکند. از او کمال تشکر داریم. چنانچه هندرسن 

1 - نقل ازص134 - 135 کتاب کودتا... منبع
 - 2 

Ronald Femier.”Review of Homa Katouzian´s Mussadiq and the Struggle for Power in 
Iran”Bulletin of the School of Criental and Africa Atudies, 55. Paret 2 )1992(, 340-42

 - 3
Gholam Reza Afkhami, The life and Times of the Sahah )Berkely: University of California 
Press, 2009(, 145

Abbas Milani, The Shah )New York: Palgrave Macmillan, 2011(, 145 - 4
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درایران نبود قرارداد19۵۴نفت طبق نظریات ما تمام نمی شد.1

 مصدق می نویسد: سه ماه بعدازمذاکرات پاریس وزرای خارجه امریکا و انگلیس 
اسفند1329(  روز20فوریه19۵1)اول   )Lisboa( درشهرلیسبون  ناتو  درکنفرانس 
مذاکرات خود را درخصوص نفت ایران از سرگرفتند و قدر مسلم این است که دولت 
و  کند  شرکت  ایران  نفت  استخراج  درکار  امریکا  دولت  بود  کرده  پیشنهاد  انگلیس 

شخص دیگری جانشین من بشود تا بتواند قانون امتیاز نفت را از مجلس بگذراند.

پس ازاین کنفرانس عمال ایرانی و انگلیس در ایران شروع به کار کردند و هرکدام 
به نحوی نقشه ی سقوط دولت من را طرح می نمودند و با سفیر امریکا و یکی از عمال 
بسیار موثر سیاست انگلیس در ایران مذاکره می نمودند و سفیر مرا تحت نظر قرار 
می داد و می نگریست تا چنانچه کوچک ترین تماسی با مامورین دولت شوروی پیدا کنم 
آن را به دولت خود گزارش دهد و سقوط دولتم را فراهم نماید که در آن مدت فقط 
یک یا دومرتبه سادچیکف سفیرشوروی به خانه ی من آمد و راجع به شیالت بحرخزر 
که قرارداد آن در بهمن ماه 1331 منقضی می شد مذاکره کرد و تقاضا نمود شیالت 
وبه  داده شود  باب  دراین  قراری  بعد  تا  باشد  دولت شوروی  مامورین  کماکان دست 
محض این که گفتم دولتی که امتیاز نفت جنوب را قبل ازانقضای مدت ملی کرد و 
کارمندان انگلیسی شرکت نفت را ازایران خارج نمود چطور می تواند قرارداد منقضی 

شده ی شیالت را ابقاء نماید و آن را کماکان دردست عمال شوروی بگذارد.

ما  می فرمائید  صحیح  اوگفت  گفت؟  چه  من  درجواب  سفیرشوروی  می دانید  آیا 
نمی بایست ازشما چنین تقاضائی کرده باشیم وعذرخواست و رفت و در روزانقضاء هم 

شیالت به  تصرف دولت درآمد2. 

به   لندن درخرداد1330پس ازشکست ماموریتش درفرودگاه  به  جکسن دربرگشت 
تجدید  به  امیدی  برسرکاراست هیچ  ایران  فعلی  مادام که حکومت  خبرنگاران گفت: 
درتیرماه1330)ژوئیه19۵1(  انگلیس  وزیردفاع  ول  شین  امانوئل  نیست.  مذاکرات 
درگزارش به نخست وزیرمی نویسد: اگر به ایران اجازه داده شود که دراین مبارزه 
پیروز گردد، مصر و دیگر کشورهای خاورمیانه تشویق خواهند شد ازآن پیروی کنند؛ 

اقدام بعدی ممکن است ملی کردن کانال سوئز باشد3.

 دولت انگلیس درمردادماه1330سرریچارد استوکس)Sir Richard Stokes( را با 
رهنمودهای مشخص شده: هدف نهائی عبارتند از»حفظ جریان نفت ازطریق کنترل یک 
شرکت انگلیسی برآن«، »حفظ امنیت تراز پرداخت های بریتانیا«، »آسیب وارد نه شدن 
به منافع بریتانیا درکشورهای دیگر« و»جلوگیری ازمداخله ایرانی ها در راهبری ماشین 

1 - صفحه 221، 223، 22۴ و 228خاطرات ایدن نقل از ص181و182خاطرات و تالمات مصدق
2 - خاطرات و تالمات مصدق ص18۴

3 - روزنامه نیویورک تایمز20ژوئن19۵1-30خرداد1330نقل از تاریخ سیاسی2۵ ساله ایران ص۴0
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شرکت نفت انگلیس و ایران«. براى مذاکره مستقیم با دولت ایران به تهران فرستاد. او 
یک سرهنگ عضو ام- آی- شش)MI6 ( را به عنوان مترجم فارسی با خود همراه داشت. 

استوکس باهمراهی سرفرانسیس شپرد سفیر وقت انگلیس درتهران، هشت مالقات 
طوالنى با همتایان ایرانى خود داشتند. ریاست هئیت مذاکره کننده ایرانى برعهده متین 
حسیبى  و  صالح  سنجابى،  شایگان،  ویژه  به   او  مشترک  کمیسیون  واعضاى  دفترى 
بودند. دو طرف ازهریمن و لوى نیز دعوت کردند تا دریک جلسه کلیدى این مذاکرت 
شرکت کنند. یک خبرچین شرکت نفت بدون ذکرنام به ویلیام فریزرگزارش داد که 
هئیت نمایندگى انگلیس با زرنگی سعی کرد»آشی بپزد« که به  مذاق همگان خوشمزه 
و مطلوب آید. این فرد به  شرکت توصیه می کند که »بی سر وصدا رفتار کند که خیلی 
جلب توجه نکند« زیرا درایران»منفور« است اما به فریزر اطمینان داد که استوکس 
و»آمریکایی ها سخت  درتالشند که به ما کمک کنند.« او تاکید کرد که آنان مصصم اند 
به توافقی برسند که بقیه کشورهاى خاورمیانه را زیر و رو نکند. استوکس دیدارهاى 

خود را محدود به هیئت رسمى نکرد. او دوبار با مصدق و شاه مالقات کرد.

انگلیسی  ومدیریت  کنترل  که  مّصرند  شرکت  کارکنان  می گوید:  به  شاه  استوکس 
با مصدق  درمالقات  او  باشد.  داشته  به عهده  را  آن ها  به روز  امور روز  مسئولیت 
می کوشد در زمینۀ پیچیدگی های قضیه به  مصدق»آموزش« دهد؛ مصدق با صراحت 
و به  طورکامل»سازمان عملیاتی« را رّد کرد، به این دلیل که یک چنین طرحی نه 
تنها »قدرت مدیریت« ایران را تضعیف می کرد، بلکه»شرکت نفت سابق را هم در 
شکل تازه ای احیاء می کرد.« استاکس فرصت یافت تا با افراد دیگرى مانند کاشانى، 
وسنا،20  ملى  شوراى  مجلس  روساى  سید ضیاء،  اصلی  مالی  پشتیبان  سید ضیاء، 
سناتوردیگر، معاون وزیردربار، سردبیرکیهان و رئیس مهم ترین اتحادیه کارگرى ضد 
حزب توده ای مالقات کند. درحالى که استوکس سرگرم دیدارهاى خود بود، هندرسون 
در دیدارى طوالنى و محرمانه با شاه درباره امکان»برکناری« مصدق گفتگو کرد. 
شاه در پاسخ او گفت بسیار دوست دارد از دست مصدق خالص شود و می داند که 
سیاست های مصدق »ایران را به ویرانی می کشاند« بازهم نمی تواند علیه احساسات 
قدرتمند ملی حرکت کند. هندرسون به او] شاه[ گفتم که موقعیت ایران روز به روز 
ناامید کننده تر می شود و این وضع سرانجام ممکن است توسل به اقدامات خطرناکی 
بود:  این  شاه  پاسخ  سازد.  است ضرورى  شرایط  این  از  شدن  امید  نا  نتیجه  که  را 
بریتانیایی ها به من می گویند باید مردى مقتدری وجود داشته باشد و اقدام قاطعی به 
عمل آورد. من صرف نظر ازاین که چقدردلم بخواهد مقتدر و قاطع باشم، نمی توانم 
هرگونه اقدام ازسوى من براى برکنارى مصدق، فرصتى براى دوستان او و دشمنان 
من فراهم خواهد کرد تا به مردم بگویند پادشاه به ابزار دست انگلیس تنزل پیدا کرده و 
آنگاه اعتبار سلطنت از بین خواهد رفت. تنها امیدى که در خصوص موضوع مصدق 
دارم این است که یا اوعاقل تر شود و یا مرتکب چنان خطاهای زیادی شود که رهبران 
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مسئول ایران درمجلس او را سرنگون )برکنارش( کنند1.                   

انگلیس  خارجه  وزارت  به  جداگانه  درتلگرامى  درتهران  انگلیس  سفیروقت  شپرد 
اضافه کرد: نظرشخصى من این است که اکنون دیگرهیچ فرصتى براى دستیابى به 
 توافق معقول با مصدق باقى نمانده و وقت آن رسیده که تالش کنیم او را ازصحنه 
هیچ(  )وتکرارمی کنم  هیچ  ما  که  است  این  مذاکرات  معناى شکست  سازیم...  خارج 
نداریم2.  توافق معقول برسیم   به یک  ایران  فعلی  با دولت  به  این که درآینده  امیدی 
مقامات وزارت سوخت و انرژى بریتانیا نیز ولی با صراحت و شفافیت کامل نظر 
سرفرانسیس شپرد سفیر وقت انگلیس درایران را تائید می کند: درصورت کناره گیری 
و یا جایگزینى چهره ای دیگر به  جای مصدق، این امکان وجود دارد که بتوان ازملى 
شدن مستقیم اجتناب کرد... دراین وضعیت، حصول هرگونه امتیاز واقعى غیرممکن 
بلکه  بریتانیا  منافع  تنها  نه   ، می رسیدیم  توافق  به   شرایط مصدق  اگربراساس  است. 
منافع نفتى آمریکا درسراسر جهان را به  خطر انداخته بودیم. اگرچنین توافقی صورت 
می گرفت، ما دورنماى سرمایه گذارى خارجى درکشورهاى عقب مانده را ازمیان برده 
بودیم. همچنین ضربه ای سنگین برقوانین بین المللى وارد می آوردیم. ما وظیفه داریم 
که همچنان باقى بمانیم و براى حفاظت از منافع خود از زور استفاده کنیم. باید شاه را 

مجبورکنیم تا مصدق را عزل کند3.

امریکا  با  متقابل  امنیت  پیمان  ازامضائ  دولت مصدق  ماه1330)19۵2(  دی  در 
خودداری کرد. دراقدام متقابل دولت امریکا به درخواست وام دولت ایران جواب منفی 
داد واعالم کرد که از ارسال کمک نظامی به ایران خود داری خواهد کرد و دولت ایران 
نیزاعالم نمود که قرارداد مزبور را نمی تواند امضا کند زیرا ناقض اصول سیاست 
اقصادی  با وخیم تر شدن وضع  بر بی طرفی است می باشد.  مبتنی  ایران که  خارجی 
کشور درسال1331مصدق برنامه اقصاد بدون نفت را طرح ریزی کرد. مصدق با 
وجود حضور مستشاران نظامی امریکا در تمام سطوح نیروهای مسلح کشور و قطع 
کمک های نظامی امریکا به ایران هرچه بیشتر درمنگنه فشارهای داخلی و خارجی قرار 
گرفت. باالخره براثر مذاکراتی بین او و هندرسن سفیر امریکا در تهران و با موافقت 
اصول  از  پشتیبانی  امریکا  نظامی  کمک  دریافت  دربرابر  مصدق  هریمن...  اورل 
منشور ملل متحد را تعهد نمود. قبول این کمک مستلزم ادامه کار مستشاران امریکائی 
امورخارجه  دیپلمات وزارت  بود1.  در7خرداد1331)28مه 19۵2( یک  ایران  در 

1 -  نقل ازص163تا165ارکتاب کودتا ...منبع: ) نقل ازص 1۶۴و1۶۵ کتاب کودتا...( 
 voL54-10 18۶-87.  US Ambassador, ”Telegram )September 30, 1951(,“ Foreign Relation of 
the US 1951

2 -نقل از ص1۶2و161کتاب کودتا... 
Tek, ”Letter to Fraser )August 10, 1951(,“ PB/00043854

3 -  منابع: نقل ازص1۶۶و1۶7 کودتا... 
19۵1/3۴-91۵82 British Ambassador, “Telegram )August 25, 1951(,“ FO 371/Persia 19۵1/3۴-
91۵82; ”Telegram )August 26, 1951(,“ FO371/Persia 1951/344-1584 
Ministry of Fuel and Power, September 5-6 1951, FO 371/Persia 19۵1/3۴-91۵89.
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که   متمایلم  نظر  این  به  من  می نویسد:  تهران  از  گزارشى  هاى  حاشیه  در  لندن،  در 
مصدق هنوز از پشتیبانی مردم، به میزانی بیش از آنچه برخی از دوستان نزدیک ما 
می خواهند باور کنیم، برخوردار است . کودتا می تواند در مجموع تنها پاسخ ما باشد2.

با اوج گرفتن مسئله نفت، مصدق برای حل مسئله با گرفتن رای اعتماد ازمجلس 
شورای ملی وسنا در2۵تیرماه 1331در دربار حضوریافت با شاه مالقات کرد و صورت 
وزیران کابینه را به  اطالع شاه رسانید و ازبرنامه دولت و اختیارات سخن گفت. مصدق 
می خواست مسئولیت وزارت جنگ را خود به  عهده بگیرد. شاه به  عنوان فرمانده کل 
قوا با واگذاری این شغل به دکتر مصداق به  علت فقدان اطالعات نظامی، موافقت نکرد.

مصدق پس از این رویدادها آشکارا از شاه به دلیل نقض قانون اساسى و مقاومت در 
برابرمبارزه ملى کردن نفت، انتقاد کرد و استعفاء خود را به شاه فرستاد. مصدق پس از 
ترک دربارعلت استعفاء خود را به ملت، چنین توضیح داد: در جریان حوادث اخیر به این 
نتیجه رسیده ام که به یک وزیر جنگ معتمد نیاز مبرم دارم، کسى که بتواند مبارزه ملى 
را که از سوى ملت ایران آغاز شده است، به سرانجام برساند. از آنجا که اعلیحضرت 
همایونى با این تقاضا موافقت نکرده اند، استعفا می دهم تا دولت آینده را کسى تشکیل 
دهد که کامالً مورد اعتماد باشد و بتواند منویات شاهانه را اجرا کند. با وضع فعلى، 
ممکن نیست مبارزه ای را که ملت ایران شروع  کرده است پیروزمندانه خاتمه داد3. 

حزب توده ایران که مخالف دریافت کمک نظامی مصدق و ابقای مستشاران نظامی 
امریکا درایران بود در ارزیابی ازدولت مصدق درسرمقاله روزنامه - نوید آینده – 
نوشت: مصدق از نظر داخلی متکی به  طبقاتی است که نفع آن ها با نفع اکثریت عظیم 
مردم ایران تعارض دارد. همین ها هستند که سال ها یک روز به  دنبال قوام یک روز 
انواع جرائم وجنایات را مرتکب  دنبال مصدق  به   آرا و یک روزهم  دنبال رزم  به  

می شوند. اردوی غارتگران درایران یکی است فقط نقاب ها فرق می کند.

از نظرخارجی نیزدکتر مصدق متکی به یک امپریالیسم جهان خوار بین المللی است. 
تکیه گاه خارجی او یعنی امپریالیسم امریکا نیز نظری جزبه اسارت کشاندن ملت و 
تبدیل کشور به پایگاه تجاوزامپریالیستی نداشته است و ندارد. بدین ترتیب دولتی که از 
نظر خارجی و داخلی چنین تکیه گاه هائی داشته باشد چگونه می تواند مصدر اقدامات 
اصالح طلبانه شود4. پس از استعفای مصدق و تعیین قوام به نخست وزیری حزب 
توده درسرمقاله روزنامه - دژ- که به جای نوید انتشار یافته بود می نویسد: نتیجه زد و 
خورد جناحین هیئت حاکمۀ ایران هرچه باشد پس ازچهارده ماه یکبار دیگر این حقیقت 

1  - کیهان شماره317۶-31/1/1۵ نقل از گذشته چراغ...ص۵۶8
2 -  منبع: نقل ازکتاب کودتا...ص  181- 

 Foreign Office, May 28, 1952, FO 248/Persia1۵31-3۴/19۵2.
3 -  محمد مصدق، نطق استعفاء، اطالعات 27 تیر 1331

4  - سرمقاله روزنامه نوید آینده شماره بیست وپنجم تیرماه 1331 نقل از گذشته چراغ...ص۵72 و۵73



306

جنبشطبقهکارگراریان

با کمال وضوع به ثبوت رسیده است که هیچ یک از جناحین و شخصیت های هیئت 
ایران دوست ملت و هوادار منافع او نیستند. این ها همه دشمن ملت و مدافع  حاکمۀ 
ماشین بهره کشی هیئت حاکمۀ ایرانند. نخست وزیر آینده هر که باشد درعزم راسخ ملت 
ایران دائر به ادامه مبارزه کوچک ترین تغییری نخواهد داد. هدف نابود کردن ماشین 
دولتی زنگ زده و فاسد کنونی، طرد طبقات و عناصر استثمارگر، ریشه کن کردن 

امپریالیسم خارجی و استقرار حکومت مردم بر مردم است1.

با استعفاى مصدق در2۵ تیرماه، مجلس طى جلسه ای پشت در های بسته و همزمان 
با بایکوت نمایندگان هوادارمصدق، بی درنگ نخست وزیرى را به  قوام پیشنهاد کرد. 
دراین جلسه فقط 42 نفر از نمایندگان حضور داشتند و با۴0راى موافق دربرابر2 راى 
ممتنع نسبت به  نخست وزیرى قوام اظهار تمایل کردند. قوام بدون فوت وقت پیشنهاد 
نخست وزیری را پذیرفت و درمورد ترکیب کابینه خود هم با سفارت بریتانیا مذاکره 

کرد. عالوه براین، به آن ها پیشنهاد آغاز مذاکرات مجدد نفت را هم داد. 2

پروسه دریافت پست نخست وزیری قوام را از زبان هندرسون سفیر وقت امریکا 
درتهران بشنویم: هندرسون پس ازیک مالقات خصوصی طوالنی با قوام  به واشنگتن 
کشور  یک  بی ثمراست،»ایران  مصدق  با  کارکردن  برای  کوشش  می دهد:  اطالع 
بیماراست و نخست وزیرش هم یکی از بیمارترین رهبران است. بنابراین ما نمی توانیم 

نه ایران و نه او را عاّدی تلقی کنیم.

 سفارت انگلیس هم به لندن گزارش می دهد: هندرسون پس ازیک جلسه محرمانه سه 
ساعته، با قوام- تحت تاثیر پیرمرد قرارگرفته - و متقاعد شده است که او بهترین کسی 
است که می تواند جانشین مصدق شود در پی این گزارش ایدن، وزیر خارجه انگلیس، 
به سفیر دستور می دهد که از سفیرامریکا،]بخواهد[ برای وارد کردن فشار به شاه وقت 

تلف نکند و قوام را جایگزین مصدق سازد. 3

با کنار رفتن مصدق از پست نخست وزیری، روز27 تیر قوام مهره سیاه ارتجاع و 
قاتل صدها میهن پرست وکمونیست پس ازدریافت فرمان نخست وزیری حسن ارسنجانی 
را به  معاونت خود و ریاست تبلیغات برگزید. وعباس اسکندری را به معاونت سیاسی 
با مصدق سرمست  درمقابله  و  نیزشهردارتهران شد.  برگزید. سرتیپ صفاری  خود 
از قدرت، عصرآن روز با انتشاراعالمیه ای با لحن تهدید آمیز مردم ایران را مورد 
خطاب قرارداد: تصمیم به  اجرای اصالحات و مبارزه با »افراطیون سرخ« و دفع 

1 - نقل از ص573 کتاب گذشته... منبع سرمقاله روزنامه دژ شماره1331/4/27
2 -  - منبع: )نقل ازص 18۶کتاب کودتا منبع

1۵۴1-3۴/19۵2 British Embassy, July 1952 ,28, FO 248/Persia(
3 -   نقل از کتاب کودتا ص 182و183منابع

U.S.Ambassador, january4,1952 Foreign Relations of the US,54-1952,vol.10,302. And Foreign 
Office, ” Letter to the British Ambassador)July 18.1951(,“ FO 416/Persia105-34/1951(
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»ارتجاع سیاه« و اظهار انزجار ازعوام فریبی و ریا و»سالوس مذهبی« و خاتمه دادن 
به  دوران عصیان. عالوه براین در ادامه اعالمیه آمده بود کشتی بان را سیاستی دگر 
آمد،  محاکم انقالبی تشکیل خواهم داد و روزی صدها تبهکار را ازهر طبقه به  موجب 
حکم خشک و بی شفقت قانون قرین تیره  روزی می سازم. اعالمیه تند و بی پروای قوام 
که مجازات تمام طبقات را در برمی گرفت جو تازه ای علیه او و دربار ایجاد کرد.

 در روز28 تیرازطرف جبهه ملی اعالمیه ای صادرشد و روز30 تیر ماه را تعطیل 
عمومی اعالم نمود. 1

در29 تیر ماه – جمعیت ملی مبارزه با استعمار- که یکی از تشکل های دمکراتیک وابسته 
به  حزب توده ایران بود با انتشاراعالمیه ای با خواست : سرنگونی دولت قوام تامین حداقل 
آزادی های دمکراتیک درسراسر کشوراخراج کارشناسان امریکائی از تمامی احزاب، 
سازمان ها، گروه ها و شخصیت ها دعوت به تشکیل جبهه واحد ضد استعماری کرد2. 

حزب توده ایران از تظاهرات و فراخوان تعطیل عمومی پشتیبانی کرد وخواهان 
کارگران  توده  حزب  ازطرف  سراسری  اعتصاب  اعالم  با  شد.  سراسری  اعتصاب 
متشکل درشورای متحده در تهران و دیگرشهرهای صنعتی کشور به ویژه کلیه کارگران 
شاغل در صنعت نفت در30 تیر دست از کار کشیدند. اعتصاب سراسری با شعارهای 
برامپریالیست های  قوام«،»مرگ  بر  »مرگ  برشاه«،  »مرگ  مصدق«،  باد  »زنده 
انگلیسی و امریکایی« درشهرهای بزرگ  کلیت رژیم را فلج و حکومت ۵ روزه قوام 

با قیام مردم در30 تیر روزتاریخی مردم سرنگون شد.  

پس از به قدرت رسیدن دوباره مصدق نخستین اقدام او دستور تحقیقات در رابطه 
با عملکرد شرکت نفت ایران و انگلیس بود. دربخشی از تحقیقات که توسط نیروی 
دریائی انجام گرفت بر اساس گزارش دریادار شاهین مشخص شد مقداری نفت سفید یا 

بنزین و نفت سیاه وسیله لوله از زیر آب به عراق می رود. 

عین گزارش را دربخش - مختصری ازتاریخ ملی شدن نفت – در صفحه 2۶9 
خاطرات مصدق می خوانیم :

 جناب آقای امیر عالئی نماینده فوق العاده دولت و استاندار استان ششم
محترماً به استحضار می رساند دراجرای تحقیقاتی که استعالم فرموده اند اینک گزارش شده 
است که طبق اطالعات و تحقیقات معموله دو لوله یکی برای نفت سفید یا بنزین و دیگری نفت 
سیاه از کنار جاده آبادان و خرمشهر عبور و درمجاور مزرعه نمونه موسوم به »دیری فارم« 

از شط العرب به خاک عراق می رود.                     
                                                                     دریادار شاهین

2 -  نخست وزیران ایران ص 7۵2 و 7۵3
3 - نقل از گذشته چراغ... ص۵73 منبع سرمقاله روزنامه دژ
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با قیام مردم در سی تیر، ملی شدن صنعت نفت و به قدرت رسیدن دوباره مصدق نه 
تنها به طور واقعی درعمل به منافع امپراطوری انگلیس ضربه اساسی زده شد بلکه 
مبارزه مردم ایران الگوی بیداری مردم در کشورهای استعمار زده در سه قاره به ویژه 
درخاورمیانه و شاخ افریقا شد. امپریالیسم امریکا آشکارا منافع خود را درعربستان، 

کویت، ونزوئال، مکزیک و... درخطر دید. 

تیردر  درقیام سی  مردم  ازپیروزی  پس  درتهران  انگلیس  سفارت  کاردار  میدلتون 
خالصه گزارش ساالنه ی خود می نویسد: مصدق به بت توده های مردم تبدیل شد و قادر 
بود با استفاده از این محبوبیت، تمامى سیاسیون مخالف خود را مرعوب سازد. ضعف 
کشنده شخصیت شاه، یکبار دیگر پیروزى نیروهاى هوادار بى نظمى را تضمین کرد. 
ایران از پیامدهاى این ضعف شاه و نیز قدرت غیرعادى مصدق رنج می برد. اکنون به 
نظر می رسد امکان دیگری براى برکنارى مصدق از طریق قانون اساسی وجود ندارد1. 

گزارش  لندن  به  درتهران  انگلیس  کاردارسفارت  ماه1331میدلتون  مرداد  در۶ 
این بحران،  تنها راه حل  می دهد که: او و هندرسون اکنون هردو متقاعد شده اند که 
یک »کودتا«ی نظامی است. در همین زمان وزارت جنگ انگلیس از وابسته نظامی 
خود می خواهد که در زمینه تهیه یک گزارش فوری و اضطراری راجع به میزان 
وفاداری نیروهای مسلح ایران و میزان توانائی آنان برای عملی کردن کودتا و این که 
چه کسی عمالً می تواند نقش ژنرال نجیب2 را درایران ایفا کند، اقدام به عمل آورد.  
انتشار اخبارجعلی  با  مطبوعات کشورهای غربی در جهت حفظ منافع نفت خواران 
و دروغ علیه دولت ومردم ایران جوسازی می کردند به طوری که نشریه واشنگتن 
قیام  درایران«  سرتیتر»اوباش  با  مقاله های  درج  با   )Washington Star(استار
مردم علیه دولت قوام را کار یک عده اوباش معرفی می کند ومی نویسد: یکى ازابعاد 
دل سرد کننده بازگشت سریع مصدق به  قدرت این بود که امکان آن به  واسطه اوباش 
فراهم شد. سیاست های مصدق، ایران را به لبه نابودى کشانده است، تا حدى که امکان 
کودتایى ازسوى حزب توده کمونیست بوجود آمده است، هرچند به نظر می رسد که او 
دست کم درتهران، اکثرمردم را پشت سرخود جمع کرده است، اما رفتار مردم طى چند 
روز گذشته همانند افراد هیستریک روان نژندی بود که درنظر دارند خود و کشورشان 
را نابود کنند. هرگز اکثریتى به این شکل کم خرد نبوده است و احساسات مردمى نیز 
زشت تر ازاین نبوده است. ظاهراً کوچک ترین نشان های ازعقل سلیم دراقدامات این 
اوباش دیده نمی شود و واقعاً می توان آن ها را اوباش نامید. ایران، با هدایت متعصبان 
آدمکش ازهمه نوع به محل بدترین بى ثباتی ها تبدیل شده است3                                

1 -  نقل از ص189کتاب کودتا... منبع 
British Embassy, “Summary of Events-Persia-1952“, FO/Persia 1952/106(

2 - ]محمد نجیب سرلشکر مصری و رهبر کودتای مصربود[
- 1

Sam Falle, “Confeditial Report on the Washington Star,“ FO 248/Persia 1952/1531.
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توطئه هندرسون سفیر امریکا در تهران 
 Loyw.Henderson  

امپریالیسم امریکا و انگلیس بعد از مذاکرات ناتو در لیسبون تصمم قطعی بر برکناری 
مصدق گرفتند. براین مبنا برای سرنگونی دولت قانونی مصدق، هندرسون توطئه ای 
چید که چگونگی آن درخاطرات مصدق چنین آمده است: می خواستند که من طوری 
از بین بروم که نتوانند آن را به سیاست های بیگانه نسبت دهند، چون که استالین هنوز 

حیات داشت و نمی خواستند دولت را از طریق کودتا ساقط  نمایند.

این بود که برای ازبین بردن شخص من عده ای از دربار وعلماء و افسران و بعضی 
از اعضای جبهه ملی با هم توحید مساعی کردند و توطئه ی روز ُنه )9( اسفند را پیش 
آوردند. و مقصود از توطئه این بود عده ای رجاله به این عنوان که من می خواستم شاه 
را از مملکت خارج کنم درب کاخ جمع شوند و موقع خروج من از کاخ مرا از بین 
ببرند و چنانچه این کار صورت می گرفت علماء روز ُنه اسفند که به کاخ آمده بودند به 
جنازه ام نماز می گزاردند و چون وزیر دفاع ملی بودم به امر شاهنشاه آن را روی توپ 
قرار می دادند وبا احترامات کامل به خاک می سپردند و عده ای از غوغاگران مقابل 
درب کاخ را هم که مرتکب این جنایت شده بودند به اشّد مجازات می رسانیدند تاهیچ 
فردی گمان نبرد این واقعه در اجرای یک نقشه سیاست خارجی صورت گرفته است. 

درادامه شرح توطئه هندرسون می خوانیم: ساعت هشت روز 9 اسفند آقای حسین 
عالء وزیر دربار به خانه ی من آمد و راجع به حرکت شاه که سری بود ولی مجریان 
نقشه ازآن اطالع داشتند با من مذاکره کرد و چنین قرارشد که ساعت یک ونیم بعد ازظهر 
من برای صرف ناهار به کاخ بروم و ساعت دو و نیم هم وزراء حضور به هم رسانند. 
ازاین مذاکره چیزی نگذشت...]تلفنی[ شاهنشاه  فرمودند به جای ساعت یک و نیم ظهر 
شرفیاب شوم. موقع تشرف علیا حضرت ملکه ثریا حضور داشتند که پیش خدمت پاکتی 
آورد به من داد و دیدم تلفنچی خانه ی خودم نوشته بود برای کار فوری سفیر امریکا 
می خواهد با من مالقات کند که به نظر شاهنشاه رسانیدم. نامه را مالحظه فرمودند اهمیتی 
به آن ندادند و حتی نخواستند یک کالم در این باب فرمایشی بفرمایند وغیرازمالقات 
با هندرسن هیچ چیز سبب نمی شد که من قبل ازحرکت شاهنشاه از کاخ خارج گردم.

برای مالقات با سفیر حرکت کردم  و هنوز به  درب کاخ نرسیده بودم که صدای فریاد جمعیت 
درخیابان مرا متوجه  نمود که از آن درنباید خارج شوم و از دردیگری به خانه مراجعت نمایم.

آقای علی پاشا صالح آمد هیچ مطلبی نداشت که مالقات  اتفاق  هندرسن هم که به 
فوری با من را ایجاب کرده باشد. چند کالمی گفت و رفت1. 

با خروج مصدق از درب دیگر توطئه مشترک دربار و سفیر امریکا برای ازبین 
1 - خاطرات مصدق ص18۶
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بی مخ(  )شعبان  به  مواجه می شود، شعبان جعفری معروف  باشکست  بردن مصدق 
و تعدادی از افسران اخراجی ارتش و اراذل و اوباش که درجلوی کاخ برای کشتن 
مصدق جمع شده بودند باهدایت شاپورحمید رضا به  خانه وی حمله می کنند. مصدق از 
خانه خود به منزل پسرش دکتر غالم حسین مصدق و از آنجا به ستاد ارتش میرود تا 

اقدام های الزم را برای مقابله با این توطئه انجام می دهد. 

با خنثی شدن توطئه مشترک دربار- امریکا با همکاری تعدادی از امرای ارتش و 
دار و دسته اوباشان شعبان بی مخ و روحانیت به سرکردگی کاشانی، مصدق ارتباطش 

را با دربار قطع می کند. 

در9  مصدق  می نویسد:  ایران  ساله  وپنج  بیست  تاریخ  درکتاب  نجاتی  غالمرضا 
آورد؛  به عمل  انتظامی  سازمان های  و  ارتش  فرماندهی  درکادر  اسفند1331تغییراتی 
به  فرماندهی  امینی  محمود  سرتیپ  ارتش،  ستاد  ریاست  به  ریاحی،  تقی  سرتیپ 
ژاندارمری کل کشور و سرتیپ محمود افشارطوس به  ریاست کل شهربانی منصوب 
شدند. این سه تن از اعضای شورای فرماندهی سازمان افسران ناسیونالیست بودند1.  

علیرغم تمام تغییرات درنیروهای مسلح، توطئه گران خارجی و داخلی بیکار ننشستند 
از فروردین ماه 1332 تمام جناح های مخالف دولت یک کاسه شدند. هواداران بقائی 
و افسران بازنشسته و موافقان سیاست دولت انگلستان و امریکا همه دست به هم داده 
نقشه سقوط دکتر مصدق را فراهم نمودند. اولین اقدام مخالفین برای تضعیف دولت 
مصدق، طرح نقشه و اجرای ربودن رئیس شهربانی بود. این برنامه توسط دکتر بقایی 
نام گروه ملی  و افسران بازنشسته طراحی شده بود. عده ای از افسران گروهی به  
تشکیل دادند و به  مصدق نزدیک شدند. سرتیب افشارطوس هم در زمره همان افسران 
بود. افشارطوس سعی داشت بین مخالفین و افسران بازنشسته و دولت میانجی باشد 
و از طریقی مخالفین را از اقدام علیه دولت باز دارد. به  همین منظور با تعدادی از 
افسران قرار گذارد تا آن ها را مالقات و موارد اختالف را بررسی نمایند. این قرار 
در روز اول اردیبهشت 1332صورت گرفت. رئیس شهربانی به  خانه ای که متعلق به 
حسین خطیبی نوری بود رفت. طبق نقشه ای که قبالً با دکتر مظفر بقایی طرح ریزی 
انجام  یافت و سر  انتقال  از تهران  به خارج  بیهوش و سپس  ابتدا  آنجا  بود، در  شده 

درغارتلو درلشگرک پس از چهار روز جنازه او پیدا شد2.

با قتل محمود افشار طوس اقدام عملی جهت هموار کردن مقدمات کودتای 28 مرداد 
انجام گرفت. 

و  امریکا  وزیرخارجه   )John Foster Dulles(فاستردالس جان  ایام  درهمین 

1 -  تاریخ 25 ساله ایران - غالمرضا نجاتی ص 58
2 - نقل از نخست وزیران ایران ص77۴ تا 77۶
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متخصص نفت سفرخود را به کشور خاورمیانه آغاز کرد. هدف اصلی این سفر مذاکره 
درمورد ایران با رهبران کشورهای منطقه و آگاهی از واکنش آنان از کودتا خونینی 

بود که برای سه ماه آینده برنامه ریزی شده بود. 

سفردالس به  منطقه ومشورت او با هندرسون درباره ی نحوی سرنگونی دولت مصدق 
مایه دلگرمی و امیدواری مخالفان دولت شد. برخی از نمایندگان که به  دور سید ضیاء 
جمع شده بودند با حمایت کاشانی و طرفداران شاه مانع کار دولت می شدند. مصدق 
درشرایطی که افشارطوس رئیس شهربانی کل کشور کشته شده بود، مجلس سازمخالفت 
با دولت را کوک کرده و آیت هللا کاشانی برکرسی ریاست مجلس در تبانی با طرفداران 
شاه و سید ضیاء الدین تکیه زده بود و دستور منع انتقاد ازخاندان سلطنتی داده بود، 
به این نتیجه رسید که باید مجلس به هرنحوی که ممکن است تعطیل شود. دراجرای 
خواسته او27 نفر از نمایندگان عضو فراکسیون نهضت ملی دسته جمعی از وکالت 
تبعیت  به  ملی  ازنمایندگان مجلس شورای  نفردیگر  آن روز2۵  فردای  دادند.  استعفا 
از نمایندگان نهضت ملی استعفا نمودند و بدین ترتیب عمر مجلس هفدهم پایان یافت.

دکتر مصدق برای انحالل قانونی مجلس به آرای عمومی مراجعه نمود. روز12 
مرداد 1332 درتهران و در روز19مرداد درشهرستان ها به آرای عمومی مراجعه شد 

و در نتیجه مردم ایران رای به انحالل مجلس دادند1.

با اعالم نتایج همه پرسی آیزنهاور رئیس جمهورامریکا به دالس و تیم او دستور 
شروع عملیات کودتا علیه دولت مصدق را صادر کرد. و تاکید نمود به هرطریقی که 

شده مصدق باید تا سه ماه دیگر سرنگون شود.

قبل از بررسی تدارک کودتای نظامی28مرداد1332ضروریست تاریخ ارتش ایران 
و جناح بندی های درونی آن را مختصراً بررسی کنیم.

 تاریخ مختصر ارتش ایران:
خصوصی  مالکیت  آمدن  پدید  وبا  اولیه  گذرازکمون های  با  بشری  جامعه  مقدمه: 
وشکل گیری قبیله ها، طوایف، ملت ها، کشورها و تقسیم جامعه به طبقات، مرحله ی نهائی 
برای حل اختالفات بین کشورها، جنگ و مابین طبقات مبارزه قهرآمیزتوده ای بوده و 
تا محو طبقات خواهد بود. ازاین منظربررسی نیروهای نظامی درگیر درمبارزات ملی 

و طبقاتی اهمیت به سزائی دارد.

درتاریخ اجتماعی و سیاسی ایران دردوران های مختلف ارتش همانند دیگر نهادهای 
اجتماعی تحت تاثیر تغییرات سیاسی اعم ازتشدید اختالفات هیئت حاکمه و یا شورش 
اجتماعی مردم و یا رشد تضادهای طبقاتی درجامعه، تغییر یافته و پرسنل نیروهای نظامی 
برپایه منشاء طبقاتی و یا براساس آگاهی سیاسی وارد جناح بندی های سیاسی شده اند. 

1 - نقل از نخست وزیران ایران ص7۴ تا 7۶
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وبرخالف  پاشید  ازهم  ساسانی  امپراطوری  ازفروپاشی  پس  ایران  ارتش  شیرازه 
اسماعیل  شاه  بلکه  رضاشاه  درزمان  نه  پهلوی  دوره  نویسان  تاریخ  و  رایج  عقاید 
صفوی توانست هسته ی اولیه ی یک ارتش متحد و منسجم را با شصت هزار سوار از 
هفت ایل آذری) شاملو، تکلو، استاجلو، ذوالقدر، افشار، قاجار و بهارلو( درسازمان 

نظامی»قزلباش ها« که درخدمت سالطین صفوی بود، سازمان دهد. 

 درزمان شاه عباس ارتش ازنظرکمی وکیفی گسترش یافت و با ورود یک هیئت نظامی2۶ 
نفره انگلیسی تحت سر پرستی برادران شرلی به اصفهان و ایجاد کارخانه های توپ ریزی 
و اسلحه سازی برای اولین بار نیروی نظامی ایران به  طور گسترده مسلح به سالح گرم شد.

نیروهای نظامی ایران در زمان شاه عباس شامل چهاربخش بود: 

بخش اول سواره نظام که از سه گروه مجزا تشکیل شده بود:
 الف - قزلباش که عمدتاً از ایالت آذری و روستاهای آذربایجان عضوگیری می شدند.

ازگرجی،  قفقازاعم  ایالت  ازدهقانان  عمدتاً  که  به معنی»غالمان«  قولالر   – ب   
ارمنی، چرکسی و داغستانی بودند و تعدادشان به پانزده هزارنفرمی رسید.

 )founded پ- قورچی لر به مفهوم انتخاب شوندگان )ودرزبان انگلیسی می شود گفت 
انتخاب می شدند. ایل شاهسون   این گروه از میان  کادر ویژه دربار بودند. اعضای 

بخش دوم پیاده نظام که تعدادشان بیست هزارنفر و مسلح به  تفنگ بودند. سالح های 
پیاده نظام در کارخانه های اسلحه سازی اصفهان تولید می شد.

و  به  چهارهزار  مسلح  نیرو  این  توپخانه(  نیروی  یا  توپچی لر)توپچیان  سوم  بخش 
پانصد عراده توپ جنگی بودند که دراصفهان تولید می شد.

و  آرامش درشهرها  و  امنیت  انتظامی که حافظ  نیروی  یا  داروغه ها  بخش چهارم 
کاروان سراها بودند.

بعداز فروپاشی صفوفیان تا به قدرت رسیدن آغا محمدخان قاجارسازمان ارتش و 
نیروهای نظامی ایران عمدتاً به علت بافت عشیرتی و ایالتی حکومت ازهم پاشیده شد.

به  ایران  باردرتاریخ  نخستین  برای  ایران  نفری  ارتش375000  نادرشاه  درزمان 
 سواره نظام و پیاده نظام و هردو به  سالح گرم مجّهز شده بودند، و دارای یک رشته 
توپخانه ی جدید نزدیک به350 توپ و خمپاره انداز بود. به  جرات می توان گفت در 
زمان نادر شاه درارتش نه فقط انقالبی درنوع تمرین نظامی، انضباط و کمیت بلکه در 
تکنولوژی، صورت گرفته بود. این ارتش بزرگ منضبط شده بود، به  خوبی انگیزه 
داشت، به  خوبی تأمین شده بود، به  طور منّظم حقوق دریافت می کرد و تغذیه شده بود، 
و شامل سربازهای با تجربه از لشکرکشی های موّفق نادر درهند و آسیای مرکزی بود. 
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ارتشی بود که عثمانی ها را قبالً مغلوب کرده بود و می توانست بازاین کار را انجام 
دهد. مبالغه نیست اگر گفته شود این ارتش نیرومندترین نیروی مستقل درآسیا، بود. با 

کشته شدن نادر سازمان ارتش نیز از هم فرو پاشید1.

با به  قدرت رسیدن آغا محمدخان قاجارباردگر نیروی نظامی ایران دردو بخش به  
طور متمرکز شکل گرفت. بخش نخست از7۵هزار چریک به  نام» پارکابی« مسئول 
حفاظت از حکومت بود. بخش دوم متشکل از100 هزار چریک بنام قوای والیتی که 

مسئول حفاظت از شهرهای بزرگ و سرحدات ایران بود.

بعدازمرگ آغامحمد خان مخصوصاً بعد ازجنگ های ایران و روس در1812 میالدی 
و1827میالدی شیرازه ارتش ایران دوباره ازهم پاشید به  طوری که در زمان صدارت 
نیروهای  تعداد  شاه«  محمد  مرگ  درسال18۴7میالدی»سال  آقاسی  میرزا  حاجی 
نظامی ایران به 2هزارنفر نیز نمی رسید و از سواره نظام فقط اسمی باقی مانده بود2. 

قانون»بنیچه«3  براساس  و  احیاء  ایران  باردیگرارتش  امیرکبیر  درزمان صدارت 
سازمان یافت. امیر کبیر نخست با لغو قوانین نظامی گذشته که براساس قوانین نظامی 
فرانسه وانگلیس تعیین شده بود، قانون جدید نظامی را با استفاده از سنت گذشته به نام 
»بنیچه«بنا نهاد. براساس سیستم نظامی بنیچه اهالی هرآبادی، روستا، شهر و والیت 
تعهدی می کردند به نسبت جمعیت عده ای را برای سربازی دراختیار حکومت قرار 

دهند. در این دوره قدرت نظامی ایران شامل:

- پنجاه هنگ پیاده نظام
- دوازده هنگ سواره نظام

- دویست تن زنبورکچی
- چند هنگ جماره سوار برای منطقه بلوچستان و کرمان

- چندین هنگ مرزی برای حفظ سرحدات: این بخش در قلعه هائی که به دستور امیر 

1 - برگرفته از نوشته: مایکل ا کسورثی و رضا بیات
2 - نقل ازتاریخ سیاسی ارتش ایران نوشته پارسا بناب صص ۵ تا 12 منبع تاریخ نظامی ایران جلد دوم 

ص ۴۴9 و 10۵1 نوشته جمیل قوزانلو-
3 - ]درفرهنگ فارسی معین در معنی بنیچه آمده است: برای  این  که  قشون گیری هم  مثل مالیات بر 
پایه  اساسی  مستقر شود، بنیچه  مالیاتی را ماخذ دادن  سرباز هم  مقرر داشتند. خرج سفر سرباز تا 
محل اردوگاه و فرستادن  کمک خرج  برای سرباز و پادارنه  دادن به خانواده در مدت بودن او در سر 
خدمت، برعهده صاحب  بنیچه  )مالک( بود. دولت هم  جیره جنسی و مواجب نقدی در ششماهه  مدت 
خدمت به او می پرداخت که در ششماهه  مرخصی خانه نصف  می شد. حقوق  شش ماهه  مرخصی 
خانه این افواج به اسم شش ماهه  محلی در دستورالعمل )بودجه( هر والیت به خرج  می آمد. هر سال 
موقع  نوشتن دستور العمل هر والیت معین می کردند که هر والیتی چند فوج ساخلو )پادگان ( الزم دارد 
تا مصارف ششماهه سر خدمت آن ها در دستورالعمل والیت  پیش بینی شود. )فرهنگ  فارسی  معین ([
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کبیرساخته شده بودند تمرکز داشتند.
بخش های  به  درسال1850میالدی  نظامی  اصالحات  درنتیجه  نظامی  نیروهای 
متفاوتی تقسیم شد که به اسم - تومان بندی - معروف بود. طبق این تقسیم بندی کلیه 
نیروهای نظامی ایران به ده )10(- تومان- طبقه بندی می شدند. هر- تومان- به تفاوت 

از3 تا11هنگ را شامل می شد1. 

از دیگر اقدامات امیر کبیر ایجاد تاسیسات نظامی  و اسلحه سازی در تهران، تبریز، 
مشهد و اصفهان بود.

جلوگیری امیرکبیرازنفوذ روسیه و انگلیس درامور نظامی باعث شد که آن دو قدرت 
انگلیس  وزیرمختار  کنند.  امیرکبیرتوطئه  برداشتن  ازمیان  برای  متحدانه  استعماری 
یک سال بعد ازصدارت امیرکبیر درمخالفت با سیاست های مستقالنه او خواهان عزل 
امیر کبیراز صدارت می شود و درگزارش به لندن می نویسد: نه کفایت زیادی دارد و نه 
صاحب ذهنی روشن است او ]امیرکبیر[ به احتمال زیاد اصالحات با ارزشی از پیش 
نخواهد برد. آدم سرسختی است و تصمیم دارد به اندرزهای من و دولت انگلیس گوش ندهد2.  

درنهایت امیرکبیر دراثرهمدستی مرتجعین داخلی با تو طئه امپریالیست های روسیه 
وانگلیس از صدارت برکنار و به  کاشان تبعید می شود، و درآنجا به  دستور ناصرالدین 
شاه درحمام فین به  قتل می رسد. امیرکبیردرطول سه سال ویک ماه و بیست و هفت 
روز)از19اکتبر18۴8-27/مهر/1227تا1۶ نوامبر18۵1-2۵/آبان/1230( صدرات 
درسیاست  آنان  ودخالت  نفوذ  اعمال  از  روحانیون  مهارکردن  ضمن  توانست  خود 

جلوگیری کند و ارتش ایران را تجدید سازمان و گسترش دهد.

درسال 1879میالدی طبق یک قرارداد فی مابین روسیه تزاری و ایران یک هنگ 
بعداز  قاجاربود،  دربار  از  مامورحفاظت  که  هنگ  این  شد.  تشکیل  درایران  قزاق 
مدتی به  لشکر و به  دژارتجاع تبدیل شد و درسال1908میالدی )1287شمسی( همین 
لشکرقزاق به  فرماندهی سرهنگ لیاخف مجلس را به  توپ بست و استبداد صغیر را 

برکشور حاکم نمود.

 درسال 129۵شمسی )191۶میالدی( در زمان احمد شاه از آن جائی که او به نیروی 
قزاق و پلیس جنوب اعتماد نداشت»بریگاد مرکزی« را بوجود آورد. این نیروی تحت 
فرماندهی یک کمیته سه نفرشامل یک افسرسوئدی، یک افسر لهستانی و یک افسر 
از سلطنت مشروطه را برعهده داشت. تهران و حفاظت  امنیت  ایرانی وظیفه حفظ 

درانقالب1917  بلشویک  حزب  رهبری  تحت  روسیه  کارگر  طبقه  پیروزی  با 
مبادا  که  این  ازبیم  کنند  دنبال  آلمان  شکست  تا  را  جنگ  می خواستند  که  انگلیس ها 

1 - نقل ازتاریخ سیاسی ارتش ایران نوشته پارسا بناب ص 13 و 14 
2 - به پالمرستون  1۵ دسامبر 18۴9 – 2۴آذر1228- نقل ازکتاب امیرکبیر و ایران نوشته فریدون آدمیت ص202
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افکارانقالبی روسیه شده و  افسران روسی دستخوش  به فرماندهی  ایران  لشکرقزاق 
دامنه انقالب به ایران)که ازعمل کرد متفقین ناراضی بود( کشیده بشود صالح دیدند 
هرطورشده سرهنگ کلرژه فرمانده لشکر قزاق را که هوا خواه حکومت روسیه بود از 
کار بر کنارکنند. برای این منظور با سرهنگ ستاروسلسکی معاون فرماندهی لشکر 
قزاق که در گراندهتل سابق منزل داشت مذاکره کردند و او صالح کار را چنان دید که 
با کمک یکی از افسران دیگر روس این منظور را انجام دهد و خود او به  جای سرهنگ 
کلرژه فرمانده لشکر قزاق ایران شود، افسری که برای کمک در نظر گرفته شد از 
دوستان صمیمی سرهنگ ستاروسلسکی و فرمانده آتریاد همدان سرهنک فیالرتف بود.

