ﮐﺎر ان ﻪ ﻮر

ﺪ ﻮ ﺪ!

ﻣﻄﺎﻟﺐ وﯾﮋه ﻧﺎﻣﻪ

ٔ
ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻣﺮﮐﺰی ﺣﺰب ٔ
ﺗﻮده اﯾﺮان
ﻓﺮاﺧﻮان ﻧﺸﺴﺖ وﺳﯿﻊ
ٔ
۵-٢
ﺑﻪ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﺻﺪﻣﯿﻦ ﺳﺎﻟﮕﺮد ﺗﺎﺳﯿﺲ ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ اﯾﺮان!
ٔ
ٔ
٨ -۶
ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻣﺮﮐﺰی ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﺻﺪ ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ اﯾﺮان
اﻋﻼﻣﯿﻪ
ﮔﺰﯾﺪه ای از ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ رﻓﯿﻖ ﻋﻠﯽ ﺧﺎوری ﺑﺎ » ٔ
١٠ - ٩
ﻧﺎﻣﻪﻣﺮدم«
١٣- ١١
ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ اﯾﺮان و ﺟﻨﺒﺶ ﮐﺎرﮔﺮی – ﺳﻨﺪﯾﮑﺎﯾﯽ اﯾﺮان
١٩- ١۴
ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ اﯾﺮان و ﺟﻨﺒﺶ ﺑﯿﺪاری زﻧﺎن اﯾﺮان
زﻧﺪﮔﯽ ٔ
٢٢ - ١٩
ﻧﺎﻣﻪ ﮐﻮﺗﺎه ﺑﺮﺧﯽ از ﭘﯿﺸﮕﺎﻣﺎن ﺟﻨﺒﺶ زﻧﺎن اﯾﺮان
ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ رﻓﯿﻖ ﻣﺤﻤﺪ اﻣﯿﺪوار ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﯾﮑﺼﺪﻣﯿﻦ ﺳﺎﻟﮕﺮد ﺗﺄﺳﯿﺲ
٢٧ - ٢٣
ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ اﯾﺮان
ٔ
٣١ - ٢٨
ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ اﯾﺮان ،دهﻘﺎﻧﺎن ،و ﻣﺴﺌﻠﻪ ارﺿﯽ
ﯾﺎدی از ﺷﻤﺎری از ﭘﯿﺸﮕﺎﻣﺎن و ﭼﻬﺮه هﺎی ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﺟﻨﺒﺶ ﺳﻮﺳﯿﺎل دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ
٣۶ - ٣١
اﻧﻘﻼﺑﯽ و ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ اﯾﺮان
ﭘﯿﺎم هﺎی ﺗﺒﺮﯾﮏ ﭘﺮﺷﻮر ﺣﺰب هﺎی ﮐﺎرﮔﺮی و ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ ﺟﻬﺎن ﺑﻪ ﺣﺰب ٔ
ﺗﻮده اﯾﺮان
۴٨ - ٣٧
ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﺻﺪﻣﯿﻦ ﺳﺎﻟﮕﺮد ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ اﯾﺮان
»ﺣﺰب ﺗﻮده اﯾﺮان ،وارث و اداﻣﻪ دهﻨﺪه راهﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ هﺎی اﯾﺮان دهﻪ هﺎ ﭘﯿﺶ از آن آﻏﺎز ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ .ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ اﯾﺮان در ﺣﺎﻟﯽ
ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﮐﻨﮕﺮه ﺧﻮد را در ﺗﯿﺮﻣﺎه  ،١٢٩٩در اﻧﺰﻟﯽ ،ﺑﺮﮔﺰار و ﺗﺸﮑﯿﻞ اﯾﻦ ﺣﺰب را ﺑﻪ ﻃﻮر رﺳﻤﯽ ﺑﻪ ﺟﻬﺎﻧﯿﺎن اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﻪ ،ﺣﺪود ﻧﯿﻢ ﻗﺮن زﻣﯿﻨﻪ
ﺣﻞ ﻣﺴﺌﻠﻪ
اﺳﺘﻘﺮار ﺟﻤﻬﻮری اﻧﻘﻼﺑﯽ ،ﺗﺸﮑﻞ و
ﺗﺎرﯾﺨﯽ ای ﻣﺸﺤﻮن از ﻣﺒﺎرزه را ﭘﺸﺖ ﺳﺮ داﺷﺖ .ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ اﯾﺮان ﺑﺎ هﺪف
ِ
رهﺒﺮی ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮِ ،
ِ
ﺣﻞ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﻠﯽ ﺧﻠﻖ هﺎ  ،ﺑﻪ روﺷﻨﮕﺮی و ﻧﺸﺮ اﻧﺪﯾﺸﻪ هﺎی ﻣﺘﺮﻗﯽ ﭘﺮداﺧﺖ ،ﮐﻪ دﺳﺘﺎوردهﺎی ﺑﺰرﮔﯽ ﺑﺮای
ﻣﺤﻮ ﮐﺎﻣﻞ ﺑﻘﺎﯾﺎی ﻓﺌﻮداﻟﯿﺴﻢ ،و ِ
ارﺿﯽ و ِ
ﻣﺮدم درﺑﺮداﺷﺖ ...ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ اﯾﺮان  -ﺑﻪ رهﺒﺮی ﺣﯿﺪر ﻋﻤﻮاوﻏﻠﯽ ،ﻣﺒﺎرز ﻧﺎﻣﺪار و ﭼﻬﺮه درﺧﺸﺎن اﻧﻘﻼﺑﯽ و ﻧﯿﺰ از رهﺒﺮان ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ اﻧﻘﻼب
ﺣﻘﻮق ﮐﺎرﮔﺮان ﮐﻪ اﻋﺘﺼﺎب ﮐﺎرﮔﺮان ﻧﻔﺖ در  ، ١٣٠٨اﻋﺘﺼﺎب ﮐﺎرﮔﺮان ﻧﺴﺎﺟﯽ
ﻣﺸﺮوﻃﯿﺖ در ﻋﺮﺻﻪ هﺎی ﮔﺴﺘﺮده ای هﻤﭽﻮن ﻣﺒﺎرزه در دﻓﺎع از ِ
ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪهﯽ ﻣﺒﺎرزات
ﮐﺴﺐ اﺳﺘﻘﻼل ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﺸﻮر ،و ﻧﯿﺰ
اﺻﻔﻬﺎن در  ،١٣١٠اﻋﺘﺼﺎب ﮐﺎرﮔﺮان راه آهﻦ ﺷﻤﺎل ،و هﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺮای ِ
ِ
داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ از آن ﺟﻤﻠﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﮐﺎرزاری ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪ و ﺗﻮده ای را ﺗﻮاﻧﺴﺖ در ﻣﯿﻬﻦ ﻣﺎن ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪهﯽ ﮐﻨﺪ« ...
ٔ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺣﺰب ٔ
ﺗﻮده اﯾﺮان ﻣﺼﻮب ﺷﺸﻤﯿﻦ ﮐﻨﮕﺮه ﺣﺰب ،اﺳﻔﻨﺪﻣﺎه ١٣٩١
از

٢

دوﺷﻨﺒﻪ  ١۶ﺗﯿﺮ ١٣٩٩

ٔ
وﯾﮋه ﻧﺎﻣﻪ ﯾﮑﺼﺪ ﺳﺎﻟﮕﯽ

ٔ
ﻓﺮاﺧﻮان ﻧﺸﺴﺖ وﺳﯿﻊ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻣﺮﮐﺰی
ٔ
ﺣﺰب ﺗﻮده اﯾﺮان

ﺑﻪاﺳﺘﻘﺒﺎل ﺻﺪﻣﯿﻦ ﺳﺎﻟﮕﺮد

ٔ
ﺗﺎﺳﯿﺲ ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ اﯾﺮان!
رﻓﻘﺎی ﮔﺮاﻣﯽ!
ﺑﺎ ﻓﺮارﺳﯿﺪن ﺧﺮدادﻣﺎه  ١٣٩٩از ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴـﺖ اﯾـﺮان ﺻـﺪ
ﺳﺎل ﺳﭙﺮی ﻣﯽﺷﻮد .اﮔﺮﭼﻪ ﻧﻄﻔﻪهﺎی ﺟﻨﺒﺶ ﮐﺎرﮔﺮی ٔو ﺳﻮﺳﯿﺎلدﻣﻮﮐـﺮاﺳـﯽ
در ﻣﯿﻬﻦ ﻣﺎ در دوران اﻧﻘﻼب ﻣﺸﺮوﻃﯿﺖ ﻧﻀﺞ ﯾﺎﻓﺖ و ﺗﺎﺛﯿﺮهﺎﯾﯽ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨـﻨـﺪه
ﺑﺮ روﻧﺪ ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی و ﭘﯿﺮوزی اﻧﻘﻼب ﻣﺸﺮوﻃﯿﺖ داﺷﺖ اﻣﺎ ﺑﺎاﯾﻨﻬﻤـﻪ ﺟـﻨـﺒـﺶ
ﮐﺎرﮔﺮی و ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ اﯾﺮان در هﯿﺌﺖ ﺣﺰﺑﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﻣﻨﺴﺠﻢ در ﺗﯿﺮﻣـﺎه
 ١٢٩٩ﺧﻮرﺷﯿﺪی و ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ اﯾـﺮان ﺑـﻪرهـﺒـﺮی ﺷـﺨـﺼـﯿـﺖ
ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ اﻧﻘﻼب ﻣﺸﺮوﻃﯿﺖ ﺣﯿﺪر ﻋﻤﻮاوﻏﻠﯽ ﺑﻪﻃﻮررﺳﻤﯽ آﻏﺎز ﻣﯽﮔﺮدد.
ﺳﺮآﻏﺎز رﺷﺪ اﻧﺪﯾﺸﻪهﺎی ﭼﭗ و ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺘﯽ در اﯾﺮان اواﺧﺮ ﻗﺮن ﻧـﻮزدهـﻢ و
ٔ
ٔ
ﺷـﯿـﻮه ﺗـﻮﻟـﯿـﺪ
ﺗـﻮﺳـﻌـﻪ
اواﯾﻞ ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺘﻢ ﻣﯿﻼدی اﺳﺖ .ﺑﺎ رﺷﺪ ﺻـﻨـﻌـﺖ و
ٔ
ﺻـﺤـﻨـﻪ اﺟـﺘـﻤـﺎﻋـﯽ و
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ،آﻣﻮزههﺎی ﻣﺎرﮐﺲ ﺑﻪ اﯾﺮان راه ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ.
ٔ
ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﻦ دوره را در ﭼﺎرﭼﻮب ّ
ﺟﺎﻣﻌﻪ اﯾـﺮان در ﮔـﺬار آن از
ﺗﺤﻮل ﺗﺎرﯾﺨﯽ
ٔ
ﻧـﻮزاده
ﻓﺌﻮداﻟﯿﺴﻢ ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﻣﯽﺗﻮان ﺧﻼﺻﻪ ﮐﺮد .ﭘﺎ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری
آن زﻣﺎن ،اﮔﺮﭼﻪ ﺑﻪﮐﻨﺪی ،اﻣﺎ درﺣﺎل رﺷﺪ ﺑﻮد و زاﯾﺶ و ﺷﮑﻞﮔـﯿـﺮی ﻃـﺒـﻘـﻪٔ
ﮐﺎرﮔﺮ ﮐﺸﻮر درﺣﺎل ﮐﺎﻣﻞ ﺷﺪن ﺑﻮد .در ﺳﺎلهﺎی آﺧﺮ ﻗﺮن ﻧﻮزدهﻢ ﻣﯿﻼدی ،و
ٔ
ﻣﺒﺎرزه ﺿﺪاﺳﺘﺒﺪادی رﺷﺪی ﭼﺸﻤﮕﯿﺮ
زﯾﺮ ﺗﺄﺛﯿﺮ و ﻧﻔﻮذ دﯾﺪﮔﺎههﺎی ﭼﭗ ﻣﺘﺮﻗﯽ،
ٔ
ﻣﺒﺎرزه اﻧﻘﻼﺑﯽ ﭘﯿﻮﺳﺘﻨﺪ .ﺗﺎرﯾﺦدان ﺑـﺮﺟﺴـﺘـﻪ
ﮐﺮد و ﺷﻤﺎر ﻓﺰاﯾﻨﺪهای از ﻣﺮدم ﺑﻪ
ﻣﯿﻬﻦ ﻣﺎ ،رﻓﯿﻖ ﺟﺎنﺑﺎﺧﺘﻪ ﻋﺒﺪاﻟﺤﺴﯿﻦ آ ﮔﺎهﯽ در "ﺗﺎرﯾﺦ اﺣﺰاب در اﯾﺮان" ،در
زﻣﯿﻨﻪ رﺷﺪ اﻧﺪﯾﺸﻪهﺎی ﺳﻮﺳﯿﺎﻟـﯿـﺴـﺘـﯽ در اﯾـﺮان ﻣـﯽﻧـﻮﯾﺴـﺪ" :ﭘـﯿـﺮاﻣـﻮن
اﻧﺪﯾﺸﻪهﺎی ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ ﻣﻌﺎﺻﺮ ﺑﺮای ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر در اﯾﺮان ،در ﻣﻘـﺎﻟـﻪای ﮐـﻪ
ٔ
)ﺷﻤﺎره  ،۴٠٢اﺳﻔﻨﺪﻣﺎه  (١٢٩۵ﺑﻪﻧﻘﻞ از روزﻧﺎﻣﻪ "اﺧـﺘـﺮ" )ﭼـﺎپ
روزﻧﺎﻣﻪ اﯾﺮان
اﺳﺘﺎﻧﺒﻮل( ﺑﻪﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﻧﻬﻤﯿﻦ ﺳﺎﻟﮕﺮد ﮐـﻤـﻮن ﭘـﺎرﯾـﺲ ) ١٨ﻣـﺎرس /١٨٧١
اﺳﻔﻨﺪﻣﺎه  ١٢۴٩ﺧﻮرﺷﯿﺪی( درج ﮐﺮده ،ﺑﻪﺗﻔﺼﯿﻞ ﺳﺨﻦ رﻓﺘﻪ اﺳﺖ .روزﻧـﺎﻣـﻪ
ﻋﻠﺖ درج ﻣﻘﺎﻟﻪ را ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﯽدهﺪ :ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿـﺴـﺖهـﺎ ...روز ﺑـﻪروز در
ﺗﺮوﯾﺞ دادن ﻣﻘﺎﺻﺪ ﺧﻮدﺷﺎن ﺗﺮﻗﯽ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ...و اﻵن ﻗﺮﯾـﺐ ﺑـﯿـﺴـﺖ ﺳـﺎل
ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ در ﺟﻤﯿﻊ اروپ ]اروﭘﺎ[ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪهاﻧﺪ "... .ﻧﻮﯾﺴـﻨـﺪه در ﺗـﻮﺿـﯿـﺢ
"اﺻﻞ ﻣﻘﺼﻮد اﯾﻦ ﮔﺮوه" ازﺟﻤﻠﻪ ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ ﻣﯽﺧﻮاهﻨﺪ "ﻓﻘﺮا و ﻋـﻤـﻠـﻪ در ﮐـﻞ
اﻣﻮال ﻣﺮدم ﻣﺸﺘﺮک ﺳﺎزﻧﺪ و از اﯾﻦ راه ﻣﻌﯿﺸﺖ و ﺳﻌﺎدت ﺣﺎل ﻓﻘﺮا و رﻧﺠـﺒـﺮان
را ﺧﺎﻃﺮﺟﻤﻌﯽ دهﻨﺪ و در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص ٔﻣﻮﻟﻔﯿﻦ ﺑﺴـﯿـﺎر ﺗـﺄﻟـﯿـﻔـﺎت ﺑـﯽﺷـﻤـﺎر
ﻧﻮﺷﺘﻪاﻧﺪ".
ٔ
ﮔﺮﭼﻪ ﻋﻘﯿﺪه ﻣﺤﻘﻘﺎن درﺑﺎره ﺗﺎرﯾﺦ دﻗﯿﻖ آﻏﺎز ﺟﻨﺒﺶ ﺳﻮﺳﯿﺎلدﻣﮑﺮاﺳﯽ در
اﯾﻦ ﺑﺎور ﺷﺮﯾﮏاﻧﺪ و آن هﻢ اﯾﻦ اﺳـﺖ ﮐـﻪ
اﯾﺮان ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺖ ،اﻣﺎ هﻤﮕﯽ در ً
"اﺟﺘﻤﺎﻋﯿﻮنﻋﺎﻣﯿﻮن" اوﻟﯿﻦ ﺣﺰب ﻧﺴﺒﺘﺎ ﻣﺘﺸﮑﻞ در اﯾﺮان ﺑﻮد ﮐﻪ ﻧﻘﺸﯽ ﻓـﻌـﺎل
در ﺗﺪارک و ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ اﻧﻘﻼب ﻣﺸـﺮوﻃـﯿـﺖ ) (١٢٩٠ -١٢٨۴داﺷـﺖ .ﻓـﻌـﺎﻻن
ﺟﻨﺒﺶ ﺳﻮﺳﯿﺎلدﻣﮑﺮاﺳﯽ اﻧﻘﻼﺑﯽ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺳﺪاﻟﻠﻪ ﻏﻔﺎرزاده و دﯾﮕﺮان ﮐﻮﺷﺸـﯽ
ﻓﺮاوان در راﺳﺘﺎی اﻧﻘﻼب ﻣﺸﺮوﻃﯿﺖ داﺷﺘﻪاﻧﺪ.

ﺷﻬﺮﯾﻮر  ١٢٩٩اوﻟﯿﻦ ﮐﻨﮕﺮه ﺑﺰرگ رهﺒﺮان ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﮐﺸﻮرهﺎی آﺳﯿﺎﯾﯽ
و آﻓﺮﯾﻘﺎﯾﯽ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان »ﮐﻨﮕﺮه ی ﻣﻠﻞ ﺳﺘﻤﺪﯾﺪه ی ﻣﺸﺮق زﻣﯿﻦ« ﮐﻪ ﺑﺎ
ﺣﻀﻮر ﻟﻨﯿﻦ در ﺷﻬﺮ ﺑﺎﮐﻮ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ .ﺣﯿﺪر ﻋﻤﻮاوﻏﻠﯽ رهﺒﺮی هﯿﺄت ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ
هﺎی اﯾﺮاﻧﯽ را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه داﺷﺖ.

در اﯾﻦ دوران ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻦ از دﯾﺪﮔﺎههﺎ و اﻧﺪﯾﺸـﻪهـﺎی
ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺘﯽ ،در ﺷﻬﺮهﺎی ﺑﺰرگ اﯾﺮان -ﺑﻪوﯾﮋه در ﺗﺒﺮﯾﺰ ،ﺗﻬﺮان ،و
اﺻﻔﻬﺎن -ﺳﺎزﻣﺎنهﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽای زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ ﺷﮑﻞ ﮔـﺮﻓـﺘـﻨـﺪ ﺗـﺎ
ﺗﻮدههﺎی ﻣﺮدم را ﺑﺴﯿﺞ و ﺑﻪ ﻣﺴﯿﺮ اﻧﻘﻼب هﺪاﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪ .ﺟـﻨـﺒـﺶ
ﺳﻮﺳﯿﺎلدﻣﮑﺮاﺳﯽ در اﯾﺮان ﭘﺲ از ﺷﮑﺴﺖ اﻧﻘﻼب ﻣﺸﺮوﻃﯿـﺖ و
ﺑﻌﺪ از آن ﯾﻌﻨﯽ در ﻃﯽ ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﯽ اول ،ﭼﻪ در اﯾﺮان و ﭼـﻪ در
ﻣﻬﺎﺟﺮت )در اروﭘﺎی ﻏﺮﺑﯽ و ﺑﻪوﯾﮋه در روﺳﯿﻪ( ،ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﺶ را اداﻣـﻪ
داد .اواﯾــﻞ ﺟــﻨــﮓ ﺟــﻬــﺎﻧــﯽ اول ﮔــﺮوهــﯽ از ﻣــﺠــﺎهــﺪﯾــﻦ
"اﺟﺘﻤﺎﻋﯿﻮنﻋﺎﻣﯿﻮن" و ﮐﺎرﮔﺮان ﻣﻌﺎدن ﻧﻔﺖ ﺑﺎﮐﻮ ،ﺑﻪرهﺒﺮی اﺳﺪاﻟﻪ
ﻏﻔﺎرزاده )ﺻﺪرﻣﯿﺮزا اﻗﻮام( ﮐﺎﺗﺐ ،ﺑﻬﺮام آﻗﺎﯾﻒ ،ﺑـﺎﺑـﺎهـﺎﺷـﻢ زاده،
رﺳﺘﻢ ﮐﺮﯾﻢزاده ،ﺳﯿﻒاﻟﻪ اﺑﺮاهﯿﻢزاده ،و دﯾﮕﺮان ،ﮐﻪ ﺗﻈـﺎهـﺮات و
ﻣﯿﺘﯿﻨﮓهﺎی اﻋﺘﺮاﺿﯽ ﮐﺎرﮔﺮان را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدادﻧﺪ ،ﺧﻮد را ﮔـﺮوه
"ﻋﺪاﻟﺖ" ﻧﺎﻣﯿﺪﻧﺪ.
در ﻣﯿﺎن آنهﺎ ﮔﺮوهﯽ ﺳﯿـﺎﺳـﯽ ﺑـﻮد ﮐـﻪ "ﻋـﻠـﯽ ُﻣﺴـﯿـﻮ" ،از
ٔ
ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﺗﺒﺮﯾﺰ ،در ﺳﺎل  ١٢٧٧) ١٨٩٨ش( ﺗﺸـﮑـﯿـﻞ
روﺷﻨﻔﮑﺮان
داد .اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻌﺪهﺎ ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪﺗﺮﯾﻦ ﻣﺮﮐﺰهﺎی ﻣـﺒـﺎرزهٔ
ﺿﺪاﺳﺘﺒﺪادی ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪ .ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر ﮐﺎرﮔﺮان اﯾﺮاﻧﯽای ﮐﻪ ﺑـﺮای
ﮐﺎرهﺎی ﻓﺼﻠﯽ ﺑﻪ ﻗﻔﻘﺎز و ﻣﻨﺎﻃﻖ آﺳﯿﺎﯾﯽ روﺳﯿﻪ ﻣﯽرﻓﺘﻨﺪ ،ﺑﻪوﯾـﮋه
ﺑﺮای ﮐﺎر در ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻔﺖ ﺑﺎﮐﻮ )ﺑـﯿـﺸـﺘـﺮ از ﻧـﯿـﻤـﯽ از ﮐـﺎرﮔـﺮان
ﻣﯿﺪانهﺎی ﻧﻔﺘﯽ ﺑﺎﮐﻮ ،اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﻮدﻧﺪ( ،ﺳﻮﺳﯿﺎلدﻣﻮﮐـﺮاﺳـﯽ را ﺑـﻪ
اﯾﺮان آوردﻧﺪ .اﻧﻘﻼﺑﯽهﺎی اﯾـﺮاﻧـﯽای ﺑـﺰرگ هـﻤـﭽـﻮن ﺣـﯿـﺪر
ﻋﻤﻮاوﻏﻠﯽ )از رهﺒﺮان ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ اﻧﻘﻼب ﻣﺸﺮوﻃﯿﺖ و دﺑﯿﺮﮐﻞ ﺣـﺰب
ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ اﯾﺮان( از ﻣﯿﺎن اﯾﻦ ﮐﺎرﮔﺮان ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻨﺪ .در ﺳﺎل ،١٩٠۴
ﮔﺮوه ﺳﯿﺎﺳﯽ "هﻤﺖ" در ﺑﺎﮐﻮ ﭘﺎﯾﻪﮔﺬاری ﺷـﺪ ﺗـﺎ ﻓـﻌـﺎﻟـﯿـﺖهـﺎی
اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺳﻮﺳﯿﺎلدﻣﻮﮐﺮاتهﺎ را ﺑﯿﻦ زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن آذرﺑﺎﯾﺠﺎن و دﯾﮕـﺮ
اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﺳﺎزﻣﺎندهﯽ ﮐﻨﺪ.
در هﻤﺎن ﺳﺎل ،ﻋﻠﯽ ﻣﺴﯿﻮ اﻋﻼﻣﯿﻪهﺎ و ﺟﺰوههـﺎﯾـﯽ را ﮐـﻪ در
ﺗﺒﺮﯾﺰ "ﺣﺰب ﮐﺎرﮔﺮان ﺳﻮﺳﯿﺎلدﻣﻮﮐﺮات
ﺷﻌﺒﻪهﺎی ﺑﺎﮐﻮ ،ﺗﻔﻠﯿﺲ ،و ِ
روﺳﯿﻪ )ﺑﻠﺸﻮﯾﮏ(" ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽﺷﺪ ،ﻧﻪﻓﻘﻂ در آذرﺑﺎﯾﺠـﺎن و دﯾـﮕـﺮ
ﻧﻘﺎط اﯾﺮان ،ﺑﻠﮑﻪ ﭘﺲ از ﺗﺮﺟﻤﻪ ﮐﺮدن آنهﺎ ﺑﻪ ﻋﺮﺑﯽ ،در ﺷﻬﺮهﺎی
ﺑﻐﺪاد و ﮐﺎﻇﻤﯿﻦ )در ﻋﺮاق( ﻧﯿﺰ ﭘﺨـﺶ
اداﻣﻪ در ﺻﻔﺤﻪ ٣

٣

دوﺷﻨﺒﻪ  ١۶ﺗﯿﺮ ١٣٩٩

اداﻣﮥ ﻓﺮاﺧﻮان ﻧﺸﺴﺖ وﺳﯿﻊ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻣﺮﮐﺰی
ٔ
ﻧﺸﺮﯾﻪ "اﯾﺴﮑﺮا" ،ارﮔﺎن ﻣﺮﮐﺰی ﺣﺰب ﺑﻠﺸﻮﯾﮏهـﺎ،
ﻣﯽﮐﺮد .ﻧﺴﺨﻪهﺎی
ٔ
ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺳﺎلهﺎی  ١٩٠١ﺗﺎ  ،١٩٠٢از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﺎﮐﻮ ﺑﻪ ﺗﺒﺮﯾﺰ ﻓﺮﺳـﺘـﺎده
در
ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ .ﻋﻤﻠﯿﺎت ارﺳﺎل اﯾﺴﮑﺮا را ﺧﻮد ﻟﻨﯿﻦ و هﻤﺴﺮش ﮐﺮوﭘﺴﮑـﺎﯾـﺎ
ﺳﺎزﻣﺎندهﯽ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .اﺻﻄﻼح ﺳﻮﺳﯿﺎلدﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ را ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑـﺎر
ﮔﺮوه "هﻤﺖ" ﺑﻪ "اﺟﺘﻤﺎﻋﯿﻮنﻋﺎﻣﯿﻮن" ﺗﺮﺟﻤﻪ ﮐﺮد ﺗﺎ ﻣﻌﻨﺎی آن از ﺳﻮی

زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن اﯾﺮاﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ زﺑﺎنهﺎی اروﭘﺎﯾﯽ آﺷﻨﺎﯾﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ ﻓـﻬـﻤـﯿـﺪه
ﺷﻮد .ﺣﯿﺪر ﻋﻤﻮاوﻏﻠﯽ وﻗﺘﯽﮐﻪ در ﺳﺎل  ١٩٠۴از روﺳـﯿـﻪ ﺑـﻪ اﯾـﺮان
ﺑﺎزﮔﺸﺖ ،هﻤﺮاه ﺑﺎ ﺑـﺮﺧـﯽ از رﻓـﻘـﺎﯾـﺶ ،ﻧـﺨـﺴـﺘـﯿـﻦ هﺴـﺘـﻪهـﺎی
ﺳﻮﺳﯿﺎلدﻣﻮﮐﺮاتهﺎی اﻧﻘﻼﺑﯽ را در ﺷﻬﺮ ﻣﺸﻬﺪ ﺗﺸﮑـﯿـﻞ داد .ﯾـﮏ
ٔ
آﺳﺘﺎﻧﻪ اﻧﻘﻼب ﻣﺸﺮوﻃﯿﺖ ،ﻧﺨﺴـﺘـﯿـﻦ ﺳـﻨـﺪ رﺳـﻤـﯽ
ﺳﺎل ﺑﻌﺪ و در
ﺟﻨﺒﺶ ﺳﻮﺳﯿﺎلدﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ اﯾﺮان در ﺟﻠﺴﻪای در ﻣﺸﻬـﺪ ﺑـﻪﺗﺼـﻮﯾـﺐ
رﺳﯿﺪ.
ﭘﺲ از ﺷﮑﺴﺖ اﻧﻘﻼب ﻣﺸﺮوﻃﯿﺖ )ﺑﺮآﻣﺪن اﺳـﺘـﺒـﺪاد ﺻـﻐـﯿـﺮ( و
ﺳﭙﺲ در ﺟﺮﯾﺎن ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﯽ ّاول ) ،(١٩١۴ﺳﻮﺳﯿﺎلدﻣﻮﮐﺮاتهـﺎی
اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖهﺎی اﻧﻘﻼﺑﯽﺷﺎن هﻢ در اﯾﺮان و هﻢ در ﺗﺒﻌﯿﺪ اداﻣـﻪ
دادﻧﺪ .ﭘﺲ از ﭘﯿﺮوزی اﻧﻘﻼب ٔ
ﻓﻮرﯾﻪ  ١٩١٧روﺳﯿﻪ و ﺳﺮﻧـﮕـﻮن ﺷـﺪن
رژﯾﻢ ﺗﺰاری ،اﻧﻘﻼﺑﯽهﺎی اﯾﺮاﻧﯽای ﮐﻪ ﺑﻪ روﺳﯿﻪ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﮐﺮده ﺑﻮدﻧـﺪ
اﻣﮑﺎن ﭘﯿﺪا ﮐﺮدﻧﺪ ﺗﺸﮑﯿﻼتﺷﺎن را ﻋﻠﻨﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،ﻓﻌﺎﻟﯿﺖهـﺎیﺷـﺎن را
ّ
ﺷﺪت ﺑﺨﺸﻨﺪ ،و دﻓﺘﺮهﺎی ﺣﺰﺑﯽ و ﻣﺮاﮐﺰ ﮐﺎرﮔﺮی ﺑـﺮای ﺧـﻮد ﺑـﺮﭘـﺎ
ﮐﻨﻨﺪ .ﺣﺰب ﺳﻮﺳﯿﺎلدﻣﻮﮐﺮات "ﻋﺪاﻟﺖ" اﯾﺮان در ﻣـﺎه ﻣـﻪ  ١٩١٧در
ﺷﻬﺮ ﺑﺎﮐﻮ ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺷﺪ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪاش ﺑﻪ دو زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ و آذری ﻣﻨـﺘـﺸـﺮ

ٔ
وﯾﮋه ﻧﺎﻣﻪ ﯾﮑﺼﺪ ﺳﺎﻟﮕﯽ
ٔ
ٔ
ﺻﻔـﺤـﻪ  ،١٢آﻣـﺪه
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺣﺰب ﻋﺪاﻟﺖ،
ﮔﺮدﯾﺪ .در ﺑﺨﺶ ﻓﺎرﺳﯽ ﺳﻨﺪ
اﺳﺖ" :ﯾﮑﯽ از ﺧﻮاﺳﺖهﺎی ]ﺣﺰب[ ،ﻋﺪاﻟﺖ ،ﺗﻐﯿﯿﺮ و ّ
ﺗﺤﻮل زﻧـﺪﮔـﯽ و
ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺮ ٔ
ﭘﺎﯾﻪ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑـﺘـﻮان ﺑـﻪ اﺳـﺘـﺜـﻤـﺎر
زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن ﺗﻮﺳﻂ آنهﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﭘﺎﯾﺎن داد".
ٔ
ﮐﻨﮕﺮه ﺣﺰب ﺳﻮﺳﯿﺎلدﻣﻮﮐﺮات "ﻋﺪاﻟﺖ" اﯾـﺮان در ﺗـﯿـﺮﻣـﺎه
ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ
) ١٢٩٩ژوﺋﻦ  ،(١٩٢٠در اﻧﺰﻟﯽ" ،ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴـﺖ اﯾـﺮان" را ﺑـﻨـﯿـﺎد
ﮔﺬاﺷﺖ .ﺑﻪﻃﻮرﮐﻠﯽ ﺳﯿﺮ اوﺿﺎع ﺳﯿﺎﺳﯽ در ﺟﺎﻣﻌﻪ در آﻏﺎز ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺣﺰب
ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ اﯾﺮان را ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪاﯾﻦ ﺷﮑﻞ ﺧـﻼـﺻـﻪ ﮐـﺮد ﮐـﻪ ،ﭘـﺲ از

ﻧﺎﮐﺎﻣﯽهﺎی ﻗﯿﺎمهﺎی ﺷﻤﺎل ﮐﺸﻮر ،ﺗﺎ ﻣﺪﺗﯽ ﺑﻪﻃﻮرﻋﻤﻮم روﺣـﯿـﻪ ﺿـﺪ
اﺳﺘﻌﻤﺎری ﺑﺮ ﮐﺸﻮر ﺗﺴﻠﻂ دارد و ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﺤﺪود ﻃﺒـﻘـﻪهـﺎ و ﻗﺸـﺮهـﺎی
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺤﺖاﻟﺸﻌﺎع اﯾﻦ روﺣﯿﻪ ﻗـﺮار ﻣـﯽﮔـﯿـﺮد .در اﺛـﺮ اﯾـﻦ وﺿـﻊ،
ﺳﺎزﻣﺎنهﺎﯾﯽ وﺳﯿﻊ از ﻧﯿﺮوهﺎﯾﯽ ﺿﺪ اﺳﺘﻌﻤﺎری در ﻧﻘﻄﻪهﺎی ﻣﺨـﺘـﻠـﻒ
ﮐﺸﻮر -ﺑﻪﺧﺼﻮص در ﻧﻘﻄﻪهﺎﯾﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﻗﺰوﯾﻦ ،هﻤﺪان ،ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه ،و ﺟﺰ
اﯾﻦﺟﺎهﺎ -وﺟﻮد دارﻧﺪ .اﯾﻦ ﺳـﺎزﻣـﺎنهـﺎ ،ﺑـﺎزﻣـﺎﻧـﺪههـﺎی ﺣـﺰبهـﺎی
ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺳﺎﺑﻖ )ﻣﺎﻧﻨﺪ :دﻣﮑﺮاتهﺎ ،ﺳﻮﺳﯿﺎلدﻣﮑﺮاتهﺎ ،وﺟـﺰاﯾـﻦهـﺎ(
ٔ
ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻣﺒﺘﮑﺮانﺷﺎن ،ﺷﮑﻞ و ﻧـﺎﻣـﯽ
ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻨﺎ ﺑﺮ وﯾﮋﮔﯽهﺎی ﻣﺤﻞ و
ﺧﺎص ﺑﻪﺧﻮد ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ .ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ اﯾﺮان ،از زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺮﮐﺰﯾﺘﺶ را
ﺑﻪ ﺗﻬﺮان ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ،
ﮐﺎر در ﺑﯿﻦ اﯾﻦ ﺗﺸﮑﻞهﺎی ﭘﺮاﮐﻨﺪه را در ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪاش ﻗـﺮار ﻣـﯽدهـﺪ.
ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ اﯾﺮان ﺑﻪدﻟﯿﻞ ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﮐﺎدرهﺎی ورزﯾـﺪه ،هـﻨـﻮز ﺗـﻮان
رهﺒﺮی اﯾﻦ ﺟﻨﺒﺶهﺎی ﭘﺮاﮐﻨﺪه را در ﺧﻮد ﻧﺪارد ،اﻣﺎ ارﺗﻘﺎی ﺳﻄﺢ اﯾـﻦ
ﺗﺸﮑﻞهﺎ را ﻣﺪﻧﻈﺮ ﺧﻮد ﻗﺮار ﻣﯽدهﺪ ،و درﻧﺘﯿﺠﻪ ،ﺑـﻪﻣـﻨـﻈـﻮر ﺑـﻪوﺟـﻮد
آوردن وﺣﺪت ﺗﺸﮑﯿﻼﺗﯽ و ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن ﺗـﻮان ﻧـﻈـﺮی )ﺗـﺌـﻮرﯾـﮏ( اﯾـﻦ
ٔ
روزﻧﺎﻣـﻪ
ﺗﺸﮑﻞهﺎی ﺿﺪ اﺳﺘﻌﻤﺎری ،ﻧﺨﺴﺖ
اداﻣﻪ در ﺻﻔﺤﻪ ۴

۴

دوﺷﻨﺒﻪ  ١۶ﺗﯿﺮ ١٣٩٩

ٔ
وﯾﮋه ﻧﺎﻣﻪ ﯾﮑﺼﺪ ﺳﺎﻟﮕﯽ

اداﻣﮥ ﻓﺮاﺧﻮان ﻧﺸﺴﺖ وﺳﯿﻊ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻣﺮﮐﺰی
ٔ
روزﻧﺎﻣﻪ "ﮐﺎر" ،و ﺑﻪدﻧﺒﺎل آنهﺎ روزﻧﺎﻣﻪهﺎی ﻣﺤﻠﯽای
"ﺣﻘﯿﻘﺖ" ،ﺳﭙﺲ
ٔ
روزﻧﺎﻣﻪ "ﻧﺼﯿﺤﺖ" ﻗﺰوﯾﻦ" ،ﭘﯿﮏ رﺷﺖ" ،و روزﻧﺎﻣﻪهـﺎی ﻣـﺤـﻠـﯽ
ﻣﺜﻞ
)وﻻﯾﺘﯽ(ای دﯾﮕﺮ را ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ .در اﯾﻦ دوره ،ﺣﺰب ﺗـﺮﻗـﯽﺧـﻮاه و
ﻣﺒﺎرز دﯾﮕﺮی ﮐﻪ ﺑﻪﺷﺪت زﯾﺮ ﺗﺄﺛﯿﺮ اﻧﻘﻼب اﮐﺘـﺒـﺮ ﺑـﻮده ،ﺑـﻪرهـﺒـﺮی
ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺑﻨﺎم اﻧﻘﻼب ﻣﺸﺮوﻃﻪ ﯾﻌﻨﯽ ﺳﻠﯿﻤﺎنﻣﯿﺮزا اﺳﮑﻨﺪری ،و آن،
ﺣﺰب "اﺟﺘﻤﺎﻋﯿﻮن" )ﻣﻌﺎدل ﻓﺎرﺳﯽ "ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺖ"( ﻧـﺎم دارد ﮐـﻪ ﺑـﺮ
ﻣﺒﻨﺎی ﮔﺮاﯾﺶهﺎی ﻗﺸﺮهﺎی ٔ
ﻣﯿﺎﻧﻪ ﺟـﺎﻣـﻌـﻪ ﺷـﮑـﻞ ﮔـﺮﻓـﺘـﻪ اﺳـﺖ.
هﻤﮑﺎریای ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﯿﺎن ﺣﺰب ﮐـﻤـﻮﻧـﯿـﺴـﺖ اﯾـﺮان و ﺣـﺰب
اﺟﺘﻤﺎﻋﯿﻮن ﺑﻪوﺟﻮد آﻣﺪ .ﻧﺰدﯾﮑﯽ و وﺣﺪت ﮐﺎری ﻣﯿﺎن اﯾﻦ دو ﺣـﺰب
ﺑﻪﻧﺤﻮی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎرهﺎ ﮐﻨﺴﻮل ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ در اﯾﺮان در ﮔﺰارشهﺎﯾـﯽ ﮐـﻪ
در اﯾﻦ دوران ﺑﺮای وزارت ﺧﺎرﺟﻪ ﮐﺸﻮر ﻣﺘﺒﻮﻋﺶ ﻣﯽﻓﺮﺳﺘـﺪ اﯾـﻦ دو
ﺣﺰب را ﺑﺎ هﻢ اﺷﺘﺒﺎه ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .در آن هﻨﮕﺎم ﺟـﻮاﻧـﺎن روﺷـﻨـﻔـﮑـﺮ
ﮐﺸﻮرﻣﺎن ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ﺟﻤﻌﯿﺖهﺎﯾﯽ ﻓﺮهﻨﮕﯽ ،ادﺑﯽ ،و ﻧﻤﺎﯾﺸﯽ ذوق و
ﺷﻮق ﻣﺨﺼﻮﺻﯽ از ﺧﻮد ﺑﺮوز ﻣـﯽدادﻧـﺪ .در ﺑـﺮﺧـﯽ از ﺷـﻬـﺮهـﺎ،
ﺻﺮفﻧﻈﺮ از ﺳﺎزﻣﺎنهﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ﭼﻨﯿﻦ ﺟﻤﻌﯿﺖهﺎﯾﯽ ﻧﯿـﺰ ﺑـﻪوﺟـﻮد
آﻣﺪه ﺑﻮدﻧﺪ .ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ اﯾﻦ ﺟﻤﻌﯿﺖهﺎ ﻋﺒﺎرت ﺑـﻮدﻧـﺪ از" :ﺟـﻤـﻌـﯿـﺖ
ﻓﺮهﻨﮓ" در رﺷﺖ" ،اﻧﺠﻤﻦ ﭘﺮورش" در ﻗﺰوﯾﻦ" ،ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻓﺮهـﯿـﺨـﺖ"
در ﺑﻨﺪر اﻧﺰﻟﯽ ،و "ﭘﯿﮏ ﺳﻌﺎدت ﻧﺴـﻮان ]زﻧـﺎن[" و "ﻧﺴـﻮان ]زﻧـﺎن[
وﻃﻨﺨﻮاه" در ﺗﻬﺮان .در ﺗﻤﺎم اﯾﻦ ﺗﺸﮑﻞهﺎ ،ﺣﺰب اﺟﺘﻤﺎﻋﯿﻮن و ﺣـﺰب
ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ اﯾﺮان ﻧﻘﺸﯽ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ داﺷﺘﻨﺪ .ﺳﺎلهﺎی ﭘﯿﺶ از ﺗﺸـﮑـﯿـﻞ
ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ اﯾﺮان ﯾﻌﻨﯽ ﺳﺎلهﺎی دهﻪ  ١٢٩٠هﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑـﺎ رﺷـﺪ
ﺟﻨﺒﺶ ﮐﺎرﮔﺮی و ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی اﻋﺘﺼﺎبهﺎی ﮐﺎرﮔﺮی هﻤﺮاه اﺳـﺖ .در
اﯾﻦ ﺣﺮﮐﺖهﺎ ،ﮐﺎرﮔﺮان ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﺣﻘﻮق ﺧﻮد ازﺟﻤﻠﻪ ﺣﻖ  ٨ﺳﺎﻋﺖ ﮐـﺎر
در هﻔﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ.
رﻓﯿﻖ آ ﮔﺎهﯽ در ﮐﺎر ﺗﺤﻘﯿﻘﯽاش در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﯾﺎدآور ﻣﯽﺷـﻮد ﮐـﻪ،
در ﺳﺎل  ١٢٩٩ﺧﻮرﺷﯿﺪی "ﺷﻮرای ﻣﺮﮐﺰی اﺗـﺤـﺎدﯾـﻪهـﺎی ﮐـﺎرﮔـﺮی
ﺗﻬﺮان" ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪ ﮐﻪ در ﺗﺎرﯾﺦ ﺟﻨﺒﺶ ﮐﺎرﮔﺮی و اﺗﺤﺎدﯾﻪای اهـﻤـﯿـﺘـﯽ
ﺑﻪ ًﺳﺰا داﺷﺖ .هﻤﯿﻦ ﺷﻮرای ﻣﺮﮐﺰی اﺗﺤﺎدﯾﻪهﺎی ﮐـﺎرﮔـﺮی ﺗـﻬـﺮان،
ﺑﻌﺪا ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﻓﺖ و اﺗﺤﺎدﯾﻪهﺎی ﮐﺎرﮔﺮی دﯾﮕﺮ ﺷـﻬـﺮهـﺎ ﻧـﯿـﺰ ﺑـﻪ آن
ﻣﯽﭘﯿﻮﺳﺘﻨﺪ .ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻨﺎﺑﻊ آﻣﺎری ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ،در دیﻣـﺎه  ،١٣٠٠در
ٔ
اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﮐﺎرﮔﺮی ﺑﺎ ﺣـﺪود
ﺗﻬﺮان ﺑﺎ ﺑﯿﺶ از  ٢٠٠هﺰار ﻧﻔﺮ ﺟﻤﻌﯿﺖ١٠ ،
 ١٠هﺰار ﻧﻔﺮ ﻋﻀﻮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽﮐﺮدهاﻧﺪ .در ﺗﺒﺮﯾﺰ ﺑﺎ ﺣـﺪود  ٢٠٠هـﺰار
ﻧﻔﺮ ﺟﻤﻌﯿﺖ ،اﺗﺤﺎدﯾﻪهﺎی ﮐﺎرﮔﺮی و ﺻﻨﻔﯽ در ﺣﺪود  ٣هﺰار ﻧﻔﺮ ﻋﻀﻮ
داﺷﺘﻪاﻧﺪ .در رﺷﺖ ﺑﺎ ﺣﺪود  ۴٠هﺰار ﻧﻔﺮ ﺟـﻤـﻌـﯿـﺖ ،اﺗـﺤـﺎدﯾـﻪهـﺎی
ﮐﺎرﮔﺮی در ﺣﺪود  ٣هﺰار ﻧﻔﺮ ﻋﻀﻮ داﺷﺘﻨﺪ .در اﻧﺰﻟﯽ و ﺣﻮﻣﻪ اﺗﺤـﺎدﯾـﻪ
ﮐﺎرﮔﺮان ﻣﺎهﯿﮕﯿﺮی  ٣هﺰار ﻧﻔﺮ ﻋﻀﻮ داﺷﺖ ﮐﻪ  ٣٠درﺻﺪ آن ﮐﺎرﮔﺮان
روﺳﯽ ﺑﻮدﻧﺪ .درﻋﯿﻦﺣﺎل ،در ﺑﻨﺪر اﻧﺰﻟﯽ ﮐﺎرﮔﺮان ﺑﻨﺪر ﻧـﯿـﺰ اﺗـﺤـﺎدﯾـﻪ
ﺧﻮدﺷﺎن را داﺷﺘﻪاﻧﺪ ﺑﺎ در ﺣﺪود  ٢٠٠ﻧﻔﺮ ﻋﻀﻮ .در دﯾﮕﺮ ﺷـﻬـﺮهـﺎی
اﯾﺮان ﻧﯿﺰ اﺗﺤﺎدﯾﻪهﺎی ﮐﺎرﮔﺮی و ﺻﻨﻔﯽ ﺑﻪﺗﺪرﯾﺞ ﺑﻪوﺟﻮد ﻣﯽآﯾﻨـﺪ .در
ٔ
درﻧﺘﯿﺠﻪ ﺳﺎزﻣﺎندهﯽ و رهﺒﺮی اﺗﺤﺎدﯾﻪهﺎ ،ﺟﻨﺒﺶ اﻋﺘﺼﺎﺑﯽ
اﯾﻦ دوره
ﮔﺴﺘﺮش ﯾﺎﻓﺖ و اﺗﺤﺎدﯾﻪهﺎی ﮐﺎرﮔﺮی ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨـﺪ اواﯾـﻞ ﺳـﺎل ١٣٠٠
ﭼﻨﺪﯾﻦ اﻋﺘﺼﺎب ﭘﯿﺮوزﻣﻨﺪ را ﺳﺎزﻣﺎن دهﻨﺪ .از ﺟﻤﻠﻪ آنهﺎﯾﻨﺪ اﻋﺘﺼﺎب
ﮐﺎرﮔﺮان ﭼﺎﭘﺨﺎﻧﻪهﺎی ﺗﻬﺮان ،اﻋﺘﺼﺎب ﮐﺎرﮔﺮان ﻧﺎﻧﻮاﯾﯽهﺎی ﺗـﻬـﺮان،
اﻋﺘﺼﺎب ﮐﺎرﮔﺮان ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪهﺎی رﯾﺴﻨﺪﮔﯽ ﺗﻬﺮان ،اﻋﺘﺼـﺎب ﮐـﺎرﮔـﺮان
ﺑﻨﺪر اﻧﺰﻟﯽ و ﺟﺰ اﯾﻦهﺎ ،ﮐﻪ ﺑﻪﻃﻮرﮐﻠﯽ ٔ
ﺟﻨﺒﻪ اﻗﺘﺼﺎدی داﺷﺘﻨﺪ .ﭘﺲ از
اﺳﺘﻘﺮار ﺣﮑﻮﻣﺖ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری رﺿﺎﺧﺎن در ﺳـﺎل  ،١٣٠۴ﺣـﻤـﻠـﻪهـﺎی

ﻧﯿﺮوهﺎی ارﺗﺠﺎﻋﯽ ﺑﺮ ﺿﺪ ﺟﻨﺒﺶ ﮐﺎرﮔﺮی و اﺗﺤﺎدﯾـﻪای ُﺑـﻌـﺪی ﺗـﺎزه و
ﮔﺴﺘﺮدهﺗﺮ ﭘﯿﺪا ﮐﺮد.
ٔ
آﺳﺘﺎﻧﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﺠﻠﺲ ﺷـﻮرای ﻣـﻠـﯽ،
در هﻤﯿﻦ ﺳﺎل  ١٣٠۴و در
ﺷﻮرای ﻣﺮﮐﺰی اﺗﺤﺎدﯾﻪهﺎی ﮐﺎرﮔﺮی ﺗﻬﺮان ﺑﻪﻓﺮﻣﺎن رﺿﺎﺷـﺎه ﻣـﻨـﺤـﻞ
ﮔﺮدﯾﺪ و ﮐﺎرزاری ﮔﺴﺘﺮده ﺑﺮ ﺿﺪ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖهﺎ و ﻧﯿﺮوهﺎی ﭼﭗ آﻏﺎز ﺷـﺪ.
ﺳﺮاﻧﺠﺎم ،در ﺳﺎل  ،١٣١٠رﺿﺎﺷﺎه ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻧﻨﮕﯿﻦ را از ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻣـﺠـﻠـﺲ
دﺳﺖﻧﺸﺎﻧﺪهاش ﮔﺬراﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻌﺪهﺎ ﺑﻪ "ﻗﺎﻧﻮن ﺳﯿﺎه" ﻣﻌﺮوف ﺷﺪ .ﻣـﻄـﺎﺑـﻖ
اﯾﻦ "ﻗﺎﻧﻮن ﺳﯿﺎه" ﺿﺪ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ ،هﺮﮔﻮﻧﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ در اﯾـﺮان
ﻣﻤﻨﻮع ﺷﺪ .در هﻤﯿﻦ ﺳﺎل اﺳﺖ ﮐﻪ دﮐﺘﺮ ﺗﻘﯽ اراﻧﯽ در ﺟـﻤـﻊ رهـﺒـﺮی
ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ اﯾﺮان ﺟﺎی ﻣﯽﮔﯿﺮد .رهﺒﺮی ﺟﺪﯾﺪ ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﮐـﻪ
هﺪﻓﺶ ﻣﺘﺤﺪ ﮐﺮدن ردههﺎی ﺗﺸﮑﯿﻼﺗﯽ ﺣـﺰب ﺑـﻮد ،در اواﯾـﻞ ﺳـﺎل
ٔ
ﻧﺸﺮﯾﻪ "دﻧﯿﺎ" -ﮐﻪ درواﻗﻊ ﻧﺸﺮﯾﻪٔ ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﺗﺌﻮرﯾﮑﯽ ﮐﻤﻮﻧﯿـﺴـﺘـﯽ
١٣١١
ﺑﻮد -آﻏﺎز ﺑﻪاﻧﺘﺸﺎر ﮐﺮد ﮐﻪ و ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر "ﺟﻬﺎنﺑﯿﻨﯽ ﻣﺎﺗﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ" را در
ٔ
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪﺷﺪت ﻣﺬهﺒﯽ و ﻋﻘﺐ ﻧﮕﻪداﺷﺘﻪ ٔ
ﺷﺪه اﯾﺮان ﻣﻄﺮح ﮐﺮد .ﭘﻠﯿـﺲ
رﺿﺎﺷﺎه در ﺳﺎل  ،١٣١۵دﮐﺘﺮ اراﻧﯽ و ﮔﺮوهﯽ از رهـﺒـﺮان و ﮐـﺎدرهـﺎی
ﺣﺰﺑﯽ را دﺳﺘﮕﯿﺮ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﻌﺪهﺎ ﺑﻪ "ﮔﺮوه  ۵٣ﻧـﻔـﺮ" ﺷـﻬـﺮت ﯾـﺎﻓـﺘـﻨـﺪ.
ﺑﺎزداﺷﺖ اﯾﻦ  ۵٣ﻧﻔﺮ درﻋﻤﻞ ﺑﻪ از هﻢ ﭘﺎﺷﯿﺪه ﺷﺪن ﺣﺰب ﮐـﻤـﻮﻧـﯿـﺴـﺖ
اﯾﺮان ﻣﻨﺠﺮ ﺷﺪ .ﭼﻨﺪی ﺑﻌﺪ ﻣﻮﺗﻮر ﻣﺤﺮک ﺣﺰب ﯾﻌﻨـﯽ دﮐـﺘـﺮ اراﻧـﯽ در
زﻧﺪان رﺿﺎﺷﺎهﯽ و ﺑﺮ اﺛﺮ ﺷﮑﻨﺠﻪهﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد ﺟﺎن ﺑﺎﺧﺖ.
ﭘﺲ از آﻧﮑﻪ ﻧﯿﺮوهﺎی ﻣﺘﻔﻘﯿﻦ رﺿﺎﺷﺎه را از ﻗﺪرت ﺑﺮﮐﻨﺎر ﮐﺮدﻧﺪ و اﻓـﺮاد
ﮔﺮوه  ۵٣ﻧﻔﺮ و دﯾﮕﺮ زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﻪدﻟﯿﻞ ﺷﮑﺴﺘﻪ ﺷﺪن ﯾﺦ ﻓﻀـﺎی
دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری از زﻧﺪان آزاد ﺷﺪﻧﺪ ،در ﻣﻬﺮﻣﺎه  ١٣٢٠ﺣﺰب ٔ
ﺗﻮده اﯾـﺮان ،در
ﻣﻘﺎم ﺣﺰب ٔ
ٔ
دهﻨﺪه راﺳﺘﯿﻦ راه ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ
ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ اﯾﺮان و اداﻣﻪ
اﯾﺮان و اﻧﻘﻼﺑﯽهﺎی ﺳﺘﺮﮔﯽ هﻤﭽﻮن ﺣﯿﺪر ﻋﻤﻮاوﻏﻠـﯽ و دﮐـﺘـﺮ ﺗـﻘـﯽ
ٔ
ﻋﺮﺻﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﭘﺎ ﻧﻬﺎد و ﺑـﺎر دﯾـﮕـﺮ ﭘـﺮﭼـﻢ
اراﻧﯽ ،ﺑﻨﯿﺎد ﻧﻬﺎده ﺷﺪ و ﺑﻪ
ﻇﻔﺮﻧﻤﻮن رزم ٔ
ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ و زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن را در ﻣﯿﻬﻦ ﻣﺎ ﺑﻪاهﺘﺰاز درآورد.
رﻓﻘﺎ!
ٔ
ٔ
ﺗـﻮده اﯾـﺮان در
ﺻﺪﺳﺎﻟﻪ اﺧﯿﺮ ،ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖهﺎ و ﺣﺰب
ﺑﻪﮔﻮاهﯽ ﺗﺎرﯾﺦ
اﻧﺠﺎم ﺷﺪن ﺗﻐﯿﯿﺮهﺎﯾﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ﻓﺮهﻨﮕﯽ ،و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﻣـﯿـﻬـﻦﻣـﺎن
اﯾﺮان ،ﻧﻘﺸﯽ ﯾﮕﺎﻧﻪ و ﺗﺎرﯾﺨﯽای داﺷـﺘـﻪاﻧـﺪ
اداﻣﻪ در ﺻﻔﺤﻪ ۵