 دراین موقع سربازخانه آتریاد همدان بیرون دروازه قزوین و»سرهنگ رضاخان« 
فرمانده گردان پیاده آتریاد بود. سرهنگ فیالرتف ] فرمانده مستقیم رضاخان وهمدست 
سرهنگ ستاروسلسکی[ سرهنگ رضاخان را به دفتر خود خوانده او را متقاعد کرد 
که دراجرای نقشه با او همکاری کند و صریحاً به او گفته بود که من فرمانده تو هستم 

و مسئولیت هر پیش آمدی به  عهده من خواهد بود1. 

بدنبال این واقعه»کمیته امور خاوری کابینه انگلستان )که مسائل مربوط به  شرق 
را بررسی می کرد و درباره آن ها تصمیم می گرفت( در جلسه سی ام دسامبر 1918- 
بعداز  جهان  اوضاع  به  بررسی  آتش بس(  اعالم  از  بعد  روز  ماه1297)چهل  دی   8
درایران  می توانست  اکتبر  انقالب  پیروزی  نتیجه  در  که  به  تغییراتی  ویژه  به   جنگ 
تمام  که  بودند  عقیده  براین  خاور  امور  کمیته  اعضای  تمامی  پرداخت.  آورد  بوجود 
این  نیروهای پراکنده انگلیسی اعم ازنیروهای خراسان، نیروی شمال ایران، نیروهای 
مستقردرعراق، وغیره - بی درنگ فراخوانده شوند و وظیفه جلوگیری ازخطر بالشویزم 
در ایران  به  عهده خود ایرانیان واگذار گردد. اما لرد کرزن وزیر خارجه انگلستان و 
رئیس این  کمیته معتقد بود که سیاست تخلیه ایران باید با دوراندیشی و از روی مطالعه  
صورت گیرد. لرد کرزن برای حفظ منافع خود درایران و مقابله با نفوذ بلشویک ها در 

منطقه  با دو مشکل اساسی مواجه بود: 

1 - حفظ نیروهای نظامی درشمال و شرق و جنوب ایران هزینه سنگینی دربرداشت 
که برُگرده مالیات دهندگان انگلیسی باید تحمیل می شد، که امکان پذیرنبود.

فقط  درایران  جهان   روزی  آن  احوال  و  دراوضاع  نظامی  نیروی  نگهداری   –  2
یک مفهوم و یک مقصد منحصر به  فرد می توانست داشته باشد و آن هم فراهم کردن 
مقدمات حمله به روسیه به قصد سرنگون کردن بلشویک ها درآن کشور. در راستای 
این سیاست بود که بعد از خاتمه جنگ جهانی اول و استقرار اولین حکومت کارگری 
در روسیه 1۴کشورسرمایه داری در یک اتحاد نا مقدس به کشور شوراها حمله کردند. 

1 -تاریخ مختصراحزاب سیاسی ایران- ملک الشعراء بهارجلد اول ص7۵
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ژنرال انگلیسی دنسترویل ماموریت داشت ازشمال ایران درجوارنیروهای روسیه سفید 
علیه ارتش سرخ شوروی وارد جنگ شود. او در کتاب خاطرات خود می نویسد: تنها 
رقیب نیرومند ما )انگلستان ( در ایران دولت روسیه است و چون آن دولت قهراً درحال 
انقالب است بریتانیا می تواند ازاین فرصت بهترین استفاده را نموده، یک دیکتاتوری 

نظامی نیرومند درایران بوجود آورد.

این دیکتاتور که درظاهر بسیارعظیم و درباطن آلت دست ما است باید تمام مقاصد ما 
را تامین کند. به  وسیله همین شخص باید درایران یک ارتش قوی و نیرومندی بوجود 
اساس  این  البته  ولی  لرزد  به  هنگام رژه زمین  آن  پای سربازان  ازصدای  که  آورد 
ظاهری بوده و رشته کارها باطناً در دست ما باشد تا اگر بریتانیای کبیر بنا به مقتضیات 
آراسته  این قشون  با یک اشاره کوچک  برآید  با روسیه از درصلح  سیاسی خواست 
و بنای پوشالی را ازهم بپاشد واگربالعکس خواستیم با روسیه به جنگیم با کمک های 
مادی و معنوی همین دولت را تقویت کرده و به جان روسیه بیندازیم1. همچنین وزیر 
یک  درایران  می کند  ایجاب  انگلستان  منافع  که  بود  نظر  براین  انگلیس  امورخارجه 
حکومت دست نشانده قوی با ارتش منظم و مدرن که بتواند ضمن حفظ منافع انگلیس 
دربرابر نفوذ کمونیست ها ایستادگی کند، شکل بگیرد. در پیشبرد این سیاست استعماری 
را  قزاق ها  کنترل  اکتبر،  کارگری  بعدازانقالب  بالفاصله  انگلیس  امپریالیسم  که  بود 
الدوله را برکرسی صدارت نشاند.  با اعمال فشار بردربار، وثوق  به دست گرفت و 
عمده کاری که وثوق الدوله شروع کرد، دستگیری افراد کمیته مجازات و به  تصویب 

رساندن قرارداد ننگین1919میالدی بود2. 

 نتیجه قرارداد1919میالدی که به  تصویب دولت وثوق الدوله رسیده بود  این بود که 
مالیه و قشون ایران زیرنظرمعلمین و فرماندهان انگلیسی قرارگیرند وقشون متحدالشکل 
شده ژاندارم و قزاق به  یک صورت درآیند و دو نفریکی»آرمیتاژ اسمیت« برای اداره 
مالیه و دیگر»ژنرال دیکسن« برای اداره قشون وارد ایران شدند3.  بر اساس تصمیم 

ژنرال دیکسن مقررشد نیروهای نظامی ایران در چهار بخش سازماندهی شوند:

ایرانی و۴7 صاحب منصب  1 - تفنگ چیان پلیس جنوب مرکب از۵۴00 سرباز 
انگلیسی و 190 صاحب منصب ایرانی و 2۵۶ صاحب منصب جزو انگلیسی و هندی، 

و مخارج این دسته قشون سالیانه هفت کرور تومان معین شده بود.
2 - دسته قزاق که عبارت بود از78۵۶ نفرقزاق درتحت حکم ۵۶ صاحب منصب 
یک  با  ایرانی  منصب  صاحب  و202  روسی  جزو  منصب  صاحب  و۶۶  روس 

1 - مجله خواندینها، سال دوازدهم- شماره 2۵ دوم آذرماه 1330 ص10 به نقل از روزنامه دیپلمات 
ایران نقل از ص89 رضاشاه وقشون متحدالشکل تحقیق و نگارش دکتر باقرعاقلی

2 - تاریخ مختصراحزاب سیاسی ایران- ملک الشعراء بهارجلد اول ص32
3- تاریخ مختصراحزاب سیاسی ایران- ملک الشعراء بهارجلد اول ص34تا 35
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مخارج1,915,000 تومان.
3 - دسته ژاندارم با صاحب منصبان سوئدی که عبارت بود از8۴00 نفر و مخارج 

آن در سال هفت کرور تومان بود.
۴ - بریگارد مرکزی و نظامی والیتی و امنیه و نظمیه و غیر هم ...

و تمام دسته های قشونی مذکور درفوق را با هم مخلوط ساخته قشونتازه ای به ترتیب 
ذیل تشکیل بدهند: 

1- یک دسته قشون3۶,000 نفر
2 - یک دسته قراسورانی )امنیه( به عده 12,000نفر

3- 8000 نفر افراد نظمیه )شهربانی(
4- یک دسته قزاق ۴000 نفری

مجموعا این قشون ۶0,000 نفر می شد و بودجه آن سالیانه 30 کرور تومان معین 
شده بود.]هرکرور معادل ۵00هزارتومان[1  

روز18مردادماه 1298)10 اوت 1919( وثوق الدوله نخست وزیرطی اعالمیه ای 
امضای قرارداد را اعالم کرد. درماده سوم قرارداد 1919آمده است: دولت انگلیس 
قوه  تشکیل  برای  را  جدید  سیستم  مهمات  و  منصبان  صاحب  ایران  دولت  خرج  به 
متحدالشکلی که دولت ایران ایجاد آن را برای حفظ نظم درداخله و سرحدات در نظر 
مهمات  و  ذخائر  و  منصبان  تعداد ضروری صاحب  و  عده  کرد؛  خواهد  تهیه  دارد 
مزبور به توسط کمیسیونی که از متخصصین انگلیسی و ایرانی تشکیل خواهد گردید 
و احتیاجات دولت را برای تشکیل قوه مزبور تشخیص خواهد داد معین خواهد شد. 

براساس این ماده دولت انگلستان هیاتی را به شرح زیر به ایران فرستاد:
General Dickson     1- ژنرال دیکسون

General Hudlestone     2- ژنرال هادلیستن
          Colonel Lamont  3- کلنل المونت

         Lt Colonel Moens  ۴- کلنل دوم موئن
       Lt Colonel Fraiser۵- کلنل دوم فریزر

   Lt Colonel Irvine Fortescue ۶- کلنل دوم فورتسکو
        Lt colonel Steele  7- کلنل دوم استیل

قرارداد1919صاحب  نظامی  کمیسیون  عضویت  نیزبرای  ایران  دولت  متقابأل 
منصبان زیر را معرفی نمود:

1- سردار مقتدر )امیر لشکرعبدالحمید غفاری(     از قشون

1- تاریخ مختصراحزاب سیاسی ایران- ملک الشعراء بهارجلد اول ص46 تا 47 
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2- سردار مدحت ) امیر لشکر عباسقلی جالیر(     از قشون
3- سردار همایون ) امیر لشکر قاسم والی (         از قشون

۴- سردار مخصوص ) او وارد قشون رضاخان نشد و نام وی محمد صادق وشهرتش 
سیسیان قره باغی بود.(                                  از قزاق خانه

۵- کلنل دوم عزیز هللا خان )سر لشکر عزیز هللا ضرغامی( از ژاندارمری
۶- کلنل دوم فضل هللا خان )سرهنگ فضل هللا آق اولی(     از ژاندارمری

7- ماژور علی خان )سرلشکر علی ریاضی(                  از ژاندارمری 

پیشنهاد کمیسیون در1۶0صفحه شامل30۶ماده و پنج فصل نوشته شد. کمیسیون در 
ابتدای امر اوضاع ایران را بررسی کرد. درفصل اول این طرح درباره مخاطرات 
خارجی و داخلی ایران، قوای نظامی موجود، قوانین و تشکیالت وسائل ارتباطیه و 
محصوالت مملکتی، وضعیت مالی درقسمتی که به قوای نظامی مربوط است. از نظر 

امپریالیسم انگلیس و مرتجعین داخلی  وظیفه  ارتش متحد الشکل عبارت بود از:
 1- محاصره دولت نوپای کارگری اتحاد جماهیر شوروی و در صورت لزوم حمله به آن 

2- جلوگیری از نفوذ افکار بلشویکی در ایران
3- سرکوب جنبش های آزادیبخش  مردم ایران 

درمورد منطقه خراسان کمیسیون مختلط با توجه به مخاطرات خارجی و وسائل برون 
مرزی بررسی کوتاهی درباره قوائی که بتواند درمقابل این مخاطرات ایستادگی و دفع 
حمله را بنماید تعیین کرده و می نویسد: ایالت پرثروت خراسان برای دولت مقتدری 
که متصرف بیابان ها و صحاری لم یزرع ماوراء خزر واقعه در شمال این ایالت است 
طمعه دل ربائی را تهیه می نماید مخصوصاً در زمانی که ثروت های معدنی خراسان 
کشف و استخراج شود. مقدار قوائی که ممکن است دراین صورت نسبت به  ایران 
سوق داده شوند مربوط خواهد بود به وضع تشکیالت دول متحده روسیه جدید. هرآینه 
چنین دولتی تشکیل یابد تصور نمی رود که قوای این دولت اقتدار تجهیزات و دیسپلن 
قشون امپراطوری قدیم را دارا باشند- آن چه ازدولت بلشویکی روسیه استنباط شده 
احتمال می رود بتواند یک عده 20000 الی30000 نفر با تجهیزات و لوازمات جدید 
ازاین طریق به  سمت ایران سوق دهند. درمورد مخاطرات داخلی درکلیات آمده است 
که مهمترین مسأله نظامی دراین موضوع حفظ انتظامات داخلی است1. اگرچه دراثر 
مترقی  نیروهای  مبارزات  و  ژاندارمری  آزادیخواه  افسران  واعتراضات  مخالفت  ها 
اسفند  ازکودتای  بعد  رضاخان  وظایف  از  یکی  اما  قرارداد1919لغوشد.  انقالبی  و 
او درسال1301یک شورای  بود.  سال1299شمسی پی گیری و اجرای کارکمیسیون 
قشونی تشکیل داد که چهارنفراز اعضاء آن عضو کمیسیون مطالعات نظام قرارداد 
1 - نقل از کتاب رضا شاه و قشون متحد الشکل – تحقیق و نگارش: دکتر باقر عاقلی از ص7۵ تا792
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1919بودند مانند سردارمقتدر، سردارمدحت، سرهنگ عزیز هللا خان و سرهنگ علی 
خان، بعدأ سردار همایون نیز وارد کمیسیون سردارسپه شد. از این تاریخ رضا خان 
با  قرارداد1919را  گام  به  گام  انگلیس  استعماری  پیشبرد سیاست های  درجهت  عمالً 
تصدی وزارت جنگ در زمینه ی نظامی پیاده کرد. ارتش متحدالشکل ابتداء متشکل 
از29300پرسنل در۵ لشکر سازمان داده شده بود. ازاین مجموعه یک لشکردر تمامی 

مناطق جنوب کشور و۴ لشکردر امتداد مرزهای شوروی مستقرشده بودند.

درسال 1319 ارتش ایران دارای 18 لشکر و یک تیپ مکانیزه شد. طبق آمارمرداد 
ماه 1320 پرسنل حاضر به خدمت ارتش ایران بالغ بر 1838۶3نفر بود. 

تشکیالت ارتش در سال ١۳2۰
ارتش ایران درسال 1320 دارای سه بخش نیروی زمینی،  نیروی هوائی و نیروی 

دریائی بود.

واحدهای رزمی نیروی زمینی دارای:
1- 11۶ گردان پیاده و چهار گروهان )سه گروهان پیاده و یک گروهان مسلسل(

2- ۴9 گردان سوار
3- 30 آتش بار 10۵ کوتاه، 27 آتشبارکوهستانی نمونه، چهارآتشبار7۵ صحرائی 
سوار، یک آتشبار کوهستانی، یک آتشبار پیاده انگلیسی، 9 آتشبار کوهستانی روسی، 

سه آتشبار ضد هوائی، 3 آتشبار1۵0 کرانه ای
۴- دوازده گردان مهندسی

۵- تیپ مستقل مکانیزه
۶- ۵۵2 وسیله مو توری

7- 272 دستگاه آبی

نیروی هوائی
درسال1300 نیروی هوائی با افتتاح دفترهواپیمائی تاسیس شد و درسال1301 اولین 
هواپیما ازشرکت یونکرس آلمان خریداری شد. تا سال1311 نیروی هوائی جزء نیروی 
تا سال 131۴تحت  نیروی هوائی مستقل شد و ستاد هوائی  بود. دراین سال  زمینی 
فرماندهی سرگرد نورد کیست سوئدی قرارداشت. درهمین سال کارخانه هواپیماسازی 
شهباز در تاسیسات نظامی دوشان تپه آغاز به  کار کرد. درسال های131۵ تا 1319 
هنگ  نام  به   تهران  هوائی  هنگ  پنجمین  و  تبریز  اهواز،  مشهد،  هوائی  هنگ های 
بمباران بوجود آمد. نیروی هوائی در سال1320 درمجموع دارای 283 هواپیما بود.

نیروی دریائی 
درسال1303 نیروی دریائی دربندرانزلی )پهلوی( وخرمشهرکه نام قدیمی آن محمره 
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بود، تشکیل شد. درسال 130۴ تعدادی ناوچه مین جمع کن از آلمان خریداری شد. 
نیروی دریائی درسال1320دارای بیش از10 ناو، تعدادی ناوچه، 20 کرجی موتوری 

و چندین کشتی و مین جمع کن دریائی بود1. 

مخالفت ها با رضا شاه درارتش 
ارتش متحدالشکلی که ازترکیب ژاندارمری و قزاق ها و بریگارد مرکزی بوجود آمده 
بود، عالوه برتضاد بین افسران ارشد ژاندارمری که ازابتدا با اهداف انقالب مشروطیت 
بودند،  قرارگرفته  ومرتجعین  مستبدین  درجانب  که  قزاق  نیروی  و  داشتند  هم آهنگی 
تضاد بین جمهوری خواهان با سلطنت طلبان را دربطن خود داشت و باعث قیام ها و 
مخالفت های می شد که مهم ترین آن ها بعداز به سلطنت رسیدن رضا شاه عبارت بودند از:

1- قیام پادگان مراوتپه و شورش پادگان سلماس ) به ص82 و83 مراجعه کنید(

2 – طرح کوتادی سرهنگ پوالدین: 

از  و  درآذربایجان  قزاق  نیروی  فرمانده ی  پوالدین  سرهنگ  اول  جهانی  درجنگ 
طرفداران سفت و سخت متحدین2 بود. و به   ارتش های آلمان وعثمانی کمک می کرد. 
سرهنگ پوالدین بعدازکودتای رضاخان درسال1299شمسی به  خدمت رضاشاه در 
ازکاخ  حفاظت  مأموریت  و  پهلوی  پیاده ی  هنگ  فرمانده ی  درخرداد 130۵  او  آمد. 

سلطنتی را به  عهده داشت.

پوالدین،  یاوراحمدخان  برادرش  به همراه  پوالدین  130۵سرهنگ  درشهریورماه   
یاوراحمد همایون، یاور روحاهلل خان مشگین قلم اجودان نظامی شاه ، نبی خان ساالری 
و بهروز بک ساالری )بودال( وسلیمان هایم )حئیم(نماینده کلیمیان دردوره پنجم مجلس 
توطئه  نظامی را می ریزد.  کودتای  دیگرعلیه رضاشاه طرح  ملی و عده ای  شورای 
کودتا توسط سفارت انگلیس کشف و به اطالع رضاشاه می رسد. به  دستور رضاخان 

تمام افراد به  جرم شرکت درکودتا علیه رضاشاه دستگیرمی شوند.

آقا  جعفرقلی  سرتیپ  ریاست  به   نظامی  دردادگاه  وسلیمان هایم  پوالدین  سرهنگ 
بیگلرپور و عضویت سرهنگ محمد محتشمی فرمانده تیپ دوم پیاده مرکز و سرهنگ 
ابوالقاسم گرانمایه فرمانده تیپ توپخانه مرکز در بهمن130۶به  اعدام محکوم می شوند. 
رضاشاه بعد از آن که سرهنگ پوالدین دردادگاه به  اعدام محکوم شد به  اعتبارسابقه 

سال ها دوستی، قبل از اجرای حکم به او پیغام می فرستد:

-  طلب عفو کن تا مانع از اعدامت شوم!

1 - برگرفته ازجزوه » سیاست نظامیگری رژیم ایران« از انتشارات کنفدراسیون محصلین و دانشجویان 
ایرانی- دائره فرهنگی سال 13۵2- ص7 تا1

2 - متحدین شامل: آلمان، ایتالیا، اطریش و مجارستان و امپراتوری عثمانی بودند.
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-  سرهنگ پوالدین جسورانه به رضاشاه پاسخ می دهد: صورت مسئله ساده است. 
شما کودتا کردید وگرفت. من کردم و نگرفت! دیگر ندامت طلبی و طلب عفو و بخشش 

چه محلی از اعراب دارد؟

سرهنگ پوالدین و سلیمان هایم در بهمن ماه 130۶در باغ شاه تیرباران و دیگرعامالن 
کودتا به حبس های طوالنی محکوم و زندانی می شوند 1. 

۳ - سازمان مخفی جوانان: 
محسن جهانسوزی فارع التحصیل رشته ی حقوق که افکار ناسیونالیستی داشت، رضا 
شاه را عامل انگلیسی ها می دانست و ادامه حکومت او را به زیان کشور می دید. او 
با چنین نظریه ای از ابتدای تحصیل در دانشگاه تهران در صدد بر آمد با ایجاد یک 
سازمان مخفی از جوانان تحصیل کرده و نظامیان، زمینه ای برای فعالیت های سیاسی 

و مبارزه علیه رضا شاه را فراهم سازد.

بعدازمدتی  توانست  افسری  دردانشکده ی  هنگام خدمت وظیفه   محسن جهانسوزی 
با چند تن از دانشجویان و افسران هم نظر خود در دانشکده افسری هسته ی مرکزی 
در  بود.  رژیم  علیه  مبارزه  و  مردم  بیداری  آن  هدف  که  آورد  بوجود  را  سازمانی 
پاییز1318سرلشگر یزدان پناه فرماند دانشکده افسری توسط فردی از گروه به فعالیت 
سازمان پی می برد. 87 نفر در رابطه با گروه توسط شهربانی دستگیر می شوند. در 
دادگاه نظامی 38 نفر به اتهام توطئه به اعدام و زندان محکوم شدند. محسن جهانسوزی 

درسن2۴سالگی در برابرجوخه ی اعدام با فریاد زنده باد ایران تیر باران شد2.  

قراردادهای دوجانبه نظامی ایران با کشورهای امپریالیستی
سیاست بیان فشرده اقتصاد است ازاین منظرکشورهای امپریالیستی برای حفظ منافع 
اقتصادی خود با بستن قراردادهای نظامی از یک طرف ضمن استفاده از نیروی کار ارزان 
منابع زیر زمینی را غارت می کنند و از طرف دیگر با سرکوب جنبش های کارگری و 
آزادی بخش تسلط سرمایه بر نیروی کار را تامین کرده و برای استمرار بخشیدن به چپاول 
هستی کشورهای استعمار زده، با تحمیل قانون کاپیتوالسیون )قانون مصونیت سیاسی( 
مستشاران خود را از تعقیب قانونی درمحل خدمت معاف می کردند. کشورهای انگلیس و 
امریکا قانون کاپیتوالسیون را در قراردادهای نظامی بسته شده، به ایران تحمیل کردند.

١-  قرارداد نظامی با انگلیس 
اولین قرارداد نظامی با انگلستان در10اوت 1919)18مردادماه 1298( بسته شد. 
هسته اصلی این قرارداد ایجاد ارتش متحدالشکل باهدف سرکوب جنبش کارگری و 

1 - برگرفته از نوشته علی هللا جانی / روزنامه جام جم، ش 3910 ، 2۴ بهمن 1392، ص  11
2 - برگرفته ازتاریخ سیاسی 2۵ساله ایران نوشته سرهنگ غالمرضا نجاتی ص ۴۵ تا ۴7
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کمونیستی، جلوگیری ازافکارسوسیالیستی درایران و درصورت امکان سرنگون کردن 
حکومت تازه استقرار یافته شوراها در روسیه، بود.

2- قرارداد نظامی با آلمان
در زمان نخست وزیری سردارسپه رضاخان درسوم آبان ماه 1302)2۶ اکتبر1923( 
آلمان  به  تفنگ سازی  کارخانه های  افزار و  دربارۀ هزینۀ جنگ  گفتگو  برای  هیأتی 
اعزام کرد و هیأتی دیگر را روانۀ چكسلواكی نمود. درنتیجه با كمك كارشناسان این دو 
كشوركارخانۀ باروت سازی و شیمیایی پارچین درسال 130۵شمسی و كارخانۀ تفنگ 
آباد و مسلسل  آباد درسال1307شمسی وكارخانۀ فشنگسازی سلطنت  سازی سلطنت 
به  قدرت  با  به  کاركرد1.  آغاز  و  دایرگردید  درسال1311شمسی  تپه  دوشان  سازی 
رسیدن هیتلر روابط ایران و آلمان به  مرحله جدیدی وارد شد. آلمان به  نحو چشم گیری 
درطرح صنعتی كردن ایران درگیرشد. بدون اغراق می توان گفت كه مبنای صنایع 
جوان ایران، ماشین آالت آلمانی بود؛ چرا كه قیمت مناسب و نیازمتقابل باعث شد كه این 
لوازم به  آسانی دراختیار ایران قرارگیرد. كارخانجات نساجی شمال كشور و كارخانۀ 
مهمات سازی پارچین نمونه هائی ازآن هستند. درسال های آخر دهه1930میالدی آلمان 
۵۵ درصد از ماشین آالت صنایع نساجی ایران را تأمین كرد و تقریباً تمام صنایع سبك 
را در انحصار خود گرفته بود. دولت آلمان تمایل پیدا كرد كه در زمینه های بنیان نهادن 
صنایع نظامی و تسلیح نیروی نظامی ایران سرمایه گذاری و فعالیت نماید. این تمایل 
ظاهراً برخاسته از شرایط و محدودیت های این كشور، به ویژه تهدید شدید تسلیحاتی 
پس از انعقاد قرارداد ورسای، بود تنگناهای متعددی كه در پی انعقاد این قرارداد برای 
صنایع نظامی آلمان پدید آمد، بسیار شدید و باز دارنده بود؛ بدین معنا كه حتی جلوی 

»مدل سازی تسلیحاتی« نیز از آلمان ها گرفته شد.     

اقتصادی  حیات  ادامۀ  امكان های  و  محمل ها  از  یكی  زمان  دراین  ایران  بنابراین 
آلمان، به ویژه اقتصاد نظامی آن باید تلقی و درنظر گرفته شود. افزون براین سابقۀ 
رابطۀ نظامی ایران و آلمان كه حتی به پیش از جنگ جهانی اول بازمی گشت وخرید 
سالح ازاین كشوراز سوی ایران زمینه های شروعی جدی تر و گسترش روابط نظامی 
)1940میالدی(1319شمسی  ازسال  آلمانی  آورد2.جاسوسان  بوجود  طرفین  بین  را 
تبلیغ  با  کارمی کردند.  اقتصادی  پروژه های  و  شناسان  باستان  پوشش  تحت  درایران 
افکار فاشیستی و با نهایت استفاده ازبرتری طلبی وشوینیسم حاکمان ایران توانستند 
با گسترش نفوذ سیاسی، اقتصادی و نظامی خود تعدادی ازافسران ارشد ارتش را به 
طرفداری ازآلمان جلب کنند. و یک سازمان وسیع جاسوسی درایران بوجود آورند. 
باشگاه  از  نقل  ص13  بی تا،  ج1،  هنر،  و  فرهنگ  وزارت   ... ملی  بنیادهای  صفایی،  -ابراهیم   1

BPdanesh.ir پژوهشگران دانشجو ایران
سیزدهم  سال  آینده   »1320 1299تا  سالهای  در  آلمان  و  ایران  نظامی  ازغندی»روابط  -علیرضا   1

BPdanech.ir13۶۶،ص ۵۵7)نقل از باشگاه پژوهشگران دانشجو ایران
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آلمان نازی سعی داشت از این طریق تمامی خاورمیانه را به زیر سیطره خود درآورد. 
این سازمان وظیفه داشت با کمک افسران ایرانی ضمن منهدم ساختن تاسیسات نفتی 
تحت کنترل انگلستان به محض رسیدن ارتش نازی به منطقه قفقاز تحت فرماندهی 
با  دراتحاد  و  بگیرد.  دست  به  را  سیاسی  قدرت  تهران  در  کودتا  با  زاهدی  فضل هللا 
آلمان علیه متفقین واردجنگ بشود. طرفداران آلمان درارتش ایران در دی ماه1319 
ایران«  با متفقین تشکیالت »نهضت ملیون  آلمانی جهت مبارزه  با کمک جاسوسان 
را بوجود آوردند. اعضای اصلی این جمعیت شامل: سرلشکرفضل هللا زاهدی فرمانده 
لشکر اصفهان، سید ابوالقاسم کاشانی، حبیب هللا نوبخت نماینده دوره سیزدهم مجلس، 
باتمانقلیچ، سرگرد انصاری، سرلشکرآق اولی، حسن بقائی و... بودند.  پس از شکست 
بعدازدستگیری  متفقین  درایران  آلمان  جاسوسی  شبکه  کشف  و  دراستالینگراد  آلمان 
آلمان در ایران[ به اسم و رسم170 نفر ازافسران نظامی  مایر]سرپرست جاسوسان 
یافتند.  دست  می کردند  همکاری  متفقین  علیه  آلمانی ها  با  که  ایرانی  وشخصیت های 
نوبخت  حبیب هللا  و  کاشانی  ابوالقاسم  آیت هللا  زاهدی،  فضل هللا  منجمله  زیادی  عده ای 

دستگیر و به فلسطین تبعید گشتند1. 

۳- قراردادهای نظامی با امریکا:
الف - پس ازاشغال ایران توسط نیروهای انگلیسی و روسی، امپریالیسم آمریکا با 
کرد.  فراهم  درایران  به سرعت  را  نفوذ خود  ایران زمینه  به  اعزام30هزار سرباز 
در زمان نخست وزیری قوام آمریکا توانست با استفاده ازموقعیت برترخود درجنگ 
ایران درسال1321   با  با بستن قرارداد نظامی  انگلیس  نفوذ  با پس زدن  جهانی دوم 
موقعیت خود را درارتش ایران محکم کند. طبق این قرارداد دوهیئت نظامی امریکائی 
به ایران روانه شد. وظیفه اصلی این دوهیئت نظامی احیاء مجدد ارتش متالشی شده 
ایران بود. سرهنگ نورمن شوارتسکف وظیفه جمع وجورکردن و سازمان دادن دوباره 
کردن  وآماده  انسجام  وظیفه  ریدلی  کالرنس  ژنرال  و  داشت  برعهده  را  ژاندارمری 
نمایندگان  نیروی زمینی برای سرکوب جنبش های کارگری و ملی را عهده دار بود. 
مجلس دوره سیزدهم هم درهمکاری همه جانبه با دولت قوام با تصویب قرارداد های 
نظامی و اقتصادی با امپریالیسم آمریکا تمام هستی ملت ایران را به دست مستشاران 
تدوین  درتاریخ1322/2/12با  اساسی  قانون  برخالف  قوام  دولت  سپردند.  آمریکائی 
الیحه ای در زمینه ی اقتصادی و با به تصویب رساندن آن درمجلس، اختیارات واردات 
دکتر  به  را  داخلی  محصوالت  فروش  و  تولید  پروانه  وصدور  کشور  صادرات  و 
میلیسپو مستشارمالی امریکا واگذارکرد. پی آمد عملی این الیحه ارتجاعی و ضد ملی 
برای مردم ایران این  بود که  بدهی دولت به بانک ملی برابر تراز نامه بانک در 
سال1323، مبلغ 271/30 ,370 ,۵07 ,۴ لایر بوده که نسبت به سال 1322 مبلغ  

1 - مامور مخفی هیتلر در ایران - اسماعیل رائین نقل ازتاریخ سیاسی ارتش ایران ص 3۵ و37
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333/7۵ ,۵3۵, ۶3۴ لایر افزایش داشته است1.  

ب - درزمان نخست وزیری ساعد در28مهرماه 1322)21 اکتبر19۴3( قرارداد 
آن زمان  تا  ایران که  آن ژاندارمری  بسته شد. برطبق  آمریکا  با  باردیگری  اسارت 
زیر مجموعه وزارت کشور بود، به فرماندهی شوارتسکف دراختیارافسران امریکائی 
قرار گرفت. متن قرارداد درسال132۶در روزنامه »قیام ایران« منتشرشد. درماده 
20 این قرارداد آمده است : وزیر کشور رئیس هیئت را که در سمت مستشار وزارت 
کشورعهده دار امور ژاندارمری است به ریاست کل تشکیالت ژاندارمری ایران برای 
مدت این قرارداد تعیین خواهد نمود و رئیس هیئت برهمه افسران ژاندارمری حق تقدم 
خواهد داشت. مشارالیه مستقیمأ عهده دارکلیه ی اداره و کنترل ژاندامری خواهد بود 
و حق خواهد داشت طبق مقررات انتصاب یا ترفیع یا تنزل یا اخراج هرخدمتگزار 
ژاندارمری را به وزیر کشور پیشنهاد و با تصویب ایشان به موقع اجراء بگذارد. مقام 

دیگری حق مداخله نخواهد داشت2.   

پایگاه  ایجاد  با  آمریکا  مارس19۴7،  از  ترومن  دکترین  اجرائی شدن  پی  -در  پ 
نظامی ARMISH)ارمیش( درایران، این کشور را به لیست کشورهای شرق مدیترانه 
اضافه نمود. وظیفه اصلی دکترین ترومن جلوگیری ازنفوذ شوروی درجهان به  ویژه 
درزمان  ترومن  دکترین  براساس  بود.  درایران  طوراخص  به   خاورمیانه  درمنطقه 
که  رسید  به امضاء  امریکا  با  می  نظا  در13مهر132۶قرارداد  قوام  وزیری  نخست 
به   که  بود  ماده  قرارداد شامل۴ فصل و2۵  این  آلن معروف شد.   – قرارداد جم  به 
روشنی استقالل ایران را نقض می کرد. درماده دهم فصل سوم این قرارداد آمده است: 
افسران آمریکائی مافوق کلیه افسران ایرانی که دارای درجه مشابه هستند، محسوب 
می شوند. ماده 12 این قرارداد حاکمیت مستشاران امریکائی را بر ارتش ایران قطعی 
می کند: رئیس هیئت مستشاران و اعضاء آن حق دارند برای انجام وظائف مندرجه در 
مواد 7 و8، کلیه واحدهای ارتش را بازرسی نمایند. افسران ایرانی که در راس این 
ادارات قراردارند، مکلفند، این بازرسی را تسهیل نمایند و مدارک و اسناد و نامه های 

ضروری را در اختیار بازرسان قرار دهند. 

درماده 19فصل چهارم دولت ایران موظف به  فراهم کردن وسائل نقلیه مستشاران 
به  قرارذیل می شود: درصورت ضرورت وسائل الزم از قبیل اتومبیل و هواپیما، در 
اختیار آنان خواهد گذارد... تعداد و نوع اتومبیل ها توسط وزارت جنگ آمریکا معین 
خواهد شد. عالوه براین یک هواپیمای آمریکائی و سرنشینان آن حق ورود به ایران و 

خروج از آن را خواهد داشت.

درماده 2۴فصل۴ آمده است: درکلیه مدت اعتباراین قرارداد و یا دوره تمدید آن، 
1 - نقل ازگذشته چراغ راه آینده است ص1۶7منبع روزنامه داد شماره ۴۵2 به تاریخ132۴/2/31

2 -  نقل از مجموعه مقاالت عبدالصمد کامبخش ص201 و202
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و  درسازمان ها  خدمت  برای  را  غیرآمریکائی  خارجی  هیچ  نمی تواند  ایران  دولت 
اداراتی که با ارتش رابطه دارند استخدام نماید. 

درباره ی این قرارداد روزنامه مردم درشماره ی 23۵ به تاریخ۴ دیماه 132۶زیرعنوان 
روز۶  وزیرسابق  نخست  قوام  آقای  می نویسد:   – وایران  امریکا  نظامی  پیمان   -
نظامی خطرناک  قرارداد  ایران  مجلس  اجازه ی  بدون  گذشته  اکتبر)دوشنبه 13مهر( 
آلن سفیر امریکا امضاء نموده اند. دراین قرارداد  آقای جرج  با  و اسارات آوری را 
تصریح شده است که دولت ایران تمام اسرار و اطالعاتی را که برای اجراء ماموریتی 
که افسران امریکائی به  عهده دارند الزم است دراختیاراین هیئت خواهد گذاشت و این 
امر با اجازه ی وزیر جنگ ایران صورت خواهد گرفت. و نیز قرارداد برای مستشاران 
نظامی امریکا حق انحصاری درامر ارتش ایران را می شناسد و قید می کند که دولت 

ایران جز با اجازه ی دولت امریکا حق ندارد مستشارانی از دول دیگر استخدام کند1.

 تصویب مواد19 و2۴ که اسارت بارتر از قراردادسال1919میالدی بود روند نیمه مستعمره 
شدن ایران را که با قراردادهای ترکمانچای و گلستان شروع شده بود تشدید وتسریع کرد.

ت – درسال 1329شمسی)19۵0میالدی( درسفر محمد رضا شاه به آمریکا قرارداد 
نظامی  مستشاری  همکاری  گروه  آن  ومتعاقب  شد  بسته  متقابل«  دفاعی  »همکاری 
Maag )مگ( بوجود آمد. قرارداد مگ ایران را ملزم می کرد درمقابل دریافت سالح 
برای ارتش، عالوه بر دراختیار گذاردن  پایگاه،  منابع و مواد خام مورد احتیاج صنایع 
امریکا را تامین کند. برطبق این قرارداد تعداد مستشاران امریکائی درارتش ایران دو 

برابرشدند.

جناح بندی های درونی در ارتش ایران در سال ١۳۳۰
ارتش چهار  در زمان نخست وزیری دکترمحمد مصدق )1330شمسی(در درون 

گروه با اختالفات و منافع طبقاتی متضاد و درتقابل هم قرارگرفته بودند:
1- سرسپردگان امپریالیسم انگلیس،

2- عامالن و مزدوران امپریالیسم آمریکا
3- پرسنل مهین پرست، که ازمصدق ونیروهای ملی هواداری می کردند،

۴- افسران و درجه داران هوادارحزب توده ایران. 

١- عامالن انگلیس در ارتش ایران:
شناخته ترین  داشت.  را  باال  دست  درارتش  انگلیس  اسفند1299  سوم  کودتای  از 
آرا(  سپهبد علی رزم  و  اولی  آق  ارفع، سرلشکر  )سرلشکر حسن  جناح  عناصراین 
بودند. حسن ارفع درسال های1323و132۴شمسی ریاست کل ستاد ارتش را برعهده 

1 -  نقل از مجموعه مقاالت عبدالصمد کامبخش ص202 و203
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داشت. بعد از حسن ارفع سرلشکر آق اولی رئیس کل ستاد شد. دراین ایام رزم آرا 
وحسن ارفع بازنشسته شدند. درسال132۴شمسی به درخواست قوام، رزم آرا دوباره 
آذربایجان و کردستان  به خدمت گمارده شد. او که درسال های2۴و2۵ دراوج جنبش 
درپنجم  داد.  بیشمارانجام  جنایات  آزادیخواه  افسران  علیه  بود  ارتش  ستاد  کل  رئیس 
عنصرسرشناس  آرا،  رزم  سپهبدعلی  گرفت.  وزیری  نخست   فرمان   ،1329 تیرماه 
دولت استعماری انگلیس هنگامی كه به  نخست وزیری كشور رسید با ملی شدن صنعت 
نفت ایران به  شدت مخالفت می کرد و قصد داشت با سركوب نهضت مردم، تا جایی كه 
ممكن است به اربابان خود خدمت كند. خیانت ها و انحرافات علنی رزم آرا در سیاست 
و امورمملكتی سبب شد تا مردم به  مخالفت جدی و صریح  با او بپردازند. سرانجام 
وی در شانزدهم اسفند1329 ترور شد. او در زمان نخست وزیری با الیحه ملی شدن 
صنعت نفت که توسط دکتر مصدق مطرح و به تصویب رسیده بود، مخالف بود1.  با 
ترور رزم آرا و بازنشسته شدن تعدادی از افسران ارشد هواردار انگلیس، از دامنه ی 

نفوذ انگلستان رفته رفته کم و درمقابل نفوذ آمریکا درارتش ایران افزایش یافت.

2- عمال آمریکا در ارتش ایران: 
با شکست انگلیس در تمام جبهه های جنگ، امریکا وارد جنگ شد. ورود امریکا به 
جنگ و شکست آلمان درجبهه استالینگراد پایان جنگ و شکست آلمان را قطعی کرد. 
از  و  انگلستان  درامپراطوری  آفتاب  با غروب  بود  مترادف  یکسو  از  آلمان  شکست 
دست دادن مستعمرات ازجانب دیگرجانشین شدن امپریالیسم امریکا در جایگاه سرکرده 
انگلیس مجبوربود بخش مهمی از مناطق تحت  امپریالیسم  جهان سرمایه داری بود. 
تصرف خود را به امریکا واگذار کند. با عقد قرارداد نظامی امریکا با ایران در زمان 

نخست وزیری قوام درسال1321شمسی جناح آمریکائی در ارتش2.  

با نورمن شواتسکف سرپرست  زاهدی بعد از جنگ از تبعید به ایران برگشت و 
و فرمانده ژاندارمری ایران دربسط  نفوذ آمریکا در ارتش همکاری کرد. عده ای از 
افسران ارشد از جمله سرهنگ نصیری، سپهبد شاه بختی، سرلشکرمعینی، سرهنگ 
هوائی محمد خاتمی و...زیر نظر شواتسکف و زاهدی علیه دولت مصدق  به فعالیت 

براندازی مشغول شدند. 

۳- پرسنل ملی و طرفدار مصدق: 
یکی از اصول مهم انضباطی درارتش های بورژوازی که از خالقیت پرسنل ارتش 
و  بدون چون  اجرای  و  کورانه  کور  اطاعت  می کند  جلوگیری  ملی  ازمنافع  دردفاع 
سرمایه داری»چرا  درارتش های  معروف  قول  به   می باشد.  مافوق  دستورات  چرای 

1 -  برای اطالع بیشتر به نخست وزیران ایران نوشته دکترباقرعاقلی ص۶90تا701 مراجعه کنید
2 - روزنامه کیهان2۴ بهمن1321نقل از تاریخ سیاسی ارتش ایران ص۴0 یونس پارسابناب



327

جنبشطبقهکارگراریان

وجود ندارد«، اعمال سیاست اطاعت کورکورانه و تبدیل پرسنل ارتش به انسان های 
بیگانه از خود و فرمانبردار ازدستورات مافوق بدون چون و چرا اصل تخطی ناپذیری 
است. انظباط و اطاعت کورکورانه در تضاد با گرایش جستجوگری انسان و آگاهی 
پدیده ی اطاعت  این منظر  از  اجتماعی است.  پدیده های طبیعی و مسائل  از  او  یافتن 
کورکورانه در فاصله ی سال های1320تا کودتای 28مرداد1332در نتیجه مبارزات 
ضد امپریالیستی و آزادیخواهانه طبقه کارگر و مردم زحمتکش به دفعات از طرف 
تعدادی از سربازان، درجه داران و افسران مترقی و انقالبی نادیده گرفته شد. دراین 
سال ها عده ای از پرسنل ارتش در دفاع از خواست مردم و منافع ملی به  حمایت از 
دولت مصدق برخاستند. یکی ازافسران ملی که تا پای جان از سیاست های آزادیخواهانه 

مردم و دولت مصدق دفاع کرد، سرتیب محمد افشارطوس بود. 

بنا بگفته منابع دولتی اول اردیبهشت ماه سال1332افشارطوس درتهران مفقود می شود. 
شش روز بعد فرمانداری نظامی تهران جریان امر را به  شرح ذیل به  اطالع عموم 
رسانید: متاسفانه بر اثر تحقیقاتی که مامورین ارتش و شهربانی به  عمل آورده اند معلوم 
شد عده ای که اسامی آن ها بعداً افشا خواهد شد، تیمسارسرتیپ افشارطوس را درمنزل 
حسین خطیبی درخیابان خانقاه غافگیرنموده و به  خارج تهران برده و به  قتل رسانیده اند.

اما مخالفین دولت و ارازل و اوباش وابسته به  درباراعالمیه را دروغ، تهمت، توطئه 
می نامند. لذا فرمانداری نظامی اعترافات و اقایر متهمین را که به  خط خودشان نوشته 

بودند دراختیار مطبوعات قرار داد1. 

با این که براساس گفته های بازداشت شدگان قاتالن اصلی افشارطوس کامأل مشخص 
و  دستگیرنشد  بود،  شکارشاهپورعلیرضا  همپای  که  این  دلیل  به   بلوچ  سرگرد  بود، 
زاهدی با موافقت آیت هللا کاشانی رئیس مجلس و به  وسیله میراشرافی به  مجلس آورده 
شد و به  بهانه نداشتن»امنیت« درآنجا متحصن گردید و کاشانی به  گرمی از او استقبال 
نموده و از مزاحمت هائی که تا کنون برای وی فراهم شده اظهار تاسف کرد و خدمات 

او را به  نهضت ملی ایران ستود1. 

پرسنل ملی هوادار جبهه ملی درارتش با این که از لحاظ  نیرو به  ویژه درنیروی هوائی از 
کمیت باالئی برخورد بودند ولی به  علت عدم قاطیعت دکتر مصدق درمقابله با توطئه های 
دربار و عوامل امپریالیست ها نتوانستند درمقطع 28مرداد اقدامی علیه کودتا بکنند. 

۴- افسران ودرجه داران هوادارحزب توده ایران:
حزب  شکل گیری  زمان  از  وسوسیالیستی  طلبی  عدالت  آزادیخواهی،  تفکر  شیوه 
یافت.  رویش  و  پیدایش  نظامی  نیروهای  دربین  و  درسال1283درجامعه  دمکرات 

1 -  کیهان شماره 2978- 32/2/6 نقل از کتاب گذشته، چراغ راه آینده است ص۵98
2 -  کیهان شماره 298۴-32/2/1۴نقل از گذشته،...ص۵99
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مبارزات  درتیرماه1299بربستر  ایران  کمونیست  کنگره حزب  نخستین  برگزاری  با 
برابری طلب درسراسرکشورموضوع روز  و  آزادیخواه  افسران  قیام  طبقاتی وملی، 
شد. قیام خیابانی و تاسیس ارتش ملی درآذربایجان، قیام خداوردی درشمال و شرق 
با هدف  افسران ژاندامری  از  تقی پسیان عضوحزب دموکرات  قیام محمد  خراسان، 
براندازی سلطنت و برقراری جمهوری درخراسان ، قیام سرگرد الهوتی درآذربایجان، 
درسال130۴شمسی،  باوند  لهاک  ستوان  رهبری  به   خراسان  تپه  مراوه  پادگان  قیام 
شورش سربازان پادگان سلماس درسال 130۵شمسی از نمونه های برجسته مبارزات 

پرسنل ارتش علیه ارتجاع حاکم و امپریالیسم انگلیس بودند. 

گسترش  سیاسی،  زندانیان  آزادی  شهریور،  درسوم  رضاشاه  دیکتاتوری  سقوط 
جنبش های اجتماعی و فعالیت های دمکراتیک و ضد فاشیستی نیروهای سیاسی، ایجاد 
و رشد  بیداری  باعث  کارگری  تشکل های سراسری  ایران و شکل گیری  توده  حزب 
افکار انقالبی و ضد امپریالیستی تعداد بیشتری از مردم و پرسنل جوان در ارتش شد.  

فرار فرماندهان ارشد ارتش شاهنشاهی از جبهه های جنگ و دزدیدن اموال لشكرهای 
تحت امر، باعث نفرت افسران مترقی و ملی از آنان و دلیلی شد که افسران جوان و 
آزادیخواه پابند به  اطاعت کورکورانه از شاه و فرمانده هان وابسته به بیگانگان نباشند. 
درچنین شرایطی بود که افسران برابری طلب و ضد امپریالیست جذب حزب توده ایران 
می شوند وسازمان نظامی حزب توده براساس اسناد کتبی حزبی درسال1323شمسی 

توسط عبدالصمد کامبخش، عزتاهلل سیامک و خسرو روزبه ایجاد می شود.

 سازمان نظامی درآغاز فعالیت خود وظیفه داشت با بررسی مسائل درونی ارتش 
طرفداران  دهد.  گسترش  را  خود  ارشد صفوف  افسران  سیاسی  ازنظرات  آگاهی  و 
حزب توده درارتش مواقعی که رژیم ارتش را برای سرکوبی مخالفان معترض اعزام 
می کرد، با بیان این که وظیفه ارتش دفاع ازمرز و بوم و استقالل ایران است نه  سرکوب 
مردم، نظامیان مخالف سرکوب را شناسائی و سپس جذب سازمان نظامی می کردند.

تمایالت  كه  روسیه  و  دراروپا  کرده  تحصیل  افسران  از  دیگرتعدادی  روایتی  به 
ماركسیستی داشتند ازهمان آغازفعالیت حزب توده، به دفتر حزب رفت و آمد می كردند. 
این نوع تماس ها از لحاظ مخفی کاری برای افسران اصولی نبود. بدین لحاظ حزب ضمن 
اعالم ممنوعیت این كار، افسران را در یك حوزه حزبی جدا گانه سازماندهی كرد وهسته 
اولیه تشكیالت نظامی حزب با شرکت سروان محمد آگهی، سروان ابوالحسن رحمانی، 
سرهنگ عبدالرضا آذر، سرگرد علی اکبراسکندانی و سروان مراد رزم  آور بوجود آمد. 