۵

دوﺷﻨﺒﻪ  ١۶ﺗﯿﺮ ١٣٩٩

اداﻣﮥ ﻓﺮاﺧﻮان ﻧﺸﺴﺖ وﺳﯿﻊ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻣﺮﮐﺰی

ﮐﻪ هﯿﭻ ﺗﻼش ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽای از ﺳﻮی ارﺗﺠﺎع و ﺑﻠﻨﺪﮔﻮهﺎی رﺳـﺎﻧـﻪهـﺎی
اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﺗﻮان ﻧﻔﯽ آن را ﻧﺪارد و ًﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺗﻼﺷﯽ اﺳﺖ ﻣﺬﺑﻮﺣﺎﻧـﻪ.
در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮐﺎر ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖهﺎ و ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻣﺒﺎرزان ﺗﻮدهای ﺑﻮده اﺳـﺖ ﮐـﻪ
آﻣﻮزشهﺎی ﻣﺎرﮐﺲ و ﻟﻨﯿﻦ و دﯾﮕﺮ آﺛﺎر و ﻧﻮﺷﺘﻪهﺎی ﺟﻨﺒﺶ اﻧﻘـﻼﺑـﯽ
ﺟﻬﺎن ﺑﻪﻓﺎرﺳﯽ ﺗﺮﺟﻤﻪ و ﺑﻪﻃﻮر ﮔﺴﺘﺮده در اﯾﺮان ﻣﻨﺘﺸﺮ و ﭘﺨﺶ ﺷﺪ.
ﻏﻨﺎی ﻧﻈﺮی و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺣﺰب ﻣﺎ و ﭘﺎﯾﮕﺎه ﻣﺮدﻣـﯽ ﻋـﻈـﯿـﻢ آن در
ﺳﺎلهﺎی دهﻪهﺎی ١٣٢٠و ١٣٣٠و ﺳﭙﺲ در ﻧﺒﺮد اﻧﻘﻼب ﺑﻬﻤﻦ ۵٧
آنﭼﻨﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ دﺷﻤﻨﺎن و ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن ﺣـﺰب ﻧـﯿـﺰ ﺑـﻪ آن
اﻋﺘﺮاف ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﻧﻔﻮذ اﻧﺪﯾﺸﻪهﺎی ﺣﺰب در ﺑﯿﻦ روﺷﻨﻔﮑﺮان و ﺗـﺄﺛـﯿـﺮ
ﭘﺎﯾﮕﺎه ﻣﺮدﻣﯽ آن در ارﺗﻘﺎی ﺧﻮاﺳﺖهﺎ و اﻧﺴﺠﺎم ﺟﻨﺒﺶ ٔ
ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ و
دﯾﮕﺮ ﻃﺒﻘﻪهﺎ و ﻻﯾﻪهﺎی زﺣﻤﺘﮑﺶ ﮐﺸﻮرﻣﺎن را ﺑﺴﯿﺎری از ﻧـﺎﻇـﺮان
ﺑﯽﻏﺮض ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﺗﺎرﯾﺦ اﯾﺮان اذﻋﺎن ﮐﺮدهاﻧﺪ .ﺑﺮﺧﯽ از ﺑﺮﺟﺴﺘـﻪﺗـﺮﯾـﻦ
آﺛﺎر ﻣﺎرﮐﺴﯽ از ﺳﻮی ﺣﺰب ﺗﻮده اﯾﺮان ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪهاﻧﺪ ﮐﻪ ﻋﺒﺎرﺗـﻨـﺪ از:
ﺗــﺮﺟــﻤـ ٔـﻪ آﺛــﺎر ﮐــﻠــﯿــﺪیای از ﻣــﺎرﮐــﺲ و اﻧــﮕــﻠــﺲ و ازﺟــﻤــﻠــﻪ
ٔ
ﺗﺮﺟﻤﻪ رﻓﯿﻖ اﯾﺮج اﺳﮑﻨﺪری ،ﺑﺨﺶ ﺑـﺰرﮔـﯽ از
"ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ" ]ﮐﺎﭘﯿﺘﺎل[ ﺑﻪ
ٔ
ﺗﺮﺟﻤﻪ رﻓﯿﻖ ﺟﺎنﺑﺎﺧﺘﻪ ﻣﺤﻤﺪ ﭘﻮرهﺮﻣﺰان ،دو ﮐﺘﺎب ﻣﺮﺟﻊ
آﺛﺎر ﻟﻨﯿﻦ ﺑﻪ
ٔ
"ﻣﺎﺗﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ دﯾﺎﻟﮑﺘﯿﮏ" و "ﻣﺎﺗﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ﺗﺎرﯾﺨﯽ" ﻧﻮﺷﺘﻪ رﻓﯿﻖ ﺟﺎنﺑﺎﺧﺘﻪ
هﻮﺷﻨﮓ ﻧﺎﻇﻤﯽ )اﻣﯿﺮ ﻧﯿﮏآﯾﯿﻦ( ،آﺛﺎری ﻣﻬﻢ در زﻣﯿﻨﻪهﺎی اﻗﺘﺼـﺎد
ٔ
ﻧﻮﺷﺘﻪ رﻓﻘﺎ :ﻓﺮجاﻟﻠﻪ ﻣﯿﺰاﻧﯽ )ﺟﻮاﻧﺸﯿﺮ( و رﻓﻌـﺖ
ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ
ٔ
ﻣﺤﻤﺪزاده )اﺧﮕﺮ( ،از اﻋﻀﺎی ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻣﺮﮐﺰی و هﯿﺌﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺣـﺰب
ﮐﻪ از ﺳﻮی رژﯾﻢ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﻋـﺪام ﺷـﺪﻧـﺪ ،ﺑـﻨـﯿـﺎنﮔـﺬاری
ٔ
وﺳـﯿـﻠـﻪ رﻓـﯿـﻖ ﺟـﺎنﺑـﺎﺧـﺘـﻪ
ﺗﺎرﯾﺦﻧﮕﺎری ﻧﻮﯾﻦ ﻣﺮدﻣﯽ در اﯾﺮان ﺑـﻪ
ﻋﺒﺪاﻟﺤﺴﯿﻦ آ ﮔﺎهﯽ و رﻓﻘﺎ :رﺣﯿﻢ ﻧﺎﻣﻮر ،و ﺣﺴﻦ ﻗﺰﻟﭽﯽ )در زﻣـﯿـﻨـﻪ
ُ
ﺗﺎرﯾﺦ ﺧﻠﻖ ﮐﺮد( ،اﻧﺘﺸﺎر آﺛﺎری ﮐﻠﯿﺪی در زﻣﯿﻨﻪ ﺟﻨﺒﺶ رهﺎﯾـﯽﺑـﺨـﺶ
زﻧﺎن از ﺳﺘﻢ ﺟﻨﺴﯽ ﺑﻪﻗﻠﻢ رﻓﻘﺎ :زﻧﺪهﯾﺎد ﻣﻠﮑﻪ ﻣﺤﻤﺪی و ﻣﺮﯾﻢ ﻓﯿـﺮوز،
و ﭼﺎپ و ﻧﺸﺮ آﺛﺎری ﻣﻬﻢ و ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ در زﻣﯿﻨﻪهﺎی اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی و ﺗـﺌـﻮری
ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ ،زﺑﺎنﺷﻨﺎﺳﯽ ،و ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺎ ﻗﻠﻢ ﺗﻮاﻧﺎی رﻓﯿﻖ اﺣﺴﺎن ﻃﺒﺮی و
هﻤﭽﻨﯿﻦ آﺛﺎری ارزﻧﺪه از رﻓﯿﻖ ﻗﻬﺮﻣﺎن رﺣﻤﺎن هﺎﺗﻔﯽ )ﻣﻬﺮﮔـﺎن( ﮐـﻪ

ٔ
وﯾﮋه ﻧﺎﻣﻪ ﯾﮑﺼﺪ ﺳﺎﻟﮕﯽ
زﯾﺮ ﺷﮑﻨﺠﻪهﺎی وﺣﺸﯿﺎﻧﻪ رژﯾﻢ وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ ﺟـﺎن ﺑـﺎﺧـﺖ .ﺑـﻪﻋـﻼوه،
ﭼﻬﺮههﺎﯾﯽ هـﻤـﭽـﻮن
ﻋﻠﯽ اﻣﯿﺪ ،ﺷﻨـﺎﺳـﺎﯾـﯽ،
ﻣــﻌــﻠــﻢ ،ﺣﺴــﯿــﻦ ﭘــﻮر
ﺗﺒﺮﯾـﺰی ،و دﯾـﮕـﺮان،
ﻧــﻘــﺸــﯽ درﺧﺸــﺎن در
ﺟﻨﺒﺶ ﺳﻨﺪﯾﮑﺎﯾﯽ اﯾﺮان
داﺷﺘﻪاﻧﺪ و در ﺗـﺎرﯾـﺦ
ﻣﺒﺎرزات ﻣﻌﺎﺻﺮ ﺟﻨﺒـﺶ
ﮐﺎرﮔﺮی و ﮐﻤﻮﻧﯿـﺴـﺘـﯽ
ﻣﯿﻬﻦ ﻣﺎ ﻣﺎﻧﺪﮔﺎرﻧﺪ.
ﮐﻮﺗﺎه ﺳﺨﻦ :اﻧـﺘـﺸـﺎر
ﺻﺪهﺎ ﮐﺘـﺎب و ﺟـﺰوه
ﻋﻠـﻤـﯽ ،ﻧﺸـﺮﯾـﻪهـﺎ و
ﻣﺠﻠﻪهﺎی ﭘﺮﻣﺤـﺘـﻮای
ﺳﯿﺎﺳﯽ ،اﺟﺘﻤـﺎﻋـﯽ ،و
ٔ
ﮔﺴﺘـﺮده
ﻓﺮهﻨﮕﯽ ،ﻧﺸﺮ
اﻧﺪﯾﺸﻪهﺎ و آﻣـﻮزههـﺎی
دورانﺳﺎز ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴـﻢ-
ﻟﻨﯿﻨﯿﺴﻢ در ﺟـﺎﻣـﻌـﻪ،
ﺳـــــﺎزﻣـــــﺎندهـــــﯽ
ﺳﻨﺪﯾﮑﺎهﺎی ﮐﺎرﮔﺮی و
دهﻘﺎﻧﯽ ،ﺳﺎزﻣﺎندهﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖهـﺎی ﺻـﻨـﻔـﯽ داﻧﺸـﺠـﻮﯾـﯽ و اﯾـﺠـﺎد
ﺗﺸﮑﻞهﺎی ﭘﯿﺸﺮو در راه رهﺎﯾﯽ زﻧﺎن ﻣﯿﻬﻦ از ﭼﻨﮕـﺎل واﭘـﺲﮔـﺮاﯾـﯽ و
ﺳﺘﻢ ﺟﻨﺴﯽ و ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ،ﻃﺮح ﺑﺮﻧﺎﻣﻪهـﺎﯾـﯽ اﻧـﻘـﻼﺑـﯽ و ﻣـﺒـﺎرزه ﺑـﺮای
ﺑﻪرﺳﻤﯿﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪن ﺣﻘﻮق ﮐﺎرﮔﺮان و ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻗﺎﻧﻮن ﮐـﺎر ،ﻣـﺒـﺎرزه
ﺑﺮای اﺟﺮای اﺻﻼﺣﺎت ارﺿﯽ ﺑﻪﻧﻔﻊ دهﻘﺎﻧﺎن ،ﻣﺒﺎرزه ﺑـﺮای دﺳـﺘـﯿـﺎﺑـﯽ
زﻧﺎن ﻣﯿﻬﻦ ﺑﻪ ﺣﻖ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪن و اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮدن ،ﮐـﻮﺷـﺶ ﺑـﻪﺧـﺎﻃـﺮ
ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ ﺷﺪن هﻤﮕﺎن از ﺑﻬﺪاﺷﺖ و آﻣﻮزش راﯾﮕﺎن ﺑﺮای هﻤﻪ ،ﺗﻘﺴﯿـﻢ
ﻋﺎدﻻﻧﻪ ﺛﺮوت و ﺗﺤﻘﻖ ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﺗﺤﻘﻖ ﺣﻖ ﺧﻮدﻣﺨﺘﺎری ﺑﺮای
هﻤﻪ ﺧﻠﻖهﺎی ﮐﺸﻮرﻣﺎن در ﭼﺎرﭼﻮب اﯾﺮاﻧـﯽ آزاد و ﯾـﮕـﺎﻧـﻪ ،ﻣـﺒـﺎرزه
ٔ
زﻣـﺮه دﯾـﮕـﺮ
ﺑﻪﺧﺎﻃﺮ آزادی ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺣﺰبهﺎ و ﺟﻤﻌﯿﺖهﺎی ﺻﻨﻔﯽ ،در
ﮐﺎرزارهﺎﯾﯽ دورانﺳﺎز ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻧـﺨـﺴـﺘـﯿـﻦ ﺑـﺎر از ﺳـﻮی
اﻧﺪﯾﺸﻪهﺎ و
ً
ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖهﺎ ﺧﺼﻮﺻﺎ ﺣﺰب ﻣﺎ در ﻣﯿﻬﻦﻣﺎن در ﺷـﮑـﻞ و ﻣـﺤـﺘـﻮاﯾـﯽ
ٔ
ﮔﺴﺘﺮده ﺟـﺎﻣـﻌـﻪ ﺑـﺮﺧـﻮردار
ﺳﺎزﻧﺪه و ﺧﻼق ﻣﻄﺮح ﺷﺪﻧﺪ و از اﺳﺘﻘﺒﺎل
ﺷﺪﻧﺪ .در راه ﺟﺎﻣﻪ ﻋﻤﻞ ﭘﻮﺷﺎﻧﺪن ﺑﻪ اﯾﻦ اﻧﺪﯾﺸﻪهﺎ و ﺑﻪﺑﺎر ﻧﺸﺴﺘﻦ اﯾـﻦ
ﺗﻼشهﺎ ،هﺰاران ﺗﻮدهای و هﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﯿـﺮوهـﺎﯾـﯽ ﻣـﺘـﺮﻗـﯽ ﻣـﺒـﺎرزهای
ﻣﺘﺸﮑﻞ را ﺳﺎزﻣﺎندهﯽ ﮐﺮدﻧﺪ.
ٔ
ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻣﺮﮐﺰی ﺣﺰب ٔ
اﯾﺮان ،رهﺒﺮی ﺣﺰب را ﻣﻮﻇﻒ
ﺗﻮده
ﻧﺸﺴﺖ وﺳﯿﻊ
ٔ
ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ در ﮔﺮاﻣﯽداﺷﺖ ﺻﺪﻣﯿﻦ ﺳﺎﻟﮕﺮد ﺗﺎﺳﯿﺲ ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿـﺴـﺖ
اﯾﺮان در ﺧﻼل ﯾﮏ ﺳﺎل آﯾﻨﺪه ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪهﺎی ﺗـﺒـﻠـﯿـﻐـﯽ و
ﺗﺮوﯾﺠﯽ ازﺟﻤﻠﻪ اﻧﺘﺸﺎر ﮐﺘﺎﺑﯽ ﺑﻪاﯾﻦ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ را ﺳﺎزﻣﺎندهﯽ ﮐﻨﺪ.
ٔ
ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻣﺮﮐﺰی ﺣﺰب ٔ
ﺗﻮده اﯾﺮان
ﻧﺸﺴﺖ وﺳﯿﻊ
اﺳﻔﻨﺪﻣﺎه ١٣٩٨
ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از » ٔ
ٔ
ﺷﻤﺎره  ١٢ ،١٠٩٩اﺳﻔﻨﺪﻣﺎه ١٣٩٨
ﻧﺎﻣﻪ ﻣﺮدم«،

۶

دوﺷﻨﺒﻪ  ١۶ﺗﯿﺮ ١٣٩٩

ٔ
وﯾﮋه ﻧﺎﻣﻪ ﯾﮑﺼﺪ ﺳﺎﻟﮕﯽ

ٔ
ٔ
ٔ
ﺗﻮده اﯾﺮان ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﺻﺪﻣﯿﻦ
اﻋﻼﻣﯿﻪ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻣﺮﮐﺰی ﺣﺰب
ﺳﺎﻟﮕﺮد ﺑﻨﯿﺎدﮔﺬاری ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ اﯾﺮان

ّ
درﻓﺶ ﭘﯿﮑﺎر ﺑﺮای اﺳﺘﻘﻼل ﻣﻠﯽ،
ِ
ٔ
ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﺘﮑﯽ ﺑﺮ اراده ﻣﺮدم ،ﻋﺪاﻟﺖ
ِ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،آزادیهﺎی دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ و
ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ ﺑﺎ اﻓﺘﺨﺎر ﺑﺮاﻓﺮاﺷﺘﻪ اﺳﺖ!

هﻢﻣﯿﻬﻨﺎن ،ﮐﺎرﮔﺮان و زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن اﯾﺮان
آﻏﺎز ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن اﻣﺴﺎل ﻣﺼﺎدف ﺑﺎ ﺻﺪﻣﯿﻦ ﺳﺎﻟـﮕـﺮد ﺑـﻨـﯿـﺎدﮔـﺬاری ﺣـﺰب
ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ اﯾﺮان اﺳﺖ .در روزهﺎی آﺧﺮ ﺧـﺮداد-اواﯾـﻞ ﺗـﯿـﺮ ﺳـﺎل ١٢٩٩
اﯾﺮاﻧﯿﺎن ”ﻋﺪاﻟﺖ “در
ﺧﻮرﺷﯿﺪی ،ﻣﺒﺎرزان ﺣﺰب ﺳﻮﺳﯿﺎل دﻣﻮﮐﺮات ﮐﺎرﮔﺮی ً
ٔ
ﮐﻨﮕﺮه ﺑﻨﺪر اﻧﺰﻟﯽ ﭘﺎﯾﻪﮔﺬاری ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ اﯾﺮان را رﺳﻤﺎ اﻋﻼم ﮐـﺮدﻧـﺪ.
ٔ
ﺣﺰب ﻋﺪاﻟﺖ اداﻣﻪدهﻨﺪه ﺳﺎزﻣﺎن اﺟﺘﻤﺎﻋﯿﻮن و ﻋﺎﻣﯿﻮن ﺑﻪﺷﻤﺎر ﻣﯽآﯾﺪ ﮐﻪ
ﻧﻘﺸﯽ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ در اﻧﻘﻼب ﻣﺸﺮوﻃﯿﺖ اﯾﻔﺎ ﮐﺮد و ﺳﭙﺲ در ﻓﺮاﯾﻨﺪی ﺗﺎرﯾﺨﯽ،
ٔ
ﮐﻨﮕﺮه اﻧﺰﻟﯽ ﺑﻪ ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ اﯾﺮان ﻓﺮاروﯾﯿـﺪ .ﺷـﮑـﻞﮔـﯿـﺮی
ﺑﺎ ﺑﺮﮔﺰاری
ّ
ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ اﯾﺮان ﺗﺤﻮﻟﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺰرﮔﯽ در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﻧﯿﺎزهﺎی ﻋﯿـﻨـﯽ
ﺟﺎﻣﻌﻪ در ٔ
دوره ﺳﺮﻧﻮﺷﺖﺳﺎزی از ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻌﺎﺻﺮ ﻣﯿﻬﻦ ﻣﺎ ﺑﻮد.
ّ
ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ اﯾﺮان در اوﺿﺎع ﺟﻬﺎﻧﯽ و داﺧﻠﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﺣﺴﺎﺳﯽ ﭘـﺎ ﺑـﻪ
ٔ
ﻋﺮﺻﻪ ﻣﺒﺎرزه ﮔﺬاﺷﺖ .از ﯾﮏ ﺳﻮ ﻋﻘﺐﻣﺎﻧﺪﮔﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ-اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﺒﺘﻨﯽ
ﺑﺮ رواﺑﻂ ارﺑﺎب-رﻋﯿﺘﯽ ،ﺗﺸﺪﯾﺪ ﺑﺤﺮان و اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﺎﺑﺴﺎﻣﺎﻧﯽ ﭘﺲ از ﻧﺎﮐـﺎﻣـﯽ
اﻧﻘﻼب ﻣﺸﺮوﻃﯿﺖ هﻤﺮاه ﺑﺎ اﺳﺘﺒﺪاد و ﺧﻮدﮐﺎﻣﮕﯽ ﺷﺎه و ﺣﮑـﺎم ﻣـﺤـﻠـﯽ،
ﻓﻼﮐﺖ ﺗﻮدههﺎی وﺳﯿﻊ ﻣﺮدم ،اﺷﻐﺎل ﺑﺨﺶهـﺎﯾـﯽ از ﺧـﺎک
ﺑﯽﺣﻘﻮﻗﯽ و
ِ
ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﯽ ّاول ،و در ﭘـﯽ آن
ﺗﻮﺳﻂ
ﮐﺸﻮر
دوﻟﺖهﺎی اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ در ِ
ّ
ﺟﻮش و ﺧﺮوش ﻣﻠﯽ ﻋﻠﯿﻪ اﺳﺘﺒﺪاد و اﺳﺘﻌﻤﺎر ،از ﻣﺸﺨﺼﻪهﺎی وﺿـﻌـﯿـﺖ
ٔ
ﻋﺮﺻﻪ ﺟﻬﺎﻧﯽ ،از ﺑﻄﻦ ﺑﺤﺮان ﻋﻤﻮﻣﯽ
داﺧﻠﯽ ﻣﯿﻬﻦ ﻣﺎ ﺑﻮد .از دﯾﮕﺮ ﺳﻮ ،در
ﺟﻬﺎن ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری و ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﯽ ّ
اﻧـﻘـﻼب ﮐـﺒـﯿـﺮ
هـﺎی
ﺷـﻌـﻠـﻪ
ل،
او
ِ
ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ اﮐﺘﺒﺮ در روﺳﯿﻪ اﻓﺮوﺧﺘﻪ ﺷﺪ و ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺳﯿﻤﺎی ﺟﻬـﺎن و آﻏـﺎز
دوﻟﺖ ﮐﺎرﮔﺮان و دهﻘﺎﻧﺎن،
دوراﻧﯽ ﻧﻮﯾﻦ را ﻧﻮﯾﺪ داد .در هﻤﺴﺎﯾﮕﯽ ﻣﯿﻬﻦ ﻣﺎِ ،
ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺷﻮراهﺎ ،ﭘﺪﯾﺪار ﮔﺸﺖ.
ﺗـﻘـﻮﯾـﺖ ﺟـﻨـﺒـﺶ ﮐـﺎرﮔـﺮی و
ﭘﯿﺮوزی اﻧﻘﻼب اﮐﺘﺒﺮ در ّ روﺳﯿﻪ ﺳﺒـﺐ
ِ
ٔ
ﭼﻬﺎرﮔﻮﺷﻪ ﮔﯿﺘﯽ ﮔﺮدﯾﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗـﺮﺗـﯿـﺐ،
ﺑﺨﺶ ﻣﻠﯽ در
ﺟﻨﺒﺶهﺎی رهﺎﯾﯽ ِ
ﻧﺴﯿﻢ ﺷﻮراﻧﮕﯿﺰ اﻧﻘﻼب در روﺳﯿﻪ ،در ﻣﯿﻬﻦ ﻣﺎ ﻧﯿـﺰ وزﯾـﺪن ﮔـﺮﻓـﺖ .اﯾـﻦ
ِ
رﺧﺪاد دورانﺳﺎز ﺗﺎرﯾﺨﯽ ّﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻋﯿﻨﯽ و ذهﻨﯽ وﺿﻌﯿﺘﯽ ﻣﺴـﺎﻋـﺪ ﺑـﺮای
ِ
ﻣﺒﺎرزات ﻣﻠﯽ ،ﺿﺪاﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ،و ﺧﻠﻘﯽ در ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ﭘـﺪﯾـﺪ
ﮔﺴﺘﺮش
رﺷﺪ و
ِ
ِ
آورد .در ﭼﺎرﭼﻮب اﯾﻦ اوﺿﺎع ﻣﺸﺨﺺ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ،ﺟﻨﺒﺶ ﻣﺮدم اﯾﺮان ﻋـﻠـﯿـﻪ
ﻗﺮارداد اﺳﺎرتﺑﺎر ﺳﺎل ١٢٩٨) ١٩١٩ش( ﮐﻪ ﻣﻄﺎﺑـﻖ آن اﻣـﭙـﺮﯾـﺎﻟـﯿـﺴـﻢ
دﺳﺖ واﺑﺴﺘﮕﺎن ﺧﻮد ﺑﻪ ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ﺗﺤﻤﯿﻞ
ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ ﻣﯽﮐﻮﺷﯿﺪ ﺳﻠﻄﻪاش را ﺑﻪ ِ
ﮐﻨﺪ ،در ﺳﺮاﺳﺮ اﯾﺮان ،از ﺟﻤﻠﻪ در ﻧﻮاﺣﯽ ﺷﻤﺎﻟﯽ ،ﺷﻤﺎل ﺷﺮﻗﯽ و ﺟـﻨـﻮب
ﮐﺸﻮر ﮔﺴﺘﺮش ﯾﺎﻓﺖ.
َ
ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ اﯾﺮان هﻤﭽﻮن َﺳﻠ ِﻒ ﺧﻮد ﺳﺎزﻣﺎن اﺟﺘﻤﺎﻋﯿﻮن-ﻋﺎﻣﯿﻮن
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ،ﺧﻮد را در ﺑـﺮاﺑـﺮ ﯾـﮏ رﺷـﺘـﻪ
ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﭘﺲ از ﺑﻨﯿﺎدﮔﺬاری و آﻏﺎز
ّ
ّ
ﺗﺤﻮلهﺎی ﺑﻐﺮﻧﺞ و ُﭘﺮاهﻤﯿﺖ در ﻣﻘﯿﺎس ﻣﻠﯽ دﯾﺪ .اﺟﺘﻤﺎﻋﯿﻮن-ﻋﺎﻣﯿﻮن در
آﻏﺎز ﭘﯿﺪاﯾﺶ ،ﺑﺎ ﺟﻮﺷﺶ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺳﺘﺮگ اﻧﻘﻼب ﻣﺸﺮوﻃﯿﺖ ﻣﻮاﺟﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ
در آن ﻧﻘﺶ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺳﺘﺎﯾﺶﺑﺮاﻧﮕﯿﺰ و ﺑﺮﺟﺴﺘﻪای ﺑﻪ دوش ﮔﺮﻓﺖ .ﺑﻪ هﻤﺎن
ﺣﯿﺎت ﺧﻮﯾﺶ ﺑﺎ ﻧﻬﻀﺖ اﻧﻘـﻼﺑـﯽ
ﺗﺮﺗﯿﺐ ،ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ اﯾﺮان ﻧﯿﺰ در آﻏﺎز
ﺳﻠﺴﻠﻪ ﭘﺎدﺷﺎهﯽ ﻗﺎﺟﺎر و ِ ٔ
ٔ
ﻣﺪاﺧﻠﻪ اﺳﺘﻌﻤﺎر روﺑـﺮو ﺷـﺪ .در
ﮔﯿﻼن ،ﺗﻐﯿﯿﺮ در
ّ
ﭼﻨﯿﻦ اوﺿﺎﻋﯽ ﺧﻄﯿﺮ و ﺣﺴﺎس ،ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ اﯾﺮان ﺑﻪ ﻣـﺜـﺎﺑـﻪ ﮔـﺮدان

ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﻮﯾﻨﯽ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﺟﻬﺎنﺑﯿﻨﯽ ﻋﻠﻤﯽ ،ﻣﺘﮑﯽ ﺑﻪ اﻧﺘﺮﻧـﺎﺳـﯿـﻮﻧـﺎﻟـﯿـﺴـﻢ و
هﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ،و ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﺳﺮﺷﺖ و ﺳﯿﻤﺎی اﻧﻘﻼﺑﯽ و ﻣـﺮدﻣـﯽاش ،ﺑـﺎ
ٔ
ﻃـﺒـﻘـﻪ
دﻓﺎع ﺑﯽﺧﺪﺷﻪ از ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺗﻮدههﺎی ﺗﻬﯽدﺳﺖ ﺷﻬﺮ و روﺳﺘﺎ ،ﺑـﻪوﯾـﮋه
هﻤﻪ دﺷﻮاریهﺎی ﻣﻮﺟﻮد ،ﺗﻮاﻧﺴـﺖ در ﻋـﺮﺻـﻪٔ
ﮐﺎرﮔﺮ ﻧﻮﭘﺪﯾﺪ اﯾﺮان ،ﺑﺎ وﺟﻮد ٔ
ﺳﯿﺎﺳﺖ و ِ ٔ
ﻣﺒﺎرزه ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ﻣﯿﻬﻦ ﻣﺎ ﻧﻘﺶ و ﻧﻔﻮذ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﻌﺘﺒﺮی ﺑـﻪ دﺳـﺖ
آورد.
ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ اﯾﺮان در ﻃﺮح و ُ
ﭘﯿﺸﺒ ِﺮد ﻣﻮﺿﻮعهﺎی ﺑـﻨـﯿـﺎدی و ﻣـﺒـﺮم
ٔ
ٔ
ٔ
ﻣﺴـﺌـﻠـﻪ اﺳـﺘـﻘـﻼل ﺳـﯿـﺎﺳـﯽ و
ﻣﺴﺌﻠﻪ ارﺿﯽ،
روز اﯾﺮان ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﺟﺎﻣﻌﻪ آن ِ
اﻗﺘﺼﺎدی ،ﺑﺮﻗﺮاری ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ و آزادیهﺎی دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿـﮏ،
رﺷـﺪ ﺻـﻨـﻌـﺘـﯽ و
ﺑﺮاﺑﺮی زﻧﺎن و ﻣﺮدان ،ﻣﺒﺎرزه ﺑﺮای ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ اﺟﺘـﻤـﺎﻋـﯽِ ،
ّ
ﺳﻨﺪ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻣﻌﺘﺒﺮ ،ﻧﺴﺒﺖ ﺑـﻪ
ﮐﺸﺎورزی ،و ﺗﺤﻮل ﻓﺮهﻨﮕﯽ ،ﺑﻪ ﮔﻮاهﯽ دههﺎ ِ
ﻧﻘﺶ ﭘﯿﺸﺎهﻨﮓ
دﯾﮕﺮ ﮔﺮدانهﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻧﺤﻠﻪهﺎی ﻓﮑﺮی-ﻧﻈﺮی ﻣﻌﺎﺻﺮ ِ
داﺷﺖ و ﺑﺮای ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮعهﺎﯾﯽ را ﺑﻪ روﺷﯽ ﻋﻠـﻤـﯽ ﻃـﺮح و
ﺑﺮای ﺣﻞوﻓﺼﻞ و ﺗﺤﻘﻖ آﻧﻬﺎ ﺑﻪﺷﮑﻠﯽ ﺧﺴﺘﮕﯽﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﻣـﺒـﺎرزه ﮐـﺮد .ﺑـﯽراه
ﻧﺨﻮاهﺪﺑﻮد اﮔﺮ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ اﯾﺮان ﺑﺮای ﻧـﺨـﺴـﺘـﯿـﻦ ﺑـﺎر
اﻧﺪﯾﺸﻪ َورزی ﻋﻠﻤﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ و ٔ
ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻋﻠﻤﯽ ﻣﺴﺎﺋﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ
ﺷﯿﻮه
ِ
ٔ
ﺣﯿﺎت ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺟﺎﻣـﻌـﻪ ﻣـﺎ
را در اﯾﺮان ﻣﻄﺮح و
ﻣﺘﺪاول ﮐﺮد و از آن ﭘﺲ ﺗﻤﺎم ِ
ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ هﻤﯿﻦ ٔ
اﺳﻠﻮب ﺗـﺤـﻠـﯿـﻞ ﻗـﺮار ﮔـﺮﻓـﺖ ،و ﺣـﺘـﯽ
و
اﻧﺪﯾﺸﻪ
ﺷﯿﻮه
ِ
اﺻﻄﻼﺣﺎت ﻧﻮﯾﻨﯽ ﮐﻪ ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ اﯾﺮان ﻣﻄﺮح ﮐﺮد ،ﺑﻪ ﻃﻮر ﮔﺴﺘﺮدهای
وارد ﻓﺮهﻨﮓ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﺪ.
ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ اﯾﺮان آﻏﺎزﮔﺮ ّ
ﺗﺤﻮﻟﯽ ﺑﺰرگ و ﻣﺘﺮﻗﯽ در ﻓﺮهﻨﮓ
ّ
ﻣﻠﯽ ﺑﻮدﻧﺪ .روزﻧﺎﻣﻪهﺎﯾﯽ هﻤﭽﻮن ﺣﻘﯿﻘﺖ ،اﻗـﺘـﺼـﺎد اﯾـﺮان ،ﮐـﺎر ،ﭘـﯿـﮑـﺎر،
ٔ
ﺳـﺘـﺎره
ﻧﺸﺮﯾﺎت ﻋﻠﻤﯽ-ﻧﻈﺮی ُﭘﺮﺑﺎری ﻣﺜﻞ
ﻣﺠﻠﻪهﺎﯾﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﺧﻠﻖ و ﺟﺮﻗﻪ ،و
ِ
ﻧﻘﺶ ﺳﺘـﺮگ و اﺛـﺮﮔـﺬار ﺣـﺰب
اﻧﮑﺎر
ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ
ﺳﺮخ و دﻧﯿﺎ ،هﻤﻪ و هﻤﻪ ﮔﻮاه
ِ
ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ اﯾﺮان در ّ
ﺗﺤﻮل ﮐﯿﻔﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻓﺮهﻨﮕﯽ اﯾﺮان اﺳـﺖ.
ﺑﯽدﻟﯿﻞ ﻧﺒﻮد ﮐﻪ ﺷﻤﺎری از ﺧﺒﺮهﺗﺮﯾﻦ و آﮔﺎهﺗﺮﯾﻦ روﺷـﻨـﻔـﮑـﺮان اﯾـﺮاﻧـﯽ در
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﻮد ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ اﻧﺪﯾﺸﻪهﺎی ﺣﺰب ّﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ اﯾﺮان ﻗـﺮار
دورههﺎﯾﯽ از
ِ
داﺷﺘﻨﺪ .ازﻣﯿﺎن آﻧﻬﺎ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪوﯾﮋه از ﺷﺨﺼﯿﺖهﺎی ﻣﻠﯽ ﻧﺎﻣـﺪاری ﻣـﺎﻧـﻨـﺪ
دهﺨﺪا ،ﻣﻠﮏاﻟﺸﻌﺮای ﺑﻬـﺎر ،و اﺳـﺘـﺎد ﺑـﻬـﻤـﻦﯾـﺎر )دهـﻘـﺎن( ﯾـﺎد ﮐـﺮد.
ﺣﯿﺎت ﺧﻮد ،ﺗـﺮوﯾـﺞ
از ﺟﻨﺒﻪهﺎی ﻣﻬﻢ
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ اﯾﺮان در ﻃﻮل ِ
ِ
ﺟﻬﺎنﺑﯿﻨﯽ ﻋﻠﻤﯽ و ﺧﺮدﮔﺮای ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ-ﻟﻨﯿﻨﯿﺴـﻢ ﺑـﻪ ﺷـﮑـﻞ ﻣـﻨـﻈـﻢ و
ﺳﺎزﻣﺎنﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﻓﻌﺎﻻن ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ اﯾﺮان ﺷﻌﻠﻪهﺎی ُﭘﺮﻓﺮوغ ﺗﺮوﯾﺞ و
ٔ
ﺟﺎﻣﻌـﻪ اﯾـﺮان روﺷـﻦ ﮐـﺮدﻧـﺪ و در
آﻣﻮزش اﯾﻦ ﺟﻬﺎنﺑﯿﻨﯽ دورانﺳﺎز را در
ٔ
ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت ﺧﻮد ﺑﻪ ﺗﺒﻠﯿﻎ و ﺗﺮوﯾﺞ ﺳﻪ ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪه آن ﯾﻌﻨـﯽ ﺳـﻮﺳـﯿـﺎﻟـﯿـﺴـﻢ
ِ
ٔ
ﻓﻠﺴﻔﻪ ﻣﺎﺗﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ دﯾﺎﻟﮑﺘﯿﮏ ﭘـﺮداﺧـﺘـﻨـﺪ .ﺣـﺰب
ﻋﻠﻤﯽ ،اﻗﺘﺼﺎد ﺳﯿﺎﺳﯽ ،و
ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ اﯾﺮان در اﯾﻦ راه ﺑﻪ ﮐﺎﻣﯿﺎﺑﯽهﺎی ﭼﺸﻢﮔﯿﺮی دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺖ.
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻧﻈﺮی ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ اﯾﺮان در ﺗﺮوﯾﺞ ﻣـﺎرﮐﺴـﯿـﺴـﻢ-
هﻤﭽﻨﯿﻦ،
ِ
ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﻓﺮاهﻢ آورد ﮐﻪ ﭼﻨﺪی ﺑﻌﺪ ﺣﺰب ٔ
ﺗﻮده اﯾﺮان ﺑـﺮ
ﻟﻨﯿﻨﯿﺴﻢ ﺑﺴﺘﺮ
ﺑﻨﯿﺎد آن ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﮐﺎر ﺗﺒﻠﯿﻐﯽ-ﺗﺮوﯾﺠﯽ-آﻣﻮزﺷـﯽ
ِ
ﺧﻮد را ﺑﻪ ﭘﯿﺶ ﺑﺒﺮد و ﺗﺎ هﻤﯿﻦ اﻣﺮوز در ﺗﺒﻠﯿﻎ و اداﻣﻪ در ﺻﻔﺤﻪ ٧

٧
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ٔ
وﯾﮋه ﻧﺎﻣﻪ ﯾﮑﺼﺪ ﺳﺎﻟﮕﯽ

ٔ
ٔ
اداﻣﮥ اﻋﻼﻣﯿﻪ ﮐﻤﯿﺘﻪﻣﺮﮐﺰی
ٔ
ﺟﺎﻣـﻌـﻪ اﯾـﺮان ﻓـﻌـﺎﻟـﯿـﺖهـﺎی
ﺗﺮوﯾﺞ اﯾﻦ ﺟﻬﺎنﺑﯿﻨﯽ و اﻧﻄﺒﺎق ﺧﻼق آن ﺑﺮ
ُﭘﺮﺛﻤﺮی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ٔ
ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ اﯾﺮان در زﻣﯿﻨﻪ رﺷﺪ آﮔﺎهـﯽ و ﺳـﺎزﻣـﺎندهـﯽ ﺟـﻨـﺒـﺶ
ﮔﺴﺘﺮش ٔ
ﯾﺎﺑﻨﺪه ﮐﺎرﮔﺮی و ﺳﻨﺪﯾﮑﺎﯾﯽ ﻧﯿﺰ ﻧﻘﺸﯽ ﺑﯽﺑﺪﯾﻞ و ﺗﻌﯿﯿﻦﮐـﻨـﻨـﺪه اﯾـﻔـﺎ
ﮐﺮد .ﻣﺸﺎرﮐﺖ در ﺗﺸﮑﯿﻞ اﺗﺤﺎدﯾﻪهﺎی ﮐﺎرﮔﺮی ،اﻓﺸﺎﻧﺪن ﺑﺬر آﮔﺎهﯽ ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ
ﭘﺮورش ﮔﺮوهﯽ از ﮐﺎدرهﺎی ﺣـﺰﺑـﯽ ﭘـﺮﺗـﻼش و
در ﻣﯿﺎن ﺗﻮدههﺎی ﮐﺎرﮔﺮ ،و ِ
ﺧـﺪﻣـﺎت
از
آن،
هـﺪاﯾـﺖ
و
ﮐـﺎرﮔـﺮی
ﻣـﺒـﺎرزات
ﻓﺪاﮐﺎر ﺑﺮای ﻣﺸﺎرﮐﺖ در
ِ
ﻓﺮاﻣﻮشﻧﺸﺪﻧﯽ و ﺑﺰرگ ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ اﯾﺮان اﺳﺖ .اﻋﺘﺼﺎب ﮐﺎرﮔﺮان ﻧﻔـﺖ
در ﺳﺎل  ،١٣٠٨اﻋﺘﺼﺎب ﮐﺎرﮔﺮان ﻧﺴﺎﺟﯽ اﺻﻔﻬﺎن در ﺳﺎل  ،١٣١٠اﻋﺘﺼﺎب
ﮐﺎرﮐﻨﺎن راهآهﻦ در ﺳﺎلهﺎی  ،١٣١١ – ١٣١٠ﮐﻪ هﺮ ﯾﮏ ﻓﺮازهﺎﯾﯽ ﻣـﻬـﻢ از
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﺴﺘﮕﯽﻧﺎﭘﺬﯾﺮ رزﻣـﻨـﺪﮔـﺎن
ﺗﺎرﯾﺦ ﺟﻨﺒﺶ ﮐﺎرﮔﺮی اﯾﺮان ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺣﺎﺻﻞ
ِ
ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ اﯾﺮان ﺑﻮد .در درون هﻤﯿﻦ ﻣﺒﺎرزات ﺑﻮد ﮐﻪ ﭼﻬﺮههﺎی ﻧﺎﻣـﺪار
و ﭘﯿﺶ ِﮐﺴﻮت ﺟﻨﺒﺶ ﮐﺎرﮔﺮی ﻣﯿﻬﻦ ﻣﺎ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ رﻓﻘﺎی ﮐﺎرﮔﺮ ﻣـﺒـﺎرز ﻣـﺮﺗﻀـﯽ
ﺣﺠﺎزی ،ﻋﻠﯽ اﻣﯿﺪ ،ﻣﺤﻤﺪ ﺗﻨﻬﺎ ،اﺳﺘﺎدﻋﻠﯽ ﺑﻨﺎ ،و ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﯽ ﮐـﺎوه ﭘـﺮورش
ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ.
ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ اﯾﺮان در ٔ
زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺮاﺑﺮی ﺣﻘﻮق زﻧﺎن و ﻣﺮدان ﻧﯿﺰ در ﺗـﺎرﯾـﺦ
ٔ
ﻣﺒﺎرزه ُﭘﺮﺷﻮر و درﺧﺸﺎﻧﯽ را در در
ﻣﻌﺎﺻﺮ ﻣﯿﻬﻦ ﻣﺎ ﭘﯿﺸﺎهﻨﮓ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺣﺰب
اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ در ﺟﺎﻣﻌﻪای ﻋﻘﺐ ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﺳﺎزﻣﺎن داد .اﻧـﺪﮐـﯽ ﭘـﺲ از
ٔ
ﮐﻨﮕﺮه ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ اﯾـﺮان در ﺷـﻬـﺮ رﺷـﺖ در ﺳـﺎل
ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ
ٔ
ﺟﻤﻌﯿﺖ ﭘﯿﮏ ﺳﻌﺎدت ﻧﺴﻮان ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺸـﺨـﺺ ﺑـﻪ دﺳـﺖ آوردن
،١٣٠٠
ِ
ﺣﻘﻮق ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺮای زﻧﺎن ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪ .در هﻤﯿﻦ ّاﯾﺎم ،در ﺗـﻬـﺮان
ﺟﻤﻌﯿﺖ ِﻧﺴﻮان ]زﻧﺎن[ وﻃﻦﺧﻮاه ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ هﺪف آن رﻓﻊ ﺣﺠﺎب و
ﻧﯿﺰ
ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ِﺧﺮاﻓﺎت ﺑﻮد .اﯾﻦ ﺗﺸﮑﻞ ٔ
ﻣﺠﻠﻪ ﺟﻬﺎن زﻧﺎن را ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽﺳﺎﺧـﺖ .ﺑـﻪ
ﮐﻮﺷﺶ زﻧﺎن ﻣﺒﺎرز اﯾﻦ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺮای ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر در روز  ٨ﻣﺎرس ،روز
ﺟﻬﺎﻧﯽ زن ،ﻧﻤﺎﯾﺶ دﺧﺘﺮ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺑﺎ هﺪاﯾﺖ ٔ
ﭼﻬﺮه ﺳﺘﺮگ ﻓـﺮهـﻨـﮕـﯽ ﮐﺸـﻮر
ٔ
ﻣﯿﺮزاده ﻋﺸﻘﯽ ﺑﻪ روی ﺻﺤﻨﻪ رﻓﺖ و ﺑﺎ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻓﺮاوان ﻣـﺮدم روﺑـﺮو
زﻧﺪهﯾﺎد
ٔ
ﺷﺪ .هﻤﭽﻨﯿﻦ ،در ﺷﻬﺮ اﺻﻔﻬﺎن اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﺻﻨﻔﯽ زﻧﺎن ،در ﺷﻬﺮ ﺷﯿﺮاز ﻣﺠﻤـﻊ
اﻧﻘﻼب زﻧﺎن ،و در ﺷﻬﺮ ﻗﺰوﯾﻦ اﻧﺠﻤﻦ ﻧﺴﻮان ﺳﺎزﻣﺎندهﯽ ﺷﺪ .در ٔ
هﻤﻪ اﯾـﻦ
ِ
ﺗﺸﮑﻞهﺎ و اﻧﺠﻤﻦهﺎ اﻋﻀﺎ و ﻓﻌﺎﻻن ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ اﯾﺮان ﺑﺎ ﻓﺪاﮐﺎری در راه
دﻓﺎع از ﺣﻘﻮق زﻧﺎن و ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺟﻬﻞ و ﺧﺮاﻓﻪ ﺣﻀﻮر و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ داﺷﺘﻨﺪ .از دل
ٔ
ﻣﺒﺎرزه درﺧﺸﺎن ،ﺷﻤﺎری از ﭘﯿﺶ ِﮐﺴﻮﺗﺎن ﺟﻨﺒﺶ زﻧﺎن ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﺷـﻤـﺲ
هﻤﯿﻦ
ﮐﺴﺎﯾﯽ ،ﺟﻤﯿﻠﻪ ﺻﺪﯾﻘﯽ ،روﺷﻨﮏ ﻧﻮعدوﺳﺖ ،ﻣﺤﺘﺮم اﺳﮑﻨﺪری ،و ﺳﮑـﯿـﻨـﻪ
ﺷﺒﺮﻧﮓ ﺑﺮآﻣﺪﻧﺪ.
ٔ
ٔ
ﮐـﯿـﻨـﻪ ارﺗـﺠـﺎع
ﻣﺒﺎرزه ﺧﺴﺘﮕﯽﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ اﯾﺮان از هﻤﺎن آﻏﺎز
ٔ
ﻧﯿﺮوهﺎی ﮐﻬﻨﻪﭘﺮﺳﺖ و واﭘﺲﮔﺮا را ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺖ .ﺑﯽدﻟﯿﻞ ﻧﺒﻮد ﮐـﻪ
اﯾﺮان و هﻤﻪ ّ
دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﺿﺪﻣﻠﯽ رﺿﺎﺧﺎن ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖهﺎی اﯾﺮان را دﺷـﻤـﻦ اﺻـﻠـﯽ ﺧـﻮد
ﻣﯽداﻧﺴﺖ و زﻧﺪانهﺎی رﺿﺎﺧﺎﻧﯽ هﺮﮔﺰ از ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖهﺎی اﯾﺮان ﺧﺎﻟﯽ ﻧﺒﻮد.
در ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ اﯾﺮان ﺷﺨﺼﯿﺖهﺎی ﺑﺮﺟﺴﺘﻪای ﻣﺒﺎرزه ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ هـﺮ
ﺧﺪﻣﺎت ارزﻧﺪهای ﺑﻪ ﻣﯿﻬﻦ و ﺟﻨﺒﺶ ﮐﺎرﮔﺮی ﮐﻤﻮﻧﯿـﺴـﺘـﯽ اﯾـﺮان
ﯾﮏ ﻣﺼﺪر
ِ
ﺑﻮدﻧﺪ .از آن ﻣﯿﺎن ﻣﯽﺗﻮان از ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻧﺎﻣﺪار اﻧﻘﻼب ﻣﺸﺮوﻃﯿﺖ ﺣﯿﺪرﺧـﺎن
ﻋﻤﻮ اوﻏﻠﻮ ،ﺳﯿﺮوس ﺑﻬﺮام ،آوﺗﯿﺲ ﻣﯿﮑﺎﺋﯿﻠﯿـﺎن )ﺳـﻠـﻄـﺎنزاده( ،اﺳـﺪاﻟـﻠـﻪ
ﻏﻔﺎرزاده ،ﮐﺮﯾﻢ ﻧﯿﮏﺑﯿﻦ ،ﮐﺎﻣﺮان آﻗﺎزاده ،ﻧﺼﺮاﻟﻠﻪ ﺷﯿﺦزاده ،ﺟﻌﻔﺮ ﭘﯿﺸﻪوری،
ّذره ،ﺣﺴﺎﺑﯽُ ،
ﻻدﺑﻦ اﺳﻔﻨﺪﯾﺎری )ﺑﺮادر ﻧﯿﻤﺎ ﯾـﻮﺷـﯿـﺞ( ،دﮐـﺘـﺮ ﺗـﻘـﯽ اراﻧـﯽ،
ﺳﺮهﻨﮓ ﺳﯿﺎﻣﮏ ،و ﻋﺒﺪاﻟﺼﻤﺪ ﮐﺎﻣﺒﺨﺶ ﻧﺎم ﺑﺮد .ﮐﺎرﮔﺮان ﭘﯿﺸﺮو و اﻋﻀـﺎ و
هﻮاداران ﺣﺰب ٔ
ﺗﻮده اﯾﺮان ﺣﻖ دارﻧﺪ ﺑﻪ ﺧﻮد ﺑﺒﺎﻟﻨﺪ ﮐﻪ ﯾـﮑـﯽ از ﻧـﺨـﺴـﺘـﯿـﻦ
ﮔﺮدانهﺎی ﺣﺰﺑﯽ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖ-ﻟﻨﯿﻨﯿﺴﺖ ﺟﻬﺎن در ﻣﯿـﻬـﻦ ﮐـﻬـﻦﺳـﺎل ﻣـﺎ
ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ٔ
هـﻤـﻪ
زﻧﺎن و ﻣﺮدان آزاده ،ﮐﺎرﮔﺮان ،دهﻘﺎﻧﺎن ،روﺷﻨﻔـﮑـﺮان ﻣـﺘـﺮﻗـﯽ ،و
ﻣﺒﺎرزان راه آزادی و ﺳﺮﺑﻠﻨﺪی ﻣﯿﻬﻦ
ﺑﻨﯿﺎدﮔﺬاری ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ اﯾﺮان ّ
ﺗﺤﻮﻟﯽ ﻣﻬﻢ ﺑﺎ اﺛﺮهﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﺪﮔﺎر در ﺗﺎرﯾـﺦ
ﻣﻌﺎﺻﺮ ﻣﯿﻬﻦ ﻣﺎ ﺑﻮد .ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ اﯾﺮان در ﺳﺮاﺳﺮ ﺣـﯿـﺎت ﮐـﻮﺗـﺎه ﺧـﻮد
ﮐﻮﺷﯿﺪ ﮐﻪ در ﮐﻨﺎر ﻃﺮح ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺑﻨﯿﺎدی و ٔ
ﻋﻤﺪه ﺟﺎﻣﻌﻪ ،راهﺣﻞ آن ﻣﺴﺎﺋﻞ را

ﻧﯿﺰ اراﺋﻪ ﮐﻨﺪ .ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ اﯾﺮان ﺑﻪ دﻻﯾﻞ ﻋﯿﻨﯽ و ذهﻨﯽ در اﯾﻦ راه ﺑـﺎ
ﭼﺎﻟﺶهﺎی ﻣﺘﻌﺪدی روﺑﺮو ﺑﻮد و در آﻏﺎز ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﻮد ،در ﺗﺸـﺨـﯿـﺺ و
ٔ
ﺟﺎﻣﻌﻪ اﯾﺮان ﮔﺎه دﭼﺎر ﺑﺮﺧﯽ اﺷﺘﺒﺎههﺎ ﻧﯿﺰ ﺷﺪ .ﺑﺎ وﺟﻮد
ارزﯾﺎﺑﯽ وﯾﮋﮔﯽهﺎی
اﯾﻦ ،ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖهﺎی اﯾﺮان ﺑﺎ ﺻﺪاﻗﺖ ﺗﻤﺎم ﻋﻤﻞ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺧﻮد را ﻧـﻘـﺪ و
ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﺎ ﺗﺼﺤﯿﺢ ﺳﯿﺎﺳﺖهﺎی ﺧﻮد ،ﮐﻮﺷﯿﺪﻧـﺪ ارزﯾـﺎﺑـﯽهـﺎﯾـﯽ
ٔ
ﺧﺼﻠـﺖ اﻧـﻘـﻼب
ﻋﺮﺻﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ داﺧﻠﯽ اراﺋﻪ ﮐﻨﻨﺪ .ﺗﻌﯿﯿﻦ
ّواﻗﻊﺑﯿﻨﺎﻧﻪ در
ِ
ﻣﻠﯽ-دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ اﯾﺮان ﮐﻪ ّدر اﻧﻘﻼب ﻣﺸﺮوﻃﯿﺖ ﻧﺎﺗﻤﺎم ﻣﺎﻧﺪ ،و ﺗـﻼش
ﺑﺮای اﺗﺤﺎد ﻋﻤﻞ ﻧﯿﺮوهﺎی ﻣﻠﯽ ،اﻧﻘﻼﺑﯽ ،و ﺿﺪاﺳﺘﺒﺪاد ﺑﺮ ٔ
ﭘﺎﯾﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪای

ﻣﺸﺘﺮک ،از زﻣﺮه ﮐﻮﺷﺶهﺎی ﻋﻠﻤﯽ-ﻧﻈﺮی و ﻋﻤﻠﯽ ﺣﺰب ﮐﻤـﻮﻧـﯿـﺴـﺖ
اﯾﺮان ﻃﯽ دوران ﺣﯿﺎت آن ﺑﻮد.
ﺳﺎز آن ﻣﻘﻄﻊ ﺗﺎرﯾـﺨـﯽ ﻣﺸـﺨـﺺ و
ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ روﯾﺪادهﺎی
ِ
ٔ
ﮐـﻨـﮕـﺮه
وﻇﺎﯾﻒ ﺣﺰب در ﺑﺮاﺑﺮ آن ،ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ اﯾﺮان ﭼﻨﺪ ﻣﺎه ﭘﺲ از
ٔ
اول ،در ﺟﺮﯾﺎن ﭘﻠﻨﻮم )ﻧﺸﺴﺖ(
ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻣﺮﮐﺰی ،ﺗﺼﻤـﯿـﻢهـﺎی ﺗـﺎرﯾـﺨـﯽ
ﻣﻬﻤﯽ ﮔﺮﻓﺖ .ﺣﯿﺪر ﻋﻤﻮاﻏﻠﻮ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻧﺎﻣﺪار اﻧﻘﻼب ﻣﺸﺮوﻃﯿﺖ را ﺑـﻪ
دﺑﯿﺮﮐﻠﯽ ﺣﺰب ﺑﺮﮔﺰﯾﺪ و ﺑﺮای ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖهﺎی اﺻـﻮﻟـﯽ ﻣـﻨـﻄـﺒـﻖ ﺑـﺎ
ٔ
ﻋﺮﺻﻪ ﺳﯿﺎﺳـﺖ داﺧـﻠـﯽ ،ﮔـﺎم
وﺿﻌﯿﺖ ﮐﺸﻮر و ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺗﻮازن ﻗﻮا در
هﺎی ﻋﻤﻠﯽ ﺳﺎزﻧﺪهای ﺑﺮداﺷﺖ .در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺳﻨﺪی ﺑﺎ ﻋﻨﻮان "ﺗـﺰهـﺎﯾـﯽ
ﭘﯿﺮاﻣﻮن وﺿﻌﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ-اﻗﺘﺼﺎدی اﯾﺮان و ﺗﺎﮐﺘﯿﮏ ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿـﺴـﺖ
اﯾﺮان" ﺗﻮﺳﻂ رهﺒﺮی وﻗﺖ ﺣﺰب ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﺪ .اﯾﻦ ﺳـﻨـﺪ ﮐـﻪ ﺑـﻪ ﺗـﺰهـﺎی
ٔ
ﮐﻤـﯿـﺘـﻪ ﻣـﺮﮐـﺰی
ﺣﯿﺪرﺧﺎن ﺷﻬﺮت ﯾﺎﻓﺘﻪ ،در ﻣﺎه دی  ١٣٠٠ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ
ٔ
وﻇﯿﻔﻪ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖهﺎی اﯾﺮان در آن دورهٔ
ﺣﺰب رﺳﯿﺪ .ﺗﺰهﺎی ﺣﯿﺪرﺧﺎن
ٔ
ﻣﺸﺨﺺ ﺗﺎرﯾﺨﯽ را در ﭼﺎرﭼﻮب هﻤﮑﺎری و اﺗﺤﺎدﻋﻤﻞ "هﻤﻪ ﻃﺒﻘـﺎت از
ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﺑﻮرژوازی ﻣﺘﻮﺳـﻂ ﺑـﺮای ﻣـﺒـﺎرزه ﻋـﻠـﯿـﻪ ﻗـﺎﺟـﺎرﯾـﻪ و
اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺖهﺎی ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ" ﺗﻌﯿﯿﻦ و ﯾﺎدآوری ﻣﯽﮐﺮد ﮐﻪ "ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧـﯿـﺴـﺖ
)ﻋﺪاﻟﺖ( ﺧﻮاهﺎن آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ رهـﺒـﺮان ﺳـﺮﺷـﻨـﺎس ﺟـﻨـﺒـﺶ
اﯾﺮان
ّ
آزادیﺑﺨﺶ ﻣﻠﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﯿﺮزا ﮐﻮﭼﮏﺧﺎن و اﻣﺜﺎل او هﻤﮑﺎری ﮐﻨـﺪ ".ﺑـﻪ
ٔ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻋـﻤـﻞ ﺣـﺰب
اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ،ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺰهﺎی ﺣﯿﺪرﺧﺎن ،ﮐﻪ در واﻗﻊ

اﯾﺮان اﺛﺮﺑﺨﺶﺗﺮ ﺷﺪ و ﻣﻨـﺎﺳـﺒـﺎت ﺑـﺎ
ﺑﻮد ،ﻓﻌﺎﻟﯿﺖهﺎی ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ّ
دﯾﮕﺮ ﮔﺮدانهﺎی ﺟﻨﺒﺶ آزادیﺑﺨﺶ ﻣﻠﯽ ﺑﺎزﺳﺎزی ﺷﺪ.
ٔ
اﯾﻦ ٔ
ﮔﯿﺮﻧﺪه ﺗﺠﺮﺑﻪهﺎﯾﯽ ﺑﺴـﯿـﺎر
دوره ﺣﯿﺎت ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ اﯾﺮان در ﺑﺮ
ٔ
آﻣﻮزﻧﺪه و ﻣﻬﻢ ﺑﺮای هﻤﻪ ﻧﯿﺮوهﺎی ﺗﺮﻗﯽﺧﻮاه ﻣﯿﻬﻦ ﻣﺎﺳﺖ .در هـﻤـﯿـﻦ
ّاﯾﺎم و در ﮐﻮران ﺣﻮادث ُﭘﺮﺷﺘﺎب ﺗﺎرﯾﺨﯽ ،ﺣﺰب ﮐـﻤـﻮﻧـﯿـﺴـﺖ اﯾـﺮان ﺑـﺎ
ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻐﺮﻧﺞ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﺎهﯿﺖ ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ رﺿـﺎﺧـﺎن
ﺳﺮﺷﺖ ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ و ﭼﻨﺪوﭼﻮن ﺣﮑـﻮﻣـﺖ
ﻣﻮاﺟﻪ ﺑﻮد .ﺣﺰب ﺑﺮای ﺑﺎزﺷﻨﺎﺳﯽ
ِ
رﺿﺎﺧﺎن ﮐﺎر ﻧﻈﺮی-ﻋﻠﻤﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ اﻧﺠﺎم داد.
ٔ
ﮐﻨﮕﺮه ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧـﯿـﺴـﺖ اﯾـﺮان،
ّدوﻣﯿﻦ
ٔ
ﮐﻨﮕﺮه اروﻣﯿﻪ ،در ﺳﺎل  ١٣٠۶در ﭘﺎﺳـﺦ ﺑـﻪ اداﻣﻪ در ﺻﻔﺤﻪ ٨

٨

ٔ
وﯾﮋه ﻧﺎﻣﻪ ﯾﮑﺼﺪ ﺳﺎﻟﮕﯽ

دوﺷﻨﺒﻪ  ١۶ﺗﯿﺮ ١٣٩٩

ٔ
ٔ
اداﻣﮥ اﻋﻼﻣﯿﻪ ﮐﻤﯿﺘﻪﻣﺮﮐﺰی
ٔ
ﻣﺒﺎزره ﺣﺰﺑﯽ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ و ﮐﻮﺷﯿﺪ راهﮑﺎرهـﺎی
ﺑﻬﺒﻮد
اﯾﻦ ﭼﺎﻟﺶهﺎ و ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ِ
ٔ
ّ
ّ
ﻋﻤﻠﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ اراﺋﻪ دهﺪ .ﮐﻨﮕﺮه دوم ﺣﺰب و ﻣﺼـﻮﺑـﻪهـﺎی آن در
اﻋﺘﻼی ﺟﻨﺒﺶ ﮐﺎرﮔﺮی و ﺳﻨﺪﯾﮑﺎﯾﯽ ﺑﻪوﯾﮋه درﻣﻨﺎﻃﻖ ﻧـﻔـﺘـﯽ ﺟـﻨـﻮب ،در
اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﻧﻘﺸﯽ ﺑﺰرگ داﺷﺖ.
ٔ
ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻮﻓﻖ ﺣﻀﻮر در ﻣـﯿـﺎن
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻨﻬﺎ ،ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ اﯾﺮان
ﺗﻮدههﺎی ﻣﺮدم و ﻣﺸﺎرﮐﺖ در ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺟﻤﻌﯿﺖهﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنهﺎی اﺟـﺘـﻤـﺎﻋـﯽ
ّ
ٔ
ٔ
ﺷﺎﯾﺴﺘـﻪ ﺗـﻮﺟـﻪ ﺟـﺪی اﺳـﺖ.
ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪ ﺧﻮد ﺛﺒﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻣﺘﺮﻗﯽ را در
هﻤﮑﺎری و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ در ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻓﺮهﻨﮓ رﺷﺖ ،اﻧـﺠـﻤـﻦ ﭘـﺮورش ﻗـﺰوﯾـﻦ،
ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻓﺮهﯿﺨﺖ ﺑﻨﺪر اﻧﺰﻟﯽ ،و ﻧﻤﻮﻧﻪهﺎی دﯾﮕﺮ ،از ﻓﺮازهﺎی ﺑﻪ ﯾﺎد ﻣﺎﻧـﺪﻧـﯽ
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ اﯾﺮان در ﻣﯿﺎن روﺷﻨﻔﮑﺮان و ﺟـﻮاﻧـﺎن و دهـﻘـﺎﻧـﺎن
ِ
اﺳﺖ.
ٔ
اﻋﻀﺎ ،هﻮاداران ،دوﺳﺘﺪاران ﺣﺰب ٔ
ﺗﻮده اﯾﺮان و هﻤﻪ ﻣﺒﺎرزان
راﺳﺘﯿﻦ راه رهﺎﯾﯽ زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن
ٔ
ﻣﺒﺎرزه ُﭘﺮﻓﺮاز و ﻧﺸﯿﺐ و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ُﭘﺮاﻓﺘﺨﺎر ﺣﺰب ﮐﻤـﻮﻧـﯿـﺴـﺖ
زﻧﺪﮔﯽ و
اﯾﺮان ،از ﻧﺎﮐﺎﻣﯽهﺎ و ﻟﻐﺰشهﺎ ﺗﻬﯽ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﻣﻌﯿﺎر و ﺷﺎﺧﺺ اﺻـﻠـﯽ
ٔ
ﻣﺒﺎرزه ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ اﯾﺮان ﻧﻪ اﯾﻦ ﻧﺎﮐﺎﻣﯽهﺎ و ﻟﻐﺰشهﺎ ﺑﻠـﮑـﻪ
ﺑﺮای ارزﯾﺎﺑﯽ
ٔ
ﺗﮑﺎن و ّ
ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ و ﻧﻈﺮیای اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺣﺰب در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣـﺎ
ﺗﺤﻮل
ِ
ﺳﻌﺎدت ﻣﺮدم و ﺳﺮﺑﻠﻨﺪی ﻣﯿﻬﻦ ﭘﺪﯾﺪ آورد.
ﺑﻪ ﺳﻮد ﺑﻬﺮوزی و
ِ
ٔ
ٔ
ٔ
ﺣﺰب ٔ
ﻣﺒﺎرزه ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿـﺴـﺖ
واﺳﻄﻪ
دهﻨﺪه ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و ﺑﯽ
ﺗﻮده اﯾﺮان اداﻣﻪ
اﯾﺮان اﺳﺖ .ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖهﺎی آزادﺷﺪه از زﻧﺪان رﺿﺎﺧﺎن در ﺑﻨﯿﺎدﮔﺬاری ﺣـﺰب
ﺗﻮده اﯾﺮان ﺳﻬﻤﯽ اﺳﺎﺳﯽ داﺷﺘﻨﺪ .ازاﯾﻦروﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺰب ٔ
ٔ
ﺗﻮده اﯾـﺮان ﺑـﻪﺣـﻖ
ّ
ٔ
ٔ
ﺧﻮد را اداﻣﻪدهﻨﺪه ﻣﺒﺎرزه ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ اﯾﺮان و وارث ﺳﻨﺖهﺎی آن ﺣـﺰب
ﻣﯽداﻧﺪ .ﺑﺮﺧﻼف ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت هﺪﻓﻤﻨﺪ ارﺗﺠﺎع و اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ﮐﻪ ﮐـﻮﺷـﯿـﺪهاﻧـﺪ و
ﻣﯽﮐﻮﺷﻨﺪ ﮐﻪ در ﺗﺎرﯾﺦ ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ اﯾﺮان ﺳﻔﺴﻄﻪ ﮐﻨﻨﺪ و اﯾـﻦ ﺣـﺰب را
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای از ﻧﯿﺮوهﺎ ،اﻓﺮاد ،و ﺟﺮﯾﺎنهﺎی ﻣﺘﻨﺎﻗﺾ و ﻧﺎهﻤﮕﻮن ﺟﻠﻮه دهﻨﺪ،
ٔ
ﻣﺒﺎرزه ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ﺑـﻮد
ﺗﺮدﯾﺪی ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ اﯾﺮان ﺣﺰﺑﯽ رزﻣﻨﺪه در
ٔ
ﺟﺎﻣﻌﻪ آن روز اﯾﺮان
و ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ آن ﻧﺎﺷﯽ از ﺿﺮورتهﺎ و ﻧﯿﺎزهﺎی
ﺑﻮد.
ﺑﻪ هﻤﯿﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ،ﺣﺰب ٔ
ﺗﻮده اﯾﺮان رﯾﺸﻪای ژرف در هﺴـﺘـﯽ ،ﺗـﺎرﯾـﺦ ،و
ٔ
ٔ
ﻣﺒﺎرزه ﮐﺎرﮔـﺮی
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺎ در ﻗﺮﯾﺐ ﺑﻪ  ٨٠ﺳﺎل اﺧﯿﺮ دارد .ﺗﺪاوم
ﺿﺮورتهﺎی
ٔ
و ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ اﯾﺮان در ﺳﻪ دوره ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺧﻮد ﺗﺎ اﻣﺮوز ،اﯾﻦ واﻗﻌﯿـﺖ را ﺗـﺄﯾـﯿـﺪ
ٔ
ﻣﯽﮐﻨﺪٔ .
ٔ
ﺻﺤﻨﻪ
ﻣﺒﺎرزه ﭘﯿﮕﯿﺮ و ﻧﻔﻮذ ﻣﻌﻨﻮی و اﻋﺘﺒﺎر ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺣﺰب ﻣﺎ در
اداﻣﻪ
ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان ﺗﺎ اﻣﺮوز ،ﺑﻪوﯾﮋه ﭘﺲ از ﺿﺮﺑﻪهﺎی ﻣﺮﮔﺒﺎر دو رژﯾﻢ ﺷﺎهﻨﺸﺎهـﯽ
و وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ ﺑﻪ ﺣﺰب در ﺗﻼش ﺑﺮای ﺣﺬف آن از ﻣﻌﺎدﻟﻪهﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾـﺮان
ٔ
ﺑﺎ هﻤﺪﺳﺘﯽ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ،ﺧﻮد ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﮔﻮاه ٔ
ﺟـﺎﻣـﻌـﻪ
رﯾﺸﻪ ژرف ﺗﺎرﯾﺨﯽ آن در
اﯾﺮان و ﺣﻘﺎﻧﯿﺖ راه ،اﻧﺪﯾﺸﻪ ،و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪهﺎی آن اﺳﺖ.
در ﺻﺪﻣﯿﻦ ﺳﺎﻟﮕﺮد ﺑﻨﯿﺎدﮔﺬاری ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ اﯾـﺮان ،ﻣـﺎ ﺗـﻮدهایهـﺎ،
وارﺛﺎن ّ
ﺳﻨﺖهﺎی اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ اﯾﺮان ،ﺑﺎ اﺗﮑﺎ ﺑﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪهـﺎی ﺻـﺪ
ٔ
هﻤﮑـﺎری
ﺳﺎﻟﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ﺟﻨﺒﺶ ﮐﺎرﮔﺮی و ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ اﯾﺮان ،ﭘﺮﭼﻢ اﺗﺤﺎد ﻋﻤﻞ و ٔ ّ
ٔ
هﻤﻪ ﻧﯿﺮوهﺎی راﺳﺘﯿﻦ ﻣﺪاﻓﻊ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﺮدم و ﻣﯿﻬﻦ ﺑﺮای ﮔﺬار ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﻠـﯽ-
ٔ
ّ
دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ ﺗﺤﻮل اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﭼﺎرﭼﻮب ﺟﺒﻬﻪ واﺣـﺪ ﺿـﺪدﯾـﮑـﺘـﺎﺗـﻮری را
هﻤﭽﻨﺎن ﺑﺮاﻓﺮاﺷﺘﻪ ﻧﮕﻪ ﻣﯽدارﯾﻢ و ﺑﻪ ﻣﺒﺎرزه در اﯾﻦ راه اداﻣﻪ ﻣﯽدهﯿﻢ.
ﻣﺎهـﯿـﺖ
روﺷﻦ
ِ
ﺣﯿﺎت ﭼﻬﺎر دهﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﮔﻮاه آﺷﮑﺎر و ِ
ﺿﺪﻣﺮدﻣﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﻣﯿﻬﻦ ﻣﺎﺳﺖ .ﺳﺎلهﺎ ﺳﺮﮐـﻮب و
ِ
ٔ
ﮐﻨﻨﺪه اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻨﺸﺄ ﻓﻘﺮ و ﻓﻼﮐﺖ و ﺳﺮﮐﻮب ﮐﻨﻮﻧﯽ
ﺧﻔﻘﺎن ﺗﺄﯾﯿﺪ
در اﯾﺮان“ ،ﻧﻈﺎم “ﺣﺎﮐﻢ و ﻧﻬﺎدهﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ آن هﺴﺘﻨﺪ .رژﯾﻢ وﻻﯾﺖ
ّ
ﺳﺪ اﺳﺎﺳﯽ راه ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﮐﺸﻮر و ﺑﺮﻗﺮاری ﺣﺎﮐﻤﯿﺘﯽ ﻣﺘﮑﯽ ﺑﻪ ٔ
اراده ﻣﺮدم
ﻓﻘﯿﻪ
اﺳﺖ ۴١ .ﺳﺎل ﭘﺲ از اﻧﻘﻼب ﺑﻬﻤﻦ ،و ﺑﻪ ﺷﮑـﺴـﺖ ﮐﺸـﺎﻧـﺪن آن ﺗـﻮﺳـﻂ
ٔ
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺎ ﺑﻪ ّ
ﺗﺤﻮﻟﯽ ﺑﻨﯿﺎدی ﺑـﺮای
ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ اﺳﻼمﮔﺮای اﻧﺤﺼﺎرﻃﻠﺐ ،اﮐﻨﻮن
ﺗﺄﻣﯿﻦ زﻧﺪﮔﯽ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ﺑﺮای اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻣﺮدم ،ﺑﻪوﯾﮋه ﮐﺎرﮔﺮان و زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن ﺷﻬﺮ
و روﺳﺘﺎ ﻧﯿﺎز دارد.

ﺗﻮده اﯾﺮان ﺑﺮ ٔ
ٔ
ﺣﺰب ٔ
ﮐﻨﮕﺮه ﺷﺸﻢ ﺧﻮد ﺑﺮای ﺑﺮونرﻓـﺖ
ﭘﺎﯾﻪ ﻣﺼﻮﺑﻪهﺎی
از اوﺿﺎع ﺑﺤﺮاﻧﯽ ﮐﻨﻮﻧﯽ و ﻣﺒﺎرزه ﭘﯿﺮوزﻣﻨﺪاﻧﻪ ﺑﺎ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﻣﺬهﺒﯽ ﺣﺎﮐﻢ،
اﺗﺤﺎد ﻋﻤﻞ ٔ
هﻤﻪ ﻧﯿﺮوهﺎی ﺗﺮﻗﯽﺧﻮاه و اﻧـﻘـﻼﺑـﯽ و آزادیﺧـﻮاه را ﮐـﻪ
ﺧﻮاهﺎن ﺑﺮﭼﯿﺪه ﺷﺪن اﺳﺘﺒﺪاد ﺣﺎﮐﻢ و ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﻣﺘﮑـﯽ ﺑـﻪ ارادهٔ
ﻣﺮدم هﺴﺘﻨﺪ ،راهﯽ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮای ﭘﯿﺮوزی در ﻣﺒﺎرزه ﻣﯽداﻧﺪ .ﺑﺪون رهـﺒـﺮی
ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﻌﺘﺒﺮ و ﻣﺆﺛﺮ و اﺗﺤﺎد ﻋﻤﻞ ﻓﺮاﮔﯿﺮ ﺑﺮ ٔ
ﭘﺎﯾﻪ ﺑـﺮﻧـﺎﻣـﻪای ﻣﺸـﺘـﺮک،
ﭘﯿﺮوزی در ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ اﺳﺘﺒﺪاد ﻣﺬهﺒﯽ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺴﯿـﺎر دﺷـﻮار ﺧـﻮاهـﺪ ﺑـﻮد.
ازاﯾﻦرو ،ﺣﺰب ﻣﺎ ﺑﻪ اﺗﮑﺎی ﺗﺠﺮﺑﻪهﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻣﺒﺎرزه در اﯾﺮان ،ﺗﺸـﮑـﯿـﻞ
ﺟﺒﻬﻪای ﮔﺴﺘﺮده و ﻓﺮاﮔﯿﺮ از ٔ
ﺿﺪاﺳﺘﺒﺪاد ،ﻣﯿﻬﻦدوﺳﺖ ،و
هﻤﻪ ﻧﯿﺮوهﺎی
ّ
آزادیﺧﻮاه را ﺑﺮای ﮔﺬار ﻣﻮﻓﻘﯿﺖآﻣﯿﺰ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﻠﯽ و دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ ّ
ﺗـﺤـﻮل
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻣﺆﺛﺮ ﻣﯽداﻧﺪ.
اﺻﻮل ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﯾﯽ و ﺳﯿﺎﺳﺖهﺎی ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺣﺰب ٔ
ﺗﻮده اﯾﺮان در ﻋﯿـﻦ ﺣـﺎل
ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺻﺪ ٔ
ٔ
ﺳﺎﻟﻪ ﺟﻨﺒﺶ ﮐﺎرﮔﺮی و ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ اﯾﺮان اﺳﺖ .آﻧﭽﻪ
ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ
ﺟﻨﺒﺶ ﻣﺮدﻣﯽ و ﺿﺪدﯾﮑﺘﺎﺗﻮری اﻣﺮوز ﻣﯿﻬﻦ ﻣﺎ ﺑﻪ آن ﻧـﯿـﺎز دارد اﺗـﺤـﺎد
ّ
ٔ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﻋﻤﻞ اﺛﺮﮔﺬار ﻧﯿﺮوهﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺟﺪی دارای ﭘﺎﯾﮕﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﺣﻮل
ِ
ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻣﺒﺎرزاﺗﯽ ﻣﺮدﻣﯽ ﻣﺸﺘﺮک اﺳﺖ .ازاﯾﻦروﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺰب ﻣﺎ هـﺪف
ٔ
ﻣﺮﺣﻠﻪﯾﯽ ﺧﻮد را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺟﺒﻬﻪ واﺣﺪ ﺿﺪدﯾﮑﺘﺎﺗﻮری و ﻃﺮد رژﯾـﻢ وﻻﯾـﺖ
ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﻠﯽ و دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ ﻣﯽداﻧﺪ و
ﻓﻘﯿﻪ و ﮔﺬار از ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ
ِ
در اﯾﻦ راه ﭘﯿﮑﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﺣﺰب ﻣﺎ در ﺻﺪﻣﯿﻦ ﺳﺎﻟﮕﺮد ﺑﻨﯿﺎدﮔﺬاری ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿـﺴـﺖ اﯾـﺮان ،در
ٔ
ﮐﻨﮕﺮه ﺧﻮد اﺳﺖ .ﺑﺮﮔﺰاری اﯾﻦ ﮐﻨﮕﺮه ﺑﺎ ﺣﻀـﻮر
ﺗﺪارک ﺑﺮﮔﺰاری هﻔﺘﻤﯿﻦ
رزم
ﺗـﺪاوم
ﺿـﺎﻣـﻦ
و
ﻧﺸﺎﻧﻪ
ﺣﺰب
دوﺳﺘﺪاران
و
ﻓﻌﺎل اﻋﻀﺎ ،هﻮاداران،
ِٔ
ﻃـﺒـﻘـﻪ
ُﭘﺮﺷﻮر ﺟﻨﺒﺶ ﮐﺎرﮔﺮی-ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ و ﺗﻼش ﭘﯿﮕﯿﺮ ﺣﺰب ﻣـﺪاﻓـﻊ
ﮐﺎرﮔﺮ اﯾﺮان ،ﺣﺰب ﺗﻮده اﯾﺮان ،ﺑﺮای ٔ
اراﺋﻪ راهﮑﺎرهﺎی ﻋﻤﻠﯽ ﻣﺘﻨﺎﺳـﺐ ﺑـﺎ
هﺪف رﺳﯿﺪن ﺑﻪ اﺳﺘﻘﻼل ،ﻋﺪاﻟـﺖ اﺟـﺘـﻤـﺎﻋـﯽ،
ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﺎص ﻟﺤﻈﻪ ﺑﺎ ِ
ﺣﻘﻮق و آزادیهﺎی دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ ﻓﺮدی و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،و در هﻢ ﺷﮑﺴﺘـﻦ و
ﺑﺮﭼﯿﺪن اﺳﺘﺒﺪاد ﻣﺬهﺒﯽ ﺣﺎﮐﻢ اﺳﺖ.
ٔ
ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻣﺮﮐﺰی ﺣﺰب ٔ
ﺗﻮده اﯾﺮان ﺻﺪﻣﯿﻦ ﺳﺎﻟﮕﺮد ﺑـﻨـﯿـﺎدﮔـﺬاری ﺣـﺰب
هﻤﻪ اﻋﻀﺎ ،هﻮاداران ،و دوﺳﺘﺪاران ﺣﺰب و هـﻤـﻪٔ
ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ اﯾﺮان را ﺑﻪ ٔ
ﻣﺪاﻓﻌﺎن ﺣﻘﻮق ﻣﺮدم و ٔ
ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ و دﯾـﮕـﺮ زﺣـﻤـﺘـﮑـﺸـﺎن ﺷـﺎدﺑـﺎش
ٔ
ﺗـﺎﺑـﻨـﺎک
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ .در ﺻﺪﻣﯿﻦ ﺳﺎﻟﮕﺮد ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ اﯾﺮان ،ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮه
ِ
هﻤﻪ ﻣﺒﺎرزان ﺟﻨﺒﺶ ﮐﺎرﮔﺮی و ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ اﯾﺮان و ٔ
ٔ
هﻤﻪ رزﻣﻨﺪﮔﺎن ﻓﺪاﮐﺎر
ٔ
ﺟﻨﺒﺶ آزادیﺧﻮاهﺎﻧﻪ ﻣﯿﻬﻦ و ﺑﻪ ﺗﻤﺎم ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﺎن ﺑﻨﺎم و ﮔﻤـﻨـﺎم ﺟـﻨـﺒـﺶ