سرهنگ آذر دردانشکده افسری در جذب دانشجویان و افسران به حزب نقش اساسی 
داشت. اوتوانست درسال1323خسرو روزبه، ستوان ابوالحسن عباسی، سروان یوسف 
مرتضوی، ستوان احمدعلی اعتماد را که از افسران شجاع و مخالف مناسبات ارتجاعی 



329

جنبشطبقهکارگراریان

نظامی،  اعضای  افزایش  با  کند.  حزب  نظامی  تشکیالت  جذب  بودند  برارتش  حاکم 
حزب توده، ضرورت سازماندهی ویژه آن ها را، در دستور کارحزب قرارداد. زیرا 
نوع فعالیت نظامی و شیوه عضو گیری آن ها با روش فعالیت ها و چگونگی عضوگیری 
حزب توده تفاوت هایی داشت و درانجام آن باید ظرافت های ویژهای به کاربسته میشد. 
جدا از حزب توده فراهم  تأسیس سازمانی نظامی نسبتاً  به تدریج، زمینه  بدین گونه 
هیئت  نظامیان،  تشکیالت  اداره  برای  که  انجامید  بدان  رایزنی ها  تماس ها  نتیجه  شد. 
اجرائی های برگزیده شود. درپی این تصمیم سرهنگ عبدالرضا آذر، سروان خسرو 
روزبه، ستوان احمدعلی رصدی اعتماد، سروان یوسف مرتضوی، ستوان عبدالحسین 
آگاهی، ستوان هوشنگ طغرایی و سروان محمد باقر آگهی به عنوان نخستین هیئت 

اجرایی سازمان نظامیان حزب توده برگزیده شدند.

از سوی هیئت اجرایی، سرهنگ آذر برای اداره کمیسیون تشکیالت، سروان روزبه 
تعیین  مالیه  کمیسیون  اداره  برای  تبلیغات و سروان مرتضوی  کمیسیون  اداره  برای 
شدند. عبدالصمد کامبخش به عنوان مسئول سازمان نظامیان و رابط هیئت اجرایی با 

کمیته مرکزی حزب توده فعالیت می کرد.1

اردشیر آوانسیان ایجاد سازمان نظامی حزب توده را چنین شرح می دهد: دراوایل 
سال19۴1میالدی ]1320شمسی[ سازمانی از افسران نداشتیم ولی گروهی از رفقای 
زیر با حزب ما تماس گرفته بودند که عبارت بودن از آدیش نیا، علی علوی، سرهنگ 
بدین  پیدا می کردیم   نیا کم کم ما ازهمه جا رفیق و دوست  آدیش  آذر و برادردیگر 
وسیله چند افسر دور ما جمع شدند. ازآن جمله بودند رحمانی که از قدیم می شناختیم، 
دانشجوی حزبی مسکو بود و بعد آمده بود به ایران و حاضرنشده بود درحزب کارکند 
دست آخر در دوران قبل از شهریور او افسر هواپیمائی شده بود. او به  ما نزدیک شد 
و- آگاهی- را هم با خود آورد و آگاهی هم افسرهواپیمائی بود و درکشتار آذربایجان به 
 قتل رسید. کم کم عده ای افسر جمع  شد و ما بنای سازمان افسری را گذاردیم. حدود دو 
سال من با سازمان تماس داشته و با آن ها کار می کردم. وقتی کامبخش از باکو برگشت 
خود من به او پیشنهاد کردم دراین سازمان کار کند. درادامه خاطرات آوانسیان آمده 
است: افسران بیشتر از طبقات متوسط بودند و قطعاً احساسات ملی درآن ها قوی تر و 
تمایالت ضد امپریالیستی نیز کم نبود. از این حیث زمینه کار ما خوب بود. اما آیا تمام 
کاردرست انجام می شد ؟ ما به  یک موضوع زیاد توجه نداشتیم که نفوذ در واحدهای 
اصلی ارتش یعنی سربازها بود. مثالً درهواپیمائی که مهم است ما نفوذ زیادی داشتیم. 
بهتربگویم درمحاکمات  یا  ارتش  دردادستانی  نداشتیم.  نفوذی  درقسمت زرهی چندان 
ارتش نفوذ داشتیم. این خود بد نبود چرا که درسال های بعد که حزب را غیر قانونی 

اعالم کردند این رفقای درمحاکمات ارتش خیلی از رفقای ما را نجات دادند2. 
1 - نقل از سایت مطالعات ایران موسسه تاریخ معاصر

2 -  خاطرات اردشیر آوانسیان ص 2۴9 و2۵0
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پس از تسلیم آلمان در آپریل19۴)10 اردیبهشت 132۴( سرلشکر ارفع رئیس ستاد 
آزادیخواه  افسران  اخراج  باهدف  بعدی(  آریانای  منوچهری)سپهبد  و سرهنگ  ارتش 
و مخالف رژیم ازارتش، حزب نهضت ملی را ایجاد کردند. افسرانی که ازعضویت 

خودداری می کردند درمعرض تعقیب و درلیست تبعیدی های جنوب قرارمی گرفتند.

اردشیر آوانسیان درخاطراتش مینویسد: روزی به ما خبر رسید که عده ای از افسران 
ما ازجمله سرهنگ آذرازطرف ستاد ارتش ماموریت یافته اند که به جنوب بروند. تعداد 
رفقا شاید درحدود ده نفرمی شد. معنی سیاسی این کار سوء ظن دولت نسبت به آن ها و 
اولین قدم دولت بود و معلوم نبود قدم دوم دولت چه خواهد بود. ما بدون کوچک ترین 
تردید و تزلزلی به فکرنجات این افسرها افتادیم تا نگذاریم آن ها درجنوب درمنطقه نفوذ 

انگلیس ها که معلوم نبود چه بالئی برسرآن ها بیاید باقی بمانند. 

تصمیم ما آن بود که بدون معطلی بعداز جلسه، آذر از کار ارتش خارج و تا دستور 
ثانوی پنهان شود، به عالوه باید شبانه بدون کوچک ترین وقفه سایر رفقا را هم به هر 
قیمتی که شده پیدا کرد و به آن ها اطالع داد که دستور این است که همه شان از کار 
خارج تا دستور مجدد پنهان شوند. مأمور اجرای این کار کامبخش و آذر شدند این 
تصمیم جدی و فوری بود. منظور ما این بود که این عده را پنهان نموده و ازچنگ 
آن ها  نقش  بفرستیم،  آذربایجان  به  را  آن ها  و  نموده  مذاکره  هم  بعد  و  دشمن خالص 
درتربیت سربازان دمکرات آذربایجان می توانست مهم باشد. بارها قبل از این تصمیم 
آذر با من مذاکراتی در این زمینه داشت. معلوم بود که ارتش شوروی می بایستی ایران 
را ترک کند همه ما دراین فکر بودیم که بایستی کاری کرد. چرا؟ برای اینکه اگر 
باید مواضعی  قتل عام خواهد کرد. پس  به  ارتجاع مبادرت  بماند  این شکل  به  وضع 
موضوع  این  دراطراف  ازاین ها  بیش  بودند  نظامی  که  دوستانش  و  آذر  گرفت.  را 
فکرمی کردند، آنها می دانستند که اگر شوروی ها بروند ارتجاع قتل عام خواهد کرد و 

درجه اول افسران را خواهد کشت.

 آذر بارها با من ]اردشیر[ مالقات و پیشنهاد کرد که دریک محلی شورشی برپا 
کنیم، قیام کنیم و حکومت را به  دست گیریم. مدت های مدیدی این فکراز کله اش بیرون 
نمی رفت و درهرمالقات تکرارمی کرد. با این که کوشش کردم او را قانع بکنم ولی 
موفق نمی شدم. اردشیر به آذر گفت من هم خوشم می آید از جائی شورشی راه بیندازیم 
و حکومت را به  دست گیریم. اما باید وضع را خوب سنجید، تناسب قوا را حساب 
کرد. ما از یک جائی چنین عملی را شروع کنیم این قضیه توسعه خواهد یافت، پای 
امپریالیست ها به  میان کشیده خواهد شد وطبیعی است که شوروی ها هم وارد معرکه 
خواهند شد. چطوراین قیام کوچک را یک جانبه به حساب آورد؟ بایستی با سیاست 
بین المللی ما وفق دهد درغیر این صورت حادثه طلبی و ماجراجوئی خواهد بود. اما 
او می دید که عملی درهیچ جائی دیده نمی شود و نگرانی او ساعت به ساعت بیشتر 
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می شد. عیب بزرگ ما آن بود که همیشه منتظر بودیم ببینیم »دیگران و دوستان«1 
چه می گویند. کوشش نمی کردیم ما هم دالئل خود را بیاوریم یا بنویسیم. به  طور کلی 
رهبری دسته جمعی ما این عیب بزرگ را داشت. اگر ازخود فعالیت و جدیت نشان 
می داد شاید تا حدودی می توانست مفید واقع شود. تازه اگر نتیجه هم نمی داد القل ما 

وظیفه خود را انجام داده بودیم. 

درتقابل با نظر رهبری حزب، تعدادی از افسران سازمان نظامی حزب براین نظر 
شدند که پایه های اجتماعی و بدنه حزب ازعناصر انقالبی تشکیل شده و خواست انقالبی 
دارند ولی رهبری حزب را عناصر سازشکار، جاه طلب و مقام پرست اشغال کرده اند، 
درچنین شرایطی نباید منتظراقدامی ازجانب حزب ماند بلکه باید باعمل انقالبی بدنه 
حزب را به دنبال خود کشید و رهبری را درمقابل عمل انجام شده قرارداد. اردشیر 
آوانسیان درخاطرات خود می نویسد: آذر سرخود دستوری را به خراسان داده و مضمون 
تلگراف بدین قرار بوده که »زنگ زده شد« یعنی دستورصادر شد، شروع کنید. عده 
ای ازافسران خراسان وعده ای هم از تهران به آنجا رفته و قیامی درشهر برپا می کنند 
و این عده افسر به ترکمن صحرا عزیمت نموده و آنجا نیزعده ای را با خود همراه 
می کنند که داستان غم انگیزی پیش می آید و سرگرد اسکندانی و دیگران کشته می شوند.

حزب دستور می دهد که دست نگاه دارید و آن ها را در ترکمن صحرا نگاه می دارند 
تا به موقع مناسب به تبریز بفرستند. ضمناً آذر حقه زده، بدین معنی که به رفقای افسر 
گفته که »من ایرج اسکندری را دیدم و به او درباره قیام پیشنهاد کرده ام و او موافقت 
با کامبخش  آذر نیک می دانست که از طرف سازمان افسری فقط  کرده است« اوالً 
من  باشد.  گرفته  تماس  باب  دراین  ایرج  با  نمی بایستی  او  ثانیاً  دارد.  تماس  من  و 
]اردشیر آوانسیان[ نمی دانم حرف های ایرج دقیقاً چه بوده قدرمسلم آن است که ایرج 
نمی توانسته به نام هیأت اجرائیه یا کمیته مرکزی نقشه آذر را تأئید کند. پس بی شک 
گناه به گردن آذر است. بعدها در ترکمن صحرا به تمام افسران قیام کننده ابالغ شد که 

این، دستورحزب نبوده است2. 

اما ایرج اسکندری درباره قیام افسران خراسان درخاطرات خود می نویسد: یک شب 
سرهنگ آذر و دانش)افسر ارتش با درجه سروانی( درشمیران پیش من آمدند و گفتند 
که ما می خواهیم درگرگان یک رشته از پادگان ها خلع سالح کنیم. علت و نتیجه این کار 
پرسیدم. گفتند چون ارفع )رئیس ستاد ارتش( به عده ای از ما مشکوک شده و می خواهد 
ما را به شهرهای مختلف تبعید کند ما ناچاریم این کار را بکنیم. به  عالوه این خودش 

یک کاری است تا بعد ببینیم چه می شود.

من با تصمیم آن ها مخالفت کردم وگفتم مسئله را باید با کمیته مرکزی درمیان بگذارم. 
1 - منظور از- دیگران و دوستان- کمینترن و شوروی می باشد

2 - برگرفته ازخاطرات آوانسیان ص2۵۴ تا 2۵۶
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فردای آن روز سرهنک آذر با لباس شخصی به کلوپ حزب آمد که من نتیجه را به او 
بگویم. من مسئله را در کمیته مرکزی مطرح کردم و رفقا به اتفاق آراء مخالفت کردند. 

کامبخش به علت مسافرت به قزوین دراین جلسه کمیته مرکزی حضور نداشت.

راه  خراسان  به  طرف  تهران  از  اتوبوس  یک  با  افسرها  روز  بعدازآن  شب  دو 
می افتند. از قرار معلوم دراین دو روز کامبخش از مسافرت برمی گردد و پس از تماس 
با سرهنگ آذر برای افسران اتوبوس تهیه می کند و آن ها را روانه می کند. بدون شک 
کامبخش این تصمیم را با موافقت و به  دستور مسئولین کا.گ.ب گرفته بود و اقدام کرده 
بود. اما پس ازشکست»قیام« کامبخش ازمن پرسید تو با اقدام افسران موافقت کرده 
بودی؟ ایرج درجواب می گوید: نه تنها من بلکه کمیته مرکزی مخالف اقدام افسران بود 

و به آذر و دانش نظرمخالف کمیته مرکزی گفته شده بود1.

 ابراهیم زند وزیر جنگ ۴روزبعد)28مردادماه132۴( قیام افسران خراسان درجلسه 
غیرعلنی مجلس به نمایندگان رویدادهای خراسان را این چنین توضیح می دهد: الساعه 
نیز به  وسیله ی تلفن به من اطالع دادند که این عده درمراوه تپه خودشان را بازرس 
معرفی کرده و اسلحه ی یک اسواران را که درحدود120نفربوده اند نیزگرفته اند. به  
عالوه افسران این اسواران به این عده ملحق شده اند. به  طوری که اطالع  پیدا کرده ایم 
درترکمن صحرا دوهزار ترکمن مسلح هستند که این افسران قصد دارند به آن ها ملحق 
قیام  سرکوب  برای  نیرو  اعزام  به  اقدام  مجلس  اجازه  با  محسن صدر  دولت  شوند. 

کنندگان می کند.

قیام افسران لشکر8 خراسان به  رغم همراهی مردم منطقه با قیام کنندگان و مبارزه 
سرسختانه به  علت عدم حمایت حزب از آن درشهریورهمان سال سرکوب می شود. با 
سرکوب قیام افسران خراسان روزبه  مخفی می شود. او دردوران مخفی کتاب اطاعت 
کورکورانه را علیه سیستم انضباط حاکم برارتش می نویسد و ازطرف حزب تحت نام 

»ستخر« )سروان توپخانه خسرو روزبه( منتشرمی شود. 

بنوشته کامبخش»قیام کنندگان دراثر بی احتیاطی هائی غافلگیرشدند. هنگام رسیدن به 
 دشت گرگان درمعرض شلیک ژاندارمری و پلیس که درکمین آن ها بودند قرارگرفتند. 
دراین برخورد سرگرد اسکندانی، ستوان یکم شهبازی، ستوان یکم نجدی، ستوان یکم 
مینائی، ستوان یکم نجفی، سرجوخه بهلول، سرباز قره وشی به شهادت رسیدند. از 
باقی ماندگان عده ای متواری شدند وسپس به  جنبش آذربایجان پیوستند و برخی دیگر 
دستگیر و زندانی شدند، ولی پس از محاکمه با کمک حزب توده ایران توانستند از 

زندان بگریزند2.

1 - نقل از خاطرات سیاسی ایرج اسکندری ص221و222
2 - نظری به جنبش کارگری وکمونیستی درایران ص21۴
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توطئه مرتجعین و از دست رفتن فرصت های استثنائی 
کارگران  به  ویژه  کارگر  طبقه  ومبارزات  درآذربایجان  ملی  جنبش  اوج گیری  با 
و  ساعد  دولت های سهیلی،  ناکامی  و  وانگلیس  ایران  نفت  علیه شرکت  نفت  صنعت 
صدر درآرام کردن اوضاع عمومی کشور در3 بهمن132۴ قوام قاتل کلنل پسیان حکم 
نخست وزیری را دریافت کرد. قوام با یک مانور زیرکانه برای آرام کردن اوضاع 
ابتدا بعضی ازمقررات حکومت نظامی را لغو و آ زادی اجتماعات و احزاب را اعالم 
کرد. با سفر به  شوروی و دادن قول واگذاری استخراج نفت خوریان سمنان به  اتحاد 
شوروی به تهران بازگشت. پس از دو هفته مذاکره فشرده با سادچیکف سفیرشوروی 
درتهران روز پانزدهم فرودین132۵ اعالمیه مشترک قوام – سادچیکف منتشر شد. 

در اعالمیه دو طرف توافق کرده بودند که:

1- ارتش شوروی ظرف یک ماه و نیم تمام خاک ایران را تخلیه خواهد نمود،

برای  ماه  هفت  مدت  انقضای  تا  وشوروی  ایران  نفت  شرکت  ایجاد  قرارداد   -2
تصویب مجلس پانزدهم پیشنهاد شود،

3- راجع  به آذربایجان چون امر داخلی ایران است، باید ترتیب مسالمت آمیزی اتخاذ  گردد. 

نیروهای شوروی طبق بند اول در تاریخ مقرر خاک ایران را ترک کردند.  سرنوشت 
بند دوم به  شورای عالی اقتصاد محول شد. براساس بند سوم هیاتی سیاسی و نظامی از 
تهران به آذربایجان رفت، مذاکراتی پیرامون روابط فرقه دموکرات با دولت صورت 
گرفت و موافقتنامه ای تنظیم شد. به  موجب این موافقتنامه دولت ایران انجمن های ایالتی 
و والیتی شهرها را به رسمیت شناخت و ازطرف قوام حکم استانداری آذربایجان برای 

دکتر سالم جاوید وزیر داخله فرقه صادر شد1. 

شرکت  اجحافات  علیه  درخوزستان  نفت  کارگران  اعتصاب   132۵ درتیرماه 
سه  شرکت  با  را  خود  ائتالفی  دولت  132۵قوام  در10مردادماه  شد.  شروع  نفت 
حزب  ازسران  قوام  داد.  تشکیل  توده  ازحزب  یزدی(  و  کشاورز  وزیر)اسکندری، 
از  کنند رادمنش و جودت  به  دولت کمک  اعتصاب  این  با فرونشاندن  توده خواست 
رهبران حزب همراه نمایندگان دولت به خوزستان رفتند و اعتصاب بعداز مدتی خاتمه 
یافت. درهمین زمان اتحادیه عشایرجنوب متشکل از بختیاری ها، قشقائی وعشایرعرب 
خوزستان با سرپرستی پسرشیخ خزغل به  تحریک کنسول انگلستان – ترات – در 
شیراز و اصفهان دست به  شورش زدند. بندربوشهر و شهر کازرون مورد حمالت 
مسلحانه عشایر قرار گرفت، مخصوصاً پادگان کازرون توسط خوانین ممسنی، قشقایی، 
بویراحمدی محاصره شد. پس از1۵روزپادگان مزبور به  علت نرسیدن قوای کمکی 
سقوط کرد. برادران قشقایی به  نمایندگی ازطرف ایالت وعشایر جنوب تلگرامی به 

1 - برگرفته از صفحات۶1۴ تا ۶17 نخست وزیران ایران تالیف دکتر باقر عاقلی
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 قوام السلطنه مخابره نمودند و خواستار انجام امور زیر شدند:1- تشکیل انجمن های 
ایالتی و والیتی و خودمختاری داخلی،

2- اصالح امور کشور و برکناری وزرای توده ای. 

سران قشقایی برای انجام خواسته های خود فقط یک روز به  دولت مهلت دادند. قوام 
هیأتی را از تهران برای رسیدگی به شیراز فرستاد به  محض ورود هیأت مذاکرات 
آغاز شد. هیأت اعزامی در کلیات مذاکراتی انجام داد و به  دولت پیشنهاد کرد شخصی 
امورسرلشکرفضل هللا  این  انجام  برای  دولت  کند.  اعزام  فارس  به  اختیارکامل  با  را 
زاهدی را با سمت فرمانده سپاه جنوب به شیراز فرستاد و کفالت استانداری را نیز بدو 
سپرد. مذاکرات زاهدی و قشقایی منجر به نتیجه شد و قشقایی اعالم کرد مطیع دولت 
است و دستور پراکندگی ایالت را داد. درهمان روز نیز قوام استعفای خود و وزیران 
کابینه را به  شاه داد و مجدداً مأمور تشکیل هیأت وزیران شد و بدین ترتیب وزیران 

احزاب سه گانه ازکابینه خارج شدند.

انتخابات  انجام  برای  قوام  داد.  تشکیل  را  خود  سوم  132۵کابینه  قوام27مهرماه 
دوره پانزدهم هیچ عجله ای نداشت. او می خواست بعداز حل مسئله آذربایجان انتخابات 

برگزار کند تا طرفداران او درمجلس اکثریت مطلق را داشته باشند.

زمانی که دراول آذرماه قوام قصد خود را برای اعزام نیروی نظامی به آذربایجان 
اعالم کرد مردم و پایه های اجتماعی حزب توده براین نظر بودند که حتماً جنگی بین 
دولت تهران و آذربایجان دمکراتیک درخواهد گرفت و تمام توجه نیروهای اجتماعی 

دراطراف این موضوع بود. 

روز18 آذرجلسه ای با شرکت وزیرجنگ، رئیس ستاد ارتش و چند تن از امراءتشکیل 
یافت تا نحوه حرکت قوا به آذربایجان تعیین شود. سالم هللا جاوید استاندار و میرزا علی 
ارتش  که  کردند  استدعا  شاه  و  قوام  برای  درتلگرامی  ایالتی  مجلس  رئیس  شبستری 
انتخابات  نظم  حفظ  برای  ارتش  شوید.  تسلیم  که  فرستاد  پیام  قوام  نکند،  برادر کشی 
می آید. روز21 آذر132۵نیروی نظامی وارد تبریزشد. عده ای به غارت اموال مردم 
و  شد  تشکیل  دادگاه های صحرایی  شدند،...  حساب  تسویه  مشغول  عده ای  پرداختند، 
آمده است:  بهنود  تا بختیارنوشته مسعود  عده ای اعدام شدند1. درکتاب از سید ضیاء 
حاصل کار...تیرباران عظیمی، فریدون ابراهیمی، علی قهرمانی و2۵00 اعدام، هفت 
هزارکشته، هشت هزار زندانی، 3۶هزارتبعیدی و70هزار پناهنده به  شوروی با این 
وجود حزب توده ایران هنوز درانتظاردادن امتیاز نفت شمال به شوروی و امید به  
انتخابات دوره پانزدهم به عملکرد دولت درآذربایجان نه تنها اعتراضی نمی کرد بلکه 
انجام  که  نحوی  به   آذربایجان،  مسئله  خاتمه  می کند:  کشاورزاعالم  فریدون  زبان  از 

1 - نقل از نخست وزیران ایران تالیف دکتر باقر عاقلی ص۶2۶ و۶27
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شد بهترازعکس آن بود. زیرا هیچ ایرانی وطن پرستی میل نداشت و ندارد که ایران 
صحنه یک جنگ داخلی و برادرکشی، یا احیاناً وسیله و بهانه ایجاد اختالف بین دول 
جهان شود1. این واکنش حزب توده ایران به قتل عام مردم آذربایجان چیزی جز توجیه 
کشتارمردم و سرفرود آوردن درمقابل ارتجاع به  امید به  دست آوردن چند کرسی در 
پارلمان نبود. درمقابل کرنش حزب توده به قوام، بعد از شکست فرقه دموکرات، فشار 
دولت و ستاد ارتش برحزب توده و سازمان نظامی به  طورفزاینده ای افزایش یافت. 
رهبری حزب توده با ارزیابی ازاوضاع برای به  اصطالح از زیرضرب درآوردن 
حزب، دراوایل سال132۶به پیشنهاد خلیل ملکی سازمان نظامی را منحل کرد. افسران 
عضو دراعتراض به  انحالل سازمان نظامی مستقالً با هدایت خسرو روزبه »سازمان 
افسران آزاد ی خواه ایران« را تشکیل دادند. آوانسیان درباره انحالل سازمان نظامی 
درخاطراتش می نویسد: هیات اجرائیه موقت ازترسش سنگر را درهرقدمی تخلیه می کرد 
و براثر ترس و وحشتی که مظهر روحیه بورژوازی است، سازمان افسران را منحل 
کرد. اما خود افسران روح انقالبی قوی تری داشتند. آن ها حاضر نشدند سازمان خود 
را منحل کنند. سازمان به  طور مستقل ادامه حیات پیداکرد منتهی آن ها دیگربا حزب و 
کمیته مرکزی یا بهتربگویم با هیئت اجرائیه تماس نداشتند. درنگاهداری این سازمان 
نقش مهم را روزبه بازی کرد که باید دراین جا گفته شود. بعد از دو یا سه سال که باز 
کارحزب رونقی گرفت این سازمان دوباره به  حزب ملحق شد. رهبران یا رابطینی 
با این سازمان از طرف هیئت اجرائیه تعیین شد. یک روزکیانوری و قاسمی مسئول 
بودند و روزدیگر دکترجودت. این آخری برای کار نظامی از همه آن ها ناالیق تر بود2.

سازمان نظامی حزب توده ایران درسال1329 توانست با یک طرح حساب شده با 
موفقیت رهبران زندانی حزب را از زندان قصر فراری دهد. فرار از زندان قصر به  
قلم فروتن درکتاب حزب توده درصحنه ایران چنین آمده: برای مطالعه و بررسی آن 
]فرار رهبران حزب از زندان قصر[ کمیسیونی مرکب ازسه نفر، سرهنگ مبشری، 
طرحی  اول  جلسات  درهمان  شد.  تشکیل  فروتن  و  شهربانی(  قبادی)افسر  سروان 
ازجانب سروان قبادی ارائه شد که مورد قبول قرارگرفت. بنیاد این طرح براین استوار 
بود که عده ای با لباس سربازی همراه با یک افسر ارشد سوار برکامیونی ارتشی و با 
در دست داشتن حکمی از ستاد ارتش به  زندان قصر مراجعه خواهند کرد و زندانیان 
را تحویل خواهند گرفت. این طرح بسیارساده است. نه »مرموز« و نه  دست هائی در 
پشت آن پنهان اند. برای اجرای این طرح باید تدابیری اتخاذ می شد و تدارکاتی صورت 

می گرفت. این تدابیر و تدارکات عبارت بودند از:

به  یکی  که  قسمی  به   قصر  به  زندان  حزب  عضو  افسرشهربانی  دو  انتقال   -  1
 ماموریت کشیک خارج زندان منصوب شود و دیگری به  ماموریت کشیک داخل. 

1 - نقل از کتاب از سید ضیاء تا بختیار نوشته مسعود بهنودص27۶ و 277
2 - خاطرات اردشیر آوانسیان ص2۵7
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2 - تهیه حکم ستاد ارتش، روی کاغذ مارک دار ستاد، با ماشین تحریر و مهر و 
امضای ستاد که سازمان افسری آن را برعهده گرفت.

3- ده نفر سرباز همراه با یک افسر ارشد که همه از سازمان افسری برگزیده شدند.

۴ - وظیفه تهیه و تدارک کامیون به حزب محول گردید. 

انتصاب دو افسرعضو حزب )ستوان محمد زاده افسر شهربانی مامور کشیک  با 
داخل زندان و سروان قباد مامور کشیک خارج زندان( گره اصلی اجرای نقشه گشوده 

شد.

تهیه سند ستاد مشکل نبود چون افسرانی ازحزب درستاد ارتش انجام وظیفه می کردند. 
سرهنگ مبشری خود افسر ستاد بود. این حکم ستاد بدون تاریخ»شرف صدور« یافت 

تا درموقع مناسب تاریخ آن گذاشته شود.

افسران داوطلبانه انجام ماموریت را پذیرفتند بدون آن که از کم و کیف ماموریت 
خود اطالعی پیدا کنند. فقط به آن ها تذکر داده شد که انجام این وظیفه بی خطر نیست. 
سربازان درهمان شب اجرای نقشه، درست پیش ازحرکت به  سوی زندان درجریان 
مسئله حمل  آمد  پیش  که  بحثی  تنها  درمورد سربازان  قرارگرفتند.  ماموریت خویش 
اسلحه بود. پس ازبحث و با تحقیقاتی که صورت گرفت تصمیم گرفته شد سربازان جلد 

اسلحه را به  کمر ببندند و از حمل اسلحه خود داری ورزند. 

با وجود سازمان نظامی و امکانات مالی حزب برای تهیه کامیون مشخص نیست 
چرا فروتن می نویسد: درمسئله کامیون ابتدا مشکلی پیش آمد چون حزب پولی برای 
خریدن آن نداشت. آرسن این کارگر نازنین، فداکار و ایثارگر وقتی از این امراطالع 
یافت توسط من اطالع داد که چهارده هزارتومان ذخیره نقدی دارد و آنرا برای خرید 

کامیون دراختیارحزب می گذارد که مورد موافقت قرار گرفت. 

دوم آذرماه 1329همه چیز برای فرارآماده بود. شب2۴ آذر ماه عملیات آغاز شد و 
با موفقیت به پایان رسید1. 

یکی دیگر از اقدامات مهم سازمان نظامی برمال کردن و به شکست کشاندن کودتای 
2۵ مرداد ماه 1332 بود.

طرح نقشه عملیاتی برای کودتای نظامی
به   تیر  ازقیام سی  پس  انگلیس  سفیر  میدلتون  و جرج  سفیرامریکا  هندرسون  لوى 
به  نفع  نفت  مسئله  وحل  ازقدرت  برکناری مصدق  راه  تنها  که  رسیدند  جمبندی  این 
دول امپریالیستی کودتاى نظامى است. براین مبنا درمرحله نخست آیزنهاور طی یک 

1 - نقل از کتاب حزب توده در صحنه ایران ص1۵2 تا 1۵۵
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زمانی  تا  را  کمکی  هرگونه  دادن  گفت»من  عدالت«  با  زیرعنوان»صلح  سخنرانی 
که مسئله نفت حل نشده باشد، رد کردم.«درمرحله بعدی طبق دستورآیزنهاور طرح 
کودتای نظامی درفروردین ماه 1332در واشنگتن به  تصویب رسید و سپس دراوایل 
اردیبهشت درپایگاه نظامى بریتانیا درقبرس به  دقت مورد بررسى قرارگرفت و تنظیم 
شد، درنیمه های خرداد یکبار دیگر دربیروت بررسى و بازبینی شد، و سرانجام در تیرماه 
1332درلندن نهایى شد، و در22 تیرماه به  امضای وزارى خارجه بریتانیا و آمریکا 
و سپس در28 تیرماه به  امضای آیزنهاور و چرچیل رسید. آیزنهاور رئیس جمهوری 
آمریکا پس ازامضاء طرح کودتا درتاریخ 1۴اوت19۵3)2۴مردادماه 1332(، دربارٔه 
وضعیت ایران گفت: توسعٔه کمونیسم در آسیا موجب نگرانِی بسیاراست. صبح امروز 
در روزنامه ها خواندید که دکترمصدق نخست وزیر ایران سرانجام توانست خود را از 
زیر بار انتقادات مجلس ایران خالص کند و آن را منحل ساخت. او ]مصدق[ البته برای 
رسیدن به مقصود از کمونیست ها مدد گرفت. الزم است دولت آمریکا برای جلوگیری 
از توسعٔه نفوِذ کمونیسم در کشورهای آسیا ازجمله ایران، اقدام های الزم را انجام دهد. 
هم اکنون تصمیم هایی گرفته شده است. دیر یا زود راِه توسعٔه کمونیسم در آسیا را باید 

مسدود کرد. ما به انجام این کار مصمم هستیم.

نقشه عملیات با مشورت لوی هندرسون براى اواخرمرداد ماه )اوت( تنظیم و کرمیت 
روزولت به  عنوان رئیس عملیات انتخاب شد او پس ازمالقات با چرچیل ماموریت اجرائی 
کودتای نظامی مشترک »سیا« و »ام ایMI6( ۶(« با اسم رمز- آژاکس-  را به عهده گرفت.

کرمیت روزولت یک ضد کمونیست دوآتشه بود که از شروع جنگ دوم جهانی در 
فنالند علیه کشور شوراها توطئه می کرد با بحرانی شدن مسئله نفت از طرف فاستر 

دالس برای کسب امتیاز نفتی به نفع امریکا درایران گمارده شد1. 

عامالن اجرائی کودتا
انگلستان برای عملی کردن کودتا ۵ عامل ساخته شده داشت:

اول: انگلیس درایران مامورانی داشت که سابقه فعالیت درایران داشتند و با افراد 
کلیدی درارتش، مجلس، متنفذین محلی و به  ویژه با اعضای هزار فامیل پیوند داشتند 

و می توانستند ارتباط  برقرارکنند. این مامورین عبارت بودند از: 

الف - النسلوت پیمن  Lancelot Pyman مسئول میز ایران در وزارت خارجه 
از اواخر دهه 1310/1930

ب - نورمن دارابى شایر Norman Darbyshire افسر MI6 که اکثراً درسال های 
جنگ دوم جهانى درایران درخدمت سازمان جاسوسی انگلیس بود.

1- نقل ازکتاب کودتا...ص199و 200
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ازدهه  که   MI6 دیگرمامور   Geoffrey Wheelerویلر جفرى  سرهنگ   - پ 
1300/1920 کم و بیش در ایران بود.

 ت - رابین زینر Robin Zaehner وابسته مطبوعاتى، متخصص عرفان و بعدها 
استاد ادیان شرقى و اخالق در دانشگاه آکسفورد )در چرخش عجیبى از حوادث، بعدها 

شایعه شد که او “عامل نفوذى”  کا. گ.ب بوده است(

جوانتر،  سیاست مداران  با  ارتباط  ومسئول  زینر  معاون  و  دستیار  فال  سام   - ث 
پروفسور آن لمبتون وابسته مطبوعاتى سابق که از آپریل19۵1/اردیبهشت ماه 1330 
بى وقفه به  وزارت خارجه توصیه می کرد در برابر مصدق کوتاه نیاید و برفعالیت براى 

برکنارى او اصرار می کرد. او رئیس واقعى عملیات MI6 در تهران بود.

 Chr istopherMontague ج-کریستوفرمونتاگ)“مونتى”(وودهاوس
Monty“( Woodhouse”( شخصاً کارشناس مسائل ایران نبود، اما از جنگ داخلى 

دریونان، تجارب زیادی درعملیات مخفی اندوخته بودند. 

دوم: این که بریتانیایی ها شبکه ای غیررسمى درون نیروهاى مسلح ایران داشتند. این 
شبکه که پیشینه آن به  جنگ دوم جهانى بازمی گردد، شامل افسران محافظه کارى بود 
که عمدتاً ازخانواده اشراف ایرانى بودند: سرلشگر حسن ارفع، رئیس سابق ستاد ارتش 
که پس از کناره کیری اجبارى ازسوى رقیب خود رزم آرا بازنشسته شده و درامالک  
ورامینش به  سر می برد، سرهنگ تیمور بختیار پسرعموی ملکه ثریا، سرهنگ هدایت 
گیالنشاه - خلبان تربیت شده در انگلستان و آجودان شاه - ؛ سرهنگ حسین قلى اشرفى، 
فرمانده یکى از تیپ های ارتش درتهران؛ و مهم تراز همه سرهنگ حسن اخوى، که 
سالیان متمادی ریاست اداره )رکن( دوم ستاد ارتش یا در واقع بخش اطالعاتى ارتش را 
برعهده داشت. حسین فردوست، عضو محفل خصوصی شاه، ]او[ بعدها اخوى را »مغز 
متفکر واقعی« جناح ایرانى کودتا که در پشت این رویداد قرار داشت توصیف کرد. 

این شبکه نظامى هوادار بریتانیا – به رهبری اخوى و ارفع – اعضاى مورد نظر 
براى دور نگهداشتن  بود و  از دورخارج کرده  بود، دیگران را  داده  ترفیع  خود را 

چپ گرایان از تیپ مهم تهران حداکثر تالشش را صورت داده بود.1 

به  سردستگى سه برادرتاجر شامل  قدیمى وغیرنظامى  اینکه MI6 شبکه ای  سوم: 
مجراى  عنوان  به   ازآنان  داشت.  دراختیار  را  رشیدیان  قدرت هللا  و  سیف هللا  اسدهللا، 
انتقال پولMI6 براى حامیان داخلى از جمله سیدضیاء و حزب اراده ملى او استفاده 
می کردند. رفتار لیبرالی مصدق، فرصت سفرهاى متعدد آنان به  لندن و استخدام افراد 
الزم درتهران را فراهم کرد. بر اساس برآورد»وودهاوس«، برادران رشیدیان ماهانه 

1 - نقل ازکتاب کودتا ص 200تا202 
Military Attaché, “Annual Report on the Persian Army for 1951“, FO 371/Persia19۵2/3۴-98۶3
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به  ویژه  نگاران، سیاسیون و  پوند دراختیار روحانیون، روزنامه  افزون بر10هزار 
نماینده گان مجلس قرار می دادند. 

همچنین از آنان به عنوان افرادى یاد کرد که داراى – دوستانى- در موقعیت های 
باال– به  ویژه شاهزاده اشرف، سرهنگ تیموربختیار و سلیمان بهبودى رئیس تشریفات 
دربار- بودند. آنان احتماالً حسام لنکرانى- را هم به  استخدام خود درآورده  بودند که 
یکى ازسازمان دهندگان میانى حزب توده بود و هنگامی که نقش او افشاء شد، او  را  

ترور کردند. 

منشاء قدرت اصلی و عمده برادران رشیدیان در بازار تهران بین اصناف قصاب، 
بین  تره باربودند؛  فروشی  درکارعمده  که  میدانی هایی  بین  فروش،  شیرینی  و  نانوا 
دو  ازطریق  زورخانه ها  با  رشیدیان ها  ]ارتباط  محلی  زورخانه های  کشتی گیران 
چاقوکش، جانی و باجگیر به  نام های شعبان بی مخ و طیب حاج رضائی بود[؛ و بین 

وعاظ سطح پایین هوادار فدائیان اسالم از قبیل حجت االسالم محمد تقی فلسفی بود. 

پس از تالش فدائیان اسالم برای ترور فاطمی، روزنامه های به  اصطالح اپوزیسیون 
]دولت مصدق[ به  رهبری اطالعات، کیهان، داد، آتش و طلوع آن ها ]فدائیان اسالم[ را 
»ازخود دانسته« و آن گروه را به  عنوان»سالحی علیه دولت« مورد استفاده قرارداده 
و آن را تحت »پوشش حمایت و همدردی« خود گرفتند. از طرفی دیگر ژنرال گلوب، 
فرمانده انگلیسی لژیون عرب در اردن هم، پیامی را از سوی اخوان المسلمین مصر به 
انگلیس ارسال می کند که درآن اخوان المسلمین پیشنهاد می کنند از نفوذ خود درایران 

برای کمک به انگلستان دراین کشور استفاده کنند1.

حسین  دکتر  ناموفق  ازترور  بعد  درتهران  انگلیس  مطبوعاتی  وابسته  زینر  رابین 
فاطمی توسط فدائیان اسالم درتحلیل طوالنیش درباره فداییان اسالم  نوشت دلیلى وجود 
درادامه  زینر  ندهند.  ملى“ادامه”  علیه جبهه  به  همگاری  فداییان  و  بریتانیا  که  ندارد 
تحلیل خود از وضعیت عمومی ایران سید ضیاء الدین را چنین معرفی می کند: ضیاء 
فردى سید و مذهبى بود و وعده می داد که قانون شرع را اجرا کند. براساس توضیحات 
مصرف  درزمینه های  شرعى  قوانین  اجراى  همواره  فدائیان  نگرانى  عمده ترین  او، 
مشروبات الکلى، فحشاء و حجاب بود و چون هیچ یک از این موارد جزو دغدغه های 

بریتانیا نبود، بنابراین دلیلى وجود نداشت که آن ها با هم کار نکنند.2

1 - )نقل ازص 203 تا 20۵کتاب کودتا...(
Foreign Office, ”Comment, )February 1957  ,28(,“ FO 371/Persia 12707۴-3۴/19۵7, British 
Embassy, ”Report on Political parties,“ FO 371/Persia 12707۵-3۴/19۵7,Foreign Office, 
”Comment, March 1958 ,26(,“ FO 371/Persia 120713-3۴/19۵8منبع

 - 2
FO 248/Persia Robin Zaehner, ”The Fidaiyan Islam )March 1, 1952(,“                                                        
248/Persia19۵1/3۴-1۵2۶. John Glubb, ”Letter to the Foreign Office,“ FO
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همکاری کشورهای سرمایه داری با ارتجاع مذهبی و استفاده آنان ازعامل مذهب و 
خرافات علیه نیروهای ملی و کمونیست ها همواره اهرمی در دست امپریالیست ها برای 

پیشبرد اهداف غارتگرانه بوده و خواهد بود. 

چهارم : حلقه ی علمای دین: عمال ]کارکنان[ سفارت انگلیس عالوه بر سید ضیاءالدین 
عامل دیرینه خود، با شیخ هادى، هاشم ملک مدنى نمایندگان مجلس درتهران، آیت هللا 
سیدمحمد رضا بهبهانى و سید محمد صادق طباطبایى دیدارهای منظم داشتند. سید ضیاء 
عالوه برجلسات هفتگی با شاه، با آیت هللا کاشانی تماس داشت وبه طور سیستماتیک 
او برسد  به ویژه وقتی که زمان سرنگون کردن  به مقاومت دربرابر مصدق  او را 

تشویق می کرد.

پنجم: انگیسی ها از مهرماه 1331با زاهدی تماس برقرارمی کنند. زاهدی درجریان 
سفرهریمن به ایران که وزارت کشور را برعهده داشت خود را به عنوان رهبرایده ال 
کودتا به  امریکا و انگلیس عرضه کرده بود و ازحمایت افسرانی که توسط رزم آراء و 
مصدق تصفیه شده بودند برخورداربود. او پس از مدت کوتاهی یک»کابینه سایه«مرکب 
ازتکنوکرات ها، روزنامه نگاران و سیاسیون تشکیل داد که خوشایند بریتانیا و آمریکا بود. 1

سفارت انگلیس درگزارشی به لندن تاکید می کند: زاهدى که حامیانش افرادى مختلف 
اعم از حائرى زاده، بقایى و مخالفان قدیمى جناح راست هستند، خود را به عنوان تنها

 گزینه نخست وزیرى نشان داده است. شانس پیروزى او عمدتاً به پیشرفتش در جلب 
نظر کاشانى بستگى دارد. 

از آن جائی که زاهدى از یک طرف با کاشانی از دوره تبعید2 در فلسطین  رابطه 
آبادى  قنات  نظیر  ملی  مذهبیون جبهه  با  دیگر چون  از طرف  و  داشت  ای صمیمی 
رهبر مجاهدین اسالم و سه نماینده جنجالی مجلس )بقایى، مکى و حائرى زاده( کار 
می کرد. برای همراه کردن کاشانی با کودتا بر اساس گزارش وابسته نظامى بریتانیا، 
زاهدى، درجریان شکل گیری کابینه سایه اش به کاشانی قول داده است که  در دولت آینده 
نظراوهم شرط باشد.3 روزولت درجایگاه مسئول کل کودتای نظامی مشترک»سیا« 
کودتا عالوه  اجرائی کردن طرح  برای  آژاکس-  اسم رمز-  با   »)MI6( و»ام.ای.۶ 
اصل۴  کارکنان  و  نظامی  مستشاران  امریکا،  سفارت  امکانات  از   MI6 برامکانات 
استفاده می کرد. فعالیت براندازی دولت مصدق بعداز بسته شدن کنسولگری های انگلیس 

1 - نقل ازص20۵تا207کتاب کودتا... منابع   
British Embassy, ”Letter to the War Office )August 1952 ,4(,“ FO 371/Persia980۶2-3۴/19۵2(                                 
British Embassy, ”zahedi´s Shadow Cabinet,“ FO 248/Persia 1952/Persia 1 1۵3-3۴/19۵2
آلمان هیتلری توسط  ایران در شهریور20 بخاطر طرفداری از  2 - زاهدی و کاشانی پس از اشغال 

انگلیسی ها دستگیر و به فلسطین تبعید شدند
 - 3

 British Embassy, October 1952 ,13, FO 248/Persia 1۵31-3۴/19۵2
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در شهرهای شیراز، اصفهان، مشهد، اهواز، خرمشهر و کرمانشاه با حضور سه هیئت 
مستشاری نظامی درنیروی زمینی، ژاندارمری وهوائی با123مستشار امریکائی به  
طور تصاعدی افزایش یافت. بنوشته روزنامه تایمز هندوستان: دفترمرکزى آنان ]اصل 
۴[ درنزدیکى خانه مصدق قرار داشت. براساس گزارش این روزنامه اصل۴ اساساً 
به  طور  در1332  کمک ها  این  اما  می شد،  مربوط  نمادین”  کمک  “اعطاى  به  فقط 
ناگهانى به  بیش از۴۴ میلیون دالر افزایش یافت. بگفته این خبرنگار، سوء ظن عمومى 
- پوششى براى جاسوسى- بود استفاده می کرد.1  این بود که ازچنین برنامه ای عمالً 
اردشیر زاهدی که در پروژه اصل۴ کار می کرد، پس ازمخفی شدن پدرش رابط او با 

آمریکایى ها بود و پیام های آنان را به   پدرش می رساند.

در  بودند،  کرده  آغاز  ازسال1321  را  کارخود  امریکا  نظامی  مستشاران 
یک  که  داشتند  قرار  کلور  مک  رابرت  ژنرال  فرماندهی  تحت  سالهای32-1331 

متخصص»جنگ روانی« بود که با شتاب او را از کره بهایران فرستاده بودند.

سیا، دو کارشناس اصلی دانشگاه دیده برای ایران داشت. یکی »دونالد ویلبر« و 
دیگری »ریچارد کوتام«.

 ویلبر یک افسر اطالعاتی حرفه ای بود. او از سال های دهه1310 در پوشش یک 
باستان شناس و مورخ هنری به خاورمیانه رفت و آمد کرده بود.

ریچارد کوتام در تهران به جمع آوری اطالعات درباره حزب توده می پرداخت. او از 
حزب زحمتکشان بقائی و نیزحزب آریا )آریان( سومکا نیز اطالعات جمع می کرد. 
اعضای حزب آریا پیراهن مشکی به تن می کردند و اعضای سومکا پیراهن خاکستری 

و هردو به تقلید از نازهای آلمان ضد یهودیان و کمونیست ها بودند.

عباس  سرهنگ  از:  بودند  عبارت  که  نیزداشت  داخلى  چهره»عملیاتى«  سه  سیا 
فرزانگان؛ و دو مامور با تجربه به نام های»سیلى« و »ترن« که روزولت اسمشان 

را »برادران بوسکو« )بوسکو نام شکالت شیرى معروف آن روزگار( گذاشته بود.

پادگان  فرماندهان  از  بسیارى   ، به تدریج  بود طى سال ها  افسرستاد  که  فرزانگان   
بود.  قزوین  تیپ  فرمانده  قرنى  ولى هللا  تیمسار  ازدوستان  او  می شناخت.  را  تهران 
ارتباطات  زمینه  ویژه  آموزش  فراگیرى  باهدف  زده  شتاب  درسال1331فرزانگان 
مخفى به آمریکا اعزام شد. چند سال بعد، او را عضو هئیت مدیره سازمان بین المللى 

تلفن و ارتباطات از راه دور )ITT( کردند.

 برادران بوسکو که هویت واقعى آنان حتى از 6MI نیز پنهان نگهداشته شده بود، 
فرخ کیوانى وعلى جاللى بودند. آنان در واقع برادر نبودند• کیوانى حقوقدانى با روابط 

 - 1G. K Reddy, ”Iranian Round –UP,“ Times of India, June 1953 ,3-1
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اقتصادى و بازرگانى درهامبورگ بود و جاللى روزنامه نگارى که به  تناوب براى 
کار  تهران مصور  و  پرستان  میهن  تلگراف، اطالعات هفتگى،  دیلى  آسوشیتدپرس، 
کرده بود. روزولت می نویسد که آن ها را درسال 1329 استخدام کرده بود و آن ها را 
براى تحقیق پیرامون زندگی گذشته و وضعیت حرفه ای به  ایاالت متحده آمریکا فرستاده 
بودند و کاشف به عمل آمد که از قبل هم تجربه جاسوسى داشته اند. این تجربه قبلى 
احتماأل درآلمان نازى کسب شده بود. آن ها انتقال جریان پول به لوطی های پایین شهر و 
زورخانه – به ویژه باشگاه ورزشى تاج – را در دست داشتند. همچنین به روزنامه ها و 
نشریاتى نظیر ملت ایران، ملت ما، آتش، داد، ستاره اسالم، آسیاى جوانان، نداى سپهر 
و آرام  پول می رساندند. روزولت، یادآوری می کند که حمله به گردهمایی حزب توده 
در روز ورود هریمن به ایران )23 تیر( را هم برادران بوسکو مهندسی کرده بودند. 