درود ﻣﯽﻓﺮﺳﺘﯿﻢ.
ﻓﺮﺧﻨﺪه ﺑﺎد ﺻﺪﻣﯿﻦ ﺳﺎﻟﮕﺮد ﺑﻨﯿﺎدﮔﺬاری ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ اﯾﺮان!
زﻧﺪه ﺑﺎد ﺣﺰب ٔ
ﺗﻮده اﯾﺮان ،ﺣﺰب ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ اﯾﺮان ،اداﻣﻪدهﻨﺪه و وارث
ٔ
ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ اﯾﺮان!
ٔ
ﭘﯿﺮوز ﺑﺎد ﻣﺒﺎرزه ﻣﺮدم اﯾﺮان ﺑﺮﺿﺪ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﻣﺬهﺒﯽ و ﺑﺮای ﻃﺮد رژﯾـﻢ
وﻻﯾﺖﻓﻘﯿﻪ!
درود آﺗﺸﯿﻦ ﺑﻪ ﺟﻨﺒﺶ ﮐﺎرﮔﺮی و ﺳﻨﺪﯾﮑﺎﯾﯽ اﯾﺮان ﮐﻪ در اوﺿﺎع دﺷـﻮار
ٔ
ﻣﺪاﺧﻠﻪ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ﻣﺒﺎرزه ﻣﯽ ﮐﻨﺪ!
ﮐﻨﻮﻧﯽ ﻋﻠﯿﻪ اﺳﺘﺒﺪاد و
درود ُﭘﺮﺷﻮر ﺑﻪ زﻧﺎن ،ﺟﻮاﻧﺎن و داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻣﺒﺎرز ﮐﻪ ﺑﺮای ﮐﺴﺐ ﺣﻘـﻮق
و آزادیهﺎی دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ و رهﺎﯾﯽ ﻣﯿﻬﻦ از ﭼﻨﮕﺎل دﯾـﮑـﺘـﺎﺗـﻮری وﻻﯾـﯽ
ﻣﯽرزﻣﻨﺪ!
ّ
درود و اﻓﺘﺨﺎر ﺑﺮ ٔ
هﻤﻪ ﻧﯿﺮوهﺎی راﺳﺘـﯿـﻦ ﭼـﭗ ،ﻣـﻠـﯽ ،آزادیﺧـﻮاه،
دوﺳﺖ اﯾﺮان ﮐﻪ ﻋﻠﯿﻪ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﻣـﺬهـﺒـﯽ ﺣـﺎﮐـﻢ،
ﺗﺮﻗﯽﺧﻮاه ،و ﻣﯿﻬﻦ ِ
ٔ
ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﺧﺎرﺟﯽ ﻣﺒﺎرزه ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ!
ﺗﺤﺮﯾﻢهﺎی اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ،و
ﭘﯿﺶ ﺑﻪ ﺳﻮی اﺗﺤﺎد ٔ
هﻤﻪ ﻧﯿﺮوهﺎی ﺗﺮﻗﯽﺧﻮاه ،اﻧﻘﻼﺑﯽ ،و آزادیﺧـﻮاه
اﯾﺮان در ٔ
ﺟﺒﻬﻪ واﺣﺪ ﺿﺪ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﺑﺮای آزادی ،ﺻـﻠـﺢ ،اﺳـﺘـﻘـﻼل،
ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،و ﻃﺮد رژﯾﻢ وﻻﯾﺖﻓﻘﯿﻪ!
ٔ
ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻣﺮﮐﺰی ﺣﺰب ٔ
ﺗﻮده اﯾﺮان
 ١ﺗﯿﺮ ١٣٩٩

٩

دوﺷﻨﺒﻪ  ١۶ﺗﯿﺮ ١٣٩٩

ٔ
وﯾﮋه ﻧﺎﻣﻪ ﯾﮑﺼﺪ ﺳﺎﻟﮕﯽ

ٔ
ﮔﺰﯾﺪه هﺎﯾﯽ از ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ

رﻓﯿﻖ ﻋﻠﯽ ﺧﺎوری ﺑﺎ
ٔ
»ﻧﺎﻣﻪ ﻣﺮدم« ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ

ﺻﺪﻣﯿﻦ ﺳﺎﻟﮕﺮد ﺑﯿﻨﺎدﮔﺬاری
ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ اﯾﺮان

ٔ
ﻧﺎﻣﻪ ﻣﺮدم:رﻓﯿﻖ ﮔﺮاﻣﯽ ﺧﺎوری ﺑﺎ ﺗﺸﮑﺮ ﻓﺮاوان از اﯾﻨﮑﻪ دﻋﻮت ﻣـﺎ
را ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﯿﺪ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻧﺸﺴﺖ وﺳﯿﻊ ﮐـﻤـﯿـﺘـﻪٔ
ٔﻣﺮﮐﺰی ﺣﺰب در اﺳﻔﻨﺪﻣﺎه  ١٣٩٨ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺖ ﺗﺎ ﺻﺪﻣـﯿـﻦ ﺳـﺎﻟـﮕـﺮد
ﺗﺎﺳﯿﺲ ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ اﯾﺮان و ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ ﺳﺪه ﺟﻨﺒﺶ ﮐـﺎرﮔـﺮی و
ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ اﯾﺮان را ﮔﺮاﻣﯽ ﺑﺪارد ،اﺟﺎزه ﺑﺪهﯿﺪ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺳﺆالﻣﺎن را در
ٔ
درﺑﺎره اهﻤﯿﺖ و ﻧـﻘـﺶ ﺟـﻨـﺒـﺶ
اﯾﻦ ﮔﻔﺖوﮔﻮ ﺑﺎ ﺟﻮﯾﺎ ﺷﺪن ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ
ﮐﺎرﮔﺮی و ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ اﯾﺮان و ﻣﺒﺎرزه ﺻﺪﺳﺎﻟﻪ آن در ﻣـﯿـﻬـﻦﻣـﺎن آﻏـﺎز
ﮐﻨﯿﻢ.
رﻓﯿﻖ ﺧﺎوری :ﺑﺎ ﺗﺸﮑﺮ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ از رﻓﻘﺎی ﺗﺤﺮﯾﺮﯾﻪ ٔ
"ﻧﺎﻣﻪ ﻣـﺮدم" ،در
ﻃﻮل هﺸﺖ دهﻪ اﺧﯿﺮ ﻣﻄﺎﻟﺐ زﯾﺎدی در ﻣﻮرد ﺗﺎرﯾﺦ ﺟﻨـﺒـﺶ ﮐـﺎرﮔـﺮی
اﯾﺮان از ﺳﻮی ﺣﺰب ﻣﺎ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﮐﺎرهﺎی ﭘﺮﺑـﺎر ﺗـﺤـﻘـﯿـﻘـﺎﺗـﯽ
داﻧﺸﻤﻨﺪان ﺣﺰب ﻣﺎ ،ازﺟﻤﻠﻪ رﻓﯿﻖ ﺟﺎنﺑﺎﺧﺘﻪ ﻋﺒﺪاﻟﺤﺴﯿـﻦ آ ﮔـﺎهـﯽ و
ﭘﯿﺶ از آن در ﮐﺘﺎب رﻓﯿﻖ ﻓﻘﯿﺪ ﮐﺎﻣﺒﺨﺶ و هـﻤـﭽـﻨـﯿـﻦ ﮐـﺎر ﺑﺴـﯿـﺎر
ٔ
درﺑـﺎره اﻧـﻘـﻼب
ارزﺷﻤﻨﺪ رﻓﯿﻖ ﺟﺎنﺑﺎﺧﺘﻪ رﺣﻤﺎن هﺎﺗﻔﯽ )ﻣـﻬـﺮﮔـﺎن(
ﻣﺸﺮوﻃﯿﺖ و ﻣﻄﺎﻟﺐ دﯾﮕﺮی ﮐﻪ ﺣﺰب ﻣﺎ در ﻧﺰدﯾـﮏ ﺑـﻪ هﺸـﺖ دهـﻪ
ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ ازﺟﻤﻠﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ و ارزﺷـﻤـﻨـﺪی
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺴﻞ ﺟﻮان ٔ
ﺗﺸﻨﻪ ﻓﺮاﮔﯿﺮی ﺗﺎرﯾﺦ ﺟﻨﺒﺶ ﮐﺎرﮔﺮی و ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘـﯽ
ﻣﯿﻬﻦ ﻣﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ آنهﺎ رﺟـﻮع ﮐـﻨـﺪ .درﺑـﺎره ﻧـﻔـﻮذ اﻧـﺪﯾﺸـﻪهـﺎی
ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺘﯽ در اﯾﺮان ﺑﺎﯾﺪ اﺷﺎره ﮐﺮد ﮐﻪ ٔ
زﻣﯿﻨﻪ اﯾـﻦ اﻣـﺮ ﺑـﻪ ﭘـﯿـﺶ از
ﺗﺄﺳﯿـﺲ ﺣـﺰب ﮐـﻤـﻮﻧـﯿـﺴـﺖ اﯾـﺮان و ﺑـﻪ ﻧﻀـﺞﮔـﯿـﺮی ﺟـﻨـﺒـﺶ
ﺳﻮﺳﯿﺎلدﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ و ﭘﯿﺪاﯾﯽ و رﺷﺪ رواﺑﻂ ﺳـﺮﻣـﺎﯾـﻪداری در اﯾـﺮان و
ﭘﺎﮔﯿﺮی ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ ﺑﺮﻣﯽﮔﺮدد .هﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ رﻓﯿﻖ آ ﮔﺎهﯽ در ﮐـﺘـﺎب
"ﺗﺎرﯾﺦ اﺣـﺰاب اﯾـﺮان" ًﻧـﯿـﺰ اﺷـﺎره ﮐـﺮده اﺳـﺖ" ،اﺟـﺘـﻤـﺎﻋـﯿـﻮن-
ﻋﺎﻣﯿﻮن" اوﻟﯿﻦ ﺣﺰب ﻧﺴﺒﺘﺎ ﻣﺘﺸﮑـﻞ در اﯾـﺮان ﺑـﻮد ﮐـﻪ در اﻧـﻘـﻼب
ﻣﺸﺮوﻃﯿﺖ از  ١٢٨۴ﺗﺎ  ١٢٩٠ﻧﻘﺶ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪای اﯾﻔﺎ ﮐﺮد .در اﯾﻦ زﻣﯿـﻨـﻪ
ٔ
درﺑﺎره ﺣﯿﺪرﺧﺎن ﻋﻤﻮاوﻏﻠﯽ و ﻧـﻘـﺶ
هﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺑﺴﯿﺎری
ٔ
ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ او در ﭘﯿﺮوزی اﻧﻘﻼب ﻣﺸﺮوﻃﯿﺖ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳـﺖ ﮐـﻪ
وﯾﮋه و
ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ ﺗﮑﺮار آنهﺎ در اﯾﻨﺠﺎ ﻧﯿﺴﺖ .اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻪﺟﺰ ﺣﯿﺪرﺧﺎن ﻋﻤـﻮاوﻏـﻠـﯽ
در اﯾﻦ دوران ﭼﻬﺮههﺎی درﺧﺸﺎن دﯾﮕﺮی ﻣﺜﻞ ﻋﻠﯽ ﻣﺴـﯿـﻮ ،ﮐـﺎﻣـﺮان
آﻗﺎزاده ،ﺳﻠﻄﺎنزاده ،ﺳﯿﺮوس ﺑﻬﺮام ،ﻧﯿﮏﺑﯿﻦ ،و ﻏﻔﺎرزاده هﻢ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ
هﺮﯾﮏ ﻧﻘﺶ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪای در ﺳﺎزﻣﺎندهﯽ ﺟﻨﺒﺶ ﮐﺎرﮔﺮی و ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘـﯽ
در اﯾﺮان اﯾﻔﺎ ﮐﺮدﻧﺪ .اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ هﻢ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗـﺤـﻮﻻت
در اﯾﺮان درﺣﺎﻟﯽ ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ در هﻤﺴﺎﯾﮕﯽ ﻣﺎ اﻧﻘـﻼب ﮐـﺒـﯿـﺮ
ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ اﮐﺘﺒﺮ ،ﺑﻪرهﺒﺮی ﻟﻨـﯿـﻦ ،درﺣـﺎل ﺷـﮑـﻞﮔـﯿـﺮی ﺑـﻮد و
ﺑﻠﺸﻮﯾﮏهﺎی روﺳﯿﻪ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ در رﺳﺎﻧﺪن ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺳﯿﺎﺳﯽ -ﻧـﻈـﺮی

روﺷﻨﮕﺮ ﺑﻪ ﻣﯿﻬﻦ ﻣﺎ و ﻣﺒﺎرزاﻧﺶ داﺷﺘﻨﺪ.
درواﻗﻊ ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ اﯾﺮان در ﺗﯿﺮﻣﺎه  ،١٢٩٩ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑـﻪهـﻢ
ﭘﯿﻮﺳﺘﻦ ﺟﺮﯾﺎنهﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﻮﺳﯿﺎلدﻣﻮﮐﺮاﺳـﯽ اﻧـﻘـﻼﺑـﯽ در اﯾـﺮان
ازﺟﻤﻠﻪ ﺣﺰب ﻋﺪاﻟﺖ و هﻤﺖ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺑﻮد ،و ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺄﮐـﯿـﺪ ﮐـﺮد ﮐـﻪ ﺑـﺎ
ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ اﯾﺮان در ﺻﺪ ﺳﺎل ﭘـﯿـﺶ ﻓﺼـﻞ ﻧـﻮﯾـﻨـﯽ در
ٔ
ﻣﺒﺎرزه ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ و زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن ﻣﯿﻬﻦ
ﺟﻨﺒﺶ رهﺎﯾﯽﺑﺨﺶ ﻣﻠﯽ اﯾﺮان و
ﻣﺎ ﮔﺸﻮده ﺷﺪ ﮐﻪ ﺛﻤﺮات آن ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤـﯽ در دﮔـﺮﮔـﻮن ﺷـﺪن رواﺑـﻂ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ در اﯾﺮان داﺷﺖ .ﮐﻤﮏ ﮐﻮﻣﻨﯿﺴﺖ هـﺎ ﺑـﺮای ﺑـﻪراه
اﻧﺪاﺧﺘﻦ اﺗﺤﺎدﯾﻪهﺎی ﮐﺎرﮔﺮی در ﺗـﻬـﺮان و ﺷـﻬـﺮهـﺎی ﻣـﺨـﺘـﻠـﻒ و
ٔ
ﻣﺒﺎرزه ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ ﺧﯿﻠﯽ زود ارﺗﺠﺎع ﺣﺎﮐﻢ ﺑـﺮ ﮐﺸـﻮر را
ﺳﺎزﻣﺎنﯾﺎﻓﺘﮕﯽ
ﺑﻪهﺮاس اﻧﺪاﺧﺖ ،و ﭘﺲ از ﺗﺤﮑﯿﻢ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری رﺿﺎﺧﺎن در ﺳﺎل ،١٣٠۴
ﻓﺸﺎر ﺑﺮ ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ اﯾـﺮان و ﻓـﻌـﺎﻟـﯿـﺖهـﺎی آن ﺗﺸـﺪﯾـﺪ ﺷـﺪ.
ﺳﺎزﻣﺎندهﯽ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ اﻋﺘﺼﺎب ﺑﺰرگ ﮐﺎرﮔﺮان ﻧـﻔـﺖ اﯾـﺮان ﺑـﺮ ﺿـﺪ
اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ اﻧﮕﻠﯿﺲ و ﺣﮑﻮﻣﺖ رﺿﺎﺷﺎه در ﺳـﺎل  ،١٣٠٨ارﺗـﺠـﺎع را
ﻣﺼﻤﻢ ﮐﺮد ﺗﺎ از اداﻣﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖهﺎی ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﺟـﻠـﻮﮔـﯿـﺮی ﮐـﻨـﺪ.
ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻗﺎﻧﻮن "ﺳﯿﺎه" ﺿﺪ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ ﺑﻪوﺳﯿﻠﻪ ﺣﮑﻮﻣـﺖ رﺿـﺎﺷـﺎه ،در
ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای ﻣﻠﯽ در  ١٠ﺧﺮدادﻣﺎه  ،١٣١٠ﺑـﻪ ﻏـﯿـﺮﻗـﺎﻧـﻮﻧـﯽ ﺷـﺪن
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖهﺎی ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ در اﯾﺮان و ﯾﻮرش ﮔﺴﺘـﺮده ﺑـﻪ رهـﺒـﺮی ﺣـﺰب
ازﺟـﻤـﻠـﻪ
ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ اﯾﺮان و دﺳﺘﮕﯿﺮی ﺷﻤﺎر زﯾﺎدی از ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖهـﺎ و
ً
رﻓﯿﻖ ﻗﻬﺮﻣﺎن دﮐﺘﺮ اراﻧﯽ ﻣﻨﺠﺮ ﺷﺪ ﮐﻪ او هﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ ﻣﯽداﻧﯿﺪ ﺑﻌﺪا در
زﻧﺪان رﺿﺎﺷﺎه ﺑﻪﻗﺘﻞ رﺳﯿﺪ.
ٔ
ٔ
درﺑﺎره دﮐﺘﺮ اراﻧﯽ و ﯾـﺎراﻧـﺶ در زﻧـﺪان و
ﻧﺎﻣﻪ ﻣﺮدم:رﻓﯿﻖ ﺧﺎوری
ٔ
درﺑﺎره  ۵٣ﻧﻔﺮ ﻣﻄﺎﻟﺐ زﯾﺎدی ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ و در ﭘـﯽ آزادی
ازﺟﻤﻠﻪ
ٔ
ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖهﺎ از زﻧﺪان ﺑﻮد ﮐﻪ ﺣﺰب ﺗﻮده اﯾﺮان در ﻣﻬﺮﻣﺎه  ١٣٢٠ﺗﺄﺳﯿﺲ
ٔ
درﺑﺎره ﻧﻘﺶ  ۵٣ﻧﻔﺮ در ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی ﺣـﺰب ﮐـﻤـﯽ
ﺷﺪ .اﮔﺮ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ
ﺗﻮﺿﯿﺢ ﺑﺪهﯿﺪ
رﻓﯿﻖ ﺧﺎوری :هﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ اﺷﺎره ﮐﺮدﯾﺪ ﺑﺎ آزاد ﺷﺪن  ۵٣ﻧـﻔـﺮ از
زﻧﺪان و ﺳﻘﻮط ﺣﮑﻮﻣﺖ رﺿﺎﺷﺎه زﻣﯿﻨﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑـﺮای ﻓـﻌـﺎﻟـﯿـﺖهـﺎی
ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻓﺮاهﻢ ﺷﺪ و ﺣﺰب ٔ
ﺗﻮده اﯾﺮان ﺑﻪهﻤﺖ زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ آزاد ﺷﺪه
از زﻧﺪان و هﻤﭽﻨﯿﻦ ﺷﺨﺼﯿﺖهﺎی آزادیﺧﻮاهﯽ هﻤﭽـﻮن ﺳـﻠـﯿـﻤـﺎن
ﻣﯿﺮزای اﺳﮑﻨﺪری ﭘﺎﯾﻪﮔﺬاری ﺷﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﻻزم ﺑﻪﺗﺬﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ٔ
هﻤـﻪ ۵٣
ً
ً
ﻧﻔﺮ ﻓﻮرا ﺑﻪ ﺣﺰب ﻧﭙﯿﻮﺳﺘﻨﺪ .ﻣﺜﻼ در ﺧﺎﻃﺮات اﻧﻮر ﺧﺎﻣﻪای ﻣـﯽﺗـﻮاﻧـﯿـﺪ
ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ ﮐﻪ او در ﺳﺎل  ،١٣٢٢ﯾﻌﻨﯽ دو ﺳﺎل ﭘﺲ از ﺗـﺄﺳـﯿـﺲ ﺑـﻪ ﺣـﺰب
ﭘﯿﻮﺳﺖ.
اداﻣﻪ در ﺻﻔﺤﻪ ١٠

١٠

دوﺷﻨﺒﻪ  ١۶ﺗﯿﺮ ١٣٩٩

ٔ
وﯾﮋه ﻧﺎﻣﻪ ﯾﮑﺼﺪ ﺳﺎﻟﮕﯽ

اداﻣﮥ ﮔﺰﯾﺪه هﺎﯾﯽ از ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ رﻓﯿﻖ ﺧﺎوری
ٔ
ﻧﺎﻣﻪ ﻣﺮدم:رﻓﯿﻖ ﺧﺎوری ﺷﻤﺎ آن وﻗﺖ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل داﺷﺘـﯿـﺪ و آﯾـﺎ ﺑـﺎ
هﯿﭻﮐﺪام از  ۵٣ﻧﻔﺮ ﺗﻤﺎس ﯾﺎ دﯾﺪاری داﺷﺘﯿﺪ؟
رﻓﯿﻖ ﺧﺎوری :ﻣﻦ ًﻣﺘﻮﻟﺪ  ١٣٠٢هﺴﺘﻢ و ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﻪ هـﻨـﮕـﺎم ﺗـﻮﻟـﺪ
ﺣﺰب ،ﺟﻮاﻧﯽ ﺑﻮدم ﻋﻤﯿﻘﺎ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ اﻧﺪﯾﺸﻪهﺎی ﻣﺘﺮﻗـﯽ و در ﻣﺸـﻬـﺪ
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽﮐﺮدم .ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﯾﺎدم هﺴﺖ ﺑﻌﺪ از ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺣﺰب ﺷﻤـﺎری از
اﻋﻀﺎی  ۵٣ﻧﻔﺮ ﺑﻪﺧﺎﻃﺮ ﺗﺠﺮﺑﻪ و ﺳﻮاد ﺳﯿﺎﺳﯽای ﮐـﻪ داﺷـﺘـﻨـﺪ ﺑـﺮای
ﺳﺎزﻣﺎندهﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖهﺎی ﺣﺰب ﺑﻪ اﺳﺘﺎنهﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻋـﺰام ﺷـﺪﻧـﺪ.
ﻣﺤﻤﻮد ﺑﻘﺮاﻃﯽ ﮐﻪ از اﻋﻀﺎی  ۵٣ﻧﻔﺮ ﺑﻮد ﺑﺮای ﺳﺎزﻣﺎندهﯽ ﺣـﺰب ﺑـﻪ
ﺧﺮاﺳﺎن آﻣﺪ و ﮐﻤﯿﺘﻪ اﯾﺎﻟﺘﯽ ﺧﺮاﺳﺎن را اﯾﺠﺎد ﮐﺮد .در اﺑﺘـﺪای ﮐـﺎر ﻣـﻦ
ﯾﺎدم هﺴﺖ ﮐﻪ ﺗﻮدهایهﺎ دﮐﻪ ﮐﻮﭼﮑﯽ ﮐﻪ ﺷﺒﯿﻪ ﯾﮏ دﮐﺎن ﮐﻮﭼﮏ ﺑـﻮد
را ﺑﺮای ﺑﻘﺮاﻃﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ او در آﻧﺠﺎ هﻢ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﺮد و هـﻢ ﮐـﺎر
ﻋﺒﺪاﻟﺮﺳﻮل ﺧـﺎوری هـﻢ از ﻓـﻌـﺎﻻن و
ﺣﺰب را ﻣﯽﭼﺮﺧﺎﻧﺪ .ﺑﺮادر ﻣﻦ
ً
ﮐﺎدرهﺎی ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﺑﻮد و ﺑﻌﺪا ﻋﻀﻮ ﮐﻤﯿﺘﻪ اﯾﺎﻟﺘﯽ ﺧﺮاﺳﺎن ﺷـﺪ و
از اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﻣﻦ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻢ ﺑﻪ دﯾﺪار ﺑﻘﺮاﻃﯽ ﺑﺮوم و در ﻣﻮرد ﻓﻌﺎﻟـﯿـﺖهـﺎی
ﺧﻮدم در ﻋﺮﺻﻪ ﺟﻮاﻧﺎن ﺑﺎ او ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﻢ .از ﻣﻦ ﭘﺮﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﭼﻪ ﻣﯽﮐﻨـﯽ
ﺷﻤـﺎر
ﮐﻪ ﺑﻪ او ﮔﻔﺘﻢ در آﻣﻮزﺷﮑﺪه ﻣﺸﻐﻮل ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ و روﺷﻨﮕﺮی هﺴﺘﻢ و
ً
زﯾﺎد از ﺟﻮاﻧﺎن ﺑﻪ ﻣﺎ ﺳﻤﭙﺎﺗﯽ دارﻧﺪ .ﺧﯿﻠﯽ ﺧﻮﺷﺤﺎل ﺷﺪ و ﮔﻔﺖ ﺑﺮو ﻓـﻮرا
هﻤﻪ را ﺟﻤﻊ ﮐﻦ و ﺑﯿﺎر دﻓﺘﺮ ﺣﺰب .ﺑﻌﺪهﺎ ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻦ هﻨﻮز ﺧﯿﻠﯽ ﺟـﻮان
ﺑﻮدم رﻓﯿﻖ ﺑﻘﺮاﻃﯽ ﻧﺎﻣﻪای ﺑﻪ دﺑﯿﺮﺧـﺎﻧـﻪ ﺣـﺰب ﻧـﻮﺷـﺖ و ﺑـﺮای ﻣـﻦ
درﺧﻮاﺳﺖ ﻋﻀﻮﯾﺖ ﮐﺮد .ﮐﺎرت ﻋﻀﻮﯾﺖ ﻣﻦ در ﺳﺎل  ١٣٢٢رﺳﯿﺪ و ﻣـﻦ
آن را ﺗﺎ ﺳﺎلهﺎ ﺣﻔﻆ ﮐﺮدم وﻟﯽ ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ در ﺟﺎﺑﺠﺎ ﺷﺪنهﺎ ﻧﻤﯽداﻧﻢ ﭼﻪ
ﺷﺪ .ﻣﻦ ﺑﻌﺪهﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺟﻮاﻧﺎن ﺣﺰب در ﻣﺸﻬﺪ را ﻋﻬﺪهدار ﺑﻮدم.
ٔ
ﻧﺎﻣﻪ ﻣﺮدم:رﻓﯿﻖ ﺧﺎوری ﮐﻤﯽ از ﻣﺒﺎرزه و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖهﺎی ﺣـﺰب در آن
ﺳﺎلهﺎ ﺑﺮاﯾﻤﺎن ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ.
ً
رﻓﯿﻖ ﺧﺎوری :ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ ،ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺣﺰب در آن دوران واﻗﻌﺎ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﯾﺮان
را دﮔﺮﮔﻮن ﮐﺮد .ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﺣﺰب ٔ
ﺗﻮده اﯾﺮان در ﺻﺤﻨﻪ ﻣﺒـﺎرزه ﺳـﯿـﺎﺳـﯽ و
ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ اﯾﺮان ﺑﺎ ﭘﯿﺪاﯾﯽ هﯿﭻ ﮔﺮوه و ﯾﺎ ﺣﺰب ﺳﯿﺎﺳﯽ از ﻧﻈﺮ اهـﻤـﯿـﺖ و
ٔ
رﯾﺸـﻪ
ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬاری ﻗﺎﺑﻞﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻧﯿﺴﺖ .ﺣﺰب در ﮐﻮﺗﺎه ﻣـﺪﺗـﯽ آنﭼـﻨـﺎن
ﻋﻤﯿﻘﯽ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺎ دواﻧﺪ ﮐﻪ هﺮﮐﺠﺎ ﮐﻪ ﻣﯽرﻓﺘﯽ ﺣﺮف ﺣـﺰب ﺑـﻮد .از
ﻣﺤﯿﻂهﺎی ﮐﺎرﮔﺮی و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖهﺎی ﺗﻮدهایهﺎ در راه اﯾﺠﺎد ﺳﻨﺪﯾﮑـﺎهـﺎ و
اﺗﺤﺎدﯾﻪهﺎی ﮐﺎرﮔﺮی و دهﻘﺎﻧﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﻣﺤﯿﻂهـﺎی داﻧﺸـﺠـﻮﯾـﯽ ﮐـﻪ
ً
ﮐﺎﻣﻼ زﯾﺮ ﻧﻔﻮذ ﺣﺰب ﻗﺮار داﺷﺖ .ﻧﮑﺘﻪ ﻣﻬﻢﺗﺮ اﯾﻨﮑﻪ ،ﺑﺮای ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑـﺎر
ﭘﺲ از ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ اﯾﺮان ،زﻧﺎن ﻣﯿﻬﻦ ﻣﺎ ﺻﺪای ﻧـﯿـﺮوﻣـﻨـﺪی را در
ﺟﺎﻣﻌﻪ در راه دﻓﺎع از ﺣﻘﻮﻗﺸﺎن ﺷﻨﯿﺪﻧﺪ و ًﭘﯿﺪا ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ در آن دوران و
در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻋﻘﺐ ٔ
ﻣﺎﻧﺪه آن روز اﯾﺮان ﮐﻪ ﻋﻤﯿﻘﺎ زﯾـﺮ ﺗـﺄﺛـﯿـﺮ اﻧـﺪﯾﺸـﻪهـﺎی
ارﺗﺠﺎﻋﯽ و ﺧﺮاﻓﯽ ﻣﺬهﺐ ﺑﻮد ،ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻧﻘﺶ وﯾﮋهای در ﺑﯿﺪاری زﻧﺎن در
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺎ اﯾﻔﺎ ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬاری ،دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﻋﻤﯿـﻘـﯽ را
در رواﺑﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻓﺮهﻨﮓ ﻣﯿﻬﻦ ﻣﺎ اﯾﺠﺎد ﮐﺮد ﮐﻪ اﺛﺮات آن را ﺣﺘﯽ ﺗـﺎ
ﺑﻪاﻣﺮوز ﻣﯽﺗﻮان اﺣﺴﺎس ﮐﺮد .ﺑﺴﯿﺎری از ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ ﺷـﺨـﺼـﯿـﺖهـﺎی
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻓﺮهﻨﮕﯽ آن روز ﺑﺎ درک اﻧﺪﯾﺸﻪهﺎی ﭘﯿﺶرو و ﻣﺘﺮﻗﯽ ﺣـﺰب
ﻣﺎ ﯾﺎ هﻮادار ﺣﺰب ﺷﺪﻧﺪ ﯾﺎ ﺑﻪ ﺻﻔﻮف آن ﭘﯿﻮﺳﺘﻨﺪ .در ﻃـﻮل اﯾـﻦ هﺸـﺖ
ﺣﺰب ازﺟﻤﻠﻪ ﮐﺴـﺎﻧـﯽ ﻣـﺜـﻞ ﻣـﻬـﻨـﺪس
دهﻪ ﺣﺘﯽ ﺷﻤﺎری از ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن ً
ﺑﺎزرﮔﺎن و ﻣﻬﻨﺪس ﺳﺤﺎﺑﯽ ﻋﻤﯿﻘﺎ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﺤﺰب در ﺷﮑﻞ ﻣﺪرن
آن در ﺟﺎﻣﻌﻪ اﯾﺮان ٔ
ﺛﻤﺮه ﮐﺎر ﺗﻮدهایهﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ.
ٔ
ٔ
ٔ
ﻣﺼﻮب ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﮐﻨﮕﺮه آن
ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺣﺰب ﺗﻮده اﯾﺮان
ِ
در ﺳﺎل  ١٣٢٣و هﻤﭽﻨﯿﻦ آن اﻧﺪﯾﺸﻪهﺎی ﭘـﯿـﺸـﺮو و ﻣـﺘـﺮﻗـﯽای ﮐـﻪ
ﺑﻪ ٔ
وﺳﯿﻠﻪ روزﻧﺎﻣﻪ "رهﺒﺮ" ،ارﮔﺎن ﺣﺰب ،و دﯾﮕﺮ ﻧﺸﺮﯾﺎت ﺣـﺰﺑـﯽ اﻧـﺘـﺸـﺎر