این حمله به وسیله سومکا، حزب آریا و حزب زحمکشان بقائی انجام گرفت.1 

اقدام  مختلف  ازکانال های  کاشانی  همکاری  جلب  برای  تیرامریکا  قیام30  از  پس 
به برقراری تماس با او کرد. به اشاره سیا )CIA( گزارشگرانى از هرالد تریبون و 
به دین  به ظاهرعالقمند  دانشگاهیانى  و  آمریکا،  کنگره  از  نمایندگانى  تایمز،  نیویرک 
واقعى  سخنگوى  را  او  و  می کردند  مالقات  کاشانی  با  مسیحیت،  با  اسالم  روابط  و 
کل جهان اسالم می خواندند. کاشانى همچنین3 دیدارجداگانه و کامالً محرمانه با لوى 
نتیجه  به این  کاشانى  که:  بود  دریافته  دیدارها  این  از  آمریکا  داشت. سفیر  هندرسون 

رسیده که»ایران ازطریق یک کودتا می تواند نجات یابد2«  

 در اواخرسال1331سیا با جمعبندی از اوضاع ایران به رئیس جمهور آمریکا اطالع می دهد 
که کاشانى در راه اندازی و تشویق تظاهرات خیابانی هواداری از شاه یک چهره کلیدی است3.

کودتای28 مرداد ١۳۳2
عملیات کودتا با فرمان عزل مصدق از نخست وزیری توسط شاه در زمانی صادرشد 
که حزب توده ایران در23مردادماه 1332 اعالم کرده بود که »فردا کودتا می شود« 
با یک روز تغییر نصیری فرمانده گارد و افراد همراه او هنگامی که به  خانه مصدق 
رسیدند توسط نیروی های محافظ  نخست وزیری، دستگیرمی شوند. با انتشارخبرکودتا 
و شکست آن، شاه از کشور فرارمی کند. در زمانی که مردم درخیابان ها به  طرفداری از 
دولت و مصدق تظاهرات می کردند؛ حزب توده شعار»برقراری جمهوری دموکراتیک 

1 -   اسفندیار بزرگمهر، کاروان عمر )لندن: 1993(، 188 ، 190 ، 20
 - 2Kermit Roosevvelt, Countercoup )New York: McGraw Hill, 16 ,)1979

منابع: )نقل از صفحات210 تا21۴ کتاب کودتا..
Loy Henderson, September 1952 ,20, Foreign Relation of the US 54-1952, vol. 475 ,10.

 -3
CIA, ”Memo for the President,“ Foreign Relations of the US 54-1952, vol. 689 ,10.
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خلق« را می دهد و با تمام نیرو درتجمع میدان بهارستان شرکت می کند.

با شکست کودتای25مرداد و فرارشاه فاطمی می نویسد: ساعت چهار و پنجاه دقیقه 
]یک شنبه 2۵مرداد[ بود که سرتیپ کیانی یکه و تنها وارد اطاق ما]در بازداشتگاه[ شد 
و پس ازمعذرت زیاد گفت: اغفال شده بودند و از جسارتی که کرده اند من جداً معذرت 

می خواهم و استدعا می کنم بفرمایید به منزلتان تشریف ببرید. 

بگفته سعید فاطمی: دکتر فاطمی پس ازآزادی صبح 2۵مرداد با پیژامه و دمپایی 
به  اتاق مصدق رفت و گفت: من دیگر نمی خواهم وزیرخارجه باشم، مرا وزیر دفاع 
کنید. مصدق گفت: برنامه تان چیست؟ فاطمی پاسخ داد برنامه من این است که تا ظهر 
امروز۵0 نفر را اعدام کنم. مصدق با صدای بلند فریاد زد: با چه قانونی؟ فاطمی گفت 
با قانون انقالب. مصدق جواب داد: قانون من قانون اساسی است، قانون انقالب نیست. 
به   آمد، رو  بیرون  اتاق  از  انقالب است. وقتی فاطمی  قانون  قانون من  فاطمی گفت 
دکترغالمحسین مصدق کرد و درهمان حال که عصایش را بلند کرده بود، گفت: غالم 

این پدر تو ما را بکشتن می دهد.

تهران  رفت،علمای  ازایران  که  شاه  می گوید:  كرمانی  موسوی  سیدحسین  آیت هللا 
ایشان  و....،  خورد  هم  به   مملکت  که  گفتند  و  آمدند  قم  در  بروجردی  آقای  خدمت 
فرمودند که: »بله، مملکت شاه الزم دارد«.علمای تهران به  آقای بروجردی پیشنهاد 
دادند تلگراف یا نامه ای به  مردم بدهد که شاه را برگردانند و نسبت به  شاه بدبین نباشند 
وعلیه او شعار ندهند1. روزنامه ی- باختر امروز- در25 مردادماه درگزارش سیاسی  

از شکست کودتای2۵ مردادماه می نویسد: 

- اخبار مربوط به  کودتای گارد شاهنشاهی درسراسر جهان به  عنوان مهم ترین خبر 
روز منتشر شده است.

- در کلیه محافل سیاسی کشف توطئه اخیر پیروزی درخشانی برای دولت و ملت 
ایران محسوب گردیده است.

- بی اثرشدن نقشه توطئه گران درمحافل سیاسی لندن اثر بسیار نامطلوبی داشته است.

- ناظرین سیاسی همچنان به بحث درباره اختالفات دو بلوک جهانی ادامه می دهند.

- سیاست های استعماری همچنان با نهضت های ناسیونالیستی ملل کوچک دشمنی می ورزند.                                                                                              

باید دانست که فعالیت بلوک های جهانی منحصر به خنثی کردن اقدامات یک دیگر 
نیست بلکه دول بزرگ به همان اندازه که با هم اختالف دارند نسبت به نهضت های ملی 

و ناسیونالیستی کشورهای کوچک نیز خصومت می ورزند.

1 - خاطرات آیت هللا سید حسین موسوی كرمانی، انتشارات مركز اسناد انقالب اسالمی،ص119
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تالش های ناجوانمردانه ای که از ابتدای نهضت ملی ایران از طرف استعمارطلبان 
انگلیسی برای به زانو درآوردن مردم محروم کشورما به عمل آمده نمونه ای از جنایات 

تاریخی دولت های استعماری به شمار می رود.

به  دنبال هرپیروزی که نصیب ملت ایران می شودشکستی عاید انگلستان و طرفداران 
کابینه چرچیل می گردد و آن ها را به فکر تشبثات و تالش های اهریمنی تازه ای می اندازد. 

ناظرین سیاسی عقیده دارند که استعمارطلبان با وجود شکست های عظیمی که در ایران 
خورده اند بازهم از پای نخواهند نشست و دائمأ برای ساقط کردن حکومت مصدق که 
مانع بزرگی در سراسر شرق برای آنان به شمار می رود درتالش و تکاپو خواهند بود1. 
دکتر فاطمی درسخنرانی روز26مرداد در میدان بهارستان دخالت نیروهای خارجی را 
در مسائل داخلی کشور محکوم می کند و خواهان برچیده شدن رژیم سلطنتی می شود. 

فاطمی درادامه سخنرانی خود خطاب به مردم می گوید: دربار پهلوی و شخص شاه  با 
یورش سبعانه ای که نیمه شب یکشنبه2۵مرداد به  نهضت ملت ایران کرد مکان تاریخی 
خود را از دست داد، و ازخوف طوفان خشم میلیونی مردم مبارز وطن ما به  دامان 

ارباب های لندنی خود به  عراق گریخت.  

هزارمردم  ده ها  فریاد  خالل  از  ما  قهرمان  ملت  اراده  بهارستان  درمیدان  دیروز 
دستجات  و  احزاب  پیشه  وران،  بازارایان،  دانشجویان،  دهقانان،  کارگران،  تهران، 

سیاسی به گوش دنیا رسید.

شعارهائی که درمیدان بهارستان از قلب اجتماع عظیم مردم تهران برمی خاست هم 
تازگی داشت و هم لذت بخش بود.

»مرگ برشاه خائن« 

»نابود باد بساط ننگین دربار پهلوی«

»ما شاه نمی خواهیم «، »شاه باید محاکمه شود«

مثل غرش طوفان در و دیوار تهران را می لرزاند. 

هموطنان، جنایات دربار پهلوی روی جنایات ملک فاروق را سفید کرد. هموطنان 
اسلحه ای که به  قیمت عرق جبین شما تهیه شده بود، فرزند عاقد )عقد کننده، اجراء 
درپایان  اندازد.  به  کار  شما  نهضت  علیه  می خواست  قرارداد1933میالدی  کننده( 
سخنرانی دکتر فاطمی، مردم تهران از دولت مصدق خواستند که به  فوریت عاملین 

کودتای خائنانه دربار و شاه فراری تحت تعقیب قراردهد2. 

1 - نقل از خاطرات و مبارزات دکتر حسین فاطمی ص283تا28۶
2 - نقل ازخاطرات و مبارزات دکتر حسین فاطمی ص236تا241
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باخترامروز  انتشارگزارش سیاسی روزنامه ی  کودتای بیست هشت مرداد علیرغم 
درتاریخ 25مرداد و هشدارهای علنی فاطمی و حزب توده ایران زمانی صورت گرفت 
که در طول دو روز قبل اوضاع اجتماعی و سیاسی کشور را می توان این گونه ترسیم کرد:

- مصدق سرمست از پیروزی و بی توجه  به  هشدارهای و پیشنهادها وزیرامورخارجه اش 
دکتر فاطمی، با استناد به  قانون اساسی مشروطه با برچیدن بساط سلطنت مخالف بود.

- اعضاء حزب توده و شورای متحده کارگران و زحمتکشان به رغم غیرقانونی بودن 
اقدامات  با  مقابله  برای  منتظر رهنمود رهبری حزب  برخیابان ها،  حاکم  توده  حزب 

ارتجاعی دربار و امپریالیست ها بودند.

- در تاریخ جنبش کارگری ایران، طبقه کارگر از نظرکمی و کیفی تا این حد سازمان 
یافته و آگاه به  منافع طبقاتی خود نبود، بیش از80 درصد کارگران در شورای متحده 

کارگران و زحمتکشان متشکل شده بودند. 

و  رهائی  برای  آذربایجان  درزندان  های  آذربایجان  دمکرات  فرقه  فدائی  صدها   -
یورش به  دژ دشمن دقیقه شماری می کردند و منتظر بازکردن درب زندان ها توسط 

سازمان نظامی حزب توده و مردم بودند.

- بیست پنج هزارخانواده داغدیده آذربایجانی که عزیزانشان را درقتل عام سال 132۵ 
شایگان،  علی  بنوشته  بودند؛  مردم  ازدشمنان  انتقام  لحظه  آماده  بودند،  داده  ازدست 
مشاور مصدق: دراطاق پذیرایی ]منزل دکتر مصدق[ منتظر مالقات بودم که محمد 
حسین قشقایی وارد شد که ازاطاق دکتر مصدق برمی گشت. از او پرسیدم چه خبر 
دارید. گفت این ها )آمریکایی ها( مصمم هستند که به هر قیمتی هست دکتر مصدق را 
از پای درآورند. بعدها آقای ناصر قشقایی می گفت ما به  دکترمصدق پیغام دادیم که 
آیا اجازه می فرمائید که ما با عده کافی برای کمک به  دولت به  تهران حرکت کنیم و 
او اجازه نداد. روز پیش صبح ]27 مرداد[ که برای مالقات دکتر می رفتم، دم درخانه 
دو سه نفر از افراد حزب توده منتظر ورود ایشان بودند، همین که از اتومبیل پیاده 
شدم جلوآمدند. یکی از آن ها را می شناختم. معلم دبیرستان و مردی آزادیخواه و وطن 
دوست ]قدوه[ بود. گفتند مخالفین دولت مشغول اقدام برای»کودتا«هستند. از آقای دکتر 
بخواهید که امر کنند اسلحه دراختیارما بگذارند. ما گارد ملی تشکیل خواهیم داد و 
تحت امر دولت خواهیم بود. به  آن ها قول دادم که فوراً مطلب را به  عرض دکترمصدق 

برسانم و همین کار را هم کردم ولی دکتر مصدق جواب منفی داد .

ایران  درسپهرسیاسی  که  غیرعادی  و وضعیت  رسیده  اخبار  به رغم  دکتر مصدق 
اتفاق افتاده بود، همچنان بر رفتار قانونی وعملکرد اصالح طلبانه و آرام پای فشاری 
می کرد. به عنوان مثال»حتی دکتر مصدق پس از تظاهرات طرفداران حزب توده ایران 
در روز 27 مرداد دستور سرکوبی هرگونه تظاهراتی را که درآن لغو سلطنت مطرح 
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شود، به ارتش ابالغ می کند.1

درصفحات272 و273 خاطرات و تالمات مصدق می خوانیم: همه می دانند که عصر 
و  کنند  تعقیب  را  او  بزند  ازجمهوری  حرف  هرکس  دادم  دستوراکید  روز27مرداد 
نظراین بودکه از پیشگاه اعلیحضرت همایون شاهنشاهی درخواست شود هرقدر زودتر 
به  ایران مراجعت فرمایند. چنانچه ممکن نباشد شورای سلطنتی را تعیین فرمایند که 

کارها متوقف نشود.

بلکه  با جمهوری دموکراتیک  نه فقط  آمده: من   در صفحه273 خاطرات مصدق 
با هررقم دیگرآن هم موافق نبودم چون که تغییر رژیم موجب ترقی ملت نمی شود نه 
می خواستم ترتیب وراثت تخت و تاج را تغییر دهم، نه رژیم مشروطه را به  جمهوری، 

آن هم جمهوری دموکراتیک تبدیل نمایم.

مصدق با دستورسرکوب هرکسی را که خواستارلغو سلطنت بود بیشترین کمک را 
با دستوراکید  ایران کرد. دررابطه  توده  به عامالن کودتا درسرکوب مردم و حزب 
به  فرمانداری نظامی  بود،  مصدق، کیانوری می نویسد: مصدق که وحشت زده شده 

تهران دستور داد که تظاهرات حزب توده را سرکوب کند.

تظاهر  به   تهران  نظامی  فرمانداری  و  پلیس  وحشیانه  عصرروز27مرداد،حمله ی 
کنندگان درخیابان ها آغاز شد. سربازان و پلیس با شعارهای - زنده باد شاه - مردم را 

وحشیانه کتک می زدند و زخمی می کردند و بازداشت می نمودند.

درهمین روز نزدیک به۶00 نفر از افراد و مسئولین و کادرهای حزب، که بعضی 
در رده های متوسط یعنی عضو کمیته های محلی بودند، دستگیر شدند و این امر ضربه 

بسیار بزرگی بر ارتباطات حزب وارد آورد2. 

درمقابل اقدامات مصدق: دولت درسایه ی زاهدی با پشتیبانی دولت های امریکا و انگلیس 
ومطبوعات تحت تسلط  شان همراه با عوامل شرکت های بزرگ نفتی به  نشر اعالمیه هائی 
می داد.  ادامه  خارجی  و  داخلی  راستی  دست  درنشریات  دربار  هواداران  ازطرف 

- مرتجعین مذهبی به  سرپرستی کاشانی: بازار، اوباش، باجگیران و دوزخیان روی 
زمین )لومپن ها( را علیه نیروهای حزب توده، کارگران متشکل در شورای متحده و 
طرفداران مصدق سازمان می دادند و با حمله به  دفاتر حزب و شورای متحده در جامعه 

جو وحشت می آفریدند.

 درافسانه های آذربایجانی آمده است روزی درحاشیه ی جنگلی دو درخت با هم گفتگو 
می کردند. یکی به دیگر گفت، می گویند تبرمی آید. دومی می پرسد تبرچیست؟ و برای 

1 - نقل از نوشته علی شایگان
2 -  نقل از خاطرات کیانوری ص 2۶8و2۶9
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چه می آید ؟ اولی می گوید تبریک تکه آهن است و برای قطع کردن جنگل می آید. دومی 
می خندد و می گوید چگونه یک تکه آهن می تواند جنگلی به  این بزرگی را قطع کند؟؟؟!! 
که  نهفته  حقیقتی  افسانه  دراین  ازخودمان هست.  دسته اش  می دهد چون  جواب  اولی 
ازمنظر آن، عالوه بردخالت خارجی کودتای 28 مرداد اگر توانست طعم شیرین ملی 
شدن صنعت نفت را درکام مردم ایران تلخ کند، به  این علت بودکه عالوه بر بی عملی، 
سازشکاری و دنباله روی حزب توده ایران، امپریالیست های امریکائی و انگلیسی عامالن 
بومی موثری درمیان ارتش، روحانیون، و طرفداران مصدق داشتند که در خدمت به  
دربار و امپریالیست ها گوی سبقت ازهم می ربودند آشکارترین آنها عبارت بودند از:

- سرهنگ حسن اخوى رئیس رکن دو ارتش طراح، برنامه ریز و سازمانده کودتاى 
28 مرداد 32 به نوشته حسین فردوست » او مغز متفکر کودتا یکی از دو افسری 
بود که جزء امیدهای  ویژه و اصلی این کودتا محسوب می شدند. او در 19مرداد به 
مالقات شاه رفت و اسامی افسرانی را که جهت کودتا خود را آماده کرده بودند، به شاه 
ارائه داد. شاه گفت هیچ برگ های را امضاء نخواهد کرد؛ ولی آن را تایید نمود. حسن 
اخوی تاکید برامضاء کردن شاه داشت و به شاه گفت در صورت اجرای درست طرح 
ستاد پیروزی قطعی است. شاه پس از مشورت با روزولت به واسطه  اسدهللا رشیدیان 

قبول کرد اوراق را امضاء نماید؛1

به  او  بود.  هفدهم  مجلس  رئیس  کوتاهى  امامی)1281-13۵8(مدت  حسن  سید   -
 عنوان سلطنت طلبى سرسخت، از سوى شاه به  سمت امام جمعه تهران منصوب شد. 

او رابطه ای خویشاوندى با مصدق داشت، اما او را خائن به  طبقه خود می دانست. 

-  جمال الدین امامی )1281-13۴۵(یکى ازمخالفان اصلى مصدق و فرزند امام 
جمعه خوى بود. او نخست به  نمایندگی از شهر خود و سپس تهران، به  مجلس راه یافت 
و یکى از منتقدان معروف مصدق درمجلس شانزدهم بود. پس ازکودتاى 28 مرداد، 

سفیرى ایران در رم  را به  عنوان پاداش به  دست آورد.

- مظفر بقایى )1290-13۶۶(سیاست مدار تک رویى که نخست با هیاهو از مصدق 
پشتیبانى کرد، اما با هیاهو وجنجال بیشتر به  مخالفت با او برخاست. او که عضو خانواده ای 
تدریس  فلسفه  تهران  دردانشگاه  و  کرده  تحصیل  بود،درفرانسه  درکرمان  سرشناس 
می کرد. در مجلس پانزدهم تا هفدهم نماینده مردم کرمان و رهبر حزب زحمتکشان بود.

- سرتیپ عبدالحسین حجازى)128۶-13۶9(استان سابق خوزستان بود.بریتانیایی ها 
رفتاراو با شرکت نفت را دوستانه می دانستند. او درزمان نخست وزیرى مصدق یکى 
ازمشاوران نزدیک شاه به  شمارمی رفت، و یکی ازمجریان اصلی کودتاى سال1332بود.

1 - فردوست، حسین؛ ظهور و سقوط سلطنت پهلوی، تهران، انتشارات اطالعات، چاپ ششم، 1373، 
ج 1، ص 180



348

جنبشطبقهکارگراریان

- سرلشگر فضل هللا زاهدى)12۶9-13۴2( رهبررسمى کودتاى 28 مرداد؛ آموزش 
دیده درمکتب تزاریست ها، عضو سابق بریگاد قزاق و از سال 1321 جزو ستون پنجم 
آلمان بود که بعداز اشغال ایران دستگیر و تبعید شد و دربرگشت به  ایران به  خدمت 

امپریالیسم امریکا درآمد. 
- ابولحسن عمیدى نورى )1272-13۵7(مدیر روزنامه داد. درخانواده اى زمین دار 
درمازندران به  دنیا آمد و دررشته حقوق تحصیل کرد اما سراز روزنامه نگارى درآورد. 
از اعضاى بنیان گذار جبهه ملى بود، اما بالفاصله ازمصدق جدا شد و با شرکت درکودتاى 
28مرداد، در زمره  نخبگان حکومت جدید درآمد. و پس از انقالب 13۵7 اعدام شد.
- آیت هللا سید ابوالقاسم کاشانى)12۶7-13۴0( طى جنگ جهانى دوم، ازسوى انگلیسی ها 
به علت داشتن رابطه با آلمان نازى زندانى شد. وى نقش مهمى در تضعیف مصدق ایفا 
کرد. آیت هللا کاشانی، با شاه و زاهدی کنارآمد. و طرفدارانش را نظیرشعبان بی مخ و 
به کودتا  آن ها را برای کمک  بار و نظایر  تره  طیب رضائی و چاقوکشان میدان های 

به جان مردم و طرفداران حزب توده و کارگران متشکل درشورای متحده انداخت .
- سرتیپ محمد دفترى، سرهنگ عباس فرزانگان و سرهنگ ولی محمد زند کریمی، 
سرلشکرنادرباتمانقلیچ، سرهنگ نعمت هللا  نصیری و... از دیگر اعضای بومی کودتا بودند.
اسامی  بود.  وقوع  درشرف  شده  برنامه ریزی  کودتای  که  می داد  نشان  شواهد  تمام 
آماده  و  حاضر  مصدق  دولت  درخدمت  ونیروهایی  بود  دولت  دردست  کودتاچیان 
فداکاری بودند. اما مصدق درمقام فرمانده ارتش با اعتقاد به  قانون اساسی و حفظ نظام 
مشروطه سلطنتی به  گواه تاریخ نه  تنها یاران خود را بکشتن داد بلکه صدها نفراز 
بهترین فرزندان طبقه کارگر و نیروهای آزادیخواه و افسران توده ای را به  مسلخ گاه 
قرون  نظام  استقرار  سال  بعداز2۵  سلطنت  با  او  مماشات  پی آمد  و  فرستاد  ارتجاع 

وسطائی جمهوری اسالمی شد.
ریشه های تاریخی کودتاى28مرداد

کودتای نظامی سوم اسفند1299پس ازکسب قدرت سیاسی توسط طبقه کارگر روسیه 
دراکتبر1917)آبان 129۶( در راستای سیاست محاصره کشور شوراها بود. ژنرال 
در  به  قدرت رسیدن رضاشاه  و  اسفند  کودتای سوم  با  دررابطه  دنسترویل  انگلیسی 
کتاب خاطرات خود می نویسد: تنها رقیب نیرومند ما )انگلستان( درایران دولت روسیه 
است و چون آن دولت قهراً درحال انقالب است بریتانیا می تواند از این فرصت بهترین 
استفاده را نموده، یک دیکتاتوری نظامی نیرومند درایران بوجود آورد. این دیکتاتور 
که درظاهر بسیارعظیم و درباطن آلت دست ماست باید تمام مقاصد ما را تامین کند1.

رضا شاه پس ازنشستن برتخت سلطنت گام به گام قرارداد1919 را پیاده کرد و 

1 - مجله خواندینها، سال دوازدهم- شماره 2۵ دوم آذرماه 1330 ص10 منبع روزنامه دیپلمات ایران 
– نقل از ص89 رضاشاه وقشون متحدالشکل
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با سرکوب جنبش کارگری و نیروهای ملی و تصویب قانون سیاه ضد کمونیستی در 
به  قدرت  با  بود.  انگلیس  امپریالیسم  درخدمت  نفت  الحاقی  قرارداد  سال1310وعقد 
رسیدن نیروهای فاشیستی درآلمان و ایتالیا و ژاپن طرفداری از نژاد آریائی درمیان 
از  تا  کوشیدند  باستان  ایران  نامه  وناشران  گرفت  شدت  ایرانی  ناسیونالیست های 
براین  گیرند.  بهره  رضاخانی  حکومت  ایدئولوژی  تدوین  برای  فاشیستی  ایدئولوژی 
بستر گردش رضاشاه از سال1312به  طرف آلمان هیتلری شدت گرفت. این امر باعث 

برکناری رضاشاه و تبعید او درشهریور بیست شد.
افکارآزادی خواهی،  رشد  سیاسی،  زندانیان  آزادی  دیکتاتوری رضاشاه،  رژیم  سقوط 
تشکل یابی طبقه کارگر، خواست ملی شدن صنعت نفت و گسترش مبارزات استقالل 
طلبانه مردم، توطئه علیه نیروهای مترقی، استقالل طلب و کمونیست ها را دردستور 
کارروزانه دربار ونیروهای مذهبی وجهان سرمایه داری به  رهبری امپریالیسم تازه نفس 
امریکا قرارداد. با اجرائی شدن دکترین ترومن از مارس19۴7، آمریکا با ایجاد پایگاه 
ایران را به  لیست کشورهای شرق مدیترانه  نظامی ARMISH )ارمیش( درایران، 
اضافه کرد. وظیفه اصلی دکترین ترومن جلوگیری ازنفوذ شوروی درجهان به  ویژه 
درمنطقه خاورمیانه باالخص درایران بود. از این منظر می توان کودتا 28مرداد1332را 
درچارچوب توطئه و جنگ سرد جهان سرمایه داری علیه قدرت گیری نیروهای ملی و 

تشکل یابی طبقه کارگر و اشاعه افکار سوسیالیستی در ایران ارزیابی کرد.  
نفتی  منابع  درکنترل  بود  نهفته  کودتای28مرداد  ریشه  جهانی  رویدادهای  براساس 
خاورمیانه از تولید تا فروش درجهت حفظ منافع دول امپریالیستی، تامین منابع فسیلی برای 
صنایع و ماشین جنگی جهان سرمایه داری و پیشبرد اهداف جنگ سرد علیه کشورهای 
سوسیالیستی و درمرکز آنان شوروی و جلو گیری از تاثیر بخشی مبارزات آزادیبخش 
طبقه کارگر و مردم ایران درسه قاره افریقا، آسیا و امریکای التین به  ویژه درخاورمیانه. 

فروپاشی حزب توده ایران و سازمان نظامی
نفر در یک حالت  مبارزات مردم، دستگیری هزاران  بعداز سرکوب  رژیم کودتا 
درجامعه  وحشت  و  رعب  ایجاد  برای  ازهروسیله ای  خود  آینده  از  ونگرانی  ترس 
استفاده می کرد. وضعیت شکننده، بی عملی و سردرگمی رهبران حزب در28مرداد، 
منجر به  اقدامات خودجوش و بدون برنامه برخی ازاعضاء حزبی و کادرهای نظامی 
دراواخر  دریائی  نیروی  ازملوانان  نفر  اقدام سه  نظامی،  هواپیماهای  آتش زدن  شد. 
شهریور سال1332در به آتش کشیدن ناوببر که قبل ازعملی کردن نقشه ی خود دستگیر 
و اعدام شدند. تظاهرات جمع کثیری ازمردم در21 ابان1332که با یورش ددمنشانه 
فرمانداری نظامی مواجه شد وعده ای ازتظاهرکنندگان توسط نظامیان زخمی وکشته 
جمهور  رئیس  معاون  نیکسون  آذر32به  بازدید  در1۶  دانشجویان  اعتراض  شدند. 
دانشجو  سه  شدن  کشته  بود،  آمده  ایران  به   کودتا  ازنتایج  ارزیابی  برای  که  آمریکا 
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نظامیان،  توسط  دانشگاه  درصحن  و شریعت رضوی  نیا  بزرگ  قندچی،  به  نام های 
تحریک دزدان، قاتالن و چاقوکشان زندانی دراردیبهشت 1333علیه زندانیان سیاسی، 
طبق یک برنامه از پیش طراحی شده به  قتل رساندن11 نفر از زندانیان سیاسی در 

تیراندازی و زخمی شدن تعدادی از زندانیان، از وقایع مهم  بعداز کودتا بودند. 

خبررسمی فروپاشی سازمان نظامی حزب درمردادماه 1333 از طرف فرمانداری 
نظامی دراختیار رسانه ها گذشته شد.عبارت بود از: سروان سابق ارتش عباسی عضو 
و  دستگیر  سازمانی  و  حزبی  اسناد  مقداری  با  ایران  توده ی  حزب  نظامی  سازمان 

شاخه ی نظامی حزب منحله ی توده درهم شکسته شد. 

حکومت،  دست  به  نظامی  سازمان  و  حزبی  اسناد  افتادن  و  عباسی  دستگیری  با 
فروپاشی تشکیالت حزبی شروع شد که در زمان خود بیش از80 درصد کارگران 
شاغل درصنایع تولیدی را متشکل کرده بود و با کارشبانه روزی اعضای حزب ماهیت 
فاشیسم و امپریالیست ها را برمال و سطح آگاهی مردم را باال برده بود. افکار مارکسیست 
- لنینیستی را در جمع روشنفکران اشاعه داده و اکثریت آن ها را جذب کرده بود، بدون 
اینکه ریشه ی شیوه تفکر دنباله روی و متکی بودن به دیگران را در رهبری بخشکاند.

سروان ابوالحسن عباسی، یکی از اعضای کلیدی هیئت اجرایی سازمان نظامی، در 
تشکیالتی  مدارك  و  اسناد  پراز  با چمدانی  روز21مرداد 1333درخیابان جمال الحق 
توسط یک پاسبان کشیک که به  او مشکوک شده بود دستگیر و به  کالنتری محل برده 
می شود.  منتقل  نظامی  به  فرمانداری  چمدان  محتویات  شدن  ازمعلوم  وپس  می شود 
عباسی12روز به  سختی شکنجه می شود ولی لب نمی گوشاید. او بعداز گذشت12روز 
از دستگی اش با علم به  این که دراین مدت مرکز نگهداری اسناد سازمان نظامی تخلیه 
شده، محل سازمان را فاش می کند. با یورش افراد فرمانداری نظامی به  دفترسازمان و 
کشف اسناد، بالفاصله اعضای سازمان شناسایی و درمدت کوتاهی دستگیر می شوند. 

فروتن در رابطه با سازمان افسری درصحفه139کتاب حزب توده درصحنه ایران 
می نویسد: از وجود سازمان افسری درهیئت پنج نفری فقط من و بهرامی اطالع داشتیم 
و من جریان کاراین سازمان را مرتب به  اطالع بهرامی می رسانیدم. متاسفانه با گذشت 
زمان وعلیرغم مخالفت من، بهرامی دیگراعضای کمیته پنج نفری را درجریان گذاشت. 
به  قسمی که پس ازمدتی نه  تنها اعضای این کمیته بلکه شماری از افراد حزب درتهران 
و در شهرستان ها با برخی از افسران سازمان برای گرفتن کمک آشنا شدند و این خطای 
بزرگی بود که بهرامی مرتکب شد و این خطا درشناساندن سازمان افسری بی تاثیر نبود.

می خوانیم:   آن  پس آمدهای  و  عباسی  دستگیری  درباره  آوانسیان  خاطرات  درکتاب 
سروان عباسی مدتی در زندان اعتراف نکرده بود، عده ای پیشنهاد کرده بودند عباسی 
را فرار بدهند. بعد که خیانت کرد، پیشنهاد کشتن او را دادند. اما رهبری کوچک ترین 
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اسناد  این  بود.  و رمزدرخانه ای  افسران  به   راجع  اسناد  می گویند  نداد.  اثری  ترتیب 
را بیرون بردند ولی دوباره بازآن ها را به  این خانه عودت دادند. حماقت بیش ازاین 
از رهبری سئوال  ازآن ها  که عده ای  شنیدم  افسرها  از خود  کنار  و  نمی شود. گوشه 
می کردند که چه کار کنیم؟ و آن ها جواب می داده اند که بروید سرکارتان و اگر گرفتار 
شدید مانعی ندارد. من یک چیز را این وسط نفهمیدم و آن این که چطور سیامک با 
تجربه که من او را خوب می شناختم گول خورد. چرا نجنبید، چرا فرارنکرد، چرا 
به  دیگران راه فرارنشان نداد؟ سیامکی که با تجربه و سابقه دار بود و در ایام فعالیت 
حزب کمونیست یک بار هم زندانی نشد و حتی درحزب توده به  غیراز من، روستا و 

کامبخش کسی او را نمی شناخت1.

کامبخش می نویسد: پس ازکودتای 28مرداد ارتجاع با تمام نیرو و کسب کمک های 
مستقیم وغیرمستقیم ازدستگاه های جاسوسی آمریکا و انگلیس درصدد کشف سازمان 
اعضاء  ازاسامی  به  رمز  سیاهه ای  که  آن  از  پس  برآمد.  ایران  توده  حزب  افسری 
این سازمان به  دست آمد و رمز آن کشف گردید درحدود ششصد نفرافسر بازداشت 
به  محکوم  نفر   129 ابد،  به  حبس  محکوم  192نفر  به  اعدام،  محکوم  نفر  شد.71 
1۵سال و الباقی به حبس های از3 تا10 سال محکوم شدند. ولی بانگ اعتراضی که 
کیوان  و مرتضی  افسر  اعدام2۶  از  را پس  افکند دست جالد  درسراسرجهان طنین 
همرزم غیر نظامی آن ها متوقف ساخت2. درباره متوقف شدن اعدام افسران درمحافل 
تهدید  داشت  شرکت  کره  درجنگ  که  توده ای  چین  می شد:  گفته  کودتا  رژیم  مخالف 
کرده بود اگراعدام افسران توده ای متوقف نشود دربرابراعدام هرافسرایرانی10نظامی 

امریکائی را که در کشتار مردم کره دخالت داشته اند اعدام خواهد کرد. 

منوچهرکی مرام درکتاب»رفقای باال« با استناد به  اخبار درج شده در روزنامه ها 
دستگیری عباسی و ضبط اسناد حزبی نوشته است: دستگیرهای سریع بعدی نشان داد 
که سازمان نظامی حزب بسیار وسیع تر، فعال تر و قوی تر ازآن بوده است که حتی 
کاردهای باالی حزب تصورمی کردند. بیش ازشش صد نفرنظامی دستگیر یا متواری 
شدند. اهمیت مساله برای حزب آن چنان زیاد بود که بسیاری ازکادرهای حزبی، به 
 خصوص آن ها که در زندان راحت تر و آزادانه تر می توانستند حرف بزنند، خیانت از 
درون یا اشتباه های درحد خیانت را دلیل درهم شکستن سازمان نظامی و دستگیری 
بهترین افسران و کادرهای حزبی می دانستند. سروان عباسی در تحقیقات مقدماتی و 
اولیه فقط سکوت می کند. خسرو روزبه خبر دستگیری او را  بی درنگ دریافت کرده، 

همان شب خانه ی محل ستاد نظامی را تخلیه و پاکسازی می کند.

افسران عضو سازمان نظامی که سمت های مهمی درفرمانداری نظامی داشتند، از 

1 - نقل از ص2۵9خاطرات آوانسیان
2 - نقل از کتاب نظری به جنبش کارگری و کمونیستی درایران ص 217
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جمله سرهنگ مبشری و سرهنگ پوالد دژ، وقتی که اجرای برنامه ی فرار سروان 
عباسی را ناممکن می بینند ، به  روزبه چگونگی حال او و شکنجه ای را که می شده 
و  آشنایی  با  روزبه  را»بکشند«خسرو  او  می کنند  پیشنهاد  و  می دهند  گزارش  است 
اعتمادی که به  سروان عباسی داشته است، موافقت نمی کند و جواب می دهد: من عباسی 
را می شناسم. او نخواهد شکست. جواب می شنود: توعباسی را خوب می شناسی، اما 

فشاری را که او تحمل می کند نمی شناسی. 

 خسرو روزبه  با اتکا به  قدرت مقاومت سروان عباسی، دستور می دهد اسناد سازمان 
نظامی به  خانه ای که قبالًستاد سازمان و ازنظر موقعیت بسیار مطمئن درجه بندی شده 
بود برگردانده شود. چند روزبعداز این کار، سروان عباسی که از نظر جسمی و روانی 
بسیار ضعیف شده بود، ظاهراً به  تصور این که مرکزستاد سازمان نظامی دراین مدت 
طوالنی تخلیه شده است، نشانی آن را فاش می کند. دراین خانه عالوه براسنادی که 
اهمیت »درجه اول« داشت، دو دفتر پرسنل رمز به  دست ماموران افتاد. یکی شامل 
بیش  تعدادشان  دارانی که گویا  اسامی درجه  افسران عضو سازمان و دومی  اسامی 
ازچهار برابرافسران بوده است. وقتی که سروان عباسی از لو رفتن اسامی اعضای 
سازمان نظامی مطلع می شود، درهم می شکند. او که دراجرای بسیاری از برنامه های 
او را سرانجام نجات  این بود که  امیدش  تمام  سازمان نظامی دخالت موثر داشت و 

خواهند داد، این امید را از دست می دهد.

 خسرو روزبه »دفتر رمز«را با استفاده ازفرمول های ریاضی طرح ریزی کرده 
بود و کشف رمز را تنها یک نفرکه هیچ  کس نمی دانست چه کسی است، دراختیار 
داشت. متخصصان کشف رمزارتش و شهربانی مامور به  کار می شوند. از کارشناسان 
خارجی و رمزشناسان برجسته ی امریکایی، کمک می گیرند. در مدت زمانی نه  چندان 

طوالنی، فرمول کشف رمز را به  دست می آورند. 

کمیسیون خاصی مامورمی شود با استفاده از فرمول شناخته شده اسامی و سمت های 
این  ازاعضای  یکی  تیموربختیاربگذارد.  شخص  دراختیار  و  کند  کشف  را  افراد 
کمیسیون، سرهنگ پوالد دژ افسر بلند پایه ی فرمانداری وعضوسازمان نظامی حزب 
بود که می دانسته، اسم خودش هم دراین دفترثبت است. کمسیون هر روزعده ای از 
که  گروه هایی  اولین  می دهد.  نظامی  به  فرماندار  را  آن  وصورت  کشف  را  اسامی 
دستگیر می شوند از باالترین مسئوالن سازمان نظامی می باشند افرادی چون سرهنگ 

سیامک و سرهنگ مبشری در این گروه قرار داشتند.

سرهنگ پوالد دژ به  خسرو روزبه پیشنهاد می کند، با استفاده از فرصت، دفاتر رمز 
اسامی را بردارد و فرارکند. گویا روزبه از کمیته ی مرکزی حزب کسب تکلیف می کند 
وجواب می شنود: موافقت نشد، حال که بهترین کادرهای سازمان دستگیرشده اند، هرچه 
عده ی دستگیرشدگان زیادتر بشود، خطراعدام برای آن ها کمتر خواهد بود. اگر دفاتر 
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را مصادره کنیم، رفقای دستگیر شده را تحت شکنجه قرارمیدهند. عالوه براین که 
بقیهی اعضا لو می روند، احتمال اعدام همگی بیشترمی شود. 

دراتاق  مناسب،  فرصت  او»دریک  می کند.  پیدا  تردید  باال«  به»رفقای  دژ  پوالد 
ازنظرتشکیالتی  که  را  داران  درجه  اسامی  دفترحاوی  و  بازمی کند  را  ]کمیسیون[ 
شاخه ای جدا ازشاخه ی افسران بوده، برمی دارد و فرارمی کند. دفتراسامی درجه داران 
را به  سازمان تحویل نمی دهد و آن را نابود می کند. چون حتی بعد از فروپاشی همه ی 
تشکیالت حزبی و دستگیری و اعدام خسرو روزبه، کشف و ضبط کلیه ی خانه های 
سازمانی و تیمی و بعدها با نفوذ دستگاه های امنیتی و ساواک در تشکیالت خارج از 

کشور، هرگز دفتر اسامی درجه داران به  دست نیامد و هیچ کس دستگیر نشد1.

سرگرد جعفر وکیلی پس از لو رفتن سازمان نظامی دستگیر و زندانی می شود. او 
از زندان پنج نامه به  همسرش می نویسد که درسال۵7 پس از انقالب چاپ می شود. 
در نامه ی اول وکیلی می نویسد: عباسی یکی از فعالین ما دستگیر می شود. او ازهمه 
چیز با خبراست. چند روز زیر شکنجه مقاومت می کند. باالخره اعضاء هئیت دبیران 
و مسئولین شاخه خود را لو می دهد. در زیر شکنجه از6 نفراعضائ هئیت دبیران)نفر 
ششم روزبه دستگیر نشده( فقط محقق زاده2 و من مقاومت می کنیم و انکار می نمائیم. 
می کند،  کشف  است  کشف  غیرقابل  آن ها  برای  که  را  تشکیالت  دفتر  رمز  مبشری 
و  نشان می دهد  دستگیری ضعف  بدو  ازهمان  مبشری  لو می رود.  درنتیجه سازمان 

خودکشی می نماید)رگ خودش را می زند( ولی او را نجات می دهند. 

مبشری نامه ای نوشته بود که من با این شرط دفتر رمز را کشف کردم که کسی 
را اعدام نکنند و بختیار و مبصر ازطرف شاه این قول را به  من داده اند. مسئول این 
پیش آمد در درجه اول ک. م.)کمیته مرکزی( و در درجه دوم هیئت سه نفری سازمان 
)سرهنگ سیامک، سرهنگ مبشری وخسرو روزبه که هرسه اعدام شدند(، در درجه 
کمیته  افراد  و  دیگر  مسئولین  چهارم  درجه  در  و  دبیران3  نفردیگرهیئت  سه  سوم 
مرکزی از این نظر مقصرهستند که از دستگیری عباسی اطالع داشت و نخواستند 
ما را هشیار کنند. دیگراین که در یک سال اخیرمرتب ما را از یک اشتباه به اشتباه 
دیگر انداخت که نتیجه اش تولید مسئولیت برای دستگیرشدگان است. آن ها به  نظر من 

شایستگی رهبری جریان را ندارند و انتقاد پذیر نیستند.

وکیلی درنامه دوم می نویسد: این احتمال که درمیان مسئولین درجه1حزبی فردی با 
رکن2 ارتباط داشته باشد منتفی نیست زیرا پس از28 مرداد درحساس ترین مواقع وقتی 
تصمیمی گرفته می شد می فهمیدیم که قبالً دستگاه ازآن مطلع شده است. در صورتی 

1 - نقل ازکتاب رفقای باال ص ۴70  و ۴71
2 - سروان هوائی و عضو هئیت اجرائیه، که جزو آخرین گروه اعدام گردید.

3 - سرگرد وکیلی، سروان محقق زاده و ستوان یکم مختاری که همگی اعدام شدند
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که موضوع  بین چند نفر بیشترمطرح نشده بود. فکرمی کنم تا زمانی که وضع ک. م. 
روشن نشده است و آن ها روش درستی درمقابل انتقادات نشان نداده اند و عمالً ثابت 
نکرده باشند که می توانند به  نحو قابل اطمینانی دراین شرایط نهضت را به  جلو ببرند 
الزم باشد دراین که آیا همچنان دست بسته و کورکورانه به  فعالیت ادامه دهی تجدید 
نظرکنی. این موضوع نه ازنظر شخص تو بلکه ازنظرکسانی که مسئولیت آن ها را به  
عهده داری قابل اهمیت فراوان است. باید مسئولیت را در رگ و پوست خود حس کنی 

و آنرا سرسری تلقی نکنی.

 به  خاطر آوردن این که چه استعدادهائی ازبین رفتند و چه خانواده هائی پریشان شدند 
می توانی حس کنی که القیدی در درک مسئولیت و رهبری صحیح کسانی که با کمال 

بی آالیشی سرنوشت خود را به  دست رهبری سپرده اند چه مفهومی دارد.

نظامی  دربی دادگاه  او  اعدام  حکم  که  می نویسد  زمانی  را  خود  سوم  نامه  وکیلی   
صادر شده بود. در نامه آمده: عشق تو همیشه به  من روح و نیرو داده است. از مدت 
دستگیریم نیزعشق تو ازمهم ترین عواملی بود که به  من اجازه داد شرافت خود را حفظ 
کنم. من با ایمان به  حزب و عشق آتشین تو و بدون دغدغه خاطر می میرم. فقط تاسفم 

دراین است که نتوانستم بیشتر برای اجتماع مفید واقع شوم.

یقین دارم مبارزه را با شدت بیشتری ادامه خواهی داد زیرا به  عوامل محرکه سابق عامل 
دیگری افزوده می شود: انتقام از قاتلین پرستنده تو. نسبت به اشتباهات دیگران، به  ویژه 
مسئولین، و نقایص کار آشتی ناپذیر باش. مسئولیت را سرسری نگیر و با آن بازی نکن.

به  که  افراد  به  سرنوشت  می گرفتیم.  را سرسری  مسئولیت  همه  ذیل  ازصدرتا  ما 
 سازمان اعتماد کرده اند توجه داشته باش زیرا سرنوشت آن ها بستگی جدائی ناپذیری 
با سرنوشت نهضت دارد. باید برای تحمل فشارهای بازهم بیشتردرآینده آماده شد و 
سیستم قابل انعطافی بوجود آورد که فاجعه ما تکرارنشود. درصورتی که پس ازمدتی 
انتقادات سالم ندارند و  مبارزه دیدی رهبران و مسئولین باال روش اصولی درمقابل 
نمی خواهند خود را به  هیچ عنوانی تصحیح کنند و با گرفتاری های داخلی نمی توانی 
مسئولیت خود را آنچنان که هست انجام دهی بدون تامل ازمسئولیت استعفا کن و مانند 
یک فرد ساده به  مبارزه ادامه بده تا درصورت تکرار فاجعه ای نظیر فاجعه ما وجدانت 
آرام باشد که دربروز آن سهم موثر نداشته ای. درحال اخیراگر باز می بینی سازمان فقط 
ملعبه ای دردست چند نفراصالح ناپذیراست از آن استعفا بده و در بیرون به  حفظ خود و 
تبلیغات انفرادی ادامه بده زیرا برای نهضت مفید فایده بیشتری خواهد بود.عاقبت کار 
ما می تواند برای تو از این نظر نتیجه قابل توجه ی داشته باشد. ما گل های سرسبد ارتش 
هستیم که از بین می رویم. دراثر القیدی رهبران و اشتباهات. اکثر خودمان نیز مسئول 
هستیم ولی مسئولیت القیدی ما نیز به  عهده رهبران است که ما را اشتباه تربیت کرده اند.
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به  این فکر که درجریان دستگیری ما  اکنون   درنامه ی چهارم وکیلی می نویسد: 
 احتمال زیاد خیانتی درکار بوده است در رفقا و حتی من بیشتر قوت می گیرد. عباسی 
خبری  ما  ازدستگیری  قبل  می داشت.  مقدم  حزبی  مسائل  برانجام  را  روزبه  دوستی 
تا او محل سکونت  رسیده بود مبنی براین که فرمانداری عباسی را شکنجه می دهد 
روزبه را لو بدهد. حال معلوم نیست که چرا او به  عوض محل سکونت روزبه سازمان 
را لو داده است. روزبه عالقه عجیبی داشت که رهبری سازمان را به  عهده بگیرد. با 
وجودی که دو سال از سازمان به  دور بود مجدداً چند ماه پس از28 مرداد از طرف 

ک.م. به  ما تحمیل شد. علیرغم مخالفت چند نفر از ما از جمله مخالفت جدی من. 

ازمختاری  باید  بود.  شده  برده  بیرون  خانه  دو  از  اسناد  عباسی  ازدستگیری  پس 
دو سه روز پیش از  و محقق زاده پرسیده شود که به  دستور چه  کسی اسناد مجدداً 
دستگیری ما به دو منزل آورده شده است. سرهنگ جمشیدی می گوید سه چهار روز 
قبل ازدستگیری ما خبری یکی از رفقای لشکر2 زرهی داده بود که عباسی گفته است 
من عنقریب همه چیز را خواهم گفت. معلوم نیست چرا هیئت سه نفری1 به  این گزارش 
ترتیب اثرنداده، درهفته آخر سیامک درمرکز نبوده است و حدس می زنم این گزارش 
را فقط روزبه دیده است. ما سه نفردیگراعضاء هیئت دبیران دراین گونه امور درچند 
ماه اخیر دیگر مداخله نمی کردیم و مسئولیت آن به  طور مستقیم متوجه هیئت سه نفری 
بود. عباسی می توانست با لو دادن یکی از ما خود را از شر شکنجه خالص کند. معلوم 
نیست چرا همه ما را لو داده است. سه شنبه شب ها روزبه به  یکی از دومنزل می آمد. 
عباسی ازاین جریان اطالع داشت. او ما را صبح چهار شنبه لو داده است که دیگر 
خطری برای روزبه موجود نبود. پس می بینی قرائنی موجود است که می توان حدس 

زد خیانتی درکار بوده است.

رفقای کمیته مرکزی و کمیته اجرایی درگرداب اغراض خصوصی و حسابگری ها 
غوطه ورند. آن ها منافع نهضت را اغلب زیر پا می گذارند و آن را تحت الشعاع منافع 
خصوصی می نمایند. این چیزی نیست که امروز در زندان بگویم. بارها از آن ها انتقاد 

هم شد ولی گوش نکردند.

هر وقت به  فکر متالشی شدن سازمانی که ثمره کارصدها رفیق بود می افتم، سازمانی 
که سنگر محکم در قلب دشمن بود، سازمانی که اعضایش کم نظیر بودند.

بارها انتقاد شدید کردیم که رهبری را تقویت کنید و راه حل های مختلف نشان دادیم 
ولی گفتند احتیاجی به  آن نیست و رهبری حزب انجام می گیرد و بهتراز این دراین 
شرایط ممکن نیست. در یک جلسه به  طور جدی پیشنهاد کردم کنترل از پایین برقرار 
شده و ک. م. برنامه کار آینده و گزارش کار گذشته خود را به  ما بدهد. رفقای دیگر 

1 - سرهنگ سیامک، سرهنگ دوم مبشری وخسرو روزبه.
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نشنیده  با وجود تکرار  این مطلب را  آذر1  دنبالش را نگرفتند و  بودند  گرچه موافق 
گرفت وجواب سر باالئی داد. حق این بود که همان وقت از مسئولیت استعفا می کردم 
زیرا درپیش آمد فاجعه ما، گرچه مسئولیت مستقیم نداشتم، ولی به  هر ترتیب  مسئولم.

آوانسیان در باره مسئولین سازمان نظامی درخاطرات خود می نویسد: »یک روز 
کیانوری و قاسمی مسئول بودند و روز دیگر جودت. این آخری برای کار نظامی از 

همه آن ها ناالیق تر بود2.

وکیلی به  همسرش که عضو سازمان زنان بود می نویسد: فکر می کنم اگر سازمان 
زنان ارتباطات جنبی خود را با حزب در رده های بخش و محل قطع کند و فقط در 
رده  کمیته اجرایی با فردی مثل زارع3 تماس داشته باشد یعنی درحقیقت به  صورت 
فدراسیون  از  دیگرکلتیوهای واصله  برمبنای  درآید و  یک سازمان خیلی مستقل تری 
برنامه هائی برای توسعه سازمان و به  ویژه تبلیغات خود بنماید و زارع اجازه ندهد 
مداخالت بی جا درامور سازمان به  عمل آید و سازمان زنان به  صورت زائده حزب 

درآید، هم خطر کمتری شما را تهدید خواهد کرد و هم سریع تر پیش خواهید رفت.

معین  خواست  یک  ارضاء  برای  دادن  وسازمان  کردن  متشکل  که  شرایط  دراین 
اشکال دارد و درعوض زمینه چینی برای بیدارکردن و آشنا کردن زنان به  حقوق خود 
که قدم اول مبارزه است کامالً موجود است، کوشش خود را بیشتر در این راه بگذارید.

وکیلی یک روز قبل از اعدام درنامه به  کمیته مرکزی نکاتی را به  عنوان وصایای 
زنده یادان می نویسد که امروزهم بایستی به  مثابه راهنمای عمل درتشکل های کارگری 
به  کار گرفت. او می نویسد: نکات زیررا به  عنوان وصایای ما تلقی کنید: فاشیسم را 
بشناسید و حزب را برای تحمل ضربات سخت تر آماده کنید و پیش بینی های الزم را 
بنمائید. با جاسوسان و خیانتکاران در درون حزب به  شدت مبارزه کنید، و این را از 
مهم ترین وظایف خود بشمارید. درانتخاب کادرها دقت و بازهم دقت کنید. کنترل و به 

 ویژه کنترل از پائین را تشویق نمائید و به  آن میدان دهید.

رهبری را به  هر نحوی که می دانید تقویت کنید. هرگونه غراض و منافع خصوصی 
را تحت الشعاع منافع حزب قرار دهید. دراین مورد سرمشق و نمونه زنده باشید.

گزارش کار گذشته و برنامه کار آینده را به  هر نحو که مقتضی است مرتباً در اختیار 
ارگان های پائین بگذارید و از آن ها بخواهید که بحث و انتقاد کنند. درباال بردن سطح 
تعلیمات خود و رفقا جدیت نمائید. رهبری دسته جمعی را درحزب رواج و توسعه 

1 -  آذر نام مستعار دکتر جودت عضو هیئت اجرائیه کمیته مرکزی حزب توده و رابط کمیته مرکزی 
با سازمان نظامی بود

2 - نقل از خاطرات آوانسیان ص2۵7
3 - زارع نام مستعار اکبر شاندرمنی، عضو کمیته مرکزی
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دهید. یکبار دیگر تکرار می کنم فاشیسم را بیش و باز بیشتر بشناسید و حزب را برای 
مبارزه در شرایط فاشیستی آماده کنید1. 

ستوان یکم حسین مرزوان عضوسازمان افسری در برخورد به رویدادهائی که منجر 
به  تالشی شدن سازمان نظامی حزب توده شد می گوید: من در مقام تعیین تکلیف کردن 
نیستم. حرف این است که تصمیم گیرندگان باید جوابگوی اشتباه های خود باشند. من 

سوال هائی را که برایم مطرح است، می گویم:

کادرعلنی  عضو  ارتش  اخراجی  و  شده  افسرشناخته  عباسی  سروان  باید  چرا   -
سازمان نظامی باشد؟

بدون  شده ای،  شناخته  فرد  وسیله ی  به   چمدان،  دریک  سازمانی  اسناد  باید  چرا   -
محافظ، بدون وسیله ی نقلیه، پای پیاده از محلی به  محل دیگر برده شود؟

- چرا باید برنامه ی از پیش تنظیم شده ای برای فراردادن چنین فرد موثری وجود 
نداشته باشد؟

- چرا باید درصورت عدم امکان فرار دادن عباسی، او را فدای کلیت سازمان و 
اعضای نظامی نکرده باشند؟

- چرا باید اسناد دارای اهمیت درجه ی اول و دفاتر پرسنل درخانه ای که نشانی آن 
را فرد دستگیر شده می دانسته است باقی بماند یا بدتر، برگشت داده شود. مگر محل 

برای نگهداری اسنادی با این همه اهمیت قحط بود؟

- چرا نباید اسناد را یک جا آتش می زدند و نابود می کردند ؟

- چرا بعداز اطالع از لو رفتن دفاتراسامی اعضا به  تمام افسران عضو سازمان 
دستور داده نشد، ترک خدمت کنند و مخفی شوند؟ 

رهبری باید به  تمام این»چراها« پاسخ بدهد2.

با لو رفتن سازمان نظامی، رژیم برآمده از کودتا صدها افسرعضو سازمان را به 
 بند می کشد، بعداز شکنجه های جسمی و روانی در بی دادگاه های نمایشی تعداد ی را به 

 اعدام محکوم و در چهار گروه  تیرباران می کند. 

در گروه اول ُنه افسر انقالبی و یک غیر نظامی به اسامی:
عباس افراخته ستوان یکم

عزت هللا سیامک سرهنگ
نورهللا شفا سروان شهربانی

1  - نقل از کتاب نامه های سرگرد وکیلی ص ۴ تا21
2 - منبع کتاب رفقای باال ص۴78
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نعمت هللا عزیزی سرهنگ دوم
نصرهللا عطارد سرگرد ژاندامری
محمد علی مبشری سرهنگ دوم

نظام الدین مدنی سروان شهربانی
محمد علی واعظ قائمی سروان شهربانی

هوشنگ وزیریان سرگرد
نویسنده،  توده«،  حزب  افسران  نظامی  عضِو»سازمان  مهندِّس،  کیوان:  مرتضی 
شاعر، منتقد،. از پایه گذاراِن کانون نویسندگان ایران. انساِنی که َدغدغه ی گرسنگان 
و َمحرومان را داشت و هم از این روی سر دراین راه باخت؛ او را درسحرگاه 28 

مهر1333، تبریاران کردند.

» شاملو«، شعِر:»ازعموهایت« را به یادش سروده  و همسرش پوری از او چنین 
نام می برد:» مردی که شب به سالم آفتاب رفت«

شعری از شاملو برای مرتضی کیوان

نه بخاطر آفتاب
نه بخاطر حماسه

بخاطرسایه ی بام کوچکش
بخاطر ترانه ای کوچک تر از دست های تو

نه بخاطر جنگل  ها
نه بخاطر دریا

بخاطر یک برگ
بخاطر یک قطره

روشن تر از چشمهای تو
نه بخاطر دیوارها

بخاطر یک چپر
برنامه ریزی   نه بخاطر همه انسان ها

بخاطر نوزاِد دشمن ش شاید
نه بخاطر دنیا

بخاطر خانه ی تو
بخاطر یقیِن کوچکت

که انسان دنیائیست
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بخاطر آرزوی یک لحظه ی من که پیِش تو باشم
بخاطر دست های کوچکت در دست های بزرِگ من

و لب های بزرگ من بر گونه های بی گناه تو
بخاطر پرستوئی در باد، هنگامی که تو هلهله میکنی

بخاطر شبنمی بر برگ
هنگامی که تو خفته ای 

بخاطر یک لبخند
هنگامی که مرا در کنار ِ خود ببینی

بخاطر یک سرود
بخاطر یک قصه در سردتریِن شب ها،

تاریکتریِن شب ها
بخاطر عروسک های تو

نه بخاطر انسان های بزرگ
بخاطر سنگفرشی که مرا به تو می رساند

نه بخاطر شاهراه های دور دست
بخاطر ناودان، هنگامی که می بارد
بخاطر کندوها و زنبورهای کوچک

بخاطر جاِر بلند ابر در آسماِن بزرگ آرام
بخاطر تو

بخاطر هر چیز کوچک و هر چیز پاک به خاک افتادند
به یاد آر

عموهایت را می گویم،
از مرتضی سخن می گویم

مرتضی کیوان: واپسین نامه    
مادرعزیزم، یار و همسرعزیزم، خواهرعزیزم

مهربان  و  من عزیز  برای  شما  همهء  می روم.  خود  و سرنوشت  زندگی  دنبال  به  
بودید و چقدر به من محّبت کرده اید. اّما من نتوانستم، نتوانسته ام، جبران کنم. اکنون که 
پاک و شریف می میرم، دلم خندان است که برای شما پسر، دوست و شوهر و برادر 
نجیبی بودم، همین کافی است. دوستانم زندگی ما را ادامه می دهند و رنگین می سازند. 
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همه را دوست دارم زیرا زندگی پاک و نجیبانه و شرافتمندانه را می پرستیده ام. زن 
عزیزم یادت باشد که»عمو تیغ تیغی« تو راه را تا به  آخر طی کرد. خواهرم درسش 
اوخواهد  دهندهء خود مشّوق  نیرو  به  همان صفای  مادرم  بدهد.  ادامه  دردانشکده  را 
بود. کسانی که ازمن طلب دارند و من نتوانستم قرضشان را بدهم و ِدینم را ادا کنم 
مرا ببخشند. پوری جان دلم می خواهد به  فکر دل درد خود باشی و اقدامی کنی که 
از این درد کمتر رنج ببری زیرا همیشه مرا ناراحت می کرد و رنج می داد. زندگی 
را دوست تر بدار و آن را پاک و خوب ادامه بده یقین داشته باش انسان نیروی همهء 
معنوّیت ها را در خود احساس می کند. تمام شعرهای خوب و حّساسی که خوانده ام و 
با هم خوانده ایم دردل مانند غنچه ام نغمه می زند و می تراود چقدر خوب بود شعرهائی 
را که به  من جان می بخشید یک بار دیگر هم با زبان خودم می خواندم اّما اکنون شعر 
زندگی را می خوانم که سرودش به همهء ما لّذت واقعی را می بخشد. همهء خانواده مان 
را دوست می دارم و ازهر کسی که به  من مهر و لطف داشته است چقدر تشکّر دارم. 
خواهرم با هرکه می خواهی باش و با خود باش. بهترین شرط سالمت نفس و عّزت 
زندگی به  خود احترام گذاشتن است. دراین لحظات تمام عواطف حقشناسی ام نسبت به 
 مادرم و تو و پوری جانم در دل و ذهنم متجلّی است و با یاد شما و همهء خوبان زندگی 

را به  صورت دیگر ادامه می دهم. بوسه های بیشمار برای همهء یاران زندگی ام

مرتضی کیوان - سه و نیم بعد از نیمه شب دوشنبه 2۶ مهرماه 1333

سروده ای از : »کیوان« در کتاب »ترکه و تبر«
کاش در روی زمین ظلم از آغاز نبود
زندگی ، اینهمه پیچیده و پر راز نبود

صحبت از بستن و زنجیر نمی کرد کسی
کاش در حد قفس ، وسعت پرواز نبود
جوجه ها کاش ، ز پرواز نمی ترسیدند
آسمان، در قرق قرقی و شهباز نبود

محتسب ، کار به  مستان گذرگاه نداشت
کاش، جز میکده ها جای دگر باز نبود

کاش دستی که سبوهای خرابات شکست
غـافـل از آه جـگر سـوز سبو سـاز نبـود

صحبت از خوب و بد زاغ و زغن نیست ولی
بلبلی ، با زغنی کاش، هم آواز نبود

شعله ای کاش نمی سوخت پری را هرگز
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از ازل شمـع چنـین دلبر و طـناز نبـود
باغ، در چنـبره ی خار گـرفـتار نبـود

کاش در مسلک نیکان ، سخن از ناز نبود
کاش »کیوان« به  مدار دگری می چرخید
کاش در چرخه ی ما ، غمزه و غماز نبود

در دسته دوم ۶ نفر از اعضای سازمان نظامی در تاریخ 8 آبان ماه 1333 به اسامی: 

بهنیا  سرگرد  •
بیاتی سروان   •
کالل سروان   •

کلهری سروان  •
محبی  سرگرد  •
مهدیان سروان  •

اعدام شدند. 

دسته سوم ۵ افسر ارتش به اسامی:

امیر افشار بکشلو سرهنک دوم  •
محمد جاللی سرهنگ  •

کاظم جمشیدی سرهنگ دوم  •
•  محمد باقر واله ستوان یکم

جعفر وکیلی سرگرد  •
درتاریخ 17 آبان ماه تیر باران شدند.

دسته چهارم یک سال بعد جهت استمرار بخشیدن به  جو ارعاب و حشت در جامعه 
در تاریخ 2مرداد ماه 133۴ به اسامی ذیل تیرباران می شوند:

رحیم بهزاد سرگرد  •
ارسطو سروشیان سرگرد  •

اسمعیل محقق زاده سروان  •
منوچهر مختاری ستوان یکم  •
حسین مرزوان  ستوان یکم  •
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اسدهللا نصیری  ستوان سوم   •
در مجموع از۴73 نفر اعضای دستگیر شده سازمان، 27 نفر به اعدام، ۵3 نفر به 
حبس ابد، 91 نفر به حبس ابد با كار، 119 نفر به پانزده سال حبس، 79 نفر به ده 
سال حبس، 7 نفر به هشت سال حبس، ۵ نفر به هفت سال حبس، 38 نفر به پنج سال 

حبس، 3۶ نفر به سه سال حبس و سه نفر هم به 18 ماه حبس تأدیبی محكوم شدند.

بابک امیر خسروی )عضو کمیتهء مرکزی حزب توده( که ازسازمان افسران حزب 
توده به  عنوان»سپاه ِ عظیم و رزمدیدهء توده ای ها« یاد می کند، می نویسد: تقسیم بندی 
ژاندارمری،  پیاده،  سوار،  توپخانه،  هوائی،  چون  رسته هائی  به  توده  حزب  افسران 
شهربانی، دانشجوی افسری و… بیانگر آنست که حزب توده در همهء ارکان و زوایای 
ارتشـ  حّتی درگارد جاویدان شاهیـ  رخنه کرده بود. آنچه واقعاً اهمیـّت دارد، بررسی 
این امر است که ُپشتِ  سرِ  این ارقام : 12۵ افسر توپخانه، 180 افسر پیاده، ۵9 افسر 
شهربانی و غیره، چه مقدار تانک و نیروی زرهی و امکانات فرماندهی و مواضع 
حّساس و اّطالعاتی نهفته بود. با اطمینان می توان گفت که در تاریخ جنبش های سیاسی 
درجهان، هرگزهیچ حزب و سازمان سیاسی سراغ نداریم که توانسته باشد آن همه افسر 

را در یک حزب غیرقانونی با ایدئولوژی کمونیستی گرد آورده باشد.

 سازمان افسران از یک جهت، واقعاً افسانه بود، البّته نه به معنای قّصه و داستان 
بلکه به علّت امکانات و قدرِت واقعاً فوق العاده و باورنکردنی اش به افسانه ای حماسی 
می ماند. وقتی سازمان )افسران( کشف شد، حّتی توده ای ها را به حیرت انداخت. درصد 
قابل توجـّهی ازافسران جوان رزمی، فرماندهان تانک های »شرمن« به اضافهء برخی 

فرماندهان ردهء باالتِر ارابهء جنگی، از اعضاء سازمان افسری بودند1. 

افسران  سازمان  عضو  تمام2۴3  می نویسد:  نظامی  آذرنورعضوسازمان  فریدون 
شوند.  عمل  وارد  که  بودند  باال  از  دستور  درانتظار  روز28مرداد  در  تهران،  در 
دربین آنها، 29 افسر هوائی، 7 افسر توپخانه، 9 افسرسوار، 17 افسرپیاده، 2۵ افسر 
مهندس، 23 افسر ژاندارمری بودند که هرکدام متناسب با وضع شغلی، امکانات خود 
را داشتند. سرگرد آذرنور درتوضیح امکانات سازمان نظامی می نویسد: دربارهء نقش 
افسران شهربانی ِعضو سازمان که هرکدام از آن ها منشاء عملیـّات مهـّم شدند و غالباً 
و  نفر  درتهران2۴  آن ها  تعداد  است.  شده  سکوت  تاکنون  داشتند،  ممتازی  موقعیـّت 
درتمام کشور۴7 نفر بود. دو نمونه ای که از نزدیک با آن ها آشنا شده ام بیان می کنم: 
مثالً سروان جواد درویشیان ـ یکی از اعضاء سابقه دار سازمان نظامی )حزب توده( 
و رئیس کالنتری ناحیهء شاپور)سبزه میدان( دارای نفوذ فراوانی بر روی شعبان بی 
مخ بود که دستورات او را کودکانه اجرا میکرد، و یا سروان جواد صادقی ـ یکی از 
افسران با اتوریته، بود که ریاست ناحیهء 10به عهدهء او بود. عالوه برعضویـّت فعـّال 

1 - امیرخسروی، ص 709- 710
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درسازمان افسران، یکی ازطرفداران و ارادتمندان پر و پا قرص دکترمصّدق بود.

به عهدهء علی اشرف  تانک های مستقر در اطراف منزل نخست وزیر  فرماندهی 
شجاعیان )عضو سازمان افسران حزب توده( بود. سرهنگ ممتاز در بارهء او می گوید: 
شجاعیان روز 28 مرداد، حماسه آفرید، درحالی که زخمی شده بود، با تانکِ  خود تا 

آخرین گلوله جنگید و تلفات سنگینی بر مزدوران شاهنشاهی وارد ساخت1. 

ستوان یکم ایرج ایروانی عضو سازمان افسران حزب توده، فرماندهی بخشی از 
تانک را برعهده داشت. وی روز28 مرداد، بدون این که دستوری ازحزب دریافت کند، 
در خیابان های تهران سرگردان بود وعاقبت، وقتی کار ِآشوبگران باال گرفت، تانک 
او نیز درخدمت کودتاچیان قرارمی گیرد و دریورش به خانهء مصّدق به کار می رود.

فریدون آذرنور )که در آن ایـّام مسئول ایالتی سازمان افسری در آذربایجان بود( در 
سخن از طرح تدارک قیام مسلّحانه درتبریز می نویسد: سازمان افسران می توانست با 
کمک۵00 توده ای ُزبده، با چند عملیات هماهنگ، تبریز را به طورکامل تسخیر کند. 
وی توضیح می دهد که این تعهـد سنگین براین اساس به عمل آمده بود که از یک گردان 
مستقل توپخانهء 10۵ کوتاه آمریکائی که از۴ آتشبار تشکیل می شد، سه نفراز فرماندهان 
از جمله ستوان یکم توپخانه کریم زندوانی، عضو سازمان افسری بودند و نفر چهارم 
افسر به کلّی بیطرفی بود. از یگانه هنگ رزمی درتبریز، چهار فرمانده گروهان، از 
جمله گروهان مأموردژبان شهر)سروان پیاده حسن سدیدی و حسین زاده صدیقی( و 
آذرنور(، واحد زره پوش هنگ را  فرودگاه، فرمانده واحد کوماندو )سرگرد فریدون 
رفیق ما سروان محمد صادق دلیرآذر فرماندهی می کردند. فرماندهء ارابه های جنگی 
ازهواخواهان ما ومعاون دژبان که افسر بانفوذی درشهر و درعین حال فرماندهء واحد 
دژبان، عضو سازمان افسری بودند. فرمانده گروهان مهندسی لشکر )سروان مهندس 
ابوالقاسم اویسی( و سه نفر ازافسران شهربانی ازجمله ستوان یکم عبـّاس افراخته و 
مقّدم ـ رئیس رمز شهربانی ـ عضو سازمان افسری بودند و دو نفردیگر هرکدام بنوبه، 
از مسئولین نگهبانی زندانیانی بودند که تسلیح۴۵0 زندانی ِفرقه  و آماده نمودن ِآن ها 
برای هرگونه عملیـّاتی به عهدهء آنان بود. چهارنفر از افسران کادر فرماندهی نیز جزو 
اعضای آزمایشی و یا هوادارِ سازمان افسران حزب توده بودند.آذرنورسپس اّطالعات 
کوتاهی درمورد لشکر ارومیه می دهد: اضافه بر فرماندهان واحدهای کوچک ـ که 
اغلب آن ها عضو سازمان افسری حزب توده بودند ـ  می توان سرهنگٍ ستاد صدیق 
یحیوی )فرماندهء هنگ سوار و پادگان سلماس(، سرگرد یعقوبی )فرماندهء ُگردان و 
پادگان قره تپه(، سرهنگ دّوم صالح نجات )فرماندهء هنگ پیادهء رزمی ارومیه( و 
سرهنگ جاوید )رئیس رکن 2 لشکر رضائیه و آجودان مخصوص شاه( را نام برد2.

1 - نقل از کتاب امیرخسروی، صص711 و 712
2 - نقل از کتاب امیرخسروی، صص 712 و 713
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 سروان محمدجعفرمحمدی درتأیید نظرسرگرد آذرنور برنیرومندی سازمان افسری، 
چند مورد دیگر را که خود از آن ها آگاهی دارد، را می افزاید: چهارنفر از افسران سازمان 
با درجات سرهنگ دّوم پیاده )فتح هللا پهلوان(، سرگرد پیاده )عنایت هللا پهلوان(، ستوان یکم 
توپخانه )قدرت هللا پهلوان( و ستوان یکم هوائی )کامبیز دادستان( از خاندان سلطنتی بودند. 
سروان مهدی همایونی )از گارد سلطنتی شاه( از افراد نفوذی درمیان کودتاچیان بود.

 سروان پوالد دژ، از افسران برجستهء رکن دو )اطالعات( و ازهمکاران نزدیک 
سرتیپ تیمور بختیار و بسیار مورد اعتماد و ُمشیر و ُمشار او بود.

 ستوان یکم عبدهللا مهاجرانی از اعضاء سازمان افسری با واحد تحت فرماندهی اش، 
محافظ سرلشکر زاهدی که خوِد او را اسکورت می کرد. مهاجرانی پس از لو رفتن 
سازمان، درزندان می گفت: هرموقع زاهدی می خواست بخوابد، مرا صدا می کرد و 
می گفت: عبدهللا من نیازدارم دو سه ساعتی استراحت کنم، توآماده هستی؟ و من جواب 
می دادم: »به خواب تیمسار! راحت باش!« و تیمسار با آرامش کامل به خواب می رفت و 
من روی صندلی پشت اتاق اوتا ساعت بیداری اش می نشستم و از او مراقبت می کردم«. 

هنگامی که زاهدی همراه با اسکورتش به اصفهان رفته بود، لیست افسران سازمان 
نظامی کشف می شود که نام عبدهللا مهاجرانی نیزدرشمارِ آن ها بود. ازتهران به اصفهان 
تلگرافی دستورداده می شود عبدهللا مهاجرانی بازداشت شود. زاهدی متوّحش می شود 
و تصـّور می کند علیه او کودتائی رخ داده است از بازداشت عبدهللا جلوگیری می کند. 
سپس از تهران تلگراف حضوری می شود و زاهدی در تلگرافخانه حضور می یابد و از 
جریان دستیابی به دفتر رمز اسامی افسران سازمان نظامی آگاه می شود که نام عبدهللا 
مهاجرانی نیز در آن ثبت بود. همان َدم از عبدهللا سئوال می کند جریان چیست، دستور 
بازداشت تو را می دهند؟ اگرچیزی هست اآلن بگو تا کمکت کنم. عبدهللا جواب می دهد: 

تیمسار! من درهیچ جریان و سازمانی نیستم، سوءتفاهم است برطرف می شود1. 

ستوان مهاجرانی، بازداشت و روانهء زندان می شود. او دردادگاه به حبس ابد محکوم 
شد و پس از۵ سال از زندان آزاد گردید و به تالفی ِ تیری که در مغز زاهدی شلیک 
استخدام  کشور،  اموراستخدامی  درسازمان  اردشیرزاهدی،  سفارش  به  بود،  نکرده 
ماه  یک  تقریباً  می گوید:  مهاجرانی، خود  یکم  ستوان  می شود.  بازنشسته  درپایان،  و 
مأمورحفاظت سرلشکر زاهدی شدم.  ژاندارمری،  از  دسته  با یک  مرداد  از28  بعد 
تأمین می شدند: لشکرگارد، شهربانی و  ولی محافظین نخست  وزیرکودتا ازسه نیرو 
انجام  مأمور  بود  شده  مستقر  افسران  باشگاه  در  زاهدی  که  موقعی  من  ژاندارمری. 
آن شدم. سازمان نظامی ازمأموریت من با خبربود، به خاطرندارم که دربارهء ترور 
زاهدی به سازمان نظامی مطلبی گفته باشم. لکن با ایمانی که به هدف خود و حزب 

2 - امیرخسروی، ص 71۵
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داشتم، اگر دستوری دراین مورد می  رسید اجرا می کردم. مثالً: بعضی اوقات جلسهء 
هیأت وزیران درباغی ـ در قیطریه ـ تشکیل می شد که همگی درفضای باز، دور میزی 
می نشستند و من روی تّپه ای که ُمشرف به باغ بود، پشت مسلسل موضع گیری کرده 
و هیأت وزیران و نخست وزیر درتیررس ِ آتش ِ من بودند. و یا این که درسفری که 
زاهدی به اصفهان داشت، هنگام شب درمنزل کازرونی بیتوته کرد و من تا صبح با 

سالح در دست، پشت اطاق خوابش کشیک می دادم1. 

عموئی در برابر گفته های بابک امیری خسروی  و اظهارات مستقیم افسران عضو 
درسازمان نظامی در توجیه بی عملی حزب توده ایران درکودتای 28مرداد در انتقاد 
از مصدق می گوید: آقای دکتر مصدق که کمال احترام را برایش قائل هستم، از بین 
کل صدراعظم های دوران مشروطیت بیش ازهرنخست وزیری ازاختیارات برخوردار 
بود، هیچ نخست وزیری درایران اختیار ارتش، وزارت جنگ و ستاد ارتش را نداشت 
جزآقای دکترمصدق و من نمیدانم چگونه است که این کسانی که به  نحوی از انحاء 
مسئولیت دولت و جبهه ملی را نادیده می گیرند، به این نکته استناد می کنند که حزب 
توده ایران یک سازمان افسری داشته و بنابراین در داخل ارتش نفوذ داشته است و 
می توانسته کودتا را خنثی کند. این کمال عافیت طلبی آقایان است! آقایان شما در راس 
حکومت بودید، ستاد ارتش را دراختیار داشتید. وزارت جنگ )وزارت دفاع ملی البته( 
را داشتید، آن همه ادعاهایی که آقایان افسران ملی در کتاب هایشان درباره اهمیت شان و 
سازمان شان گفته اند، آن وقت قدم از قدم برنداشتند، آقای سرهنگ نجاتی خاطراتی نوشته 
است. خودش می گوید وقتی کودتای 28مرداد شد من کلت به کمر رفتم در خانه مصدق 
و دیدم دارند غارت می کنند با کمال تاسف سرم را انداختم پایین و برگشتم! کجا رفت 
آن سازمان و آن َقَدر قدرتی ادعایی! آن وزارت جنگ و رئیس ستاد ارتش؟ آن افسران 
ملی و به طور کلی مجموعه جبهه ملی که پشت سر آقای دکتر مصدق بود؟ و این 
مطلب را که چقدر حزب توده ایران هشدار به آقای دکتر مصدق داد، نادیده می گیرند.

رد  گرفتن  حد  تا  نظامی  سازمان  فعالیت  سطح  آوردن  پائین  با  درادامه  عموئی 
حرف های بودار و گزارش آن ها و واگذاری مقام رهبری به  مصدق می گوید: رفقای 
متمایز  دیگران  از  نظامی شان  دانش  و  لحاظ عملکرد صحیح کوشش و تالش  به  ما 
بودند.  ارتش  اعتماد  مورد  بنابراین  بود،  مدال  و  ازنشان  پر  سینه هایشان  می شدند، 
در ارتباط با سایرارتشی ها آمد و رفت های گسترده ای بوجود می آمد و در محفل های 
افسرها حرف هایی زده می شد و ما تالش می کردیم رد این حرف های بودار را بگیریم، 
خبرهایی که می توانیم به دست بیاوریم. مثال من با سروان سیاحتگر که شکنجه گر رکن 
دو ارتش بود و بعدها شد یکی از بازوهای فشار و شکنجه ساواک، در کالس رکن دو 
دوست نزدیک شده بودیم. سایر رفقای ما هم که درجاتی به مرتب باالتر از من داشتند 

1 - امیرخسروی، ص 716
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تا حد سرهنگ تمامی که زمان  همینطور. من ستوان یک دانشکده افسری بودم. ما 
امیر شدن شان )تیمساری( بود، افسر داشتیم در سازمان. در نتیجه در رده های مختلف 
آشنایی های فراوان، چه در کارگزینی ارتش، چه در ستاد ارتش، چه در رکن دو و در 

اطالعات شهربانی داشتیم.

رفقای ما این چند روز وقتی که از منزل خارج می شدند که بروند سرکار، کلت شان 
را می بستند، با خانواده شان وداع می کردند. یعنی برایشان قطعی بود که اگر اتفاقی 
رخ بدهد این ها باید بروند به میدان و عمل کنند. چرا که روزنامه ارگان حزب نوشته 
بود که کودتا را با ضد کودتا خنثی می کنیم. این امید را داشت که این تقاضاهایی که 
از دکتر مصدق می کند و مصدق پیامی بدهد به مردم آن وقت سازمان نظامی می تواند 
نقش ایفا کند. من واقعاً همانطور که در درد زمانه اشاره کردم، به قدری شاد شدم وقتی 
که من و گروهم را ماموریت دادند به راه آهن. یعنی منطقه کارگری… که اگر قرار 
است اقدامی علیه کودتا انجام بگیرد من با گروهانم می توانم در راس حرکت کارگران 

به طرف خنثی کردن نیروهای کودتا بروم.

 ببینید سازمان نظامی اوال نسبت به  آمار و شمار رفقای حزبی و هواداران حزبی رقم 
ناچیزی را تشکیل می داد. هم چنین امکانات سازمان نظامی برای مسلح کردن اعضای 
حزب خیلی کم بود و حال آن که زرادخانه ای که دراختیار دکتر مصدق بود مال ارتش 
بود. سازمان نظامی درحد توان خودش این کار را می کرد، تیم نارنجک انداز فراهم 
کار  نارنجک ساختیم.  ما چیزی حدود 1۵هزار  نارنجک سازهمین طور.  بود،  کرده 
از لحاظ خطراتی که می توانست حمل،  آن و چه  ازلحاظ تکنیک  نبود؛ چه  سادهای 
توزیع تیانتی، بوجود آوردن آن. درحد توان سازمان کرده بود این کار را. راکت های 
مختلفی که از اسلحه خانه ها می توانستند کسب کنند و در انبارهای حزب قرار داده بودند 
قابل مالحظه شده بود اما این به معنای مسلح کردن حزب نبود. مسلح کردن حزب یک 
چیز دیگری بود که درحد و توان ستاد ارتش بود. فقط دکتر مصدق می توانست این کار 
را بکند. از لحاظ مسلح شدن که نیاز به پیام شخص دکتر مصدق داشت یعنی مساله 
یک مساله سیاسی بود. سیاست آقای دکتر مصدق باید براین قرارمی گرفت که کودتا 
باید سرکوب شود. یعنی آنچه که ارگان حزب گفت که کودتا را به ضد کودتا تبدیل 
می کنیم، به امید این بود که آقای دکتر مصدق مثل سی تیر برای مردم پیام بدهد و امید 
داشت که پیام بدهد: “مردم ایران دولت منتخب شما با خطر کودتا رو به رو است. شما 
را به  مقابله با آن دعوت می کنم. این جا سازمان نظامی همه کار  می توانست بکند. 
می توانست هجوم ببرد به اسلحه خانه فالن پادگان با توجه به طرح هایی که داشت، ما 
اصأل یک کروکی داشتیم. بعد سرجریان دستگیری عباسی یکی ازاسنادی که در چمدان 
او به  دست آمد کروکی پادگان ها بود. چه کاخ شاه، چه عشرت آباد، چه باغ شاه و چه 
جمشیدیه. یعنی همه پادگان های تهران کروکیش معلوم بود، اسلحه خانه ش معلوم بود، 
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نیروی برقش معلوم بود. یعنی اقدامات ضروری که برای به دست آوردن اسلحه ها و 
تخریب مرکز برق، این ها همه تدارکاتی بود که حزب دیده بود.

عموئی در توجیه بی عملی حزب در واکنش به کودتا سنگ تمام می گذارد و می گوید: 
ببینید ما مطمئن بودیم که برای مقابله با کودتا، یعنی مقابله با دربار محمدرضا پهلوی، 
ملکی  و خلیل  بقایی  انگلستان، مساله  و  آمریکا  امپریالیزم  توطئه های  با  مقابله  یعنی 
نیست، اینها خرابکاران درون جبهه ملی هستند. یعنی ما اگر براساس گفته شما منتظر 
نشویم و تقاضای پیام ازطرف دکتر مصدق نکنیم، خودمان به نام حزب توده ایران 
برای جلوگیری از کودتا برویم ، اثبات گفته بقایی و ملکی است که ما هستیم که می رویم 
کودتا کنیم. یعنی نه فقط آن نیروی سیاه درباری کودتاچی در مقابل مان هستند، جبهه 
ملی و نیروهای ملی را هم درمقابل خودمان قرار می دهیم. سخن خلیل ملکی و مظفر 
بقایی متوجه ملی هاست. دارد به آنها می گوید که خطر، خطر توده ای هاست. مواظب 
باشید آنها برای خودشان می خواهند کودتا کنند. ما اگر این عمل را انجام می دادیم به 

معنای صحه گذاشتن روی ادعاهای مظفر بقایی و خلیل ملکی بود.

 ما تا آخرین لحظه امید داشتیم که مصدق پیام بدهد. به عالوه وقتی نیروهای ملی هم 
در مقابل شما باشند قطعأ در مقابله با کودتا پیروزی به دست نخواهد آمد.

آدم  کنار زاهدی  - کودتا که شد شما  کننده  این سئوال مصاحبه  عموئی در جواب 
خیابان  در  شدن  کشته  داشتید،  نارنجک  تا  1۵هزار  داشتید،  تانک  فرمانده  داشتید. 
بهترازمنتظرماندن برای دستگیری و اعدام نبود؟ می گوید: نه ما منتظر دستگیر شدن 
نبودیم. یک سال تمام بعداز کودتا سازمان نظامی وجود داشت. و تنها عملکرد ضعیف 
عباسی بود که موجب ضربه خوردن به سازمان نظامی شد. نمیگویم شکنجه نبود، چرا 
ولی عملکرد غلط او یعنی چمدان به دست گرفتن و کلی مدرک توی چمدان گذاشتن و 

رفتن و جابجا کردن. عباسی چهره ی شناخته شده ای بود.

درجواب سئوال - مسئولیت مشترک دبیران سازمان نباید درنظر گرفته شود؟ همه ی 
تقصیرها باید به  گردن عباسی گذاشته شود؟ او می گوید: بله بدون تردید. بدون تردید. 
نه! سازمان نظامی درواقع انتخاب نکرد که بنشیند تا بیایند ضربه بزنند و تیغ را به 
 گردنش بگذارند. نه. امیدواربود حتی بعد ازکودتا، حتی بعد ازدستگیری مصدق … 
شما ببینید، مصدق را می گیرند، درسلطنت آباد نگه می دارند، افسر محافظی دارد به 
نام سرگرد همایونی جزو افسران کودتاچی است ولی از رفقای سازمان ما هم هست. 
نهایت مراقبت از مصدق به عمل می آید. حزب برایش پیام می فرستد، خود حزب یک 
سری اقدامات مقدماتی انجام می دهد، یک فرستنده سیاری را توسط مهندسین حزبی 
فراهم می آورد. با یک برد نسبتا محدودی که استان های مرکزی را )استان تهران و 
حوالی آن را( بتواند پوشش دهد و ازطریق همایونی – اتفاقاً رفیق ما همین سال گذشته 
فوت کرد یادش گرامی – پیام حزب را مستقیماً به دست مصدق می دهد. پیام این بود 
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که: “ما شما را بدون هیچ ریسک و خطری ازسلطنت آباد به  یک مخفیگاه امن می بریم. 
در آنجا نواری از پیام شما ضبط می کنیم و این نوار در فرستنده سیار ما که در اطراف 
پیام شما  تهران مشغول گشت است منتشرمی شود. زمینه حرکت مردم را بر اساس 
برای ملت ایران فراهم می آوریم به این ترتیب حزب با تمام توانش ضد کودتا را پیش 
می برد”… هنوز هم کودتا جا نیفتاده بود و کودتاچی ها هنوز پایشان محکم نشده بود. 

اما دکتر مصدق نمی پذیرد.

آقای عمویی بعد از۵9 سال که از کودتای 28مرداد می گذرد، االن که به حادثه نگاه 
می کنید آیا فکر نمی کنید که نباید منتظر حرف دکتر مصدق می ماندید و باید خودتان 

راًسا وارد عمل می شدید، هرچقدر هم که کشته می دادید؟

عمل  باید  که  بودم  معتقد  جد  به   من  موقع  همان  بگذرد،  سال  که۵9  این  از  قبل 
می کردیم. ما اصالً در حوزه های خودمان اشک مان در می آمد که چرا ما وارد عمل 
نشدهایم. چرا عمل نمی کنیم چرا در جریان کودتا ما وارد عمل نشدیم، نهایتش این بود 
که کشته می شدیم، خب می شدیم. پایه های حزب محکم می شد، تجدید سازمان حزب به 
مراتب قوی تر می شد، ما  در معرض این همه فتنه گری ها، بدگویی ها و انتقادات، چه 
مغرضانه و چه دلسوزانه قرار نمی گرفتیم. به جد نظر خیلی از رفقای سازمان نظامی 
این بود. ولی امروز بعد از این۵9 سال عمیقاً اعتقاد دارم که سیاست درست همین بود 
ما باید همراه با دکتر مصدق، زیر پرچم دکتر مصدق، با شعار زنده باد دولت ملی 

قانونی مصدق اقدام میکردیم. به گمان من راه درست این بود1.  

و  کارگری  جنبش  به   نظری  درکتاب  را  28مرداد  کودتا  وقایع  دالیل  کامبخش 
و  به  دار  نسبت  مصدق  ساله  یک  تقریباً  اغماض  می کند:  بررسی  چنین  کمونیستی 
دسته های زاهدی تا روز کودتا درساختمان»اصل چهارم« امریکائی ها درتهران پنهان 
بود. ضعفی که مصدق در برابر مرتجعین غدار نشان می داد، نابخشودنی است. مصدق 
ایران  توده  رهبری حزب  می داد.  کم بها  درارتش  شاه  امکانات  و  ارتجاع  نیروی  به  
افسراز  از600  بیش  حزب،  اینکه  با  زیرا  است،  سرزنش  درخور  مورد  نیزدراین 
رسته های مختلف ارتش دراختیار داشت، اقدامات الزم را به  عمل نیاورد. هم مصدق 
و هم حزب توده ایران پس از فرار شاه دچارغفلت و آسوده خیالی شدند. درحزب توده 
ایران درفاصله 4 روز یورش اول 25 مرداد و یورش دوم آن که به  کودتای 28 مرداد 
چپ روی  ازاین  نتوانست  حزب  رهبری  گرفت.  اوج  چپ روانه  تمایالت  شد،  منجر 

جلوگیری کند و درنتیجه شعار جمهوری دموکراتیک توده ای اعالم شد.     
آوانسیان علل بی عملی حزب را در واکنش به  کودتا چنین بیان می کند: درچنین شرایطی 
کمیته مرکزی می بایستی نقشه می داشت و خود را آماده این کار می کرد. این عیب برای 

1 - نقل از: اخبار روز
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ما هست که هیچ برنامه ای دراین زمینه نداشتیم. اوالً شخصیت آن را نداشتیم  دوم این 
که دیگران به  جای ما درفکر این کاربودند1.

 
نتیجه بازبینی جنبش کارگری و کمونیستی

در تاریخ مبارزات طبقه کارگر، جائی بنام زباله دان وجود ندارد و نمی توان گذشته 
را فراموش کرد و یا به خاک سپرد. اگر ظرفیت الزم را برای آموختن ازگذشته داشته 
باشیم برای حرکت به پیش باید تا ساختن ایرانی آباد، آزاد برپایه ی عدالت اجتماعی و 
برابری انسان ها در تمام عرصه های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی  بارها به  بررسی 

تاریخ گذشته پرداخت و از آن بیاموزیم. 

هسته اولیه شکل گیری طبقه کارگرایران در آغاز قرن یازدهم هجری مطابق با دهه70 
قرن دهم شمسی با انتقال صنعتگران ارمنی ازآذربایجان به  اصفهان که در رشته های 
اسلحه سازی، ریخته گری، نجاری، مینیاتور، صنایع زینتی، نساجی، رنگرزی، قالی 
از  کارکارگران  با  ایران  آمد. صنایع  بوجود  داشتند  مهارت  و...  سفال سازی  بافی، 
اواخر قرن دهم تا اوایل قرن دوازدهم همراه بود با رشد. از قرن دوازدهم  به  ویژه 
در آستانه ی انقالب مشروطیت دراثر نفوذ انگلیس و روسیه تزاری صنایع داخلی نابود 
و اکثریت صاحبان صنایع به  مثابه بورژوازی بومی به بورژوازی تجاری یا داللی و 
وابسته )بورژوازی کمپرادور( تقسیم شد. در زمان سلطنت ناصرالدین شاه چنان فشار 
اقتصادی برعموم مردم تحمیل شده بود که هزاران نفر ازمردم فقیر ایران به  ویژه از 
آذربایجان برای تهیه لقمه نانی به  مناطق جنوبی قفقاز، آسیای مرکزی و ترکیه عثمانی 
به  ناچار تن به  مهاجرت دادند. کارگران مهاجر ایرانی برای کسب درآمد تن به  هرکاری 
می دادند و سرمایه داران روسی ازآنان درموقع لزوم به  مثابه اعتصاب شکن استفاده 
کارگری روسیه  دموکرات  کارگری حزب سوسیال  می کردند. رهبران عملی جنبش 
درمقابله با این شگرد سرمایه داران روس، درمنطقه به  جای دشمنی با کارگران ایرانی 
به  کمک روشنفکران ایرانی، که دارای افکارسوسیالیستی بودند، به  کارتوضیحی و 
تبلیغی درمیان کارگران ایرانی پرداختند. با کار توضیحی مداوم فعالین جنبش کمونیستی 
دریک پروسه ی کار و زندگی با کارگران فعال، درجنبش کارگری روسیه، کارگران 
فراگرفتند. را  کارگری خود  اتحادیه های  آوردن  بوجود  برای  را  آگاهی الزم  ایرانی 

کشور  داخل  فعالین  و  انقالبی  روشنفکران  و  دراتحادیه ها  آگاه  کارگران  به همت 
ابتدا سازمان همت و مرکزغیبی و به  دنبال آن سازمان های اجتماعیون–عامیون در 

شهرهای تهران، تبریز، رشت  بوجود آمد.

درتداوم  کارسازمان های اجتماعیون – عامیون و اتحادیه های کارگری سنگ بنای 

1 -خاطرات آوانسیان 2۵0و2۵1
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حزب کمونیست ایران با بوجود آمدن کمیته عدالت ایران گذاشته شد. 

حزب عدالت درپرتو فعالیت اعضای خود توانست با رفع موانع و مشکالت، تشکیالت 
خود را درشهرها به  ویژه درمناطق شمالی کشور و آذربایجان گسترش دهد. برپایه 
درتیرماه 1299شمسی  ایران  آمده، کنگره حزب کمونیست  بوجود  حوزه های حزبی 
برگزار شد. دراین کنگره ۵1 نماینده با رای قطعی و11 نماینده با رای مشورتی و 9 

نماینده به  عنوان مهمان شرکت داشتند. 

بالفاصله بعداز پایان کنگره، حزب اقدام به  اجرای تصمیم ها گرفت و۶نفر از اعضای 
کمیته مرکزی و به  طور کلی 7۵ سازمانده حزبی، برای عملی کردن مصوبات  کنگره 

به  بخش های مختلف کشوراعزام کرد.

حزب کمونیست ایران با تشکیل نیروی مسلح دراتحاد با نیروهای ملی و طرفداران 
و  بروزاختالفات  با  داد.  سازمان  درگیالن  را  مسلحانه  مبارزه  کوچک خان  میرزا 
مشکالت درجنبش گیالن به رغم فداکاری و ازجان گذشتگی اعضای حزب کمونیست 
این جنبش به علل مختلف از جمله چپ روی احسان هللا خان درعملیات نظامی و برنامه 
توطئه گرانه ی کوچک خان درکشتن حیدرعمواوغلی وهمراهان او، نیروهای انقالبی در 
مصاف با نیروهای دولتی که از پشتیبانی امپریالیسم انگلیس برخوردار بودند شکست  

خوردند.

با از بین رفتن جنبش گیالن حزب کمونیست ایران توانست با انتقال کمیته مرکزی 
و اعضای فعال به  تهران و نواحی مختلف کشور با کار منظم تشکیالتی سازمان ها و 
حوزه های حزبی را در تهران، تبریز، اصفهان، شیراز و دربرخی ازشهرهای جنوب 

کشور بوجود آورد.

حزب کمونیست ایران به  مثابه گردانی از پرولتاریای جهانی به  عضویت انترناسیونال 
جنبش  برجسته  رهبران  از  یکی  نماینده حزب  سلطان زاده  رفیق  و  شد  پذیرفته  سوم 

کمونیستی و مشاور لنین بود.

حزب کمونیست ایران با انتشار روزنامه های کارگری در تهران، تبریز، رشت زمینه 
اتحادیه های کارگری به   اقتصادی کارگران را بوجود آورد و  آگاهی سیاسی و  رشد 
همت کارگران آگاه به  منافع طبقاتی خود پایه گذاری شد. وقیام های خراسان، آذربایجان 
علل  به   که  گرفت  شکل  سلطنتی  نظام  سرنگونی  باهدف  رضاشاه  سلطنت  دراوایل 

مختلف و با حمایت نظامی انگلیس شکست خوردند.

انحراف  طرد  و  سلطان زاده  رفیق  هدایت  تحت  حزب  دوم  کنگره   برگزاری  با 
راست درشرایط  مخفی حزب توانست اتحادیه ی کارگران نفت جنوب را بوجود آورد 
در  کارگری  اعتصاب  بزرگترین  افتخاری  یوسف  و  امید  درسال 1308رفقا علی  و 

خاورمیانه را سازمان دادند.
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واتحادیه های  کمونیست  حزب  درسال1310سازمان های  سیاه  قانون  تصویب  با 
کارگری تحت پیگرد وسیع نیروهای امنیتی قرارگرفتند با دستگیری اعضا و طرفداران 

حزب و اتحادیه های کارگری  فعالیت حزب خاتمه یافت.

بر  ایران)1310تا1320(عالوه  کمونیست  حزب  فعالیت  خاتمه  بعداز  دهه  دریک 
اعتراضات  پراکنده کارگران دو حرکت مبارزاتی با اهداف متفاوت صورت گرفت: 

1-ایجاد محفل کارگری در راه آهن توسط علیزاده 

2- انتشار مجله دنیا توسط ارانی  و شکل گیری گروه ارانی حول مجله دنیا

بدون  آزاد شده  از زندانیان  ایران در دهم مهرماه 1320توسط بخشی  توده  حزب 
درس آموزی ازنکات مثبت و منفی37 ساله جنبش های سیاسی و اجتماعی گذشته به 
 ویژه ازمبارزات جنبش کارگری وکمونیستی از زمان ایجاد حزب اجتماعیون – عامیون 
دراواخرسال 1283شمسی توسط کارگران و فعالین سیاسی در قفقاز و مبارزات حزب 

کمونیست ایران بوجود آمد. 

حزب توده ایران برمبنای الگوی جبهه ضد فاشیستی کمینترن با طیف وسیعی از 
عناصرملی، سوسیالیست، کمونیست و آزادیخواه تشکیل شد. اساسنامه اولیه حزب توده 
برپایه اسناد رسمی و اظهارات رهبران آن درجراید رسمی حزب نشان دهنده این است 
که حزب توده ایران درجایگاه یک حزب اصالح طلب و ضد فاشیستی توانست در 
نخستین سال های تشکیل خود طیف وسیعی از آزادیخواهان، فعاالن سیاسی، نویسندگان 
فعالیت  به  اساسی  قانون  درچارچوب  و  متشکل  دیکتاتوری  علیه  را  روشنفکران  و 

بپردازد.