ً
ﻣﯽﯾﺎﻓﺖ ،واﻗﻌﺎ هﯿﭻ ﭼﯿﺰی در ﺟﺎﻣﻌﻪ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ و ﺣﺰب ﻣـﺎ ازاﯾـﻦرو
ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻧﯿﺮوی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺰرﮔﯽ را ﺣﻮل ﺧﻮاﺳﺖهﺎی ﭘﯿﺶرو و ﻣـﺘـﺮﻗـﯽ
ﺑﺴﯿﺞ ﮐﻨﺪ .دﺷﻤﻨﯽ ارﺗﺠﺎع و اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ﺑﺎ ﺣﺰب و ﺑﻪﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘـﻦ هـﻤـﻪ
اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺑﺮای ﻧﺎﺑﻮدی آن را ﻧﯿﺰ از هﻤﯿﻦ زاوﯾﻪ و ﺑﻪﺧﺎﻃﺮ ﻧﻔـﻮذ ﻋـﻤـﯿـﻖ
اﻧﺪﯾﺸﻪهﺎی ﺗﻮدهای در ﺗﺎروﭘﻮد ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ دﯾﺪ .هﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ اﺳـﻨـﺎد
ﺗﺎرﯾﺨﯽ دوﻟﺖهﺎی اﻧﮕﻠﯿﺲ و آﻣﺮﯾﮑﺎ اﻣﺮوز ﭘﺲ از ﮔـﺬﺷـﺖ  ۶٧ﺳـﺎل
ﻧﺸﺎن ﻣﯽدهﻨﺪ ،ﯾﮑﯽ از هﺪفهﺎی ﻋﻤﺪه ﮐﻮدﺗﺎی  ٢٨ﻣـﺮداد ﻣـﺘـﻮﻗـﻒ
ﮐﺮدن رﺷﺪ اﻧﺪﯾﺸﻪهﺎی ﻣﺘﺮﻗﯽ -ﺗﻮده ای در ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﻧﺎﺑﻮدی ﺣﺰب ٔ
ﺗﻮده
اﯾﺮان ﺑﻮد .آﻣﺮﯾﮑﺎ و اﻧﮕﻠﯿﺲ هﺮاسﺷﺎن از اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐـﻪ دﮐـﺘـﺮ ﻣﺼـﺪق
ﻧﺘﻮاﻧﺪ ﺟﻠﻮ رﺷﺪ ﻧﻔﻮذ ﺣﺰب در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺎ را ﺑﮕﯿﺮد و ازاﯾﻦرو ﺑﺎ هـﻤـﮑـﺎری
ﻧﯿﺮوهﺎی ارﺗﺠﺎﻋﯽ داﺧﻠﯽ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ آﯾﺖاﻟﻠﻪ ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ و ﺷـﻤـﺎری از
ﻧﺰدﯾﮑﺎن دﮐﺘﺮ ﻣﺼﺪق دﺳﺖ ﺑﻪﮐﺎر ﺷﺪﻧﺪ و آن ﮐﻮدﺗﺎی ﻧﻨﮕﯿﻦ  ٢٨ﻣﺮداد
را ﺳﺎزﻣﺎندهﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ،ﮐﻮدﺗﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺮﻧﮕﻮﻧﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ دﮐـﺘـﺮ
ﻣﺼﺪق و دﺳﺘﮕﯿﺮی ﺷﻤﺎر زﯾﺎدی از اﻋﻀﺎ و هـﻮاداران ﺣـﺰب ،اﻋـﺪام
زﻧﺪهﯾﺎد دﮐﺘﺮ ﻓﺎﻃﻤﯽ و ﺷﻤﺎری از رﻓﻘﺎی ﺗـﻮدهای هـﻤـﭽـﻮن ﻣـﺮﺗﻀـﯽ
ﮐﯿﻮان و اﻓﺴﺮان ﻗﻬﺮﻣﺎن ﺗﻮدهای ،ﭼﻬـﺮههـﺎی درﺧﺸـﺎﻧـﯽ هـﻤـﭽـﻮن
ﺳﯿﺎﻣﮏ ،ﻣﺒﺸﺮی ،وزﯾﺮﯾﺎن،ﻋﻄﺎرد ،رﻓﻘﺎی دﯾﮕﺮ ،و روزﺑﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺷﺪ.
ٔ
ﻧﺎﻣﻪ ﻣﺮدم :رﻓﯿﻖ ﺧﺎوری ﮐﻮدﺗﺎی  ٢٨ﻣﺮداد و ﺷـﮑـﺴـﺖ ﺟـﻨـﺒـﺶ
ﻣﺮدﻣﯽ ﭼﻪ ﺗﺄﺛﯿﺮی در ﺳﺎزﻣﺎندهﯽ دوﺑﺎره و ﻣﺒﺎرزه ﺣﺰب داﺷﺖ؟
رﻓﯿﻖ ﺧﺎوری :ﺣﺰب ﭘﺲ از ﮐﻮدﺗﺎی  ٢٨ﻣﺮداد ﺗﻼشهﺎی زﯾـﺎدی
ﮐﺮد ﺗﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ و ﻣﺒﺎرزه ﺧﻮد را ﺑﻪﺷﮑﻞ ﻣﺨﻔـﯽ در اﯾـﺮان اداﻣـﻪ دهـﺪ.
ٔ
ﻣﺒﺎرزه ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﺎﻧﻪ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺗﻮدهای و ﻣﺼﺪﻗﯽ -ﭼـﻬـﺎر ﻣـﺎه ﭘـﺲ از
ٔ
ﮐﻮدﺗﺎی  ٢٨ﻣﺮداد -ﮐﻪ ﺣﻤﺎﺳﻪ " ١۶آذر" را در ﺗﺎرﯾﺦ ﮐﺸﻮرﻣﺎن ﺑـﻪﺛـﺒـﺖ
ٔ
اﻓﺸـﺎﮔـﺮاﻧـﻪ ﺣـﺰب ﺑـﺮ ﺿـﺪ ﮐـﻮدﺗـﺎی
رﺳﺎﻧﺪ و هﻤﭽﻨﯿﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖهﺎی
آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ  ٢٨ﻣﺮداد ،ﺗﺎ ﺳﺎل  ١٣٣۶و دﺳﺘﮕﯿﺮی رﻓﯿﻖ روزﺑـﻪ و ﺷـﻤـﺎر
دﯾﮕﺮی از رﻓﻘﺎی ﺣﺰﺑﯽ ﻣﺎ ﺟﺮﯾﺎن داﺷﺖ .اﻟﺒﺘﻪ اﺧﺘﻼف ﻧـﻈـﺮ ﺑـﺮ ﺳـﺮ
ارزﯾﺎﺑﯽ از ﺑﻮرژوازی ﻣﻠﯽ ،دوﻟﺖ دﮐﺘﺮ ﻣﺼﺪق ،و هﻤﭽﻨﯿـﻦ ﭼـﮕـﻮﻧـﮕـﯽ
ﻣﺒﺎرزه در ﭘﯽ ﮐﻮدﺗﺎی  ٢٨ﻣﺮداد ﻣﯿﺎن رهﺒﺮی ﺣﺰب در اﯾـﺮان و رﻓـﻘـﺎی
ٔ
دوﺑﺎره ﺣﺰب و اراﺋﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻣﺒﺎرزاﺗﯽای روﺷـﻦ
ﺧﺎرج ،ﮐﺎر ﺳﺎزﻣﺎندهﯽ
را دﭼﺎر ﺳﺮدرﮔﻤﯽ و اﺧﺘﻼلهﺎﯾﯽ ﻓﻠﺞﮐﻨﻨﺪه ﮐﺮد .اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺑـﻪﺷـﮑـﻞ
ﺧﯿﻠﯽ روﺷﻨﯽ در اﺳﻨﺎد ﭘﻠﻨﻮم وﺳﯿﻊ ﭼﻬﺎرم ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻣﺮﮐﺰی ﺣﺰب در ﺳـﺎل
ٔ
ﮐﻤﯿﺘـﻪ ﻣـﺮﮐـﺰی ﺑـﻌـﺪ از  ٩ﺳـﺎل ﺑـﻮد ،در
 ١٣٣۶ﮐﻪ اوﻟﯿﻦ ﻧﺸﺴﺖ
اﻧﺘﻘﺎدهﺎﯾﯽ ﺟﺪی از رهﺒﺮی ﺣﺰب و ﻋﻤﻠـﮑـﺮد آن ﺑـﺎزﺗـﺎب ﭘـﯿـﺪا ﮐـﺮد.
ﺑﻪهﺮﺻﻮرت ،ﺣﺰب ﺳﺎلهﺎی ﺧﯿﻠﯽ دﺷﻮاری را ﻃﯽ ﮐﺮد ﺗﺎ دوﺑﺎره ﺑﺘـﻮاﻧـﺪ
ﻣﺒﺎرزه ﺳﺎزﻣﺎنﯾﺎﻓﺘﻪای را اداﻣﻪ دهﺪ) .... .ﻣﺘﻦ ﮐﺎﻣﻞ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ رﻓﯿﻖ
ٔ
ﺷﻤﺎره  ١١٠۴ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ(
ﺧﺎوری در »ﻧﺎﻣﻪ ﻣﺮدم«

١١

دوﺷﻨﺒﻪ  ١۶ﺗﯿﺮ ١٣٩٩

ٔ
وﯾﮋه ﻧﺎﻣﻪ ﯾﮑﺼﺪ ﺳﺎﻟﮕﯽ

ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ اﯾﺮان و ﺟﻨﺒﺶ
ﮐﺎرﮔﺮی – ﺳﻨﺪﯾﮑﺎﯾﯽ اﯾﺮان
ﺻﺪ ﺳﺎل از ﺑﻨﯿﺎدﮔﺬاری ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ اﯾﺮان ﮔﺬﺷﺖ .ﺣﺰب ﮐﻤـﻮﻧـﯿـﺴـﺖ
اﯾﺮان ﻃﯽ دوران زﻧﺪﮔﯽ و ﻣﺒﺎرزه ﺧﻮد ﻋﺮﺻﻪهﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻋﻘﺐ ﻧـﮕـﻪ
داﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﻣﺎ را ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و ﻏﯿﺮﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻗﺮار داد و از اﯾﻦ رهـﮕـﺬر
ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ ﭘﺮارزش و ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺑﻪﯾﺎدﮔﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﯾﮑﯽ از ﻋﺮﺻﻪهـﺎی ﻣـﻬـﻢ
ﭘﯿﮑﺎر ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ اﯾﺮان ،ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺳﺎزﻣﺎنﯾﺎﻓـﺘـﻪ در ﻣـﯿـﺎن ﮐـﺎرﮔـﺮان و
زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن ﺑﻮد .ﺑﺮ اﺛﺮ ﻣﺒﺎرزه ﺧﺴﺘﮕﯽﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖهﺎی اﯾﺮان ،ﺟـﻨـﺒـﺶ
ﮐﺎرﮔﺮی و ﺳﻨﺪﯾﮑﺎﯾﯽ ﻣﯿﻬﻦ ﻣﺎ ﺗﺤﻮل و ارﺗﻘﺎﺋﯽ ﭼﺸﻢﮔﯿﺮ ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﺟـﺎﯾـﮕـﺎهـﯽ
ﻣﻬﻢ در ﻣﯿﺪان ﻣﺒﺎرزه ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ در هﺮ دو ٔ
زﻣﯿﻨﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﺻﻨﻔﯽ ﮐﺴـﺐ ﮐـﺮد.
اﯾﻦ ﺗﺤﻮل ﺑﺎ ﭘﯿﺶزﻣﯿﻨﻪای ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ .ﺑﺎ ﭘـﯿـﺪاﯾـﺶ و ﮔﺴـﺘـﺮش
ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری در اﯾﺮان ﺳﻠﺴﻠﻪ ﺗﺤﻮلهﺎﯾﯽ در ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ
در ﺧﻼل ﯾﮏ دوره ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺑﻪوﺟﻮد آﻣﺪ .ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔـﺮ اﯾـﺮان از ﺑـﻄـﻦ اﯾـﻦ
ﺗﺤﻮلهﺎ ﭘﺎ ﺑﻪﻋﺮﺻﻪ وﺟﻮد ﻧﻬﺎد و در ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺟﺎی ﺧﺎص ﺧـﻮد
را ﮔﺸﻮد .ﺳﯿﺮ اﯾﻦ ﺗﺤﻮﻻت ،ﺑﺴﻂ و رﺷﺪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری در ﻣﯿﻬﻦ ﻣـﺎ
ﺟﺎﻧﺐهﺎ و ﺷﮑﻞهﺎﯾﯽ ﻣﺘﻨﻮع ،ﺑﻐﺮﻧﺞ ،و وﯾﮋهای داﺷﺘﻪ و دارد .اﯾﻦ وﯾـﮋﮔـﯽهـﺎ
در ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ ،ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﺻـﻨـﻔـﯽ آن و هـﻤـﭽـﻨـﯿـﻦ در
ﺳﻨﺖهﺎی ﻣﺒﺎرزاﺗﯽاش ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺧﻮد را ﺑﺮﺟﺎی ﮔﺬاﺷﺘﻪاﻧﺪ .ﺑﻪﻟـﺤـﺎظ ﺗـﺎرﯾـﺨـﯽ،
ﺗﮑﻮﯾﻦ ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ اﯾﺮان در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ درﺣﺎل ﮔﺬار از ﻣﻨﺎﺳـﺒـﺎت
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ارﺑﺎبورﻋﯿﺘﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﺑﻮد .در ﻃﻮل اﯾﻦ دوره ﮐـﻪ
ٔ
ﺷﯿﻮه ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﺟﺎی ﺧﻮد را در ﺳﺎﺧﺘﺎر ﮐﺸـﻮر ﻣـﺎ ﻣـﯽﮔﺸـﺎﯾـﺪ ،ﺑـﺎ
دورهای از ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺼﺎدف ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ در آن ﺟـﺎﻣـﻌـﻪهـﺎی ﺳـﺮﻣـﺎﯾـﻪداری
ٔ
ﻣﺮﺣﻠـﻪ اﻣـﭙـﺮﯾـﺎﻟـﯿـﺴـﻢ ﮔـﺎم
رﺷﺪﯾﺎﻓﺘﻪ ،رﻓﺘﻪرﻓﺘﻪ ﺑﻪ آﺧﺮﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪﺷﺎن ﯾﻌﻨﯽ
ﻣﯽﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ .اﯾﻦ هﻢزﻣﺎﻧﯽ و ﺗﻘﺎرن ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮی ﺷﺪﯾﺪ و داﻣﻨﻪدار ﺑﺮ ﭘـﻮﯾـﻪ
ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﮔﺬار ﺟﺎﻣﻌﻪ اﯾﺮان از رواﺑﻂ ارﺑﺎبورﻋﯿﺘﯽ ﺑﻪ ﻧﻈﺎم ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﺑـﻪﺟـﺎ
ﮔﺬاﺷﺖ .اﯾﻦ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﮐﻪ هﻤﻪﺳﻮﯾﻪ و ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪ ﺑﻮد ،ﮔﺴﺘﺮش ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت اﺟﺘﻤـﺎﻋـﯽ
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری و ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی ﻃﺒﻘﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪدار در ﻣﯿﻬﻦ ﻣﺎ را از ﻣﺴﯿﺮ ﻣـﻌـﻤـﻮل
ﺗﺎرﯾﺨﯽاش ﻣﻨﺤﺮف ﺳﺎﺧﺖ .در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪوﯾﮋه ﯾﺎدآور ﺷﺪ ﮐﻪ ﺳﻤﺖ
واﺣﺪ و ﻣﺘﺸﮑﻞ ﺑﺎزار داﺧﻠﯽ ﮐﻪ در ﻣﺮﺣﻠﻪهﺎی اوﻟﯿﻪ ﺷﮑﻞﮔﯿﺮیاش ﺑـﻮد -و
اﯾﻦ ﺧﻮد ﯾﮑﯽ از ﻧﻤﻮدارهﺎی ﻣﻬﻢ رﺷـﺪ ﺳـﺮﻣـﺎﯾـﻪداری ﺑـﻪﺷـﻤـﺎر ﻣـﯽآﯾـﺪ-
ﺑﯿﺶازﭘﯿﺶ ﻣﻌﻄﻮف و واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺑﺎزار ﺟﻬـﺎﻧـﯽ ﻣـﯽﮔـﺮدﯾـﺪ .ﺑـﻪاﯾـﻦ
ٔ
درﻧﺘﯿـﺠـﻪ آن،
ﺗﺮﺗﯿﺐ ،روﻧﺪ اﻧﺒﺎﺷﺖ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ دﭼﺎر ﻣﺸﮑﻞ ﻣﯽﺷﻮد و
ٔ
ٔ
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺻﻨـﻌـﺘـﯽ و
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺗﺠﺎری و ﺑﻮرژوازی ﮐﻤﭙﺮادور ﺑﻪﺳﺮﻋﺖ و ﺑﯿﺶ از
ﻣﻠﯽ رﺷﺪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .آن دﺳﺘﻪهﺎﯾﯽ از ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ رﺷﺪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و اﻣـﮑـﺎن ﺗـﺮﻗـﯽ
ﻣﯽﯾﺎﺑﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻتﺷﺎن ﺑﺮای ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﻧﺤﺼﺎری اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴـﺘـﯽ ﺿـﺮوری
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .اﯾﻦ ٔ
ﭘﻮﯾﻪ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺑﺎ ﻓﺮاز و ﻓﺮودهﺎﯾﯽ ﻣﻌﯿﻦ ﻣﺴﯿﺮش را ﻃﯽ ﻣﯽﮐﻨـﺪ.
در آﺳﺘﺎﻧﻪ اﻧﻘﻼب ﻣﺸﺮوﻃﯿﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﯾﺮان ﺑﺎ ﻣﻮﺟﯽ ﻧﻮ از رﺷـﺪ و ﺗـﺄﺳـﯿـﺲ
ﺻﻨﺎﯾﻊ روﺑﺮوﺳﺖ ﮐﻪ هﻤﺮاه ﺑﺎ ﻧﻮﺳﺎنهﺎﯾﯽ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ هﻢ ﻣﯽﮐﻨـﻨـﺪ .اﯾـﻦ دوره
درواﻗﻊ ٔ
دوره آﻏﺎزﯾﻦ ﭘﯿﺪاﯾﺶ ،ﺗﮑﻮﯾﻦ ،و ﺑﺎﻟﻨﺪﮔﯽ ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔـﺮ ﻧـﻮﭘـﺪﯾـﺪ اﯾـﺮان
اﺳﺖ .ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ اﯾﺮان در ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺠﻤـﻮﻋـﻪای ﺗـﺎرﯾـﺨـﯽ ﺻـﻮرت
ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﮔﺮﭼﻪ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺎ رﺷﺪ ﻣﯽﯾﺎﻓﺖ و رﻓﺘـﻪرﻓـﺘـﻪ در
ﺳﺎﺧﺘﺎر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺟﺎﯾﯽ ﻣﺴﻠﻂ ﺑﺮای ﺧﻮﯾﺶ ﻣﯽﮔﺸﻮد ،اﻣﺎ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺎ ﺑﻪهﻤـﺮاه
اﯾﻦ رﺷﺪ ﻣﺎﻧﺪﮔﺎری و ﺑﻘﺎی ﺷﮑﻞهﺎی واﭘﺲﻣﺎﻧﺪه ﻓـﺌـﻮداﻟـﯽ را ﺑـﻪﮔـﻮﻧـﻪای
ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪ ﺷﺎهﺪ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺑﻘﺎﯾﺎی واﭘﺲﻣﺎﻧﺪه ﻓﺌﻮداﻟﯽ هﺮﭼﻨﺪ ﻣﻮاﻧﻌـﯽ اﯾـﺠـﺎد
ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و ﺳﺪی در راه رﺷﺪ و ﻧﻔﻮذ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﺑﻮدﻧﺪ ،اﻣﺎ هﯿﭻﮐـﺪام ﻣـﺎﻧـﻊ
رﺷﺪ و ﻧﻀﺞ ﺷﯿﻮه ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری و ﭘﯿﺎﻣﺪهﺎی آن ﻧﺒﻮدﻧﺪ .ﻃـﺒـﻘـﻪ ﮐـﺎرﮔـﺮ