حزب توده ایران توانست در زمان کوتاهی سازمان های خود را دراکثر نقاط کشور 
ایجاد کند. و در فاصله زمانی 1320تا1332 تاثیر انکارناپذیری برجنبش کارگری 
و کمونیستی داشته باشد. و به رغم شرکت درکابینه قوام موفق شد سازمان نظامی را 

سازمان دهد و80 در صد کارگران ایران را در شورای متحده  متشکل کند. 

مذهبی  نیروهای  خیانت  ملی مصدق  دولت  مرداد1332علیه  نظامی28  درکودتای 
به  سرپرستی آیت هللا کاشانی و آیت هللا بهبهانی درهمراهی با سازش و تسلیم طلبی 
علت  به   به  ویژه   ، امپریالیست ها  و  دربار  توطئه های  دربرابر  متوسط  بورژوازی 
وفاداری مصدق درجایگاه رهبری جبهه ملی به  نهاد سلطنت ازیک سو و ازجانب دیگر 
به  علت بی عملی و دنباله روی حزب توده که منتظراشاره و اقدام برادر بزرگتر در 
مقابله با کودتای امپریالیستی 28مرداد1332؛ بود، یک بار دیگر پس از گذشت نیم 
قرن از انقالب مشروطیت مبارزات طبقه کارگر و مردم ایران را برای کسب استقالل 
- آزادی وعدالت اجتماعی دچارشکستی کرد که پس لرزه آن با گذشت یک ربع قرن 

با قدرت گرفتن رژیم جمهوری اسالمی بسیار مخرب تر شد. 
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و  اجتماعی  زمینه های  درتمام  امروز  مردم  مختلف  اقشار  و  کارگر  طبقه  مبارزه 
و  استثمار  بند  از  مبارزات و رهائی  این  نشستن  ثمر  به  برای  دارد.  سیاسی جریان 
خرافات اسالمی، با توجه به  تاریخ مبارزات مردم و طبقه کارگر درصد سال اخیر  
راهی جز از متشکل شدن جنبش های اجتماعی در تشکل های سراسری توده ای و ایجاد 
حزب سیاسی طبقه کارگر به  مثابه نیروی رهبری کننده  برای ساختن ایرانی آباد، آزاد 

ومستقل براساس عدالت اجتماعی و برابری انسان ها وجود ندارد.



اسناد و عکس ها
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متن قرارداد ١۹2١ ایران و شوروی
هشتم حوت 1299 هجری مطابق 20 اسفند 1299 و 2۶ فوریه1921 میالدی

از  اشتراکی شوروی روسیه  اتحادی  دولت جمهوری  از یک طرف و  ایران  دولت  چون 
طرف دیگر نهایت درجه مایل بودند که روابط محکم و حسنه هم جواری و برادری در آتیه 
مابین ملتین ایران و روس برقرار باشد لهذا مصمم شدند که داخل مذاکره در این باب شده و 

برای این مقصود اشخاص ذیل را وکالی مختار خود نمودند:
از طرف دولت ایران: علیقلی خان مشاور الممالک

واسیلیویچ  ارکی  که  روسیه:  شوروی  اشتراکی  اتحادی  جمهوری  دولت  طرف  از 
که  خود  اعتبارنامه های  ارائه  از  پس  مختار  وکالی  کاراخان  لومیخائیلویچ  و  چیچرین 
ذکر می شود توافق نظر حاصل نمودند. آنچه ذیالً  موافق قاعده و ترتیبات مقتضیه بوده در 

فصل اول
دولت شوروی روسیه مطابق بیانیه های خود راجع به مبانی سیاست روسیه نسبت به ملت 
ایران مندرجه در مراسالت 1۴ یانوار 1918 و 2۶ ایون 1919 یک مرتبه دیگر رسماً اعالن 
می نماید که از سیاست جابرانه که دولت های مستعمراتی روسیه که به اراده کارگران و دهاقین 
این مملکت سرنگون شدند نسبت به ایران تعقیب می نمودند قطعاً صرف نظر می نماید. نظر 
به آن چه گفته شد و با اشتیاق به این که ملت ایران مستقل و سعادتمند شده و بتوانند آزادانه 
مقاوالت  و  معاهدات  تمام  دولت شوروی روسیه  بنماید  را  دارایی خود تصرفات الزمه  در 
و قراردادها را که دولت تزاری روسیه با ایران منعقد نموده و حقوق ملت ایران را تضییع 

می نمود ملغی و از درجه اعتبار ساقط شده اعالن می نماید.
فصل دوم

دولت شوروی روسیه از سیاست دولت های روسیه تزاری که بدون رضایت ملل آسیا و به 
بهانه تامین استقالل ملل مزبوره با سایر ممالک اروپا در باب مشرق معاهداتی منعقد می نمودند 
که باالنتیجه منجر به استمالک آن می گردد اظهار تنفر می نماید، این سیاست جنایت کارانه 
را که نه تنها استقالل ممالک آسیا را منهدم می نمود بلکه ملل زنده شرق را طعمه حرص 
غارتگران اروپایی و تعدیات مرتب آن ها قرار می داد دولت شوروی روسیه بدون هیچ شرطی 
نفی می نماید. نظر به آن چه گفته شد و مطابق اصول مذکوره در فصل اول و چهارم این 
معاهده دولت شوروی روسیه استنکاف خود را از مشارکت در هر نوع اقدامی که منجر به 
تضعیف و محفوظ نماندن سیادت ایران بشود اعالن نموده و کلیه معاهدات و قراردادهایی را 
که دولت سابق روسیه با ممالک ثالثی به ضرر ایران و راجع به آن منعقد نموده  است ملغی و 

از درجه اعتبار ساقط می داند.
فصل سوم

مطابق  را  روسیه  و  ایران  مابین  که سرحد  می دهند  متعاهدتین رضایت  معظمتین  دولتین 
تعیین کمیسیون سرحدی 1881 تصدیق و رعایت نمایند؛ ضمناً به واسطه عدم میلی که دولت 
شوروی روسیه از استفاده از ثمره سیاست غاصبانه دولت تزاری سابق روسیه دارد از انتفاع 
از جزائر آشوراده و جزائر دیگری که در سواحل والیت استرآباد ایران واقع می باشند، صرف 
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مای  قرارداد 28  مطابق  که  آن  مجاوره  اراضی  با  را  فیروزه  قریه  چنین  هم  و  کرده  نظر 
1893 از طرف ایران به روسیه انتقال داده شده  است به ایران مسترد می دارد. دولت ایران 
از طرف خود رضایت می دهد که شهر سرخس معروف به سرخس روس یا سرخس کهنه با 
اراضی مجاور آن که منتهی به رودخانه سرخس می شود در تصرف روسیه باقی بماند. طرفین 
معظمین متعاهدین با حقوق مساوی از رودخانه اترک و سایر رودخانه ها و آب های سرحدی 
بهره مند خواهند شد و ضمناً برای تنظیم قطعی مساله انتفاع از آب های سرحدی و برای حل 
کلیه مسایل متنازع فیهای سرحدی و اراضی یک کمیسیون مرکب از نمایندگان ایران و روسیه 

معین خواهد شد.
فصل چهارم

با تصدیق این که هر یک از ملل حق دارد مقدرات سیاسی خود را بالمانع و آزادانه حل 
نماید هر یک از طرفین متعاهدتین از مداخله در امور داخلی طرف مقابل صرف نظر کرده 

و جدا خودداری خواهد نمود.
فصل پنجم

یا  و  تشکیالت  توقف  یا  و  ترکیب  از   )1( که:  تقبل می نمایند  متعاهدتین  طرفین معظمتین 
دستجات )گروپ ها( به هر اسم که نامیده شوند و یا اشخاص منفرد که مقصود تشکیالت و 
با روسیه باشد در  با ممالک متحده  ایران و روسیه و هم چنین  با  اشخاص مزبوره مبارزه 
خاک خود ممانعت نمایند و هم چنین از گرفتن افراد قشونی و یا تجهیزات نفرات برای صفوف 
قشون و یا قواء مسلحه تشکیالت مزبوره در خاک خود ممانعت نمایند. )2( به کلیه ممالک و 
یا تشکیالت قطع نظر از اسم آن تشکیالت که مقصودشان مبارزه با متعاهد معظم باشد نباید 
اجازه داده شود که به خاک هر یک از طرفین معظمتین متعاهدتین تمام آن چه را که ممکن 
است بر ضد متعاهد دیگر استعمال شود وارد نموده و یا عبور دهند. )3( با تمام وسایلی که به 
آن دسترس باشد از توقف قشون و یا قواء مسلحه مملکت ثالث دیگری در صورتی که احتمال 
برود توقف قواء مزبوره باعث تهدید سرحدات و یا منافع و یا امنیت متعاهد معظم دیگر می شود 

باید در خاک خود و متحدین خود ممانعت نماید.
فصل ششم

به  بخواهند  ثالثی  ممالک  گاه  هر  که  کردند  حاصل  موافقت  متعاهدتین  معظمتین  طرفین 
وسیله دخالت مسلحه سیاست غاصبانه را در خاک ایران مجری دارند یا خاک ایران را مرکز 
حمالت نظامی بر ضد روسیه قرار دهند و اگر ضمناً خطری سرحدات دولت جمهوری اتحادی 
شوروی روسیه خودش نتواند این خطر را رفع نماید دولت شوروی حق خواهد داشت قشون 
خود را به خاک ایران وارد نماید تا اینکه برای دفاع از خود اقدام های الزم نظامی را به عمل 
آورد دولت شوروی روسیه متعهد است که پس از رفع خطر بالدرنگ قشون خود را از حدود 

ایران خارج نماید.
فصل هفتم

نظر به این که مالحظات مذکوره در فصل ششم می توانند هم چنین در باب امنیت در بحر 
افراد  لهذا طرفین معظمتین متعاهدتین موافق هستند که اگر در جزء  نمایند  پیدا  خزر مورد 
بحریه ایران اتباع ثالثی باشند که از بودن خود در بحریه ایران برای تعقیب مقاصد خصمانه 
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انفصال عناصر مضره  نسبت به روسیه استفاده نمایند دولت شوروی حق خواهد داشت که 
مزبوره را از دولت ایران بخواهد.

فصل هشتم
تزاری  که حکومت  اقتصادی  از سیاست  را  قطعی خود  انصراف  دولت شوروی روسیه 
روسیه در شرق تعقیب می نمود و به دولت ایران نه از نقطه نظر توسعه اقتصادی و ترقی 
ملت ایران بلکه برای اسارت سیاسی ایران پول می داد اعالن می نماید. بنابراین دولت شوروی 
روسیه از هر نوع حقوق خود نسبت به قروضی که دولت تزاری به ایران داده  است صرف 
چنین  هم  و  می شمارد  تادیه  قابل  غیر  و  شده  نسخ  را  استقراض ها  گونه  این  و  کرده  نظر 
وثیقه  ایران که  از عوائد مملکتی  انتفاع  به  تقاضاهای راجع  تمام  از  دولت شوروی روسیه 

استقراض های مذکوره بودند صرف نظر می نماید.
فصل نهم

باعث  که  داری  سرمایه  مستعمراتی  سیاست  نفی  اعالن  به  نظر  روسیه  شوروی  دولت 
بدبختی ها و خون ریزی های بی شمار بوده و می باشند از انتفاع از کارهای اقتصادی روسیه 
دولت  بنابراین  می نماید.  نظر  بوده صرف  ایران  اقتصادی  اسارت  آنها  از  قصد  که  تزاری 
شوروی روسیه تمام نقدینه و اشیاء قیمتی و کلیه مطالبات و بدهی بانک استقراضی ایران را و 
هم چنین کلیه دارایی منقول و غیرمنقول بانک مزبور را در خاک ایران به ملکیت کامل ایران 
واگذار می نماید. توضیح آن که در شهرهایی که مقرر است قونسولگری های روسیه تاسیس 
شوند و در آنجاها خانه های متعلقه به بانک استقراضی ایران وجود داشته و مطابق همین فصل 
منتقل به دولت ایران می شود دولت ایران رضایت می دهد که یکی از خانه ها را مجانأ برای 

استفاده مطابق انتخاب دولت شوروی روسیه برای محل قونسولگری روسیه واگذار نماید.
فصل دهم

راه ها و کشیدن  دنیا را که در ساختن  دولت شوروی روسیه کوشش سیاست مستعمراتی 
ترجیح  ملل  تمدن  توسعه  بر  نظامی خود  نفوذ  تامین  برای  ممالک غیر  در  تلگرافی  خطوط 
می دهد نفی کرده و مایل است که وسایل مراودات و مخابرات که برای استقالل و تکمیل تمدن 
هر ملتی لزوم حیاتی دارد به اختیار خود ملت ایران واگذارده شود و ضمناً هم به قدر خسارات 
وارده به ایران به واسطه قشون دولت تزاری جبران شود لهذا دولت شوروی روسیه موسسات 

روسی ذیل را بالعوض به ملکیت قطعی ملت ایران واگذار می نماید.
الف - راه های شوسه از انزلی به طهران و از قزوین به همدان با تمام اراضی و ابنیه و 

اثاثیه متعلق به راه های مذکوره 
ب- خطوط راه آهن از جلفا به تبریز و از صوفیان به دریاچه ارومیه با تمام ابنیه و وسایل 

نقلیه و متعلقات دیگر
ت- اسکله ها و انبارهای مال التجاره و کشتی های بخاری و کرجی ها و کلیه وسایل نقلیه در 

دریاچه ارومیه با تمام متعلقات آن ها 
ث- تمام خطوط تلگرافی و تلفونی با تمام متعلقات و ابنیه و اثاثیه که در حدود ایران به توسط 

دولت سابق تزاری ساخته شده است
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ج- بندرانزلی )پر( با انبارهای مال التجاره و کارخانه چراغ برق و سایر ابنیه
فصل یازدهم

نظر به این که مطابق اصول بیان شده در فصل هشتم این عهد نامه منعقده در دهم فورال 
1828 مابین ایران و روسیه در ترکمان چای نیز که فصل هشتم آن حق داشتن بحریه را در 
بحر خزر از ایران سلب نموده بود از درجه اعتبار ساقط است لهذا طرفین معظمتین متعاهدتین 
رضایت می دهند که از زمان امضاء این معاهده هر دو بالسویه حق کشتی رانی آزاد در زیر 

بیرق های خود در بحر خزر داشته باشند.
فصل دوازدهم

دولت شوروی روسیه پس از آن که رسماً از استفاده از فواید اقتصادی که مبتنی بر تفوق 
نظامی بوده صرف نظر نمود اعالن می نماید که عالوه بر آن چه در فصول نه و ده ذکر شد 
سایر امتیازات نیز که دولت سابق تزاری عنفأ برای خود و اتباع خود از دولت ایران گرفته 
بود از درجه اعتبار ساقط می باشند. دولت شوروی روسیه از زمان امضاء این عهدنامه تمام 
امتیازات مذکوره را اعم از آن که به موقع اجرا گذارده شده باشند و تمام اراضی را که به 
واسطه آن امتیازات تحصیل شده اند به دولت ایران که نماینده ملت ایران است واگذار می نماید. 
از اراضی و مایملکی که در ایران متعلق به دولت تزاری سابق بوده محوطه سفارت روس 
در طهران و در زرگنده با تمام ابنیه و اثاثیه موجوده در آن ها و هم چنین محوطه ها و ابنیه 
و اثاثیه جنرال قونسولگری ها و قونسول گری ها و ویس قونسول گری های سابق روسیه در 
ایران در تصرف روسیه باقی بماند. توضیح آن که دولت شوروی روسیه از حق اداره کردن 

قریه زرگنده که متعلق به دولت سابق تزاری بود صرف نظر می نماید.
فصل سیزدهم

دولت ایران از طرف خود وعده می  دهد که امتیازات و مایملکی را که مطابق این عهدنامه 
به ایران مسترد شده است به تصرف و اختیار و یا استفاده هیچ دولت ثالث و اتباع دولت ثالثی 

واگذار ننموده و تمام حقوق مذکوره را برای رفاه ملت ایران محفوظ بدارد.
فصل چهاردهم

با تصدیق اهمیت شیالت سواحل بحر خزر برای اعاشه روسیه دولت ایران پس از انقضاء 
ارزاق  اداره  با  که  است  حاضر  مزبوره  شیالت  به  نسبت  خود  فعلی  تقبالت  قانونی  اعتبار 
جمهوریت اتحادی اشتراکی شوروی روسیه قراردادی در باب صید ماهی با شرایط خاصی 
که تا آن زمان معین خواهد شد منعقد نماید. هم چنین دولت ایران حاضر است که با دولت 
شوروی روسیه داخل مطالعه وسایلی که حالیه نیز تا رسیدن موقع شرایط مذکوره در فوق 
امکان رساندن مواد شیالت مزبوره را به روسیه در نظر ادارات ارزاق جمهوری اشتراکی 

روسیه تامین بنماید بشود.
فصل پانزدهم

دولت شوروی روسیه نظر به اصول اعالم شده خود در باب آزادی عقاید مذهبی مایل است 
به تبلیغات مذهبی که مقصود باطنی از آن اعمال نفوذ سیاسی در توده مردم و کمک به دسایس 
سبعانه تزاری بوده در ممالک اسالمی خاتمه دهد. بنابراین دولت شوروی روسیه انحالل تمام 



378

جنبشطبقهکارگراریان

هیات های روحانی را که در ایران دولت سابق تزاری تاسیس کرده بود اعالن می نماید و اقدام 
خواهد نمود که بعدها از روسیه به ایران این گونه هیات ها اعزام نشوند. دولت شوروی روسیه 
اراضی و انبیه و دارایی هیات ارتودکس را در ارومیه و هم چنین تمام دارایی سایر موسسات 
سنخ هیات مزبوره را بالعوض به ملکیت دائمی ملت ایران که دولت ایران نماینده آن است 
واگذار می نماید دولت ایران اراضی و ابنیه و دارایی مزبور را به مصرف ساختن مدارس و 

سایر موسسات معارفی خواهد رساند.
فصل شانزدهم

نظر به مندرجات مراسله دولت شوروی به تاریخ 2۵ ایون )ژوئن( راجع به ابطال قضاوت 
قونسول ها اتباع روسیه ساکن ایران و هم چنین اتباع ایران ساکن روسیه از تاریخ امضاء این 
معاهده دارای حقوق مساوی با سکنه محلی بوده و محکوم قوانین مملکت متوقف فیها خواهند 

بود و به تمام کارهای قضایی آن ها در محاکم محلی رسیدگی خواهد شد.
فصل هفدهم

اتباع ایران در روسیه و هم چنین اتباع روسیه در ایران از خدمت نظامی و تادیه هر نوع 
مالیات نظامی با عوارض نظامی معاف هستند.

فصل هیجدهم
اتباع ایران در روسیه و اتباع روسیه در ایران در آزادی مسافرت در داخله مملکت دارای 
حقوقی می باشند که به اتباع  »دولت کاملة الوداد« دول کامله الوداد به غیر از دول متحده با 

روسیه واگذار می شود.
فصل نوزدهم

طرفین معظمتین متعاهدتین در مدت قلیلی پس از امضاء این عهدنامه اقدام در تجدید روابط 
تجارتی خواهند نمود. وسایل تنظیم واردات و صادرات مال التجاره و تأدیه قیمت آن و هم چنین 
طرز دریافت و میزان حقوق گمرکی که از طرف ایران بر مال التجاره روس تعلق می گیرد 
مطابق قرارداد خاص تجارتی که به وسیله کمیسیون خاص از نمایندگان طرفین تشکیل خواهد 

شد خواهد گردید.
فصل بیستم

طرفین معظمتین متعاهدتین متقابالً به هم دیگر حق ترانزیت می دهند که از طریق ایران و 
یا طریق روسیه به ممالک ثالثی مال التجاره حمل نمایند ضمناً برای مال التجاره حمل شده 
عوارض بیش از آنچه از مال التجاره دول کامله الوداد غیر از ممالک متحده با جمهوری اتحاد 

شوروی روسیه اخذ می شود نباید تعلق بگیرد.
فصل بیست و یکم

طرفین معظمتین متعاهدتین در حداقل مدت پس از امضاء این عهدنامه اقدام در استقرار 
روابط تلگرافی و پستی مابین ایران و روسیه خواهند نمود؛ شرایط روابط مذکوره در قرارداد 

خاص پستی و تلگرافی معین خواهد شد.
فصل بیست و دوم
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نیت هم دیگر که پس  تهیه موجبات درک حسن  تثبیت روابط ودادیه هم جواری و  برای 
از امضاء این عهدنامه فی  مابین برقرار می شود هر یک از طرفین معظمتین متعاهدتین در 
پایتخت طرف مقابل نماینده مختار خواهند داشت که چه در ایران و چه در روسیه دارای حق 
مصونیت خارج از مملکت )اکستری توریالیته( و سایر امتیازات مطابق قوانین بین المللی و 
عادات و هم چنین قواعد و مقررات جاریه در مملکتین نسبت به نمایندگان سیاسی خواهند بود.

فصل بیست و سوم
طرفین معظمتین متعاهدتین به نیت توسعه روابط مملکتی متقابالً در نقاطی که به رضایت 
طرفین معین خواهد شد تاسیس قونسولگری ها خواهند نمود. حقوق و صالحیت قونسول ها در 
قرارداد مخصوصی که بالتاخیر پس از امضاء این عهدنامه منعقد خواهد شد و هم چنین مطابق 

قواعد و مقررات در هر دو مملکت نسبت به موسسه قونسول ها معین خواهد شد.
فصل بیست و چهارم

این عهدنامه باید در ظرف سه ماه تصدیق شود مبادله تصدیق نامه ها در شهر طهران حتی 
االمکان در مدت قلیلی به عمل خواهد آمد.

فصل بیست و پنجم
این عهدنامه به زبان فارسی و روسی در دو نسخه اصلی نوشته شده در موقع تفسیر آن هر 

دو نسخه معتبر می باشد.
فصل بیست و ششم

این عهدنامه فوراً پس از امضاء دارای اعتبار خواهد شد.
برای تصدیق آن چه گفته شد امضاء کنندگان ذیل این عهدنامه را امضاء کرده و به امهار 

خود ممهور نمودند در شهر مسکو در 2۶ فورال 1921 تحریر شد.
امضاء: که ارگی چیچرین ل.کاراخان مشاورالممالک

علی امید، الگوی کوشندگان کارگری ایران 
به مناسبت۴0 امین سال در گذشت زنده یاد علی امید کارگرعضوحزب کمونیست ایران 

 در تارخ 1352/10/3 طبقه ایران یکی از فرزندان فداکارخود را از دست داد. علی امید 
از اولین اعضای اتحادیه مخفی کارگران نفت جنوب در سال 1304 بود. با تالش های بی 
وقفه او و همکارانش، و با آگاهی بخشی به زحمتکشان صنعت نفت، اتحادیه مخفی کارگران 
نفت جنوب درمیان کارگران گسترش یافت. در نیمه شب آبان 1306 در گردهمایی کارگران 
نفت که با حضور 200 نماینده کارگران تشکیل شد، اتحادیه تصمیم گرفت: »سازمان خود را 
گسترش دهد، کلوب های کارگری و تعاونی تشکیل داده، علیه جریمه ها و کتک زدن ها و 
دشنام دادن ها وعلیه سیاست تبعیض در شرکت انگلیسی نفت در میان ملیت ها اقدام کنند.« در 
مرامنامه اتحادیه کارگران نفت :»وادار نمودن شرکت به پرداخت بیمه بیکاری، پیری، حوادث 
وغیره، برسمیت شناختن حق اعتصاب و اجتماعات کارگران- مقابله با تنبیه بدنی کارگران-  

تالش برای تاسیس باشگاه های ورزشی« دیده می شود.
در1308/2/13اعتصاب کارگران تصفیه خانه آبادان شروع شد که درآن14هزار کارگر 
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به  نفت  کارگران  اتحادیه مخفی  دعوت  به  از ساعت 8 صبح  اعتصاب  این  داشتند.  شرکت 
وفایی  افتخاری،  یوسف  ثابت،  علی  حسن  کاوه،  رمضان  همداد،  رحیم  امید،  علی  رهبری 
سازماندهی شده بود، که با پیوستن کارگران بیکار شکلی دیگر یافت. خواسته های اعتصابیون: 
جشن  و  کارگران  اتحادیه  شناختن  رسمیت  به  درصد،   15 سطح  تا  دستمزدها  بردن  »باال 
استخدام  و  کارگران  اموراخراج  در  شان  نمایندگان  و  کارگران  دادن  دخالت  مه،  ماه  اول 
آنان، هفت ساعت کار برای جوانان کمتر از18سال بود.« فردای روز اعتصاب با دخالت 
هزار  پنج  شد.  آغاز  آبادان  پاالیشگاه  کارگران  اعتصاب  سرکوب  انگلیس  نظامی  نیروهای 
کارگر اخراج،150کارگر زخمی، 200کارگر بازداشت شدند که از جمله بازداشت شدگان: 
علی امید، رحیم همداد، یوسف افتخاری بودند، که تا مهر سال 1320تحت شرایط بسیار بد 
این  ایران، مالکان اصلی  با فرار رضاخان دیکتاتوراز  باقی ماندند و  در زندان رضاشاهی 
سرزمین از زندان آزاد شدند. علی امید و رحیم همداد به جنوب بازگشته دوباره کار سندیکایی 
را ازسرگرفتند. علی امید و دوستانش پس از رهایی از زندان تالش بی شائبه ای را برای 
دستیابی به مطالبات و رفاه و آسایش کارگران از پی گرفتند. در1325/۴/20 پس از برگزاری 
سومین جلسه نمایندگان شورای متحده کارگران و زحمتکشان  نفت جنوب و نمایندگان شرکت 
انگلیسی نفت برای تعیین حداقل دستمزد، کارگران نه تنها با لغو وعده شرکت انگلیسی نفت 
در رابطه با پرداخت دستمزد روزهای جمعه مواجه شدند، بلکه دستگیری رهبران کارگری 
از جمله علی امید و رحیم همداد که به مذاکره دعوت شده بودند، خشم طبقه کارگر و اعتصاب 
عمومی  اعتصاب  و  داشت،  دنبال  به  را  اهواز  و  آبادان  آغاجاری،  بندرمعشور،  کارگران 
شمرده  درخاورمیانه  اعتصاب  بزرگترین  اعتصاب  این  شد.  اعالم  نفت  انگلیسی  درشرکت 
می شد. 65هزار نفر در این اعتصاب شرکت کردند که این شامل 50هزار کارگر و کارمند 
دفتری شرکت نفت، 200 تکنسین هندی در پاالیشگاه آبادان، هزارآتش نشان، راننده کامیون، 
رفتگر، کارگرراه آهن، کارگران نساجی، دانش آموزان دبیرستان ها، صدها مغازه دار، آشپز، 
راننده و مستخدمان خانواده های اروپایی نیزمی شد. در1325/۴/23ساعت ۶ بامداد اعتصاب 
کارگران آبادان تحت رهبری شورای متحده کارگران و زحمتکشان جنوب که در راس آن علی 
امید قرار داشت، آغاز گردید. ترات سرکنسول انگلستان در جنوب اقرارکرد که»اعتصاب به 
طرزشگفت آوری خوب سازمان یافته و منظم بود. هنگامی که کارگران دست از کار کشیدند، 
نزدیک به هزار تن ازآنان به توزیع جزوه هایی پرداختند که علل اعتصاب را به اختصار 
توضیح می داد: دستمزد روزهای جمعه، گماردن نماینده کارگران در کارگاه ها برای حل و 
فصل اختالفات میان کارگران و شرکت نفت انگلیسی، افزایش ساالنه دستمزدها، وسایل نقلیه 
برای کارگرانی که ناگزیرند از خانه هایشان تا محل کار چندین کیلومتر پیاده روی کنند.« در 
شب 23تیر1325حمله خونین به کارگران آغازشد. 200نفر ازعشایرعرب به همراه سربازان 
با هفت تیر و تفنگ به گاردهای محافظ شورای متحده کارگران و زحمتکشان که مسلح  به 
چوبدستی بودند، حمله ور شدند. در این حمله 50 نفر کشته و 165 نفر نیز زخمی شدند. پس 
از اعتصاب علی امید برای همیشه ازخوزستان به تهران تبعید شد. علی امید هرچند به تهران 
تبعید شد اما تا آخرین روز حیاتش  از مبارزه برای کسب حقوق زحمتکشان دست نکشید، و 

حتا پس از کودتای 28 مرداد سال 32 به زندان رفت.            
طبقه کارگر پیکارجوی ایران باید گذشته خود را به درستی بشناسد و بداند که گذشته ای 
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دردناک و درعین حال افتخار آمیز دارد. هر لقمه نانی که امروز ازگلوی فرزند کارگر پایین 
می رود و هر کلمه ای که او در دبستان می آموزد حاصل سال ها نبرد خونین و تالشی پر 
درد و رنج است. در گذشته ای نه چندان دور در کشورما به کار بردن کلمه »کارگر« ممنوع 
بود. می گفتند این کلمه »کمونیستی« است. می بایست به جای آن کلمه »عمله وعمله جات« 
را به کار برد. تا اوایل 1320 هنوز بقایای سانسور رضاخانی به کلمه »کارگر« ایراد می 
گرفت. البته سخن برسرکلمات نیست، بر سر محتوای آنها است. تا قبل از تشکیل سندیکاهای 
کارگری و مبارزات درخشان آن در جامعه ایران، کارگران انسان به حساب نمی آمدند. هیچ 
قانونی از حقوق آنها حمایت نمی کرد. هیچ سازمان و موسسه ای مدافع این طبقه وجود نداشت. 
رهبران و اعضای اتحادیه های کارگری که مدافعین راستین طبقه کارگربودند، در زندان های 
رضاخانی به سر می بردند. هیات حاکمه فئودال – سرمایه داری ایران که جنبش کارگری را 
کوبیده بودند، می کوشیدند کارگران را تحقیرکنند و شخصیت آنان را بشکنند. اصرار آنان در 
به کار بردن کلمه »عمله« به جای کارگر از همین جا سر چشمه می گرفت. در پشت سر کلمه 
عمله هزار نوع تحقیر و تخفیف خوابیده بود. صاحبان موسسات تولیدی و مقامات دولتی مدافع 
آنان، حق خود می دانستند که با کارگر–عمله مانند حیوانات رفتار کنند، توهین، ناسزا و تحقیر 
نسبت به کارگران امری عادی بود. تنبیه بدنی رواج داشت، فرزندان کارگران به دبستان راه 
نداشتند، از بهداشت خبری نبود. دستمزدها به قدری نازل بود که شکم فرزندان کارگر را با 
نان خالی هم سیر نمی کرد. البته امروزهم وضع طبقه کارگر ایران درخشان نیست. امروز هم 
سطح زندگی کارگران به مراتب پایین تر از آن است، که باید باشد. زمانی که در اوایل سالهای 
1320 برای نخستین بار شعار »نان برای همه، فرهنگ برای همه، بهداشت  برای همه « 
مطرح شد، اوضاع صد بار بدترازامروز بود. بسیاری از نمایندگان طبقات حاکم در قبال این 
شعار با تعجب و وحشت می گفتند: » مگر ممکن است؟ مگر خدا پنج انگشت را به یک اندازه  

آفریده؟ چگونه ممکن است نان، فرهنگ، بهداشت برای همه باشد؟«
تا سال 1325 هیچ  قانونی بر مناسبات کارگر و کارفرما حکومت نمی کرد. نظمی در 
دستمزدها، ساعات کار، مرخصی، بیمه و بازنشستگی وجود نداشت. چنان که گفتیم امروز، 
زندگی کارگران ایرانی هنوزاز سطح مطلوب، بسیار فاصله دارد. اما اشتباه است اگر یک 
لحظه فراموش کنیم که همین یک لقمه نان هم که از گلوی فرزندان کارگر پایین می رود، همین 
یک روز تعطیلی هفتگی که کارگر می تواند در کنار زن و فرزند خود باشد، همین به مدرسه 
رفتن کودکان کارگر و….همه و همه ی این ها به بهای نبرد طوالنی طبقه کارگر زیر رهبری 
سندیکاهای کارگری، به دست آمده است. سندیکاهای کارگری را به دلیل این که در مبارزات 
کارگری و  دفاع از حقوق زحمتکشان و نبرد علیه استعمار و استبداد در صف نخست بوده، 
بارها به محاکمه کشیده اند. مبارزان سندیکایی سال ها در زندان و تبعیدگاه ها به سر برده اند.
علی امیدها امروز درمیان ما نیستند، اما پرچم ُپرافتخار نهضت کارگری ایران هم چنان در 
اهتزاز است و در اهتزاز خواهد بود. »اتهام ما این است که مدافع منافع کارگرانیم. ما به این 

اتهام افتخار می کنیم«
 روابط عمومی سندیکای کارگران فلزکار مکانیک

جمعه, دسامبر 26, 2014 – 22،40)بخش:  یادها و یادبودها(
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*متن قرارداد دارسی: ما بین دولت اعلیحضرت شاهنشاهی از یك طرف و »ویلیام ناكس 
دارسی رانیته« شهر لندن نمره 4 گرس ونر )بعد أ در تمام امتیاز نامه به جای اسامی و محل 
توقف و غیره مختصراً صاحب امتیاز قید خواهد شد( از طرف دیگر موافق این امتیاز نامه 

تفاصیل ذیل مقرر شده است.
 فصل اول-  دولت اعلیحضرت شاهنشاهی ایران به موجب این امتیازنامه اجازه مخصوصه 
به جهت تفتیش و تفحص و پیدا كردن و استخراج و بسط دادن و حاضر كردن برای تجارت 
و نقل و فروش محصوالت ذیل كه عبارت از گاز طبیعی و نفت و قیر و موم طبیعی باشد در 

تمام وسعت ممالك ایران در مدت شصت سال از تاریخ امروز اعطا می نماید. 
فصل دوم-  صاحب این امتیاز دارای حق باالنحصار كشیدن لوله های الزمه از سرچشمه 
های نفت و قیر و غیره تا خلیج فارس و كذالك شعبات الزمه لوله های فوق به جهت توزیع 
و تقسیم نفت به جاهای دیگر خواهد بود و كذالك حق بنای چاه های نفت و حوض ها و محل 
تلمبه و مواقع جمع و تقسیم و تأسیس كارخانه و غیره از هر چه كه الزم باشد خواهد داشت. 

فصل سوم-  دولت علیه ایران اراضی بایره خود را در جایی كه مهندسین صاحب امتیاز به 
جهت بنا و تأسیس كارهایی كه در فوق مذكور است الزم بدانند مجاناً به صاحب امتیاز واگذار 
خواهد كرد و اگر آن اراضی دایر باشند صاحب امتیاز باید آن ها را از دولت به قیمتی عادله 
خریداری نماید و دولت علیه به صاحب امتیاز نیز حق می دهد كه اراضی و امالك الزمه را 
به جهت اجرای این امتیاز از صاحبان ملك به رضایت آنها ابتیاع)خریدن، خریداری کردن ( 
نماید و معلوم است كه این ابتیاع موافق شرایطی خواهد بود كه مابین صاحب امتیاز و مالكین 
ملك مقرر خواهد شد ولی صاحبان امالك مجاز نخواهند بود كه از قیمت عادالنه اراضی واقعه 
در حول و حوش تجاوز نمایند. جاهای مقدسه و جمیع متعلقات آن ها در دایره ای كه دویست 

ذرع شعاع آن باشد مجزی و مستثنی هستند. 
فصل چهارم-  چون معادن نفت شوشتر و قصر شیرین و دالكی بندر بوشهر كه بالفعل دایر 
و مبلغ دوهزار تومان جمع دیوانی دارند و متعلق به دیوان همایون اعلی می باشد شرط شد 
كه آن ها را نیز دولت به موجب فصل اول به صاحب امتیاز واگذار نماید، مشروط بر این كه 
عالوه بر صدی شانزده مذكور در فصل دهم كه باید به دولت برسد صاحب امتیاز همه ساله 

دو هزار تومان جمیع حالیه معادن مذكوره را نیز به دولت كارسازی دارد.
 فصل پنجم-  طرح ریزی و نقشه كار گذاشتن لوله ها به توسط مهندسین صاحب امتیاز و 

یا خود او خواهد بود. 
فصل ششم-   قطع نظر از آنچه در فوق ذكر شده این امتیاز شامل والیات آذربایجان و گیالن 
و مازندران و خراسان و استرآباد نخواهد بود ولی به شرطی كه دولت علیه به هیچ كس اجازه 

ندهد كه لوله های نفت به طرف رودخانه ها و سواحل جنوبی ایران تأسیس نمایند. 
فصل هفتم-  تمامی اراضی كه به صاحب امتیاز واگذار شده  و هم چنین اراضی كه صاحب 
به  كه  آن ها  تمام محصوالت  استمالك خواهد كرد و هم چنین  به موجب فصل سوم  امتیاز 
خارجه حمل شود از هر نوع مالیات و عوارض در مدت این امتیاز نامه معاف خواهد بود و 
تمام اسباب و آالت الزمه برای تفتیش و تفحص و استخراج معادن و بسط آن ها و كذالك به 
جهت تأسیس لوله ها در وقت دخول به ایران به هیچ وجه من الوجوه حقوق گمرك را نخواهند 
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پرداخت. 
فصل هشتم-  صاحب امتیاز نامه مكلف است كه بدون تعلل و تأخیر به خرج خود یك یا چند 
نفر را از اهل خبره به ایران به جهت تفتیش صفحاتی كه صاحب امتیاز احتمال وجود معادن 
مزبوره را در آن ها می برد بفرستد و در صورتی كه راپورت های آن اشخاص خبره به عقیده 
صاحب امتیاز كافی باشد صاحب امتیاز مكلف است كه بدون تأخیر و به خرج خود اجزای 
علمی الزمه با اسباب و آالت و ادوات استخراج به جهت تعمیق و كندن چاه ها و امتحانات 

الزمه بفرستند.
فصل نهم-  دولت علیه ایران به صاحب امتیاز اجازه می دهد كه یك یا چند شركت به جهت 
انتفاع از آن امتیاز تأسیس نماید. اسامی و نظامنامه سرمایه آن شركت به توسط صاحب امتیاز 
معین خواهد شد، مشروط بر این كه در ایجاد هر شركتی صاحب امتیاز آن ایجاد را رسماً به 
توسط كمیسر به دولت اطالع بدهد و نظامنامه آن شركت را با تعیین محلی كه شركت مزبور 
باید در آن جا كار كند به دولت اظهار دارد و مدیرهای شركت ها نیز به توسط او انتخاب 
خواهند شد. این شركت یا آن شركت ها تمام حقوق صاحب امتیاز را خواهند داشت ولی از 

طرف دیگر آن ها باید تمام تعهدات و مسئولیت صاحب امتیاز را نیز در عهده خود گیرند. 
فصل دهم -  بین صاحب امتیاز از یك طرف و شركتی كه تشكیل كند از طرف دیگر قرار 
داده خواهد شد كه یك ماه بعد از تاریخ تأسیس رسمی شركت اول صاحب امتیاز مكلف است 
مبلغ بیست هزار لیره انگلیسی نقداً و بیست هزار لیره دیگر سهام پرداخته شده به دولت علیه 
بدهد. عالوه بر آن، شركت و تمام شركت هایی كه تأسیس خواهند شد مكلف خواهند بود كه از 

منافع خالص سالیانه خود صدی شانزده به دولت علیه سال به سال كارسازی نمایند.    
فصل یازدهم -  دولت علیه مختار است كه یك نفر كمیسر معین نماید كه آن كمیسر طرف 
هرگونه  تأسیس  این  خیر  محض  و  بود  خواهد  ها  شركت  آن  مدیر  و  امتیاز  صاحب  شور 
اطالعات مفید داشته باشد به آن ها داده همه نوع راهنمائی به آن ها خواهد كرد و محض حفظ 
حقوق دولت متفقاً با صاحب امتیاز هر گونه تفتیش كه مفید بداند به عمل خواهد آورد. حقوق و 
مشاغل كمیسر دولتی صریحاً در نظامنامه شركتی كه تشكیل شود معین خواهد گردید. صاحب 
امتیاز همه ساله ابتدا از تاریخ تشكیل شركت اول به مبلغ هزار لیره انگلیسی به كمیسر دولتی 

حق خواهد داد.
فصل دوازدهم-  عمله و فعله كه در تأسیسات فوق كار می كنند باید رعیت اعلیحضرت 

شاهنشاه باشند به استثنای اجزای علمی از قبیل مدیر و مهندس و عماق و مباشرین. 
فصل سیزدهم-  در تمام جاهایی كه مدلل شود كه اهالی محلیه حاال از نفت آنجا منتفع می 
شدند شركت باید به آنها مجاناً همین مقدار نفت را كه اهالی سابقاً جمع می كردند حاال هم بدهد 

این مقدار به اظهار خود آن ها و به تصدیق حكومتی محلیه معین خواهد شد.  
اقدامات الزمه در حفظ امنیت و اجرای  فصل چهاردهم-  دولت علیه متعهد می شود كه 
مقصد این امتیاز و اسباب و آالت و ادوات مذكوره در فوق به عمل آورد و كذالك نماینده ها و 
اجزای علمی و وكالی شركت را در تحت حمایت مخصوصه خود گیرند و چون دولت علیه 
این تكالیف خود را ادا كرد صاحب امتیاز و شركت های تشكیل شده دیگر به هیچ اسم و رسم 

حق مطالبه خسارت از دولت علیه ندارند.
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فصل پانزدهم-  بعد از انقضای مدت معینه این امتیاز تمام اسباب و ابنیه و ادوات موجوده 
شركتی به جهت استخراج و انتفاع معادن متعلق به دولت علیه خواهد بود و شركت حق هیچ 

گونه غرامت از این بابت نخواهد داشت. 
فصل شانزدهم-  اگر در مدت دو سال از تاریخ این امتیاز نامه صاحب امتیاز نتواند شركت 

اولی مذكوره در فصل هشتم را تأسیس نماید این امتیاز از درجه اعتبار به كلی ساقط است.
 فصل هفدهم-  در صورتی كه ما بین طرفین متعاهدین منازعه و اختالفی در تأویل و ترجمه 
این امتیاز نامه و كذالك در باب حقوق و مسئولیت طرفین مشاجره اتفاق افتد حل مشكل و مسئله 
در تهران به دو حكم رجوع خواهد شد و آن دو حكم به توسط طرفین معین خواهند شد و نیز 
آن دو حكم قبل از مبادرت به مرافعه حكم ثالث را معین خواهند كرد. حكم آن دو حكم و یا در 

صورتی كه حكمین مزبورین متفق نشوند، حكم، حكم ثالث قطعی خواهد بود.
 فصل هجدهم-  این امتیاز نامه در دو نسخه به فرانسه نوشته شده و به همان مضمون به 
فارسی ترجمه شده است و اگر اختالفی در مضمون این امتیازنامه ما بین دو زبان حاصل شود 

متن فرانسه اولویت دارد و به آن متن باید رجوع كرد.
اودئیل در صاحبقرانیه 1319 ]خرداد1280[   مالحظه شد. صحیح است فی شهر صفر 
امتیازنامه موم و نفت طبیعی معدنی است كه به شرف امضای مقدس سركار بندگان اعلیحضرت 
اقدس همایون شاهنشاهی رسیده است- علی اصغر محل مهر اتابك اعظم. این امتیازنامه موم و 
نفت معدنی كه به شرف امضای مبارك اعلیحضرت اقدس همایون شاهنشاهی روحنا فداه رسیده 
است در وزارت امور خارجه دولت ایران ثبت شد در سال 1892 فی9 شهر صفرالمظفر 

اودئیل محل مهر مشیرالدوله.
 این امتیازنامه كه در دو نسخه به فرانسه نوشته و به فارسی ترجمه شده و مبادله گردیده 
است هر دو به دستخط مبارك شاهنشاهی روحنا فداه موشح و به دستخط و مهر حضرت اشرف 
اتابك اعظم و خط و مهر جناب مشیرالدوله وزیر امور خارجه مزین شده اند فی9 شهر صفر 
المظفر اودئیل 1319 نظام الدین وزیر معادن محل مهر و امضا )تاکید روی کلمات در متن 

قرارداد از من است( 

متن قرارداد )١۹۳۳میالدی( ١۳١2شمسی 
موافقتنامه بین دولت شاهنشاهی ایران و شرکت نفت انگلیس و ایران منعقده در تهران به 
تاریخ29 آوریل1933 )اردیبهشت1312(  مقدمه : به قصد برقرار كردن امتیاز جدیدی به 
جای امتیازی كه در تاریخ1901 به ویلیام ناكس دارسی داده شده بود این امتیاز را دولت ایران 
اعطا و كمپانی نفت انگلیس و ایران محدود آن را قبول می نماید.  روابط طرفین مذكور در 
فوق در آتیه بر طبق این قرارداد خواهد بود. تعریفات : بعضی اصطالحات مستعمله در این 
قرارداد قطع نظر از هر معنی دیگری كه ممكن است در حال یا در آتیه در موارد دیگر داشته 

باشد در این قرارداد مطابق تعریفات ذیل معنی خواهد شد.
 دولت: یعنی دولت شاهنشاهی ایران. 

کمپانی: یعنی شركت نفت انگلیس و ایران محدود و تمام شركت های تابعه آن.
 شركت نفت انگلیس و ایران محدود : یعنی شركت نفت انگلیس و ایران محدود یا هر شخص 
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حقوقی دیگری كه با تصویب دولت ایران مطابق ماده 2۶ این امتیاز به او منتقل شود.
 شركت تابعه:  یعنی هر شركتی كه در آن كمپانی حق تعیین بیش از نصف مدیران مستقیماً 
یا غیر مستقیم داشته باشند و یا آن كه كمپانی در آن شركت به طور مستقیم و یا غیر مستقیم 
مالك یك مقداری سهام باشد كه بیش از پنجاه درصد حق رأی در مجمع عمومی شركت مزبور 

را برای كمپانی تضمین نمایند.
 نفت: یعنی روغن نفت خام و گازهای طبیعی و قیرها )اسفالت ها( و موم های طبیعی و 
تمام مشتقات دیگری كه یا از مواد مذكور حاصل می شود و یا به وسیله اختالط و انتزاج این 

مواد به مواد دیگری به دست می آید.
عملیات كمپانی در ایران: یعنی تمام عملیات صنعتی و تجاری و فنی كه كمپانی منحصرأ 

برای اجرای این امتیاز انجام می دهد. 
 ماده اول دولت بر طبق مقررات این امتیاز حق مانع الغیر تفحص و استخراج نفت را در 
حدود حوزه امتیاز به كمپانی اعطا می كند و همچنین حق انحصاری تصفیه و هر نوع عملی 
را در نفتی كه خود تحصیل كرده و تهیه آن برای تجارت خواهد داشت و همچنین دولت در 
تمام وسعت خاك ایران به كمپانی حق غیر انحصاری حمل و نقل نفت و تصفیه و هر نوع 
عملی در آن و تهیه آن برای تجارت و هم چنین فروش آن در ایران و صادر كردن آن را 

اعطا می نماید. 
ماده دوم الف-حدود حوزه امتیازتا تاریخ 31 دسامبر1938عبارت خواهد بود از حوزه ای 
كه واقع است در جنوب خط بنفشی كه در روی نقشه ای كه طرفین امضا كرده و منضم به 

قرارداد است رسم شده است. 
ب-  كمپانی باید منتهی تا 31 دسامبر1938در حوزه مذكور در فوق یك یا چندین قطعه 
زمین را به هر شكل و وسعتی و در هر نقطه كه مقتضی می داند انتخاب نماید. مجموع سطح 
یك یا چند قطعه كه انتخاب شده باشد نباید از یك صد هزار میل مربع انگلیسی )100000 
میل مربع ( تجاوز نماید - هرمیل ساده مطابق است با یك هزار و ششصد و نه متر. كمپانی 
در تاریخ31دسامبر1938 یا قبل از آن یك قطعه یا قطعاتی را كه به طریق فوق انتخاب كرده 
كتباً به دولت اطالع خواهد داد. به هر اطالع نامه نقشه ها و اطالعات الزمه برای تشخیص 

و تجدید قطعه و یا قطعات منتخبه از طرف كمپانی ضمیمه خواهد شد.
 ج-  بعد از تاریخ31 دسامبر1938  كمپانی دیگر حق تفحص و استخراج نفت را جز در 
قطعه یا قطعاتی كه مطابق )paragraphe( )ب( فوق انتخاب كرده است نخواهد داشت و 
حوزه امتیاز بعد از این تاریخ عبارت خواهد بود از قطعه یا قطعاتی كه بدین طریق انتخاب 

گردیده و از انتخاب آن ها نیز به ترتیب مذكور در فوق به دولت اطالع داده شده باشد. 
ماده سوم كمپانی حق غیر انحصاری ساختن و داشتن لوله های حمل نفت را خواهد داشت. 

كمپانی در تعیین محل سیر لوله های نفت خود و به كار انداختن آنها مختار است.
 ماده چهارم الف-  هر زمین بایر متعلق به دولت كه كمپانی برای عملیات خود در ایران 
الزم بداند و از برای مقاصد عمومی مورد احتیاج دولت نباشد مجاناً به كمپانی واگذار خواهد 
شد، طریقه تحصیل اراضی مذكور به ترتیب ذیل خواهد بود : هر وقت قطعه ای از اراضی 
مذكوره مورد احتیاج كمپانی واقع می شود باید كمپانی یك یا چندین نقشه ای كه در روی آن، 
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زمین مورد احتیاج با رنگ آمیزی مشخص گردیده باشد به وزارت مالیه ارسال بدارد. دولت 
در صورتی كه اعتراضی نداشته باشد متعهد می شود كه در ظرف سه ماه از تاریخ وصول 

تقاضای كمپانی موافقت خود را اظهار بدارد.
 ب-  اراضی دائر متعلق به دولت را كه كمپانی احتیاج پیدا می كند به طریقی كه در جزء 
قبل مذكور است از دولت تقاضا خواهد كرد و دولت در ظرف سه ماه موافقت خود را در 
مقابل تقاضای كمپانی دایر به فروش آن اراضی اشعار خواهد داشت در صورتی كه دولت 
اعتراضی و احتیاجی به اراضی مزبور نداشته باشد. قیمت این اراضی را كمپانی تأدیه خواهد 
كرد-  قیمت مزبور باید عادالنه باشد و از قیمت متعارفی اراضی كه از همان نوع بوده و همان 

مصرف را داشته و در همان حوزه واقع شده باشد نباید تجاوز نماید.
 ج-  در صورتی كه دولت در مقابل تقاضاهای پیش بینی شده در جزوه های الف و ب 
 )alinca مذكور در فوق جوابی ندهد پس از انقضای دو ماه از تاریخ وصول تقاضاهای(
مزبور كمپانی تذكر نامه جدیدی به دولت خواهد فرستاد چنانچه به تذكر نامه مزبور نیز در 
ظرف یك ماه  از تاریخ وصول جوابی داده نشود سكوت دولت به منزله تصویب تلقی خواهد 

گردید.
با صاحبان  با توافق  باشد   د- اراضی را كه متعلق به دولت نیست و برای كمپانی الزم 
اراضی مزبور و با توسط دولت كمپانی تحصیل خواهد كرد و در صورت عدم حصول موافقت 
در قیمت، دولت به صاحبان اراضی مزبور اجازه نخواهد داد كه بیش از نرخ متعارفی اراضی 
متشابه مجاور مطالبه نماید. برای تقویم اراضی مذكور منظوری كه كمپانی از مصرف آنها 

دارد مأخذ قرار داده نمی شود.
 ه- اماكن مقدسه و ابنیه تاریخی و محل هایی كه جنبه تاریخی دارند و هم چنین توابع آنها 

تا دویست متر مسافت ازمقررات مذكوره مستثنی هستند.
و- كمپانی حق غیر انحصاری خواهد داشت كه فقط در حوزه امتیازی نه در جای دیگر و 
از هر زمین بایر متعلق به دولت برای مصرف عملیات خود از هر نوع خاك و شن و آهك 
و سنگ گچ و سنگ و مصالح ساختمانی دیگر مجاناً استفاده نماید. مسلم است كه اگر استفاده 
ازمواد مذكور موجب ضرر شخص ثالثی باشد باید كمپانی جبران خسارت ذوی الحقوق را 

بنماید. 
ماده پنجم عملیات كمپانی در ایران به طریق ذیل محدود  می شود :

 1 - ساختمان هر خط آهن و هر بندر جدیدی موكول به حصول موافقت قبلی بین دولت و 
كمپانی خواهد بود.

 2-  اگر كمپانی توسعه ارتباط تلفونی و تلگرافی  و تلگراف بی سیم و هواپیمایی فعلی خود 
را در نظر داشته باشد قبل از تحصیل اجازه دولت در این خصوص اقدامی نمی تواند  بكند. 
اگر دولت برای دفاع ملی یا در موقع پیش امدهای فوق العاده دیگری احتیاج به وسائط نقلیه 
و وسائل ارتباطیه كمپانی پیدا كند تعهد می نماید حتی االمكان كمتر موجب تضییق عملیات 
به طور حقانیت  این حیث متوجه كمپانی می گردد  از  نیز خساراتی را كه  كمپانی بشود و 

جبران نماید.  
كه  را  آنچه  مخصوصی  جواز  تحصیل  بدون  كه  است  مجاز  كمپانی  الف-   ششم   ماده 
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برای مصرف اعضا و مستخدمین خود الزم دارد وارد نموده و حقوق گمركی و  منحصراً 
مالیات های معموله حین ورود را بپردازد. كمپانی تدابیر الزمه را اتخاذ خواهد نمود كه اجناس 

وارده به اشخاصی غیر مستخدمین خودش فروخته و یا واگذار نگردد.
 ب-  كمپانی بدون تحصیل جواز مخصوصی حق خواهد داشت كه لوازم و مصالح و آالت 
طبی و جراحی و ادویه ای را كه برای مریض خانه ها و مطب های خود در ایران الزم دارد 
وارد نماید و اشیا و اجناس مذكوره در موقع ورود از تأدیه حقوق گمركی و هر نوع مالیات و 

عوارض به دولت و ادارات محلی معاف خواهد بود.
 ج-  بدون تحصیل هیچگونه جوازی و بدون پرداخت هیچ نوع حقوق گمركی و مالیات و 
عوارض به دولت و ادارات محلی كمپانی حق خواهد داشت آنچه را كه منحصراً برای عملیات 

خود در ایران الزم دارد وارد نماید. 
د-  صادرات نفتی از پرداخت حقوق گمركی و هر نوع مالیات و عوارض به دولت و ادارات 

محلی معاف خواهد بود. 
ماده هفتم الف-  كمپانی و مستخدمینش از حمایت قانونی دولت بهره مند خواهند بود.

عملیات  برای  را  ممكنه  تسهیالت  نوع  همه  مملكتی  ومقررات  قوانین  درحدود  دولت  ب- 
كمپانی مبذول خواهد داشت.

انداختن  كار  به  برای  امتیازاتی  دیگری  اشخاص  به  امتیازیه  در حوزه  دولت  گاه  ج- هر 
سایر معادن اعطا كند باید وادار نماید كه احتیاطات الزمه را به عمل آورند كه عملیات آنها به 

مؤسسات و عملیات كمپانی خسارتی وارد نسازد.
 د-  كمپانی مكلف است منطقه ای را كه برای ساختن خانه و دكاكین و سایر بناهای دیگر 
خطرناك است تعیین كند تا دولت بتواند اهالی را مسبوق و از سكونت در آن محل منع نماید. 
ماده هشتم كمپانی ملزم نخواهد شد كه هیچ قسمتی از وجوه خود و مخصوصاً عواید حاصله 

از فروش صادرات خود را به پول ایرانی تبدیل نماید. 
ماده نهم كمپانی فوراً تداركات خود را خواهد دید كه به وسیله یك كمپانی فرعی استخراج 

نفت ایالت كرمانشاه را شروع و در محل تصفیه نماید. 
ماده دهم I- مبالغی كه برحسب این قرارداد ازطرف كمپانی باید به دولت تأدیه شود)عالوه 
بر مبالغی كه در موارد دیگر پیش بینی شده( به شرح ذیل تعیین می گردد: الف- حق االمتیاز 
سالیانه كه از اول ژانویه1933شروع می شود به مبلغ چهار شلینگ برای هر تن نفتی كه برای 

مصرف داخلی در ایران به فروش برسد و یا از ایران صادر شود.
 ب-  پرداخت مبلغی معادل با بیست درصد آنچه اضافه بر۶712۵0 لیره سهام عادی كمپانی 
نفت انگلیس و ایران محدود توزیع می گردد خواه این توزیع سهم منافع )dividende( یكی 
از سنوات بوده یا از وجوه ذخیره كه اضافه بر ذخائری كه در31  دسامبر1932 به موجب 

دفاتر خود موجود داشته، باشد. 
از طرف  و)ب(  )الف(  برحسب جزءهای  مسیحی  برای هرسال  كه  مبالغی  مجموع  ج-  
لیره استرلینگ،  نباید هرگز از هفتصد و پنجاه هزار  تأدیه می شود  كمپانی به دولت ایران 

)7۵0000 استرلینگ( كمتر باشد. 
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|| - تأدیه وجوه مذكور در این ماده از طرف كمپانی به طریق ذیل به عمل خواهد آمد: الف- 
31 مارس و30 ژوئن و30 سپتامبر و31 دسامبر هر سال هر دفعه مبلغ یك صد و هشتاد و 
هفت هزار و پانصد لیره استرلینگ  )تأدیه مربوط به 31 مارس 1933 فوراً پس از تصویب 

این قرارداد به عمل خواهد آمد(
 ب-  در تاریخ بیست و هشتم فوریه 193۴ و منبعد در همین تاریخ در هر سال حق االمتیاز 
مربوط به سال قبل بابت هر تن نفت بر حسب جزء )الف( پس از وضع مبلغ هفت صد و پنجاه 
تأدیه گردیده است. ج- مبالغ الزم التأدیه به  هزار لیره استرلینگ كه مطابق جزء)الف( قبالً 
دولت بر حسب جزء )ب(  این ماده در موقع تقسیم منافع به سهام عادی پرداخته خواهد شد. 

III  -  درموقع انقضای این امتیاز و هم چنین در صورت ترك آن از طرف كمپانی مطابق 
ماده )2۵( كمپانی مبلغی مساوی بیست درصد 20% از بابت های ذیل را به دولت ایران تأدیه 

خواهد كرد.
 الف- از تفاضل بین مبالغ كل ذخائری )General- Reserve( كه كمپانی نفت انگلیس و 
ایران محدود در تاریخ انقضا و یا ترك امتیاز موجود خواهد داشت و مبالغ ذخائری كه كمپانی 

مذكور در تاریخ 31 دسامبر1932 موجود داشته است.
 ب-  از تفاضل بین مبالغ موجودی كه از طرف كمپانی نفت انگلیس و ایران محدود در 
تاریخ31  در  منقول می شود و موجودی هایی كه  به حساب  امتیاز  ترك  یا  و  انقضا  تاریخ 
پرداخت وجوه الزم  است.  منقول گردیده  به حساب  كمپانی مزبور  از طرف  دسامبر1932 
التأدیه به دولت بر حسب این جزو یك ماه از تاریخ تشكیل مجمع عمومی كمپانی كه پس از 

انقضا یا ترك امتیاز تشكیل می شود انجام خواهد گرفت.
 -  دولت حق خواهد داشت كه محاسبات مربوط به جزو)الف( را كه منتهی تا 28 فوریه هر 

سال بابت سال گذشته فرستاده می شود تفتیش و رسیدگی نماید.
-  برای جلوگیری از امكان توجه ضرر به دولت درموقع ترقی و تنزل قیمت پول انگلیس 

طرفین به شرح ذیل توافق حاصل نمودند.
الف- هر گاه موقعی قیمت طال در لندن از شش لیره استرلینگ) ۶لیره استرلینگ( در مقابل 
یك اونس تروی)ounce troy(  تجاوز نماید برای هر پنی )penny( كه عالوه بر شش 
لیره استرلینگ در مقابل یك اونس تروی )ounce troy ( در روز پرداخت قیمت طال ترقی 
نماید بر كلیه مبالغ الزم التأدیه به دولت از طرف كمپانی به موجب این قرارداد )به استثنای 
مبالغی كه بر حسب جزوهای ) ب و آ( .) الف و ب(این ماده و جزو )  الف( از ماده23  باید 
به دولت برسد به میزان یك، هزار و چهارصد و چهلم )یک بر1۴۴0( مبالغ مزبوره افزوده 

خواهد گردید.
 ب- هر گاه موقعی دولت تصور كرد به این كه دیگر طال مبنای عمومی قیمت ها و معامالت 
نیست و طریق تأدیه های مذكور در فوق تضمینی را كه منظور طرفین است برای دولت فراهم 
نمی نماید، طرفین موافقت می نمایند كه وضعیت تضمین مزبور را تغییر دهند و در صورت 
عدم حصول موافقت قضیه مطابق ماده 22 به حكمیت ارجاع خواهد شد و شرائطی را كه باید 

جانشین تضمین مذكور گردد معین و تاریخ اجرای آن را نیز معلوم خواهند نمود.
 - هر گاه در پرداخت مبالغ الزم التأدیه به دولت مطابق تاریخ های مقرر در این قرارداد 
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اتفاقاً از ناحیه كمپانی تأخیر به عمل آید برای مدت تأخیر از قرار پنج درصد)۵%( در سال 
فرع وجوه مزبوره را كمپانی خواهد پرداخت.   

ماده یازدهم  - كمپانی برای مدت سی سال اول عملیات خود در ایران از پرداخت هر گونه 
مالیاتی كه به نفع دولت و ادارات محلی فعالً برقرار و یا در آتیه وضع می شود معاف خواهد 

بود و در عوض مبالغ ذیل را به دولت تأدیه خواهد نمود:
 الف-  در مدت پانزده سال اول این قرارداد به تاریخ 28 فوریه هر سال و برای اولین 
مرتبه در 28  فوریه 193۴ نه پنس بابت هر تن از شش میلیون تن )۶000000 تن(  نفتی كه 
بابت سنه گذشته مسیحی مشمول حق االمتیاز مذكور در جزوه) الف( از ماده )10( می گردد 
و شش پنس بابت هر تن نفت اضافه بر رقم شش میلیون تن مذكور در فوق تأدیه خواهد نمود.
 ب-  كمپانی تأمین می كند مبالغی را كه بر طبق جزوه های فوق الذكر تأدیه می نماید هیچ 
وقت از مبلغ دویست و بیست و پنج هزار لیره استرلینگ، )22۵000 لیره استرلینگ( كمتر 

نباشد.
 ج-  در مدت پانزده سال بعد یك شلینگ بابت هر تن از شش میلیون تن، )۶000000 تن( 
نفتی كه بابت سنه گذشته مسیحی مشمول حق االمتیاز مذكور در جزو) الف( از ماده )10( می 
گردد و نه پنس بابت هر تن نفت اضافه بر رقم شش میلیون تن مذكور در فوق تأدیه خواهد 

نمود.
 د-  كمپانی تضمین می كند مبالغی را كه بر طبق جزو )ج( ما قبل تأدیه می نماید هیچ وقت 

از سیصد هزار لیره استرلینگ، )300000 استرلینگ( كمتر نباشد.
- قبل از سنه 19۶3 راجع به میزان مبالغی كه كمپانی در ازای معافیت كامل عملیات خود 
در ایران از پرداخت هر گونه مالیاتی به نفع دولت و یا ادارات محلی در مدت سی سال دوم كه 

منتهی به سنه1993م. می شود باید بپردازد طرفین توافق نظر حاصل خواهد نمود.
 ماده دوازدهم الف-  كمپانی راجع به عملیاتی كه مطابق این قرارداد در ایران می نماید 
جمیع وسایل معمول و مناسب را برای تأمین صرفه جویی و استفاده كامل از عملیات خود 
و برای حفظ مخازن تحت االرضی نفت و برای استفاده از امتیاز خود به طرزی كه مطابق 

آخرین ترقیات علمی وقت باشد به كار خواهد برد.
 ب- هرگاه در حوزه امتیاز غیر از نفت سایر مواد معدنی و بیشه ها و جنگل های متعلق به 
دولت موجود باشد كمپانی نمی تواند آنها را به كار انداخته و استفاده نماید و یا مانع عملیات و 

استفاده دیگران  بشود )مشروط بر این كه مقررات جزو )ج( از ماده)7( رعایت شود(
ولی در صورتی كه مواد معدنی بیشه و جنگل های مذكور برای تجسس و استخراج نفت 

الزم باشد كمپانی حق استفاده از آنها را خواهد داشت.
 ج-  كلیه حفریاتی كه منجر به كشف نفت نگشته و آب و یا مواد قیمتی دیگر در آن پیدا 
می شود باید برای دولت حفظ شود و فوراً كمپانی، دولت را از كشفیات مزبور مطلع سازد 
و دولت هر چه زودتر ممكن باشد به كمپانی تمایل خود را نسبت به تصرف حفریات مزبور 
اعالم خواهد داشت و در صورت تصرف آن ها دولت مراقبت خواهد كرد كه مانع عملیات 

كمپانی نشود. 
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نماید كه به خرج خود و در یك مدت مناسبی هر موقعی  كمپانی تعهد می  ماده سیزدهم 
تمام طرح ها و نقشه ها و رسم ها و  تقاضا می كند سوادهای صحیح از  نماینده دولت  كه 
سایرمدارك و اسناد راجع به وضعیت سطح االرضی و طبقات االرضی و حفر چاه ها مربوط 
به حوزه امتیازیه كه موجود دارد به وزارت مالیه بدهد. به عالوه در تمام مدت امتیاز كمپانی 
تمام اطالعات مهم علمی و فنی را كه از نتیجه عملیات خود درایران به دست آورده به دولت 
ارسال خواهد داشت. تمام اسناد و مدارك مزبوره را دولت به عنوان محرمانه تلقی خواهد نمود. 
ماده چهاردهم الف-  دولت به میل خود درهر موقع مناسبی حق خواهد داشت امر به تفتیش عملیات 
فنی كمپانی در ایران نموده و برای اجرای این مقصود از اهل خبره و متخصصین فنی مأمورین بگمارد.
 ب-  كمپانی تمام مدارك و اسناد مربوط به اطالعات علمی و فنی و تمام مؤسسات و وسائل 
و آالت اندازه گرفتن استخراج نفت را در دست مأمورین خبره و متخصصین دولت خواهد 
گذارد و به عالوه مأمورین مزبور در تمام ادارات كمپانی و در تمام خاك ایران حق تحصیل 

هر گونه اطالعاتی را خواهند داشت. 
ماده پانزدهم دولت حق تعیین یك نفر نماینده را خواهد داشت و نماینده مزبور )مأمور دولت 

شاهنشاهی( نامیده شده و اختیارات ذیل را خواهد داشت: 
1 - اطالعاتی را كه در حدود حق صاحبان سهام كمپانی است از كمپانی تحصیل نماید. 2- 
در تمام جلسات هیئت مدیره و كمیته های آن و در تمام جلسات مجمع عمومی كه برای مذاكره 

در مسائل راجع به روابط دولت و كمپانی تشكیل شده باشد حضور به هم رساند.
 3 - كمیته ای را كه كمپانی به قصد توزیع اعتبار مذكور در ماده )1۶( و برای نظارت در 

تحصیل ایرانیان در لندن تشكیل می دهد به عنوان رسمی و با حق رأی قاطع ریاست نماید. 
۴-  تقاضا نماید كه جلسات مخصوص هیئت مدیره هر وقت كه الزم بداند برای مذاكره در 
مسائلی كه دولت پیشنهاد می نماید تشكیل گردد، جلسات مزبوره در مدت پانزده روز بعد از 
وصول تقاضای كتبی به منشی كمپانی تشكیل خواهد شد. كمپانی بابت حقوق و سایرمخارج 
نماینده مزبور سالیانه دو هزارلیره استرلینگ به دولت خواهد پرداخت. دولت كتباً كمپانی را 

از تعیین نماینده مزبور و یا جانشین او مطلع خواهد ساخت. 
ماده شانزدهم I -  طرفین تصدیق دارند و قبول می نمایند كه اصلی كه مدار اجرای این 
قرارداد می باشد آن است كه در منافع طرفین حفظ حد اعالی منتج بودن و صرفه جویی در 

اداره و عملیات كمپانی در ایران ضرورت عالی دارد.
II- مسلم است كه كمپانی صنعتگران و مستخدمین فنی و تجاری خود را به اندازه ای كه 
اشخاص ذی صالحیت و با تجربه در ایران یافت شود از اتباع ایران انتخاب خواهد كرد و آن 

نیز مسلم است كه مستخدمین غیر فنی كمپانی منحصرآ از اتباع ایران خواهند بود.
III -  طرفین موافقت می نمایند در این كه طرح عمومی مطالعه و تهیه نمایند كه بر طبق 
آن هر سال و مرتباً مستخدمین غیر ایرانی را تقلیل داده و به جای آن ها به طور تصاعدی در 

كوتاه ترین مدت ممكن از اتباع ایرانی بگمارند.
IV - كمپانی سالیانه مبلغ ده هزار لیره استرلینگ برای این كه اتباع ایران در انگلستان علوم 
و فنون مربوط به صناعت نفت را فرا گیرند تخصیص خواهد داد. اعتبار مذكور به وسیله یك 
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كمیته كه مطابقه ماده 1۵تشكیل می شود به مصرف خواهد رسید.
تفتیش واداره وسائل صحی و صحت  ماده هفدهم كمپانی تشكیالت و مخارج تأسیسات و 
عمومی را مطابق جدیدترین طریقه حفظ الصحه معموله در ایران در تمام اراضی و ابنیه و 

مساكن اعضا و عملیات خود كه در حوزه امتیازیه كار می كنند به عهده می گیرد. 
ماده هجدهم هر وقت كمپانی Spirit سهام جدیدی برای عامه اشاعه می دهد باید دفاتر ثبت 
تقاضای اشتراك  آن را درهمان موقع  كه در سایر نقاط شروع  می شود در تهران نیز برقرار نماید. 
بنزین  دولت  احتیاجات  جمله  آن  از  و  ایران  داخلی  احتیاجات  برای  كمپانی  نوزدهم  ماده 
)motor spirit( و نفت المپ )kerosene( و مازوت )fuel oil( كه از نفت ایران حاصل 

می شود بر اساس ذیل خواهد فروخت:
الف-  در اول ژوئن هر سال كمپانی معدل قیمت های )فوب( رومانی را راجع به بنزین 
و نفت المپ و مازوت و معدل قیمت های ) فوب ( خلیج مكزیك را راجع به هر یك از مواد 
مذكوره نسبت به مدت دوازده ماه گذشته تا تاریخ 30 آوریل معین خواهد كرد – نازل ترین 
معدل های مذكور اختیار و»اساس قیمت ها« برای سالی كه از اول ژوئن شروع می گردد 

قرار داده می شود. قیمت های اساسی به منزله قیمت در تصفیه خانه تلقی می گردد. 
ب-  كمپانی بنزین و نفت المپ و مازوت را به ترتیب ذیل خواهد فروخت: 

دیگران مطابق  به  فروش  برای  نه  ولی  اختصاصی خودش  احتیاجات  برای  دولت  به   -1
»قیمت های اساسی« مذكور در جزو)الف( فوق با تخفیف بیست و پنج درصد )%2۵ (

2- به سایرمصرف كنندگان مطابق همان )قیمت های اساسی( و با تخفیف ده درصد)%10( 
ج-  كمپانی حق دارد كه به قیمت های اساسی مذكور درجزء )الف( مخارج حقیقی حمل و 
نقل و توزیع و فروش و هم چنین مالیات و عوارض موضوعه بر محصوالت مزبور را بیفزاید.
 د-  دولت صادر كردن محصوالت نفتی را كه مطابق مقررات فوق كمپانی فروخته است 

قدغن خواهد كرد.
 ماده بیستم I – الف-  در مدت ده سال آخر امتیاز و یا در فاصله دو سال پس از اطالع 
قبلی كه راجع به ترك امتیاز مطابق ماده 2۵ داده می شود كمپانی جز به شركت های تابع 
خود حق فروش یا انتقال یك یا چندین قسمت از اموال غیر منقول خود را كه در ایران موجود 
است ندارد-  در مدت های مذكور نیز كمپانی حق انتقال و خارج كردن هیچ قسمتی از اموال 
منقول خود را ندارد، مگر آن كه اشیای مزبوره از حیزانتفاع)محل بهره برداری( افتاده باشد.
 ب-  در تمام مدت قبل از ده سال آخر امتیاز هیچ قطعه از اراضی را كه كمپانی مجاناً از دولت 
تحصیل كرده است نمی تواند انتقال دهد و همچنین هیچ یك از اموال منقول خود را نیز به استثنای 
آنچه غیر مفید و یا این كه دیگر مورد احتیاج عملیات كمپانی در ایران نیست نمی تواند خارج نماید.
 II -  در موقع ختم امتیاز خواه این ختم به واسطه انقضای عادی مدت و یا به هر نحو 
دیگری پیشامد كرده باشد تمام دارایی كمپانی در ایران به طور سالم و قابل استفاده بدون هیچ 

مخارج و قیدی متعلق به دولت ایران می گردد. 
III - جمله )تمام دارایی( مشتمل است بر تمام اراضی و ابنیه و كارخانه ها و ساختمان ها و 
چاه ها و سدهای دریایی و راه ها و لوله های حمل نفت و پل ها و رشته نقب های فاضالب و 
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وسایل توزیع آب و ماشین ها و مؤسسات و تجهیزات)از آن جمله آالت و ادوات( ازهر قبیل و 
تمام وسائط نقلیه )مثال از قبیل اتومبیل و گاری و آئروپالن]هواپیما[( و تمام اجناس انبار شده 

و سایر اشیایی كه كمپانی در ایران برای اجرای این امتیاز از آن استفاده می نماید.
 ماده بیست و یكم طرفین متعاهدین اعالم می دارند كه اجرای این قرارداد مبنی بر اصول 
متقابل حسن نیت و صداقت و تفسیر معقول و متناسب این قرارداد باشد. كمپانی صریحاً تعهد 
می نماید كه در هر وقت و در هر موقع حقوق و امتیازات و منافع دولت را در نظر داشته و 
اقدام به هیچ عملی و یا خودداری از عملی كه موجب زیان دولت باشد ننماید. این امتیاز را 
دولت لغو نخواهد كرد و مفاد مقررات آن در آتیه به وسیله هیچ قانون عمومی و خصوصی و 
یا هیچ یك از دستورات و نظامات اداری و یا عملیات مقامات اجرائیه قابل تغییر نخواهد بود.
 ماده بیست و دوم الف- هر قبیل از اختالفات حاصله بین طرفین و مخصوصاً اختالفات 
ناشی از تعبیر مدلول*]در فرهنگ فارسی عمید بمعنی 1- مفاد؛ معنی 2- )منطق(داللت شده؛ 
رهنمون شده آمده است[ این امتیازنامه و حقوق و مسئولیت های مقرره درآن و همچنین هر 
اختالف نظر در مواردی كه به موجب این امتیازنامه محتاج به توافق نظر طرفین است به 

طریق حكمیت قطع و فصل خواهد شد.
ابالغ   ب-  طرفی كه تقاضای حكمیت می كند باید تقاضای خود را به طرف دیگر كتباً 
نماید. طرفین هر یك، یك حكم معین نموده و حكمین قبل از شروع به حكمیت، یك حكم ثالثی 
انتخاب خواهند كرد- هرگاه حكمین نتوانند در ظرف دو ماه نسبت به تعیین حكم ثالث توافق 
نظر حاصل نمایند، حكم مزبور را به تقاضای یكی از طرفین، رئیس دیوان داوری دائمی بین 
المللی تعیین خواهد نمود- چنانچه رئیس دیوان داوری دائمی بین المللی از حیث ملیت و تابعیت 
مطابق جزو)ج( حائز شرایط الزمه برای تعیین حكم ثالث نباشد حكم ثالث به وسیله نایب رئیس 

دیوان مزبور معین خواهد شد.
 ج-  حكم ثالث باید از ملت ایران یا انگلیس نباشد و به عالوه ارتباط نزدیك نیز نه با ایران 
و نه با انگلیس از حیث تعلق به یكی از مستملكات یا ممالك تحت الحمایه و یا مستعمرات و 
ممالك تحت قیمومیت و ممالكی كه به وسیله یكی از مملكتین مذكور در فوق اداره و یا اشغال 

شده و یا مثل اینكه در خدمت یكی از ممالك مزبوره بوده و یا می باشد نداشته باشد.
د- اگر یكی از طرفین شصت روز بعد از وصول تقاضای حكمیت طرف مقابل حكم خود را 
معین نكرد و یا تعیین آن را به طرف دیگر ابالغ ننماید طرف مزبور حق خواهد داشت كه از رئیس 
دیوان داوری دائمی بین المللی) یا از نائب رئیس در موردی كه مطابق قسمت اخیر جزو)ب( پیش 
بینی گردیده( تقاضا نماید كه یك حكم منفرد ذی صالحیت مطابق مقررات مذكور در فوق تعیین 
كند و در این صورت اختالف موجود به وسیله حكم منفرد مزبور قطع و فصل خواهد گردید.
 ه - اصول محاكمات در حكمیت مطابق همان اصولی خواهد بود كه در موقع حكمیت در 
دیوان داوری دائمی بین المللی معمول و مجری است. وقت و محل حكمیت را بر حسب مورد، 

حكم ثالث یا حكم منفرد مذكور در جزو )د( معین خواهد كرد.
 و- حكم حكمیت مستند بر اصول قضایی مذكور در ماده 28 اساسنامه دیوان داوری دائمی 

بین المللی بوده و قابل تجدید نظر نخواهد بود.
 ز- مخارج حكمیت به نحوی كه در رأی حكمیت معین می شود تأدیه خواهد گردید. ماده 
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بیست و سوم 1- از برای تصویب كلی تمام دعاوی گذشته دولت از هر قبیل تا تاریخ اجرای این 
قرارداد )به استثنای آنچه مربوط به مالیات های ایران است( كمپانی به شرح ذیل اقدام می كند: 
الف-  به فاصله سی روز از تاریخ مذكور مبلغ یك میلیون لیره استرلینگ،)1000000لیره 

استرلینگ( خواهد پرداخت.
 ب- مبالغ الزم التأدیه به دولت را بابت عمل كرد سنوات1931 و1932 بر مبنای مذكور در 
ماده 10 این قرارداد نه مطابق اساس امتیاز دارسی پس از وضع دویست هزار لیره استرلینگ، 
)200000 لیره استرلینگ(كه به رسم مساعده در ظرف سنه1932 بابت حق االمتیاز پرداخته 
و یك صد و سیزده هزار و چهار صد و سه لیره و سه شلینگ و ده پنس)113۴03/10،3لیره( 

كه به اختیار دولت قبالً ودیعه گذارده شده تصفیه و تأدیه خواهد كرد.
 2- درهمان مدت مذكور درفوق در مقابل دعاوی دولت بابت مالیات گذشته از تاریخ 21 
مارس 1930 الی31 دسامبر1932كمپانی مبلغی بر حسب مبنای مذكور در جزو )الف( از 
بند )1( ماده 11 محاسبه و بدون رعایت تضمین مذكور در جزء )ب( از بند مزبور به دولت 

تأدیه خواهد نمود. 
ماده بیست و چهارم هر گاه به مناسبت الغای امتیاز دارسی نسبت به قراردادهای اجاره كه قبل 
از اول دسامبر1932 تا اندازه ای كه امتیاز مزبور اجازه می داده است منعقد گردیده اختالفاتی 
بین كمپانی و افراد تولید گردد اختالفات مزبور مطابق قواعد تفسیر به ذیل فیصله خواهد یافت:
 الف-  اگر قرارداد بر حسب مدلول خود درآخر امتیاز دارسی باید خاتمه بیابد تا تاریخ 28 

مه 19۶1با وجود الغای امتیاز مزبور به اعتبار خود باقی خواهد ماند.
امتیاز  مدت  در  آن  اعتبار  بر  عالوه  كه  باشد  شده  بینی  پیش  درقرارداد  هرگاه  ب-   
دارسی در صورت تجدید امتیاز قرارداد مزبور نیز تجدید می شود اعتبار آن تا تاریخ 31 

دسامبر1993باقی خواهد ماند.
 ماده بیست و پنجم درآخر هر سال مسیحی كمپانی حق خواهد داشت كه این امتیاز را ترك 

نماید مشروط بر این كه دو سال قبل از آن دولت را از نیت خود كتباً مطلع ساخته باشد.
 20 قسمت3ماده  در  كه  )به طوری  ایران  در  كمپانی  دارایی  الذكر  فوق  مدت  درخاتمه   
تصریح شده ( مجاناً و بدون هیچ قیدی به طور سالم و قابل استفاده ملك دولت خواهد شد و 
كمپانی در آتیه ازهر گونه تعهدی بری خواهد بود. چنانچه نسبت به تعهدات طرفین مربوط به 
قبل از انقضای مدت مذكور در فوق اختالفاتی حاصل شود به طریق حكمیت مذكور در ماده 

22 قطع و فصل خواهد شد.
 ماده بیست و ششم این امتیاز برای مدتی كه ابتدای آن از تاریخ اجرا و انتهای آن در 

تاریخ31  دسامبر1993 خواهد بود به كمپانی اعطا ء می گردد.
 قبل از تاریخ 31 دسامبر1993 این امتیاز نمی تواند خاتمه پیدا كند مگر درصورتی كه 
كمپانی مطابق ماده 2۵ آن را ترك كند و یا آن كه محكمه حكمیت بر اثر ارتكاب تخلفی از 
طرف كمپانی نسبت به اجرای مقررات این قرارداد ابطال آن را اعالم بدارد. تخلف به معنی 

مذكور در فوق منحصر به موارد ذیل است:
 الف-  هرگاه مبلغی كه بر حسب رأی محكمه حكمیت باید به دولت پرداخته شود تا یك ماه 
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بعد از تاریخ صدور رأی تأدیه نگردد.
سایر  مورد  در  شود.  گرفته  كمپانی  اجباری  و  اختیاری  انحالل  بر  تصمیم  هرگاه  ب-    
تخلفاتی كه نسبت به مقررات این قرارداد از هر یك از طرفین ناشی شود محكمه حكمیت درجه 
مسئولیت ها و اثرات مترتبه بر آن را تعیین خواهد نمود. هر نوع انتقال امتیاز مشروط به 

تصویب دولت خواهد بود.
 ماده بیست و هفتم این قرارداد پس از تصویب مجلس و توشیح آن از طرف اعلیحضرت 
همایونی قابل اجرا می گردد. در تاریخ 29 آوریل 1933 این قرارداد در تهران منعقد گردید.
 این امتیاز كه مشتمل بر بیست و هفت ماده است در جلسه هفتم خرداد ماه یك هزار و سیصد 

و دوازده شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.  
 رئیس مجلس شورای ملی- دادگر )نقل ازکتاب سیاه نوشته حسین مکی جلد  اول ص2۵ تا 

۴2( خود باقی خواهد ماند.
ماده 11- این قرارداد بعد از تصویب مجلس شورای ملی و از تاریخ صحه ملوکانه به موقع 
اجراء گذاشته خواهد شد. دولت متعهد می شود که این قرارداد را هرچه زودتر ممکن شود 

برای تصویب مجلس شورای ملی تقدیم دارد.
تهران به تاریخ 17 ژوئیه 19۴9 – 2۶ تیرماه 1328 از طرف دولت شاهنشاهی ایران از 

طرف کمپانی نفت ایران و انگلیس محدود )نقل ازکتاب سیاه ازص۴2 تا ۴۶(  

الیحه الحاقی گلشائیان – گس                                              
قرارداد گس- گلشاییان: یا »قرارداد الحاقی »قراردادی است که درتاریخ 2۶تیر 1328 بین 
دولت ایران و نمایندگان شرکت نفت انگلیس و ایران به عنوان ضمیمه  قرارداد 1933امضاء 
شد. براساس این قرارداد شرکت نفت تعدیالتی در مبالغ پرداختی به ایران را می پذیرفت. نام 
قرارداد از نام دو تن از مذاکره کنندگان یعنی »ِسر نویل َگس« از مقامات شرکت و »عباس 
قلی گلشاییان « وزیر دارایی ایران گرفته شده است. این قرارداد در جلسه مرداد1328 با 
تالش اقلیت مجلس پانزدهم خصوصاً  »حسین مکی« به تصویب  مجلس شورای ملی نرسید.
متن قرارداد الحاقی:  قرارداد الحاقی بین دولت  شاهنشاهی ایران و کمپانی نفت انگلیس و 
ایران محدود تهران مورخه 17ژوئیه 19۴9برابربا 2۶ تیرماه 1328 نظر به قرارداد )که 
در این قرارداد، قرارداد اصلی نامیده می شود( منعقده در تاریخ 29 آوریل 1933 بین دولت 
شاهنشاهی ایران از یک طرف و کمپانی نفت انگلیس و ایران محدود از طرف دیگر که به 
موجب آن امتیازی برای تنظیم روابط بین طرفین مذکور درفوق برقرار گردیده است و نظر 
باین که متعاقب مذاکرات کامل و دوستانه دولت و کمپانی موافقت نموده اند که به مالحظه 
تغییراتی که در نتیجه جنگ جهانی 19۴۵-1939 در اوضاع اقتصادی حادث شده مزایای 
مالی که طبق قرارداد اصلی به دولت تعلق می گیرد بایستی به میزان و به ترتیب آتی الذکر 
اند که قرارداد  یابد. و نظر به این که طرفین برای تأمین این منظورموافقت نموده  افزایش 
الحاقی منعقد نمایند علیهذا بین دولت شاهنشاهی ایران و کمپانی نفت انگلیس و ایران محدود 

به شرح زیر موافقت میشود:
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1 - این قرارداد، قرارداد الحاقی است و جزء الینفک قرارداد اصلی محسوب می شود.
2 -هرعبارتی که در این قرارداد استعمال می شود و در قرارداد اصلی تعریف آن عبارت 
به عمل آمده است همان معنی مصطلحه در قرارداد اصلی را خواهد داشت به استثنای کلیه 
عبارات مستعمله در قرارداد اصلی به عنوان پرس و پرسان و دولت شاهنشاهی پرس و کمپانی 
انگلیس و پرسان محدود که از لحاظ این قرارداد منظوراز عبارات مزبور به ترتیب ایران - 
ایرانی - دولت شاهنشاهی ایران - کمپانی نفت انگلیس و ایران محدود خواهد بود و همچنین 
دیوان داوری دائمی بین المللی ذکر شده است، منظوراز آن دیوان دادگستری بین المللی می 

باشد که از طرف ملل متحد تأسیس شده است. 
3 - الف – برای سال مسیحی که به 31 دسامبر19۴8منتهی گردیده و ازآن به بعد میزان 
حق االمتیاز ساالنه که به موجب جزء)|- الف( ماده 10 قرارداد اصلی به دولت تعلق می گیرد 
از چهار شلینگ به شش شلینگ برای هر تن نفتی که برای مصرف داخلی در ایران به فروش 

برسد و یا از ایران صادر شود ترقی داده خواهد شد.
ب – در اجرای تغییر در بند الف ماده 3 این قرارداد به طور عطف به ماسبق که شامل سال 
مسیحی منتهی به 31 دسامبر19۴8می گردد و با منظور داشتن مقررات جزء ) V- الف(ماده 
10 قرار داد اصلی کمپانی در ظرف 30 روز از تاریخ اجرای این قرارداد مبلغ سه میلیون 
و سی صد و شصت و چهار هزار و چهارصد و پنجاه و نه لیره استرلینگ )33۴۶۴۵9 لیره 

استرلینگ( به دولت  خواهد پرداخت.
۴ - الف – برای این که استفاده بیشتر و مطمئن تر و فوری تر نسبت به آنچه در جزء )I( ب 
و جزء  )III(  الف ماده 10 قرارداد اصلی پیشبینی شده عاید دولت گردد، کمپانی نفت انگلیس 
و ایران محدود از محل وجوه ی که به حساب »ذخیره عمومی« می گذارند برای هر دوره 
مالی که حساب های کمپانی برای آن دوره تنظیم می گردد )شروع آن دوره مالی خواهد بود 
که به 31 دسامبر 19۴8 ختم گردیده( مبلغی معادل 20 درصد از رقمی را به دولت خواهد 
پرداخت که از افزایش مبلغ منظور به حساب »ذخیره عمومی«  )طبق حساب های منتشره 
نرخ  و  شیلینگ  بیست  تفاضل  و  شیلینگ  بیست  بین  تناسب موجود  به  مالی مربوطه(  دوره 

استاندارد مالیات بر درآمد انگلستان در تاریخ مربوطه حاصل می گردد.
تاریخ مربوطه عبارت خواهد بود از تاریخ آخرین توزیع سود به دارندگان  سهام عادی 
بابت دوره مالی مورد بحث یا در صورتی که چنین توزیعی دربین نباشد عبارت خواهد بود از 
تاریخ یک ماه بعد از تاریخ مجمع عمومی که حساب های مورد بحث در آن مطرح شده باشد. 
برای اجرای اصل معینه در بند الف فوق مثال های بین طرفین این قرارداد مورد موافقت 

قرار گرفته و در ضمیمه این قرارداد درج گردیده است.
ب – چنان که بابت هر دوره مالی که برای حساب های کمپانی نفت انگلیس و ایران محدود 
)از تاریخ دوره مالی منتهی به 31 دسامبر 19۴8 به بعد( تنظیم شده جمع مبلغی که کمپانی باید 
طبق بند الف ماده ۴ قرارداد فعلی و جزء )|- الف( ماده 10 قرارداد اصلی به دولت بپردازد 
از چهار میلیون لیره استرلینگ)۴000000 لیره استرلینگ( کمتر بشود کمپانی مابه  احیاناً 
التفاوت جمع مبلغ مزبور و چهارمیلیون لیره استرلینگ )۴000000 لیره استرلینگ( را به 
دولت خواهد پرداخت.  معهذا مقرر است که چنانچه در طی یکی از دوره هایی مالی مذکور 
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کمپانی بر اثر حوادثی که خارج از اختیار او باشد نتواند نفت از ایران صادر نماید، از میزان 
مبلغی که کمپانی باید بابت چنین دوره طبق مقررات سابق الذکر جزء )ب فرعی( قرارداد فعلی 
به دولت بپردازد باید مبلغی کسر گردد که نسبت آن با میزان سابق الذکر همان نسبتی را دارا 

باشد که بین مدت این تعطیل و دوره مالی مذکور وجود دارد.
ج – کلیه مبالغ الزم التأدیه به دولت ایران بابت هر دوره مالی طبق بند الف و بند ب ماده 

۴ این قرارداد در تاریخ مربوطه آن دوره مالی پرداخته خواهد شد.
که  ی  وجوه  از  یک  هیچ  مورد  در  اصلی  قرارداد   10 ماده   )v( جزء  مقررات   – د 
کمپانی طبق بند الف و یا بند ب ماده ۴ این قرارداد به دولت پرداخته قابل اجرا نمی باشد.
۵ - الف – نسبت به مبلغ چهارده میلیون لیره استرلینگ )1۴000000لیره استرلینگ( که 
در ترازنامه کمپانی نفت انگلیس و ایران به تاریخ 31 دسامبر19۴7به عنوان تشکیل »ذخیره 
عمومی« کمپانی مزبور منظور شده است کمپانی در ظرف سی روز از تاریخ اجرای این 
قرارداد مبلغ پنج میلیون و نود هزار و نهصد و نه لیره استرلینگ ) ۵090909 لیره استرلینگ 

( به دولت خواهد پرداخت.
ب – مقررات جزء )V( ماده 10 قرارداد اصلی دو مورد پرداختی که کمپانی باید طبق بند 

الف ماده ۵ فعلی به عمل آورد قابل اجرا نمی باشد.
۶ - وجوه ی که کمپانی باید به موجب ۴ و ۵ این قرارداد بپردازد به جای مبالغ زیر پرداخته 

شده و قائم مقام آن ها خواهد بود.
1- هرپرداخت به دولت طبق جزء )1- ب( ماده 10 قرارداد اصلی بابت هرگونه توزیع 

مربوطه به »ذخیره عمومی« کمپانی.
 2- هر مبلغی که طبق جزء) III - الف( ماده 10 قرارداد اصلی در انقضای امتیاز و یا 
در صورت ترک آن از طرف کمپانی طبق ماده 2۵ قرارداد اصلی ممکن بود بابت »ذخیره 

عمومی« از طرف کمپانی به دولت الزم التأدیه گردد.
7 - الف – برای سال مسیحی منتهی به 31 دسامبر 19۴8 و سنوات بعدی نرخ مبالغی 
که کمپانی باید طبق جزء )I– ج( ماده 11 قرارداد اصلی به دولت بپردازد و مربوط است به 

وجوه الزم التأدیه بابت مازاد ۶ میلیون تن از نه پنس به یک شیلینگ ترقی داده خواهد شد.
 ب – به منظوراجرای تغییری که در بند الف ماده 7 این قرارداد تصریح شده به طور عطف 
به ماسبق که شامل سال مسیحی منتهی به 31 دسامبر 19۴8 می گردد و با رعایت مقررات بند 
V ماده 10 قرارداد اصلی کمپانی در ظرف سی روز از تاریخ اجرای این قرارداد مبلغ سیصد 
و دوازده هزار و نُه صد لیره استرلینگ)312900 لیره استرلینگ( به دولت خواهد پرداخت.

8- الف – در آخر بند الف ماده 19 قرارداد اصلی عبارت زیر اضافه خواهد شد:
 هرگاه موقعی یکی از طرفین تصور نماید که قیمت های رومانی و یا قیمت های  خلیج 
مکزیک دیگر مبنای مناسبی برای تعیین »قیمت های اساسی« نمی باشد قیمت های اساسی 
با توافق طرفین و در صورت عدم توافق طبق ماده 22 از طریق حکمیت تعیین خواهد شد، 
»قیمت های اساسی« که به این نحو تعیین می گردد به وسیله موافقتی که با تبادل نامه بین 
دولت )که صالحیت الزم برای موافقت مزبور دارد( و کمپانی به عمل خواهد آمد برای طرفین 
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الزم الرعایه خواهد بود.
  ب – از تاریخ اول ژوئن 19۴9بهائی که کمپانی بنزین و نفت و مازوت محصول نفت 
ایران را  به مصرف کنندگان غیر از دولت برای مصرف داخلی ایران خواهد فروخت عبارت 
خواهد بود از »قیمت های اساسی« با کسر بیست و پنج در صد )2۵%( به جای کسر ده درصد 

)10%( که در بند )ب( ماده 19 قرارداد اصلی پیش بینی شده است.
   ماده 9-  در مقابل پرداخت مبالغ مزبور از طرف کمپانی دولت و کمپانی موافقت می 
نمایند که کلیه تعهداتی که یکی از آنها تا تاریخ 31 دسامبر 19۴8 نسبت به دیگری در مورد 
بند)  - Iالف( و بند )I- ب(ماده 10 و نسبت به ماده 11 قرارداد اصلی و هم چنین آنچه مربوط 

به »ذخیره عمومی« می باشد کامالً انجام یافته است.
ماده 10- با رعایت مقررات این قرارداد، مقررات قرارداد اصلی درکمال قوت و اعتبار 

خود باقی خواهد ماند.
ماده 11- این قرارداد بعد از تصویب مجلس شورای ملی و از تاریخ صحه ملوکانه به موقع 
اجراء گذاشته خواهد شد. دولت متعهد می شود که این قرارداد را هرچه زودتر ممکن شود 

برای تصویب مجلس شورای ملی تقدیم دارد.
تهران به تاریخ 17 ژوئیه 19۴9 – 2۶ تیرماه 1328 از طرف دولت شاهنشاهی ایران از 

طرف کمپانی نفت ایران و انگلیس محدود )نقل ازکتاب سیاه ازص۴2 تا ۴۶

سرمقاله نخستین شماره روزنامه گیتی ارگان اتحادیه کارگران و برزگران ایران
گیتی برای شما ای کارگران ستمدیده وای برزگران بینوا، برای شما نوشته می شود. برای 
تأمین  را  جامعه  زندگی  و  می سازید  را  چیز  همه  می آورید،  وجود  به  را  چیز  همه  که  شما 
می نمائید. لیکن از محصول کار خود محرومید. برای شما که مفیدترین مردمان اجتماعید و 
بدبخت ترین آن ها می باشید. برای شما ای برهنه ها، ای گرسنه ها، ای مردمان زحمتکش مظلوم، 

گیتی برای شما نوشته می شود.
که  جامعه ای  در  است،  کور  شما  بار  فالکت  زندگی  دیدن  برای  چشم ها  که  جامعه ای  در 
گوش ها برای شنیدن ضجه ها و ناله های شما و اطفال در به در شما کر است، گیتی مناظر غم 

انگیز زندگی شما را توصیف می کند و فریاد دردناک شما را به گوش ها می رساند. 
در کشوری که هنوز دهقان بنده ارباب و کارگر اسیر سرمایه دار است، در کشوری که 
طبقه رنجبر به تمام محنت ها و بدبختی ها محکوم و از کلیه حقوق و مزایا محروم است، در 
کشوری که فرهنگ، بهداری، بهداری و تمام محسنات تمدن، مخصوص طبقه حاکمه است و 
اکثریت مردمانش درغرقاب بی سوادی، فقر و مرض غوطه ورند، در چنین کشوری گیتی 
به حمایت طبقه مظلوم منتشر می شود. گیتی مولود این احتیاجات بوده و نتیجه منطقی شدت 

تضاد طبقاتی است.
امروز که پس از بیست سال حکومت زور و دیکتاتوری تخفیف یافته و توده عظیم کارگران 
به منافع طبقاتی خود پی می برند، گیتی علم آزادی خواهی را به دوش گرفته و به طرفداری 

رنجبران به مبارزه برخاسته است.
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گیتی ناشر و مروج افکار طبقه رنجبر ایران است. گیتی زندگی زحمتکشان را تشریح کرده 
و احتیاجات انسان را بیان خواهد نمود.

گیتی منافع رنجبران را خاطرنشان نموده و راه و روش مبارزه و گرفتن حق را به آنان 
خواهد آموخت. گیتی تمام کارگران را به تشکیالت صنفی آن ها که همان اتحادیه کارگران است 

جمع کرده و توده وسیع دهقان را به اتحاد با آنها دعوت خواهد نمود.
گیتی وسیله ارتباط فکری و همکاری روشنفکران را با روشنفکران با طبقه زحمتکش ایران 
است و مخصوصاً روشنفکران را به حمایت از توده مظلوم و اشتراک مساعی با آنان به وسیله 

اتحادیه کارگران عمالً می زند.
زحمتکشان ایران که طبقه مفید و مولد کشور را تشکیل می دهند. طالب ایران آباد و آزاد 
هستند. ایرانی که در آن اصول مفت خوری منسوخ گشته و مالک استفاده از ثروت جامعه، 
تأمین کرده، همه کس در آن  ایرانی که زندگی مادی و معنوی تمام اشخاص را  کار باشد. 
خوش بخت به سر برد. ایرانی که زنجیرهای اسارت اقتصادی و سیاسی افرادش پاره شده و 
آزادی اجتماعی و فردی آن تأمین باشد. ایران نو، ایران آزاد و خوشبخت. زحمتکشان ایران به 
میرغضبان دوره سیاه گذشته که امروز نیز زیر ماسک حکومت پارلمانی سکان کشتی طوفانی 
کشور را در دست دارند، با نهایت تنفر و انزجار می نگرند و معتقدند که دشمنان آزادی و 
دژخیمان توده را در هر مقام که باشند، اعم از مجلس و دولت و ادارات باید سرنگون ساخت. 
آن ها فقط با حکومتی موافقت خواهند کرد که نان و کار و آزادیشان را تأمین نماید، لیکن به 
خوبی می دانند که این کار جز از حکومتی که متکی به زحمتکشان بوده و نماینده آنان باشد 
میسر نخواهد بود و بدین لحاظ از تمام رنجبران ایران دعوت می نماید که با کمک روشنفکران 

آزادیخواه مقدرات خود را به دست گیرند.
روزنامه گیتی مظهر این افکار، احساسات و کوشش هاست.

* * *
روزنامه گیتی ارکان اتحادیه کارگران ایران بوده و در تحت نظر هیات تحریریه مخصوص 
نوشته می شود. این روزنامه همان طور که متکی به طبقه خاص و جمعیت معینی است، دارای 
روش نگارش مخصوص نیز بوده و کلیه قضایای اقتصادی، سیاسی و اجتماعی را از نظر 

منافع همان طبقه سنجیده و قضاوت خواهدکرد.
ایمان می نویسند که سال ها زجر دیده و مصیبت کشیده اند.  با  گیتی را مردمی پرشور و 
و  روسفید  حوادث  امتحان  از  و  شده اند  محکم  ناکامی ها  و  سختی ها  کشاکش  در  که  مردمی 
و  زحمتکشان  دشمنان  با  مبارزه  در  را  خود  عمر  تمام  که  مردمی  آمده اند.  بیرون  پاکدامن 
آزادی به سر برده اند. شکنجه ها، حبس ها و تبعیدها دیده اند و هنوز مبارزه می کنند، مردمی 
که دردهای مستمندان را می دانند، ناله های بینوایان را می شنوند و بر محنت و قدرت رنجبران 
آ گاهند. این ها گیتی را می نویسند. گیتی زبان کارگران و برزگران و بلندگوی حقایق اجتماعی 

است. رنجبران گیتی مال شما است.
گیتی شماره 1 به تاریخ1322/۴/2

نقل از خاطرات یوسف افتخاری ص 327تا329
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بیانیه اتحادیه کارگران ایران
در این روزگار سخت و طاقت فرسا که قحطی و مرگ طبقه زحمتکش ایران را تهدید میکند 
کارگران ایران بیش از همه در فشار گرسنگی و فالکت قرار گرفته اند. دهقانان و کارمندان 
دولت نیز دچار رنج و بدبختی شدیدی هستند لیکن کارگران مزدور که جز چند لایر مزد بی 
ارزش خود هیچگونه درآمدی ندارند محروم تر از همه هستند. کارگر ایرانی در کلبه خرابه ای 
بسر میبرد، ژنده ای به تن می کند، نان خالی می خورد، در معرض امراض گوناگون است. 
و طبیب و دوا ندارد، عیال و اطفالش لخت و گرسنه اند و رو به اضمحالل و نیستی می روند.
در هیچ جای دنیا طبقه کارگر این قدر فالکت زده نیست، در کشورهای دیگر کارگران را 
بیمه می کنند، در موقع مرض مخارج معالجه او را می پردازند، اگر عضوی از بدنش ناقص 

شود جبران می کنند و چنانچه تلف شود یا بمیرد، مخارج بازماندگانش را میپردازند.
تنها بیمه نمی شود و در  تنها کارگر از این مزایا محروم است، نه  اما در کشور ما، نه 
صورت ناخوشی محکوم به مرگ و در صورت مرگ عائله اش محکوم به فناست، بلکه همین 
حق ناچیزی را هم که برایش قائلند نمی دهند از چند لایر مزدش می دزدند، خواربار و لباسش 
را غارت می کنند. کارگر بیچاره هرچه فریاد می کند کسی به دادش نمی رسد، کارفرمایان 
و سرمایه داران با کارگران دشمنی می کنند و دولت هم که طرفدار و خدمتگزارشان است از 

جنایاتشان پشتیبانی می نماید.
کاخ های بلند اعیان و اشراف را عمله ها ساخته اند، عمله ای که خود در ویرانه ها یا قهوه 

خانه ها بسر می برد.
انبارهای گندم و برنج ارباب ها را همین رعایا پر می کنند، رعیتی که نان خالی هم ندارد 

و از گرسنگی جان می دهد.
انواع و اقسام مصنوعات، هزاران توپ پارچه و صدها هزار جفت کفش و خالصه همه چیز 
را کارگران تهیه می نمایند و کیسه صاحب کار را پر می کنند، کارگران لخت و پا برهنه ای 
که هیچ چیز ندارند . دولت، روزنامه گیتی را که دردهای کارگران را بیان می کرد توقیف 
نمود و صدای کارگر را خفه کرد. اینک بدین وسیله ما وضع زندگی کارگران و حوائج آنها 

را بار دیگر به گوش اولیای امور می رسانیم.
که  را  کارگران  ایران صدها شکایت  کارگران  اتحادیه  امور،  اولیای  آقایان  آقایان وزرا، 
به علت توقیف روزنامه گیتی نتوانسته است به گوش شما برساند. اکنون بطور خالصه ذکر 
نموده و جدا خواستار است که تقاضاهای ناچیز و کوچک مزبور را هر چه زودتر انجام دهید.
-1کارگران سیلو شکایت می کنند اوالً در هر نان سیلو که به آن ها داده می شود، سیزده 
شاهی اضافه می گیرند، زیرا هر عدد نان دو لایر و هفت شاهی برای سیلو تمام می شود 
و سیزده شاهی مخارج حمل و نقل به شهر به نان اضافه می شود و هر نان را سه لایر می 
فروشند. چون کارگران سیلو در محل پخت نان را می گیرند و خرج حمل به نان آنها تعلق 
نمی گیرد باید حقا دو لایر و هفت شاهی به آنها نان فروخته شود. سیزده شاهی تفاوت مزبور 
که حتما به حساب دولت نیز گذاشته نمی شود باید از قیمت نان کارگران سیلو کسر گردد. ثانیا 
کارگران سیلواحتیاج مبرم به نظافت دارند. باید صابون و وسایل نظافتشان فراهم شود. ثالثاً 
متجاوز از یک ماه قبل اعالن کرده اند که صدی 20 به حقوق کارگران اضافه شده است. 
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اخیراً اعالن مزبور را کنده و اضافه حقوق را به بعد محول کرده اند. تقاضای کارگران سیلو 
این است که اضافه حقوق مزبور فورا عملی شود.

2-کارگران قورخانه شکایت میکنند: کارگران حکمی که عددشان از 150 نفر هم متجاوز 
نیست و همگی از کارگران قدیمی و پرسابقه اند، مزدشان فوق العاده کم، به طوری که یک 
سوم حقوق سایر کارگران است و رؤسا به بهانه های غیرموجه از اضافه کردن حقوقشان طبق 

تصویبنامه هیات وزیران خودداری میکنند.
-3رفتگران شهرداری شکایت دارند که تابستان تمام می شود و لباس تابستانی مقرره را 
هنوز به آن ها نداده اند و حقوق آن ها هر ماهه متجاوز از بیست روز دیر پرداخته می شود.

۴-کارگران آبجوسازی مجیدیه شکایت می کنند: اوالً صاحب کار ساعت کار را از 8 ساعت 
به ده ساعت باال برده در صورتی که مزد ترقی نکرده است. ثانیاً میزان کار روزانه را ترقی 
داده اند، در حالی که مزد به حال خود باقی است. ثالثا کارگران را به بهانه های مختلف و 
غیرموجه جریمه می کنند از مزدشان کسر می نمایند. کارگران آبجوسازی تقاضای رفع این 

ستمگری ها را دارند.
۵-مزد کلیه کارگران کارخانجات نام برده خیلی کم و تکافوی تهیه مایحتاجشان را نمی کند 
و تقاضا دارند دولت و کارفرمایان خواربار و لوازم زندگیشان را از قبیل نان، برنج، روغن 

و ذغال به قیمت ارزان تهیه کرده و در دسترسشان بگذارند.
۶- اتحادیه کارگران ایران از دولت جداً تقضا می کند که قانون بیمه کارگران را فورا در 

مجلس مطرح کرده و به تصویب برساند.
آقایان اولیای امور زندگی کارگران در خطر است. زندگی آنها را تأمین کنید. به دردشان 

برسید و از خشمشان بترسید.
برادران کارگر برای گرفتن حق خود برای نجات دادن زندگی و عائله خود از فالکت و 
مرگ متحد شوید. اتحادیه کارگران ایران پشتیبان و راهنمای شماست. به دور اتحادیه کارگران 

ایران جمع شوید.
زنده باد اتحاد و اتفاق کارگران.

اتحادیه کارگران ایران
نقل از خاطرات یوسف افتخاری ص338تا3۴1
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سند شماره ١: نامه کارگران اخراجی شرکت نفت انگلیس به دکتر مصدق: آن ها در 
اعتراض به اخراج خود در پی حادثه 23 تیر آبادان در مجلس متحصن شده و با نوشتن 
عرایض به مقامات به دستگیری کارگران و دادگاهی کردن و اخراج آنها اعتراض و 

خواهان بازگشت به کار شده اند و تهدید به اعتصاب غذا کرده اند.
و  خود  به وضعیت  رسیدگی  برای  مجلس  رئیس  به  متحصنین  نامه  شماره 2:  سند 

فشارهایی که بر آن ها برای پایان دادن به تحصن اعمال می شود.
سند شماره۳:  قطعنامه اجتماع کنندگان در برابر مجلس شورای ملی در حمایت از 

تحصن و اعتراض کارگران در مجلس
سند شماره ۴: نامه اللهیار صالح رئیس هیئت مختلط به رئیس مجلس، در خصوص 
عدم رضایت هیئت مدیره موقت شرکت نفت مبنی بر بازگشت کارگران اخراجی آبادان 
بر سر کار و وعده ی نخست وزیربرای دادن کار به آن ها در کارخانه چیت سازی 

تهران.
سند شماره ۵: نامه کارگران اخراجی شرکت نفت آبادان به رئیس مجلس در اعتراض 
نماینده  نماینده رئیس مجلس،  میان  کار  به  ها  آن  بازگشت  برای  انجام شده  توافق  به 

شرکت نفت و نماینده سازمان برنامه.
سند شماره ۶: نامه )جهانگیرخان شاهوردی( یکی از کارگران پیوسته به متحصنین 

در روز ششم اعتصاب غذا.
سند شماره7: نامه کارگران شرکت نفت پس از پایان پایان تحصن و استخدام موقت در 

کارخانه چیت سازی در اعتراض به عدم توافقات صورت گرفته.
و  ، رئیس مجلس  نخست وزیر  به  تهران  کارگران چیت سازی  نامه  سند شماره8: 
تیر 1330 دستگیر  تظاهرات 23  در  که  کارگرانی  آزادی  دادستان کل درخصوص 

شده اند. 
سند شماره ۹: نامه جمعی از کارگران کارخانه چیت سازی تهران در خصوص انتقال 
کارگران فعال در صنف های کارگری آن کارخانه به جاهای دیگر برای ممانعت از 

برگزاری انتخابات شورای کارخانه چیت سازی 
سند شماره ١۰: قطعنامه کارگران چیت سازی تهران مبنی بر دخالت نیروهای نظامی 

در کارخانه و دستگیری کارگران و تبعید آن ها.
به رئیس مجلس و  تهران  نامه کارگران اخراج شده کارخانه های  سند شماره ١١: 

اعتراض به بیرون راندن آن ها از کارخانه ها و عدم رسیدگی به این موضوع.
سند شماره ١2: نامه کارگران و مهندسین اخراجی کارخانه های تهران که در مجلس 
متحصن شد ه اند مبنی بر اخراج آن ها از کارخانه ها و علی رغم دستور بازگشت به 
کار هم چنان از رفتن به سرکار توسط کارگران مخالف و نیروهای نظامی منع می 

شدند.
سند شماره ١۳: نامه مهندس زنگنه مدیر عامل سازمان برنامه به رئیس مجلس در 
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خصوص اخراج شدگان کارخانه های تهران مثل چیت سازی ....
سند شماره ١۴: نامه متحصنین در باغ نخست وزیری در حمایت از کارگران اخراجی 

و بازگشت آن ها به کارهای شان و مجازات عاملین درگیری ها.
سند شماره ١۵: نامه کارگران سینماهای تهران در حمایت از کارگران اخراجی شرکت نفت.
سند شماره ١۶: قطعنامه کارگران مخالف حزب توده مبنی بر قانونی بودن اخراج 
کارگران، که دلیل اخراج کارگران را اغتشاش در کارخانه های می دانند و آن ها را 
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عوامل اجانب برمی شمردند.
سند شماره ١۷و١8: صفحاتی از جریده - نوید آزادی و انعکاس اخبار کارگران در آن 
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                حیدر عمواوغلی                   سلطان زاده

                     پیشه وری                      غفارزاده
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               اردشیر اوانسیان                    علی مسیو

          رفیق محمد حسن بهرامقلی            رفیق ابراهیم محضری
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              رفیق منوچهر مصلح

             ستارخان - باقرخان

ا                  خیابانی

                  رفیق تقی ارانی
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         جمعی از مبارزان جنگل   جمعی از مبارزان صدر مشروطیت

 بستن انقالبیون به دهانه توپ 

مجاهدین جنگلسنگر مقاومت ستارخان علیه مرتجعین در محاصره تبریز
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  تظاهرات کارگران علیه               تظاهرات سی تیر
امپریالیسم امریکا

   اعتراض مردم علیه امپریالیست ها

 تظاهرات کارگران علیه امپریالیسم انگلستان

     حمایت دانشجویان از ملی 
شدن نفت
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  دکتر فاطمی درمیان مزدوران امپریالیست ها               مرتضی کیوان

             سرهنگ سیامک              سرگرد جعفر وکیلی

دکتر مصدق              دکتر فاطمی

 رهبران حزب توده در بازداشت              خسرو روزبه
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   افسران توده ای در بی دادگاه رژیم کودتا تیرباران سه ناوی

    اعضای حزب توده ایران در زندان

      رهبران حزب در زندان

تیرباران
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تظاهرات کارگران علیه امپریالیسم انگلیس

-تظاهرات کارگران علیه امپریالیسم امریکاتظاهرات مردم علیه دخالت امپریالیست ها

سران حزب توده در دادگاه رژیم کودتا



نظرها و پیشنهادها 
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مختصر  تاریخ  کتابش:  چاپ  زمان  شدن  نزدیک  از  بهادری  حسین  عزیزم  رفیق 
جنبش کارگری ایران؛ خبر داد.این برای من, خبر خوشی است. 

با ابراز خوشحالی از این اقدام رفیق عزیزم, آن چه را که سال ها پیش که او درگیر 
کار آماده کردن این کتاب بود ،برایش نوشته بودم؛ در اینجا تکرار می کنم. همین جا 
یاد آور بشوم که این رفیق، چند سالی را برای آماده کردن این کتاب، مایه گذاشت.
روی کوچک ترین موضوع که دچار تردید می شد، درنگ می کرد و جست و جوی خود 
را برای یافتن آن چه که به واقعیت نزدیک بود ادامه می داد تا به آن چه فکر می کرد 

درست تر و به واقع نزدیک است؛ دست بیاید.

او هر یافته ی خود را برایم می فرستاد و از من نظر می خواست. هم از این روی، 
این رفت و برگشت ایده ها و نکته ها گونه ای کالس آموزشی برای من بود. که هم اینجا 
از این رفیق تشکر می کنم. اما نکته ای که من به او یاد آور شدم؟ من از رفیق حسین 
بهادری پرسیدم که چرا تا سال 1333؟ و گفتم که کسان دیگری هم این گذشته تاریخی 
را کاویده اند و آن چه از نظر من اهمیت بیشتری دارد برسی این جنبش از این تاریخ 
به بعد و حتا زمان بسیار نزدیک تر یعنی در تحت شرایط جدید و دوره سلطه ارتجاع 
پی  این رفیقم که وعده ی  پاسخ  کنم  است. فکر  اسالمی  مذهبی و حکومت جمهوری 

گرفتن این بررسی در آینده  را می داد؛ مرا قانع و ساکت کرد.

با شادباش به رفیق عزیزم برای انتشار کار تحقیقی اش و با این امید که رفیق روزی 
به این قول و وعده ی خود عمل کند و با آرزوی شادی و پیروزی برای او و کارگران 

و زحمتکشان کشورمان.

هوشنگ گالب )امید(
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کتاب حاضر مجموعه و جمعبندی 85 کتاب و 61 نوشته )روزنامه مجله و گزارش( 
در ارتباط  با تاریخ  چنبش کارگران و مدافعین طبقه کارگر است و ویژگی آن  تحقیق 
گسترده ی بدون دخل و تصرف، همه جانبه دیدن و پیوند دادن گام ها و تجربیات در 

جنبش کارگری ست.  

از دید من کتاب جنبش طبقه کارگر ایران می تواند پایه و مرجعی بسیار مناسب برای 
عالقمندان تاریخ جنبش کارگری و از جمله کسانی که می خواهند شروع به تحقیق در 

این باب کنند، بشود

گرداوری  نکات برجسته  با ذکر منابع آنها، دشواری کار را بر بسیاری سهل می 
کند تا در صورت تمابل بتوانند به منابع اصلی مراجعه کرده و به صورت کاملتری 

در مورد نکته ی مورد نظرشان در سیر تکامل تاریخ جنبش کارگری  مطلع شوند.

خواننده می تواند قسمتی از تاریخ  که در کتاب آمده را با جهانبینی شخصیش قضاوت 
کند و به سوال اینکه  چطور و چرا  جنبش کارگران و زحمتکشان امروز ایران در 
شرایط فعلی ست راشخصا تا حدی پاسخ دهد. چرا که نویسنده مدارک و اسناد رابه 
صورت همه جانبه در حد توان  جمع آواری کرده و بدون پیشداوری در اختیار خواننده 

گذاشته است.

تالش و پشتکار رفیق شفیقم حسین بهادری را دست مریزاد می گویم

ستاره 
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کتابی به نام » جنبش طبقه کارگر ایران«

رویداد  یک  زمان  در  اگر  می پذیرد.  صورت  گوناگون  اشکال  به  تاریخ  بررسی 
تاریخی به سر می بریم، برخوردمان بیشتر سیاسی و کمتر تاریخی است، اگر در دوران 
نخست وزیری دکتر مصدق زندگی می کنیم، باید با تمام رفتار او، مبارزه او برای ملی 
کردن نفت، برخورد با دربار و هیات حاکمه ارتجاعی، با حزب توده، با انگلیس و 
امریکا... برخوردی سیاسی داشته باشیم. اگر رفتاری از او در جهت سود ملی است، 
دفاع کنیم، اگر در برخورد با دشمن مماشات می کند، بدون رودر بایستی با او در افتیم. 
بدیهی است که نباید دست روی دست گذاشت و آرام نشست. چنانکه نباید دچار تند روی 
شد. این گفتار آسان است، اما رفتارش دشوار. خیلی ها بودند، که از پس این آزمون 
بر نیامدند. شاید ما هم جزءاش. اما نمی دانم به قول کدام شاعر»زمانه رفت و کهن شد 
حدیث اسکندر- حکایت نو آر که نو را حالوتی است دگر«. حال باید برخورد سیاسی 
را به جای خود گذاشت و به برخورد تاریخی پرداخت. حال دیگر – خودمان – بازیگر 
سیاسی نیستیم، باید به برخورد تاریخی بپردازیم که این، شاید، دشوارتر از اولی باشد.

ندارد. بررسی  فریاد و »ننه من غریبم« کارآیی  داد و  تاریخی دیگر  در بررسی 
تاریخی بیشتر به دست کسانی است که در دوران رویداد، هنوز چشم به جهان نگشوده 
بودند. می باید اسناد، گفتارها، مقاالت و سرو صداهای آن دوران را کنار هم بگذارند. 
نه تنها با دیدگان خود، با دیدگان آنهایی هم که مورد اعتماد هستند و صداقت دارند، 
به دنبال جار و جنجال نیستند، همه جانبه می اندیشند... به رویداد تاریخی بنگرند. در 
گوناگون را هم  پدیده های  و  ارتباط مسائل  بیندیشیم.  باید همه جانبه  تاریخی  بررسی 
که ظاهرأ نقشی ندارند، در نظر بگیریم. نه تنها گفتار دوست، بلکه نقل از دشمن هم 
ضروری است، به شرط این که قصدأ و عامدأ دروغگو نباشد. از تمام این ها می توان 

اندیشه تاریخی ساخت و به آیندگان تحویل داد.

بررسی تاریخی کار آسانی نیست. باید حواسمان باشد. برخی تاریخ می نویسند و از 
باال نگاه نمی کنند. هنوز دچار غرائض سیاسی و سمپاتی های شخصی و گروهی هستند. 
بسیاری هم فقط قصه می گویند. وقتی به دوران شاه عباس می رسند، لباس درویشی 
به او می پوشانند که برود و ناشناخته، بنگرد که در دنیا چه خبر است و خلق الناس 
درباره اش چه می اندیشند. مطالعه این گونه تاریخ سرگرم کننده هست، بیهود نیست، اما 

به شناخت تاریخی نمی افزاید.

برای شناخت تاریخ و آموزش از آن باید به دنبال اندیشه و برداشت مورخان مورد 
اعتماد باشیم. اگر در گوشه ای از برداشتشان صداقت نمی یابیم، کنارشان بگذاریم.

اما در هر برداشت و هر دریافت، گرایش های ذهنی هم موجود است. هیچ مورخی 
گزارش  این  که  بود  مدعی  نمی تواند  باشد.  رها   – کامأل   – ذهنیگری  از  نمی تواند 
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تاریخی طابق النعل بالنعل، راست و درست است، موالی درزش نمی رود. در پایان 
تمام گزارش ها باید عالمت سئوال گذاشت. باید به همه چیز با دید انتقادی نگریست. هر 

کس آنگونه می گوید که می نگرد.

کمونیست ها، افزون بر آنچه در باال آمد، در بررسی تاریخ، در هر زمان و مکان 
ریشه های طبقاتی را هم در نظر می گیرند و از موضع واقع بینانه و دیالیتکی بدان می نگرد.

من در بررسی تاریخی حسین بهادری »جنبش طبقه کارگر ایران، بازبینی مختصری 
از زمان شکل گیری تا اواخر1333« چنین شیوه ای یافتم و آن را بسیار پسندیدم.

ایران  تاریخی  سده  دو  یکی  تاریخِی  بررسی  به  که  را  مورخینی  می شناختم  زیاد 
پرداخته، نقش و ریشه های طبقاتی آن و بازی گرانشان را فراموش کرده اند. می گویند 
امیر کیبر چه گفت، نمی گویند چرا گفت و یا ستارخان چه کرد، نمی گویند چرا چنین 

کرد. در اینجا یک پای تاریخ نگاری می لنگد.

به هر صورت حسین بهادری در اثر نامبرده کوشش فراوان به کار برده که از این 
شیوه الزم غافل نماند. این اثر مرا به شگفتی انداخت که چگونه به رویدادها می نگرد. 
چگونه به رویدادهای گوناگون و ارتباطشان بایکدیگر، نظم می بخشد. او در این اثر تکیه 
اساسی را بر مبارزات طبقاتی می گذارد، بدون این که جوانب دیگر را به دور افکند.

مطالعه این اثر به باور دیرینه من میدان داد که »حقیقت« هم نسبیت دارد. حقیقت مطلق 
میسر نیست. واقعیت تنها آن نیست که ما از دریچه خودمان بدان می نگریم. آنهایی هم که 
از دریچه دیگر و زوایای دیگر به بیرون نگریستند، شاید چیزهایی دیدند که ما ندیدیم.

باید تمام قضایا را سبک سنگین کنیم و این، در بسیاری از مواضع توضیحی  ما 
نویسنده کتاب به کار آمده است. به عنوان مثال به حزب توده بپردازیم: آیا حزب توده 
ایران هنگام تأسیس و تشکیل یک حزب ملی بورژوایی یا یک حزب کمونیستی بوده. 
حسین بهادری برای هر دو اندیشه، جا باز می گذارد. من – بدون اینکه نظر مخالف را 
بیهوده بدانم – برآنم که نباید در بررسی یک پدیده- مثأل یک حزب- گوشه ای از آن را 
گرفت و بدان کلیت بخشید. از این نقطه نظر برآنم که حزب توده یک حزب کمونیستی 
بوده و در جنبش جهانی کمونیستی نقشی – به طور کلی – سازنده و مثبت داشته است. 
از دیدگاه کمونیست های جهان نیز به عنوان یک حزب کمونیستی شناخته می شد، بگذریم 
از آن خرده ریزهایی که در برنامه و اساسنامه و مرام نامه های اولیه، در اینجا و آنجا 
می آمد. البته براینان هم نباید مهر سکوت گذاشت و از نگاهی انتقادی صرف نظر جست.

و یا مثأل در بررسی کودتای بیستوهشت مرداد! از دیدگاه من، هم، حزب توده در آن 
زمان کوتاهی کرد و آنچه باید بکند، نکرد. اما بسیاری بر این نظرند که حزب توده در 
مقابل کودتا آرام نشست و منتظر دستور از مسکو بود که به پا خیزد یا نه. در آن زمان هم 
انیترنت نبود و دستور از مسکو هم تدارکاتی می خواست، صدور دستور وقت می خواست 
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و رسیدن آن به حزب، هم وقت بیشتری می خواست و اجرای دستور باز هم وقتی بیشتر.

اما مورخینی براین باورند که نورالدین کیانوری و همسرش مریم فیروز به عنوان 
تصمیم گیرنده آن روز در خان های مخفی نشسته و پیوسته به خانه دکتر مصدق و 
همسرش تلفن می کردند و می پرسیدند کار به کجا کشیده، دستور قیام علیه کودتا بدهیم 
یا ندهیم و همسر دکتر مصدق از قول مصدق پاسخ می داد که دست نگاه دارید. هنوز 
قیام الزم نیست... کدام گوشه داستان را بگیریم؟ و کدامش را باور کنیم؟ به باور من 

این روایت دوم، به حقیقت نزدیکتر است.

به دید نویسنده این سطور، حزب توده، از آغاز کار، حزبی کمونیستی بود. اما دارو 
دسته خروشچف، آن را به سان بسیاری دیگر، به گنداب رویزیونیسم انداخت. ما نیز، 
که با رویزیونیسم خروشچفی کلنجار داشتیم، در این سوی میدان دچار تندروی بودیم. 
هر آن کسی را که تا دیروز رفیقمان بود، به خاطر باقی ماندن در حزب توده، متهم به 
خیانت به طبقه کارگر ساختیم. اسمشان را گذاشتیم »دشمنان خلق«. این شیوه از جانب 
بسیاری کمونیست ها به کار می رفت ، اما کارآرایی نداشت و به جنبش جهانی کمونیست ها 
- مارکسیست-لنینیست ها – لطمه فراوانی وارد آورد. از این انتقاد به خود طفره نرویم.

در این گونه موارد، نظرات گوناگونی می یابیم که هیچ کدام حقیقت مطلق و یا دروغ 
مطلق نیست، دیدگاه ها گوناگون اند.

اینجا می توان صفحات فراوانی سیاه کرد. اما آنچه در اینجا الزم می دانم، تجلیل از 
رفیق حسین بهادری است که برای نگارش این کتاب زحمات فراوانی بر خود هموار 
ساخته، مدارک فراوانی جسته و یافته و در اختیار ما قرار داده است. از خود بگویم 
که مطالعه این کتاب بر معلومات تاریخی من افزوده است. در این باره نمی توانم چیز 

دیگری بگویم جز این که بگویم »آفرین ای رفیق! دستت درد نکند«

مصطفی طاهری

سی ام خرداد 1۴01 برابر با بیستم ژوئیه 2022
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دوست و رفیق ارزندەام حسین بهادری که با تالش، زحمت و دقت فراوان مجموعهای 
کارگر  طبقه  مبارزات  مسیر  در  چشم گیر  اتفاقات  یادآوری  و  اسناد  از  را  ارزشمند 
درکشور ایران را فراهم آوردە است. با لطف، مهربانی از من خواست که یاد داشتی 
می  نویسم  را  داشت  یاد  این  کتاب  خوانندە  مثابه  به  من  و  بنویسم  کتاب  این  درمورد 
چرا که اظهار نظر در بارە این گنجینه نیاز به اشراف کامل به تاریخ و »تاریخچه« 
مبارزات کارگری درایران است و آشکار است که چنین بزاعتی ندارم، اما در هرحال 

بنا به نکتهای که بهآن اشارە شد نکاتی را قلمی می کنم .

تالش موئلف از همان آغاز بازگوئی زمینه اجتماعی ای است  که مبارزات طبقاتی 
کارگران درآن زمینه اتفاق می افتد، و این تالش در کل متن تا به آخر ادامه دارد، هر 
مفهوم  به  کارگری  مبارزات  با  استادی زمان صفویه  و شاگرد  کارگاهی  زمینه  چند 
مدرن)صنعت( در آمیخته شدەاست، واین امر ممکن است ، مورد نقد قرار گیرد، اما 
تالش مولف به ترسیم فضای کار و زحمت و تداوم مبارزات تودەها و گسست های 
نیروهای  تفوق  و  المللی(  بین  دوم  و  اول  بیرونی)جنگهای  از عوامل  ناشی  تاریخی 
استعمارگر روسیه تزاری و  به ویژە انگلستان)به دلیل حضور مستقیم در استخراج 
نفت(،  در نتیجه ضرورت نشان دادن پیوند تاریخی این کشور،  تاکید نکردن و جدا 
نکردن این مقوالت را) کارگاە، و کارخانه( درسایه قرار می دهد و جهت کلی بیان 
فضای سیاسی اجتماعی  مبارزات است و نه چیز دیگر، از آنجا که در کشورهای 
احزاب  قالب  در  جدید  اندیشههای  )مدرنیته(  شدن  صنعتی  دوران  در  صنعتی  غیر 
و  تفکرات  از  ملغمهای  بلکه  اجتماعی  موجود  مبارزات  ثمرە  نه  که  سازمان هائی  و 
آزمون های نوین دنیای صنعتی با زمێنه ضعیف صنایع جدید در ایران و تودە  )بالقوە( 
کارگر در زمرە فقیران شهری و جمعیت عظیم تر روستائیان فقیر در روستا ) جمعیت 
روستائیان در بهترین حاکت چهار برابر جمعیت شهری( است. و بهمین دلیل بوجود 
آمدن اتحادیه ها و اعترا ضات کارگری و مدنی در پیوند و دخالت سازمان ها و احزاب 
شهری صورت می گیرد که مهم ترین آنها پس از جنگ جهانی دوم است، مولف با دقت  
در انتخاب نمونههائی  به ظاهر کوچک اما گویا که کمتر مورد توجه بودەاند . می تواند 

آن فضای سیاسی اجتماعی که مبارزات در آن رخ می دهد را ترسیم کند ، مثال : 

                                       »حزب توده ایران و مخالفین«

برنامه ها  از  انتقادات  توده،  حزب  کنگره  اولین  کار  اتمام  و  برگزاری  بعداز 
گرفت.  شدت  راضی  نا  کادرهای  و  اعضاء  از  عده ای  ازسوی  حزب  وسیاست های 
منتقدین حزب توده ایران برای مقابله با سیاست های حزب در طیف های مختلف متشکل 
باقرامامی،  گرفتند،  به طورعلنی موضع  توده  دربرابرحزب  که  کسانی  اولین  شدند. 

خلیل ملکی و اپریم بودند.

....



427

جنبشطبقهکارگراریان

باقر امامی )درسال1309 ژانویه 1930( نخست به مرگ محکوم می شود اما به 
خاطر تعلق به خانواده ای پرنفوذ و با پا درمیانی و میانجی گری بستگانش در دربار از 

مرگ رهائی یافته و به 1۵ سال زندان محکوم می شود.

امامی در زندان با اعضای دستگیر شده حزب کمونیست و گروه ۵3 نفرآشنا می شود. 
پس از سقوط دیکتاتور در شهریور بیست از زندان آزاد می شود.

....

و  اساسنامه  به  ل  اصو  نداشت چون  توده شرکت  تشکیل حزب  جریان  در  امامی 
توده  کیا: نظرامامی درباره حزب  به گفته ی مختار  نداشت.  اعتقاد  تشکیالت حزب 
ایران این بود که : حزب توده یک حزب خرده بورژازی است. آنچه تشکیل شده حزب 
نیست ،بلکه باند و گروه است از تمام طبقات متضاد و مختلف المنافع است حزب باید 
پی  محکم  را  کمونیست  پایه حزب  و  تشکیل شود  کارگر  طبقه  ازعناصر روشنفکر 

ریزی کند تا بتواند انقالب سوسیالیستی را رهبری کرده و آن را به کمونیسم برساند.

  امامی در سال 1321 با آرداشس آوانسیان و دکتر سالم هللا جاوید از کمونیست های  
قدیمی وارد گفتگو شده نظر و قصدش را درباره ایجاد حزب کمونیست به جای حزب 

توده با آنها در میان می گذارد.

....

سازمان كروژوك ها )هسته های کمونیستی( 

حزب  ایجاد  که  نظربود  براین  روسیه  کمونیست های  تجربه  به  توجه  با  امامی 
کمونیست همچون حزب سوسیال دمکرات روسیه از پروسه تربیت و آموزش افراد 
آموزش  با  ایجاد حزب کمونیست درعمل  تدارک  و  درهسته های کمونیستی می گذرد 
و مسلح شدن افراد به تئوری مارکسیسم و آگاهی طبقاتی شروع می شود. او نخست 
درمدرسه  اوربلیان-   - بنام  آموزگاری  از  آموخته های خود  و  ازتجربه  بهره گیری  با 
روسی، دفترچه هایآموزشی ائی را كه اقتباسی از برنامه آموزش كوتو* بود، تهیه نمود. 
هسته های کمونیستی (کروژوک ها) با برگزاری جلسات آموزشی، بعداز کنگره اول 
حزب توده در سال1321 بنا نهاده شد. نخستین کنفرانس سراسری کروژوک ها پس از 
ایجاد هسته هائی در رشت، انزلی، تبریز و قزوین با شرکت ۵2 نفر نماینده درتابستان 

132۵در محل پل رومی تجریش برگزارشد.

....

جمعبندی از فعالیت کروژوک ها، یکا و ساکا 

 اعضای فعال کروژوک ها، یکا و ساکا طی سال ها فعالیت محفلی و سازمانی با کار 
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و زندگی در مراکز تولیدی ضمن شناخت از شرایط کار و زندگی کارگران درعمل 
تولیدی  داشتند در موسسات  بیشتری برای مبارزه  آمادگی  توانستند کارگرانی را که 
شهرهای تهران، اصفهان، مشهد، سمنان، اراک، تبریز واهواز سازماندهی و متشکل 
در  ذکرشده  تشکل های   کمونیستی  و  کارگری  فعالین  مداوم  و  با حوصله  کار  کنند. 
ثابت  دیکتاتوری درعمل  اوایل13۵0 در شرایط سخت و  فاصله ی سال های1322تا 
کرد، امکان فعالیت در درون طبقه کارگرهست و می توان هسته های کارگری را در 
مراکز تولیدی سازمان و گسترش داد. از این منظرعالوه بر فعالیت فعالین کارگری 
و کمونیستی از زمان آغاز فعالیت حزب عدالت و حزب کمونیست ایران، عملکرد 
کروژوک ها تا ساکا بخشی از تاریخ مبارزاتی طبقه كارگر ایران است. باید از نکات 

مثبت و منفی آن آموخت.

رفیق آلبرت سهرابیان در جمعبندی از فعالیت ساکا نکاتی را بیان می کند که بدون 
شک می تواند  در زمان حال برای فعالین جنبش کارگری و کمونیستی مفید باشد:فعالیت 
»ساكا« نشان داد كه: »درایران زمینه مساعدی برای كار درمیان كارگران و جلب 
آنها به عرصه فعالیت تشكیالتی و كمونیستی وجود دارد. به طوری که ساکا توانست 
از سال 13۴۶تا 13۵0 در مهم ترین مراكز تولیدی کشور هسته های کمونیستی ایجاد 
کند. عمل کرد »ساکا« نشان داد که بر خالف یکی از تزهای پایه ای»مشی مسلحانه« 

که مطرح می کرد 

در شرایط دیکتاتوری امکان برقراری رابطه مادی و مستقیم با طبقه کارگر وجود 
ندارد چنین زمینه و امکانی نه فقط وجود داشت بلکه بسیار مساعد و آماده بود.

مولف به درستی به پارەای از به ظاهر جزئیات )چنانکه اشارە شد ولی گویای وضع 
موجود آن زمان( به معرفی امامی و اقداماتی که مانند  هسته های »کروژاک« به تقلید از 
سوسیال دمکرات های روس )قبل از انقالب اکتبر( به ابتکار امامی می پردازد و تناقض 
منشاە طبقاتی و امامی و کردار او همچنان منشاە طبقاتی سران حزب تودە قابل توجه است.  

احزاب،  ارتش،  تاثیر  از  الزمی  اطالعات  بیان  با  که  کردەاست  تالش  مولف 
شخصیت های موثر در  سپهر سیاسی کشور  وزنه و تاثیر مبارزات کارگری در آن 
فضارا بیان کند، کتابنامه و اسناد و عکس های کتاب خود تالش ارزشمند رفیقمان حسین 

بهادری را دوچندان می کند.   

یوسف اردالن
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ابتدای جنبش کمونیستی  از  اسناد  انبوهی  ایران شامل  جنبش طبقه کارگران  کتاب 
ایران است که نویسنده در جمع آوریشان کوشیده و نتیجه را در اختیار پژوهشگران و 

رهروان راستیِن این مکتب قرار می دهد. 

این اثر از سه نگاه قابل تحسین و ارزشمند است: 

نخست آن که این کتاب، در این دوراِن »چپ و کمونیست کشی«، که به دنبال خیانت 
رویزیونیسم روسی و چینی و عوامل آنها، قلب واقعیت های تاریخی توسط سرمایه داری 
جهانی و دشمنان طبقه کارگر که همگی در سرخوردگی بسیاری از عناصر کمونیست 

تأثیرات بس ژرفی دارند، به رشته تحریر در آمده است. 

دوم آن که کتب بسیاری در دشمنی با جنبش کمونیستی و بویژه حزب توده ایران در 
دوران پیش از غلبه رویزیونیسم و هجوم افسار گسیخته دشمنان رنگارنگ کمونیسم، یا 
نوشته هایی از سرخوردگان و افسردگان، سرازیر به بازار آمده که بی تأثیر در افکار نسل 
جوان و منحرف کردن آنان نیستند. حکومت ستم شاهی پهلویون و جنایت  پیشه گان اسالمی 
دسترسی به اسناد قابل اعتماد را تا آنجا که در توانشان بوده است از میان برده اند. اضافه 
بر آن همواره از فعالیت کمونیستها، با زندان و اعدام و هزاران نیرنگ و فریت جلوگیری 
کرده اند، فعالیتی که الزمه پی بردن به کاستی ها و کژروی ها و آموزش از خدمات گذشته 
جنبش کمونیستی ایران در پراتیک روزانه و زمانه مبارزات است. در چنین شرایطی 
پرداخته است.  ایران  با دشمنان رنگارنگ جنبش کمونیستی  مقابله  به  نویسنده کتاب 

و باالخره آن که نویسنده، اسنادی از خدمات غیر قابل تردید جنبش کمونیستی ایران 
ارایه می کند و در کنار آن از کاستی ها و کژراهی ها نیز سخن می گوید، بدون آن که 
را  نتیجه گیری ها  و  پرسش ها  از  بسیاری  به  پاسخ  او  باشد.  آخر  و رأی  مدعی کالم 
از  این سه  ایران دارد، وامی نهد.  به خواننده ای که دلی در گروی جنبش کمونیستی 

ویژه گی های این اثر ارزشمند است. 

توان  در  نه  را  آنها  به  پاسخ  که  بسیاریست  پرسش های  این سطور  نویسنده  برای 
دوران  این  در  که  خوانندگانی  از  کتاب،  دوست داشتنی  نویسنده  از  نه  می بیند،  خود 
»کمونیست کشی«، علیرغم های و هوی و تبلیغات دشمنان، هنوز دل در گروی منافع 

واالی طبقه کارگر و زحمتکشان ایران دارند.

اضافه کنم که قبل از 1320 هنوز چشم به دنیا نگشوده و در زمان کودتای 28 مرداد 
طفلی شیرخوار بودم، فاقد از داشتن افتحار شرکت در جنبش کمونیستی ایران. اما بر 
این باورم که نقد گذشته این جنبش با دانش و تجربه امروز و در نظر نگرفتن شرایط 
زمانی، مکانی، اجتماعی و سیاسی ایران و اوضاع بین المللِی دوران 1320 تا کودتای 

28 مرداد 1332 شاید خطا باشد.

می گویند چرا حزب توده نام حزب توده و نه حزب کمونیست را بر خود نهاد و 
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چرا در برنامه و اساسنامه خود به روشنی از کمونیسم، از برنامه و اهداف کمونیستی 
سخنی نگفت که اگر چنین می کرد بطور حتم موفقیتی بهتر و حتمی تری را نصیب 
خود می کرد و توده های مبارز بیشتری را سازمان می داد. اما آیا این ایراد با در نظر 
نگرفتن شرایط عینی و ذهنی حاکم در آن دوران، نه تنها در توده های زحمتکش غیر 
از  نشان  است؟  جایز  بود،  اندک  که شمارشان  کارگر  طبقه  میان  در  حتا  پرولتری، 
برخورد یک پدیده تاریخی اما با دانش و تجربیات امروز ندارد؟ به راستی چرا هر 
کس در آن زمان که دل در گروی طبقه کارگر داشت به عضویت حزب توده درآمد؟ 
یا هسته ای کمونیستی در  برآمدند،  توده  از کمونیست هایی که از حزب  چرا آن عده 
مقابل حزب توده بنا کردند، اقبالی در میان طبقه کارگر و توده های زحمتکش نیافتند 
موفقیتی  کمترین  از  مبارزاتی  در صحنه  فشانی ها  شاید جان  و  علیرغم کوشش ها  و 
برخوردار نشدند. و بیش تر، سرنوشت سیاسی افرادی چون خلیل ملکی، جالل آل احمد، 
فریدون توللی و... که پشت به حزب توده کردند به کجا انجامید. از این گذشته، سال ها 
پس از غلبه رویزیونیسم بر ارکان اتحاد جماهیر شوروی و درغلطیدن حزب توده به 
منجالب خیانت، کمونیست هایی سازمانی برپا کردند که نام »سازمان انقالبی حزب 
توده« بر خود نهادند و نه »سازمان کمونیستی ایران« و برنامه ای که ارایه دادند نه 
انقالب سوسیالیستی که انقالب دموکراتیک نوین را مد نظر داشت. آیا آنها حزب توده 
را حزب طبقه کارگر، بخوان حزب کمونیست ایران، ارزیابی نمی کردند و به همین 
خاطر با توجه به خیانت حزب توده، سازمان انقالبی آن را برپا کردند؟ در انقالب 
22 بهمن 57 چه؟ که به یقین توده های مردم، چه به لحاظ ذهنی، اجتماعی و سیاسی، 
نسبت به دوران قبل از کودتا پیشرفته تر بودند، هیچ یک از سازمانهای کمونیستی نام 
حزب کمونیست بر خود ننهادند، یکی رنجبر شد، دیگری مبارز، آن یک چریک و 
دیگری کارگران و دهقانان و یا پیکار، چه رسد به آن که یک برنامه و مرامنامه روشن 

کمونیستی ارایه کنند و یا دمی از انقالب سوسیالیستی برآورند.

می گویند حزب توده در 28 مرداد خیانت کرد، اگر از خیانت نگویند، اشتباه کرد، 
یا انقالبی عمل نکرد، توده ها را به میدان مبارزه فرا نخواند و میدان را به کودتاچیان 
واگذاشت. شاید برای چنین گفتاری نیاز به ارزیابی از شرایط جهانی آن دوران باشد، 
نمی دانم! اما می دانم که امپریالیسم امریکا قدرتمند تر و آزمندانه تر از جنگ جهانی 
دوم سر برآورده بود. مدارک آن موجود است که در سال 1946 ژنرال های با نفوذی 
چون ژنرال ِپَتن با اصرار تمام خواستار حمله به اتحاد جماهیر شوروی بودند تا بنیاد 
سوسیالیسم را به عنوان دشمن عمده در هم شکنند، کشوری که با بیش از بیست وهفت 
ملیون کشته و خسارات بنیادِی غیر قابل تصوری در موقعیت ضعیفی قرار داشت. 
برای امپریالیسم امریکا و دستیار او بریتانیا غلبه بر منابع ایران و بزیر یوغ کشیدن 
تا دندان مسلح آماده هر  آن، برپایی سلطه خود در خاور میانه از واجباتشان بود و 
جنایتی بودند، حتا به قیمت کشتار هزاران نفر. عالوه بر آن، درهم پاشیدگی اوضاع 
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سیاسی شوروی پس از مرگ استالین و غصب قدرت توسط رویزیونیست ها امپریالیسم 
امریکا را برای پیشبرد سیاست خود در ایران جسورتر می کرد. باید باور داشت که 
در آن مراحل تاریخی، پیروزی و در هم شکستن کودتای 28 مرداد ممکن نبود. البته 
حزب توده می توانست به میدان برود، شکست بخورد و هزارانی »شهید« به جنبش 
هدیه کند و به امر شهادت در یک جنگی که سرنوشت آن از قبل روشن بود افتخار 
کند! بگویم اگر فردی بنا بر خواست خود در میدان مبارزه طالب شهادت باشد، چون 
تصمیم فردی است، قابل احترام است، نکوهشی بر او نیست. اما اگر فرمانده ای بداند 
که شکست او حتمیست و علیرغم این دانش افراد خود را به میدان کشتار گسیل کند، 
باید درسالمت عقلی و دماغی او شک کرد. از فرماندهانی نقل می کنند، زمانی که 
شکست در جبهه ای از جنگ شکست قابل پیش بینیست، باید برای تجدید قوا، بسیج و 
تهاجمی دیگر عقب نشینی کرد. خیانت حزب توده نه در عقب نشینی در آن مراحل 
مبارزاتیست، در آن است که پس از کودتا و با در غلطیدن به اطاعت از رویزیونیسم 
حاکم بر شوروی از کمونیسم و مشی انقالبی به دور افتاد و خیانت به طبقه کارگر و 

زحمتکشان را پیشه کرد.

کوتاه سخن، هدف نویسنده این سطور نه توجیه کاستی ها و کژراهی های حزب توده آن 
دوران است که مسلم اینجا و آنجا قابل انکار نیست. بلکه با توجه به دانش و تجربه کم او، بیان 
برخی برخوردهای شاید نادرست از کردار آن حزب در دو مرحله مشخص تاریخی است. 

باشد که در این مرحله از مبارزات طبقه کارگر و زحمتکشان ایران گذشته را چراغ 
راه خود کنیم، از اشتباهات جنبش کمونیستی ایران پرهیز کنیم و علیرغم تهاجم بی سابقه 
بورژوازی و سرمایه داری جهانی و حاکمیت بغایت ارتجاعی و جنایت پیشه اسالمی که 
همه امکانات مالی، تسلیحاتی، تبلیغاتی و مغزهای متفکر خود را برای از میان بردن 
کمونیست ها و آرمانهای کمونیستی به خدمت گرفته اند، همچنان به راه خود ادامه دهیم.

مطالعه  که  است  ارزشی  با  اثر  بهادری،  حسین  عزیز،  رفیق  و  دوست  کتاب 
پرسش گرانه آن را به خود و اگر اجازهم بدهند، به همه یاراِن همراه توصیه می کنم.

ر. م. سیامک