ﻧﻮﭘﺪﯾﺪ اﯾﺮان در اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻣﺴﯿﺮ ﺗﮑﻮﯾﻦ ﻣﯽﺳﭙﺮد و در ﺗﻮﻟـﯿـﺪ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﻘﺶ و ﺗﺄﺛﯿﺮ داﺷﺖ .اﯾﻦ ﻃﺒﻘﻪ ﺑـﺎ ﻣﺼـﺎﺋـﺒـﯽ ﺑـﯽﺷـﻤـﺎر و
اﺳﺘﺜﻤﺎری وﺣﺸﯿﺎﻧﻪ ﮐـﻪ ذاﺗـﯽ ﻣـﻨـﺎﺳـﺒـﺎت ﺳـﺮﻣـﺎﯾـﻪداری اﺳـﺖ
دﺳﺖوﭘﻨﺠﻪ ﻧﺮم ﮐﺮد و در ﻋﺮﺻﻪهﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﺻﻨﻔﯽ ﺳﺎزﻣﺎنهـﺎی
وﯾﮋهاش را ﺑﻨﯿﺎد ﮔﺬاﺷﺖ .هﻨﮕﺎﻣﯽﮐﻪ از ﻧﻘﺶ ارزﻧﺪه ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴـﺖ
اﯾﺮان در ﺳﯿﺮ ﺗﮑﺎﻣﻠﯽ ﺟﻨﺒﺶ ﮐﺎرﮔﺮی و ﺳﻨﺪﯾﮑﺎﯾـﯽ ﻣـﯿـﻬـﻦ ﺳـﺨـﻦ
ﺑﻪﻣﯿﺎن ﻣﯽآورﯾﻢ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺟﺎﯾﮕﺎهﯽ وﯾـﮋه ﮐـﻪ ﺟـﻨـﺒـﺶ ﺳـﻨـﺪﯾـﮑـﺎﯾـﯽ
زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن ﻣﺎ از آن ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ را در ﻧﻈﺮ آورﯾﻢ .در ﺗﺎرﯾﺦ ﺟﻨﺒـﺶ
ﮐﺎرﮔﺮی و ﺳﻨﺪﯾﮑﺎﯾﯽ اﯾﺮان دو ﺑﺮﺟﺴﺘﮕﯽ ﯾﺎ ﺑﻪﻋﺒﺎرﺗﯽ وﯾـﮋﮔـﯽ وﺟـﻮد
دارد .ﻧﺨﺴﺖ آﻧﮑﻪ اﯾﻦ ﺟﻨﺒﺶ در دوران ﺗﮑﻮﯾﻦ ﺧﻮد در ﻣـﻘـﻄـﻌـﯽ از
ﺗﺎرﯾﺦ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد ﮐﻪ اﻧﺪﯾﺸﻪهﺎی ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ ﻋﻠﻤﯽ ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر
در ﺟﺎﻣﻌﻪ اﯾﺮان ﺗﺒﻠﯿﻎ و ﺗﺮوﯾﺞ ﻣﯽﮔﺮدد و ﺟﻨﺒﺶ ﺳﻨﺪﯾﮑـﺎﯾـﯽ از اﯾـﻦ
ﺗﺮوﯾﺞ ﺳﺨﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﯽﭘﺬﯾﺮد ،دوم آﻧﮑﻪ ﺟﻨﺒﺶ ﺳﻨﺪﯾﮑـﺎﯾـﯽ ﮐـﺎرﮔـﺮان
اﯾﺮان ﺑﺮﺧﻼف ﻣﺴﯿﺮ ﮐﻼﺳﯿﮏ آن در اروﭘﺎی ﻏﺮﺑﯽ و آﻣﺮﯾﮑـﺎ ،ﭘـﺪﯾـﺪ
آﻣﺪه و ﻣﺴﯿﺮ ﺗﮑﺎﻣﻞ ﻣﯽﭘﯿﻤﺎﯾﺪ .ﺑـﻪدﯾـﮕـﺮ ﺳـﺨـﻦ ،رﺷـﺪ ﺟـﻨـﺒـﺶ
ﺳﻨﺪﯾﮑﺎﯾﯽ در اﯾﺮان زﯾﺮ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖهﺎی اﯾﺮان ﺑﻮده و ﺑـﺎ
ﺗﺎرﯾﺦ ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ اﯾﺮان و ﺣﺰب ﺗﻮده اﯾﺮان ﭘﯿﻮﻧﺪ داﺷـﺘـﻪ اﺳـﺖ.
ٔ
ﻋﺮﺻﻪ ﻣﺒﺎرزه ﺻﻨﻔﯽ و ﺳﯿﺎﺳـﯽ و
ﺳﻨﺪﯾﮑﺎهﺎی ﮐﺎرﮔﺮی اﯾﺮان از ﻣﯿﺎن
در ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺳﺮﺷﺘﯽ ﺑﺎ ﻣﺒﺎرزات ﺣﺰب ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ اﯾـﺮان ﺳـﺮ ﺑـﺮآوردﻧـﺪ.
درﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ در اروﭘﺎی ﻏﺮﺑﯽ و آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺟﻨﺒﺶ ﺳﻨﺪﯾﮑﺎﯾﯽ و اﺗﺤﺎدﯾـﻪای
ﭘﯿﺶ از ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺣﺰب ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ ﺑﻪوﺟﻮد آﻣﺪه ﺑﻮدﻧﺪ .در اﯾـﺮان )ﺑـﺎ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﺿﻌﯿﺖ رﺷـﺪ ﻣـﻨـﺎﺳـﺒـﺎت ﺳـﺮﻣـﺎﯾـﻪداری در ﮐﺸـﻮر ﻣـﺎ(
ٔ
ﻣﺒﺎرزه ﻃﺒﻘـﺎﺗـﯽای
ﺳﻨﺪﯾﮑﺎهﺎی ﮐﺎرﮔﺮی از هﻤﺎن آﻏﺎز ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی در
ﺑﯽاﻣﺎن ﺑﺎ ﺧﺼﻠﺖ اﻧﻘﻼﺑﯽای آﺷﮑﺎرا درﮔﯿﺮ ﺑﻮدﻧﺪ.
ﺑﺎ ﺑﻮدن ﭼﻨﯿﻦ زﻣﯿﻨﻪهﺎﯾﯽ ،ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ اﯾﺮان در اداﻣـﻪ راه و
رزم ﺳﻮﺳﯿﺎلدﻣﮑﺮاﺳﯽ اﻧﻘﻼﺑﯽ اﯾﺮان ،ﯾﻌﻨﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯿﻮن -ﻋﺎﻣﯿﻮن ،از
آﻏﺎز ﺣﯿﺎت و ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﺶ ﺗﻘﻮﯾﺖ و ارﺗﻘﺎی ﺳﻄـﺢ رزﻣـﻨـﺪﮔـﯽ ﺟـﻨـﺒـﺶ
ﮐﺎرﮔﺮی و ﺳﻨﺪﯾﮑﺎﯾﯽ را در اوﻟﻮﯾﺖ ﺑـﺮﻧـﺎﻣـﻪهـﺎﯾـﺶ ﻗـﺮار داد .ﺣـﺰب
ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ اﯾﺮان در ﺳﺎل  ١٢٩٩ﺑﻨﯿﺎد ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﺎ ﻣـﺒـﺎرزات
ٔ
ﺟـﺎﻣـﻌـﻪ آن
هﻤﻪﺟﺎﻧﺒﻪاش در زﻧﺪﮔﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،و ﻓﺮهﻨﮕﯽ
روز اﯾﺮان ﺗﺄﺛﯿﺮی ﺷﮕﺮف ﺑﻪﺟﺎ ﻣﯽﮔﺬارد .ﺗﻮﺟﻪ ٔ
وﯾﮋه ﺣﺰب ﺑﻪ ﺗـﻘـﻮﯾـﺖ
اﺗﺤﺎدﯾﻪهﺎ ،ﺳﻨﺪﯾﮑﺎهﺎ و ﮔﺴﺘﺮش ﺟﻨﺒﺶ ﮐﺎرﮔﺮی اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﻣﻘﻄﻊ
زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖهﺎی اﯾﺮان در ﺳﺎزﻣﺎندهﯽ اﺗﺤﺎدﯾﻪهـﺎی ﮐـﺎرﮔـﺮی
ﻧﻘﺸﯽ ﺑﯽﺑﺪﯾﻞ دارﻧﺪ .ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ اﻋﺘﺼﺎب در ﺣﮑﻢ ﺷﯿﻮه اﺻﻠﯽ ﺑﻪﻣﻨﻈـﻮر
ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺻﻨﻔﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﺎرﮔﺮان در دﺳﺘﻮرﮐﺎر اﺗﺤﺎدﯾـﻪهـﺎ ﻗـﺮار
دارد .داﻧﺸﻤﻨﺪ ﺟﺎنﺑﺎﺧﺘﻪ رﻓﯿﻖ ﻋﺒﺪاﻟﺤﺴﯿﻦ آ ﮔﺎهﯽ در ﭘﮋوهﺶهـﺎی
ﭘﺮارزﺷﺶ رﺷﺪ اﺗﺤﺎدﯾﻪهﺎ را در اﯾـﻦ
اداﻣﻪ در ﺻﻔﺤﻪ ١٢

١٢

دوﺷﻨﺒﻪ  ١۶ﺗﯿﺮ ١٣٩٩

ٔ
وﯾﮋه ﻧﺎﻣﻪ ﯾﮑﺼﺪ ﺳﺎﻟﮕﯽ

اداﻣﮥ ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ اﯾﺮان و ﺟﻨﺒﺶ
دوره زﻣﺎﻧﯽ ﭼﻨﯿﻦ آﻣﺎر ﻣﯽدهﺪ" :ارﻗﺎﻣﯽ ﮐﻪ در اﺳﻨﺎد ﻣﺨﺘـﻠـﻒ
آﻣﺪه اﺳﺖ )و اﻏﻠﺐ ﺑﺎهﻢ اﺧﺘﻼﻓﺎﺗﯽ دارﻧﺪ( ﻧﺸﺎن ﻣﯽدهـﺪ ﮐـﻪ
ﺑﻪﻃﻮرﮐﻠﯽ در دیﻣﺎه  ١٣٠٠در ﺗﻬﺮان )ﺑﺎ ﻣﺘﺠﺎوز از  ٢٠٠هـﺰار
ﺳﮑﻨﻪ(  ١٠اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﺑﺎ ﺣﺪود  ١٠هﺰار ﻋﻀﻮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽﮐﺮدهاﻧﺪ.
در ﺗﺒﺮﯾﺰ )ﺣﺪود  ٢٠٠هﺰار ﺟﻤﻌﯿﺖ( اﺗﺤﺎدﯾﻪهـﺎی ﮐـﺎرﮔـﺮی و
ﺻﻨﻔﯽ در ﺣﺪود  ٣هﺰار ﻋﻀﻮ داﺷﺘﻪاﻧﺪ .در رﺷﺖ )ﺑﺎ ﺣﺪود ۴۵
داﺷـﺘـﻪاﻧـﺪ .در
هﺰار ﺳﮑﻨﻪ( اﺗﺤﺎدﯾﻪهﺎ در ﺣﺪود  ٣هﺰار ﻋﻀﻮ
ً
هـﺰار
اﻧﺰﻟﯽ و ﺣﻮﻣﻪ ﺗﻨﻬﺎ اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﮐﺎرﮔﺮان ﻣﺎهﯿﮕﯿﺮی )ﺟﻤﻌﺎ ٩
ً
ﻧﻔﺮ( دارای  ٣هﺰار ﻋﻀﻮ ﺑﻮدهاﻧﺪ ...در دﯾﮕﺮ ﺷﻬﺮهﺎ ﻧﯿﺰ ﺗﺪرﯾﺠـﺎ
اﺗﺤﺎدﯾﻪهﺎی ﮐﺎرﮔﺮی ﺻﻨﻔﯽ ﺑﻪوﺟﻮد ﻣﯽآﯾﻨﺪ" ]ﺑﻪﻧﻘﻞ از ﻣﺠـﻠـﻪ
دﻧﯿﺎ ،ﺷﻤﺎره  ،٣ﺳﺎل دوم ،١٣۵٩ ،ﺻﻔﺤﺎت  ۵٣و .[۵۴
اﯾﻦ آﻣﺎرهﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻧﺸﺎن از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﺴﺘﮕﯽﻧﺎﭘﺬﯾـﺮ ﺣـﺰب
ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ اﯾﺮان در ﻣﯿﺎن ﮐﺎرﮔﺮان دارد .در ﻣﺎههﺎی ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﺳﺎل ،١٢٩٩
اﺗﺤﺎدﯾﻪهﺎی ﮐﺎرﮔﺮی ﺑﻪﺻﻮرت ﻣﺘﺤﺪ ،ﺷﻮراهﺎی ﻣﺮﮐﺰی اﺗﺤـﺎدﯾـﻪهـﺎی
ﺻﻨﻔﯽ و ﮐﺎرﮔﺮی ﺗﻬﺮان را ﺑﺎ ﺳﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه از هﺮ اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﺗﺸﮑـﯿـﻞ دادﻧـﺪ.
اﯾﻦ ﺷﻮرای ﻣﺮﮐﺰی ًﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﭘﯿﻮﺳﺘﻦ اﺗﺤﺎدﯾﻪهﺎی ﮐﺎرﮔﺮی دﯾﮕﺮ ﺷﻬﺮهﺎ
ﮔﺴﺘﺮش ﯾﺎﻓﺖ و رﺳﻤﺎ ﺑﻪ ﻋﻀﻮﯾﺖ اﻧﺘﺮﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎل اﺗﺤﺎدﯾﻪهـﺎی ﮐـﺎرﮔـﺮی
ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ )ﭘﺮوﻓﯿﻨﺘﺮن( درﻣﯽآﯾﺪ .ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه اﺗﺤﺎدﯾﻪهﺎی ﮐﺎرﮔﺮی اﯾﺮان در
اﻧﺘﺮﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎل اﺗﺤﺎدﯾﻪهﺎی ﮐﺎرﮔﺮی ،رﻓﯿﻖ ﻗﻬﺮﻣﺎن و ﮐﺎرﮔﺮ ﻋﻀـﻮ ﺣـﺰب
ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ اﯾﺮان ﻣﺮﺗﻀﯽ ﺣﺠﺎزی ﺑﻮد .او ﭘﺲ از ﺷـﺮﮐـﺖ در ﻧﺸـﺴـﺖ
ﭘﺮوﻓﯿﻨﺘﺮن هﻨﮕﺎﻣﯽﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﺮان ﺑﺎزﮔﺸﺖ از ﺳـﻮی ﮔـﺰﻣـﮕـﺎن رﺿـﺎﺧـﺎن
ﺑﺎزداﺷﺖ و در زﻧﺪان ﺑﺮ اﺛﺮ ﺷﮑﻨﺠﻪ ﺟﺎن ﺧﻮد را از دﺳﺖ داد .هﻤﭽـﻨـﺎن
ﮐﻪ اﺷﺎره ﮐﺮدﯾﻢ ،در اﯾﻦ ﻣﻘﻄﻊ زﻣﺎﻧﯽ ﻣـﺒـﺎرزه اﻋـﺘـﺼـﺎﺑـﯽ در اوﻟـﻮﯾـﺖ
اﺗﺤﺎدﯾﻪهﺎی ﮐﺎرﮔﺮی ﻗﺮار دارد .در اﯾﻦ دوره ﻓﻌﺎﻟﯿﺖهﺎی ﺟﻨﺒﺶ ﮐﺎرﮔﺮی
و ﺳﻨﺪﯾﮑﺎﯾﯽ ﺳﯿﺮ ﺻﻌﻮدی ﻣﯽﮐﻨﺪ و در ﺧﻼل آنهـﺎ ﺳـﻄـﺢ آ ﮔـﺎهـﯽ
ٔ
درﻧﺘﯿﺠﻪ ﺗﺒﻠﯿﻎ ،آﻣﻮزش ،و ﺗﺮوﯾﺞ ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻣﺒﺎرزه ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ و
ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ﮐﺎرﮔﺮان
آﻣﻮزههﺎی اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ اﯾﺮان ارﺗﻘﺎ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ .ﻃﺒﻘﻪ ﮐـﺎرﮔـﺮ
اﯾﺮان ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر در ﺳﺎل  ١٣٠١روز ﺟﻬﺎﻧﯽ ﮐﺎرﮔﺮ را ﺑـﺎ ﺗـﻈـﺎهـﺮات و
راهﭙﯿﻤﺎﯾﯽ ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﯽای ﺑﺎﺷﮑﻮه ﺑﺮﮔﺰار ﮐﺮد .روزﻧﺎﻣﻪ "ﺣﻘﯿﻘﺖ" ﮐﻪ از ﺳـﻮی
ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ اﯾﺮان ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽﺷﺪ و ﻣﺴﺎﺋﻞ ﮐﺎرﮔﺮی و اﺗﺤـﺎدﯾـﻪای را
ﺗﺒﻠﯿﻎ ﻣﯽﮐﺮد ،ﺳﻪ روز ﭘﯿﺶ از ﺑﺮﮔﺰاری ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ راهﭙﯿﻤﺎﯾﯽ اول ﻣﺎه ﻣـﻪ،
ﻋﻠﺖ ﺑﺮﮔﺰاری اول ﻣﺎه ﻣﻪ را ﺗﻮﺿﯿﺢ داد و ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪای از آن را ﻣـﻨـﺘـﺸـﺮ
ﮐﺮد .در اﯾﻦ دوره ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ اﯾﺮان ﺑﺎ وﺟﻮد ﻣﻌﻀﻞهﺎ و روﯾﺪادهـﺎی
ﭘﺮﺷﺘﺎب ﺗﺎرﯾﺨﯽ -اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﮐﺸﻮر ،ﺑﻪﻃﻮر ﺧﺴﺘﮕﯽﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﻣﯿﺎن ﻃﺒﻘﻪ
ﮐﺎرﮔﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ و ﮐﺎرﮔﺮان را ﺳﺎزﻣﺎندهﯽ ﻣـﯽﮐـﺮد .در ﺳـﺎل  ١٣٠٢ﺑـﺎ
ﮐﻮﺷﺶ ﺑﯽوﻗﻔﻪ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖهﺎی اﯾﺮان ﺟﻨـﺒـﺶ ﺳـﻨـﺪﯾـﮑـﺎﯾـﯽ رﺷـﺪی
ﭼﺸﻤﮕﯿﺮ ﯾﺎﻓﺖ .ﺗﻌﺪاد  ١٠اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﮐﺎرﮔﺮی در ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان ﺑﻪ  ١۵اﺗﺤﺎدﯾﻪ
اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ .ﮐﺎرﮔﺮان دﺧﺎﻧﯿﺎت ،ﻧﺴﺎﺟﯽ ،و ﺷﻬﺮداری اﺗﺤﺎدﯾﻪهﺎﺷﺎن
را ﺗﺄﺳﯿﺲ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﯾﮏ ﺳﺎل ﺑﻌﺪ ﯾﻌﻨﯽ در ﺳﺎل  ١٣٠٣اﺗـﺤـﺎدﯾـﻪهـﺎی
ﮐﺎرﮔﺮان ﺑﻨﺪرهﺎ ،ﮐﺎرﮔﺮان ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ،و ﮐﺎرﮔﺮان ﭼﯿﺖﺳﺎزی ﻧﯿﺰ ﺗﺄﺳﯿـﺲ
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﻣﺸﺨﺼﻪهﺎی اﯾﻦ دوره از ﺟـﻨـﺒـﺶ ﮐـﺎرﮔـﺮی-
ﺳﻨﺪﯾﮑﺎﯾﯽ اﯾﺮان ،اﻧﺘﺸﺎر وﺳﯿﻊ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت آن اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺳـﻮی ﺣـﺰب
ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ اﯾﺮان ﺳﺎزﻣﺎندهﯽ ﻣﯽﺷﺪ .روزﻧﺎﻣﻪ "ﺣـﻘـﯿـﻘـﺖ" هـﻢ ارﮔـﺎن
اﺗﺤﺎدﯾﻪهﺎی ﮐﺎرﮔﺮی و هﻢ ﻧﺸﺮﯾﻪ ﺣﺰب ﺑﻮد .ﻣﻄﺎﻟﺐ اﯾﻦ روزﻧﺎﻣﻪ زﺑـﺎﻧـﺰد
ﺧﺎص و ﻋﺎم و از ﭘﺮﺗﯿﺮاژﺗﺮﯾﻦ و ﻣﺤﺒﻮبﺗﺮﯾﻦ روزﻧﺎﻣﻪهﺎی آن زﻣﺎن ﺑـﻮد.
"ﺣﻘﯿﻘﺖ" از ﻧﻈﺮ اﻓﺸﺎی ﻣﺤﻔﻞهﺎی ارﺗﺠﺎﻋﯽ و ﺿﺪ ﮐﺎرﮔﺮی و هﻤﭽﻨﯿﻦ
رهﻨﻤﻮدهﺎﯾﯽ در ﺟﻬﺖ ﺳﺎزﻣﺎﻧﮕﺮی ﺟﻨﺒﺶ ﮐﺎرﮔﺮی و ﻣﺒﺎرزات ﺳﺮاﺳـﺮی
آن زﻣﺎن در زﻣﺮه ﻧﺸﺮﯾﻪهﺎﯾﯽ ﺑﻪﯾﺎدﻣﺎﻧﺪﻧﯽ و ﻣﻌﺘﺒﺮ در ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻄـﺒـﻮﻋـﺎت

اﺳﺖ .در اﯾﻦ دوران ﮐﻪ دوران رﺷﺪ و ﮔﺴـﺘـﺮش ﺟـﻨـﺒـﺶ ﮐـﺎرﮔـﺮی و
ﺳﻨﺪﯾﮑﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﺗﻐﯿﯿـﺮهـﺎﯾـﯽ داﻣـﻨـﻪدار و ژرف در ﺟـﺎﻣـﻌـﻪ درﺣـﺎل
ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی اﺳﺖ .رﺷﺪ ﺻﻨﺎﯾﻊ و ﺗﺤـﻮل در ﺻـﻨـﻌـﺖ و دﯾـﮕـﺮ رواﺑـﻂ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،رﺷﺪ ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ را ﻧﯿﺰ ﺑﻪهﻤﺮاه دارد .در ﮐﺘﺎب "ﺗﺎرﯾـﺦ ﻧـﻮﯾـﻦ
اﯾﺮان" درﺧﺼﻮص اﯾﻦ دوره ﭼﻨﯿﻦ آﻣﺪه اﺳﺖ" :ﻃﺒﻖ آﻣﺎر ﻣـﻄـﺒـﻮﻋـﺎت
اﯾﺮان ﺗﻌﺪاد ﮐﺎرﮔﺮان ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪهﺎ ،راهآهﻦ ،ﺷﯿﻼت و ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻔﺖ ﺟـﻨـﻮب
ﻓﻘﻂ در ﻣﺪت  ١٠ﺳﺎل دهﻪ ﺳﻮم ﺳﺪه ﺑﯿﺴﺘﻢ ]ﻣﯿﻼدی[ از  ۴٠هﺰار ﺑـﻪ
ﺑﯿﺶ از  ١٠٠هﺰار ﻧﻔﺮ رﺳﯿﺪ .ﺗﻌﺪاد ﮐﺎرﮔﺮان ﺳﺮاﺳﺮ اﯾﺮان اﻋﻢ از ﮐﺎرﮔﺮان
ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪهﺎ ،راهآهﻦ ،ﺷﯿﻼت ،ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﻧﻔـﺖ ﺟـﻨـﻮب ،ﮐـﺎرﮔـﺮان ﺑـﺎزار،
ﮐﺎرﮔﺎههﺎی ﻗﺎﻟﯿﺒﺎﻓﯽ و ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺎرﮔﺎههﺎ و هﻤﭽﻨﯿﻦ ﮐﺎرﮔﺮان ﮐﺸـﺎورزی در
اواﯾﻞ ﺳﺎلهﺎی دهﻪ ﭼﻬﺎرم ]ﺳﺪه ﺑﯿﺴﺘﻢ ﻣﯿـﻼدی[  ۵٠٠اﻟـﯽ ٧٠٠
هﺰار ﺑﻮد" ]ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﻮﯾﻦ اﯾﺮان ،اﻧﺘﺸﺎرات ﺣﺰب ٔ
ﺗﻮده اﯾﺮان ،١٣۵۶ ،ﺻﻔﺤﻪ
.[٨٠
در اﯾﻦ ﻣﻘﻄﻊ ﺗﺎرﯾﺨﯽ وﺿﻊ زﻧﺪﮔﯽ زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن ﺑﻪوﯾﮋه ﻃﺒـﻘـﻪ ﮐـﺎرﮔـﺮ
ﻓﻮقاﻟﻌﺎده اﺳﻔﻨﺎک ﺑﻮد .ﺑﻪرﻏﻢ ﺑﺮﺧﯽ ﭘﯿﺮوزیهﺎ در ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ اﺗﺤﺎدﯾـﻪهـﺎی
ﮐﺎرﮔﺮی و اﻋﺘﺼﺎبهﺎی ﻣﺘﻌﺪد ،ﺳﺎﻋﺖ ﮐﺎر ﻧـﺎﻣﺸـﺨـﺺ ﺑـﻮد و ﭼـﻮن
ﻗﺎﻧﻮن ﮐﺎری وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ ﮐﺎرﮔﺮان ﺑﯿﻦ  ١٢ﺗﺎ  ١۴ﺳﺎﻋـﺖ و در ﺑـﺮﺧـﯽ
ﻣﻨﺎﻃﻖ دوراﻓﺘﺎده ﺣﺘﯽ ﺗﺎ  ١۶ﺳﺎﻋﺖ در روز ﻣﺠﺒﻮر ﺑـﻮدﻧـﺪ ﮐـﺎر ﮐـﻨـﻨـﺪ.
ﺟﻨﺒﺶ اﻋﺘﺼﺎﺑﯽ ﮔﺴﺘﺮده و اﻋﺘﺮاضهﺎی ﮐﺎرﮔﺮان ﻋﻠﯿﻪ اﯾـﻦ وﺿـﻌـﯿـﺖ
ﻧﺎﮔﻮار در ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺑﺎ ﻣﺒﺎرزه ﺿﺪ اﺳﺘﻌﻤﺎری و آزادیﺧـﻮاهـﺎﻧـﻪ ﻣـﺮدم ﻗـﺮار
داﺷﺖ ﮐﻪ از ﺳﻮی ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿـﺴـﺖ اﯾـﺮان ﺳـﺎزﻣـﺎندهـﯽ ﻣـﯽﺷـﺪ.
ﺑﻪﻃـﻮرﻣـﺜـﺎل ،در ﺳـﺎلهـﺎی  ١٣٠٢-١٣٠٣ﺟـﻨـﺒـﺶ اﻋـﺘـﺮاض و
اﻋﺘﺼﺎبهﺎی داﻣﻨﻪدار ﺳﺎزﻣﺎندهﯽ ﺷﺪ .از ﻧﻤﻮﻧﻪهﺎی آن ﻣﯽﺗـﻮان ﺑـﻪ
اﻋﺘﺼﺎب ﮐﺎرﮔﺮان ﭼﯿﺖﺳﺎزی ﺗﻬﺮان اﺷﺎره ﮐﺮد .اﯾﻦ اﻋﺘﺼﺎب ﭘﺲ از ٧
روز ﺑﺎ ﭘﯿﺮوزی ﮐﺎرﮔﺮان و ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺧﻮاﺳﺖ آﻧﺎن ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ دﺳﺘﻤﺰد ﭘﺎﯾﺎن
ﯾﺎﻓﺖ .ﯾﮑﯽ از ﻋﺮﺻﻪهﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿـﺴـﺖ اﯾـﺮان،
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ در ﻣﯿﺎن ﮐﺎرﮔﺮان ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻔﺖ ﺟﻨﻮب ﺑﻮد .در ﺑـﺮﺧـﯽ از اﺳـﻨـﺎد
ﺷﻤﺎر ﮐﺎرﮔﺮان ﺻﻨﻌﺘﯽ آن زﻣﺎن ﭼﯿﺰی ﺣﺪود  ١٠٠هﺰار ﻧـﻔـﺮ داﻧﺴـﺘـﻪ
ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﯿﻤﯽ از اﯾﻦ ﺗﻌﺪاد را ﮐﺎرﮔﺮان ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻔﺖ ﺟﻨﻮب ﺗﺸﮑﯿـﻞ
ﻣﯽدادﻧﺪ .ﺗﺸﮑﻞ ﮐﺎرﮔﺮان ﻧﻔﺖ وﺿﻌﯿﺖ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﻧﺪاﺷﺖ و اﻣﭙﺮﯾﺎﻟـﯿـﺴـﻢ
اﻧﮕﻠﯿﺲ درهﻤﺪﺳﺘﯽ ﺑﺎ درﺑﺎر و ﺣﮑﺎم ﻣﺤﻠﯽ از هـﺮﮔـﻮﻧـﻪ ﺗﺸـﮑـﻞﯾـﺎﺑـﯽ
ﮐﺎرﮔﺮان ﻣﺎﻧﻊ ﻣﯽﺷﺪ.
ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺷﺮاﯾﻂ ﻃﺎﻗﺖﻓﺮﺳﺎی ﮐﺎر و زﻧﺪﮔﯽ ،ﮐﺎرﮔﺮان ﻧﻔﺖ زﯾـﺮ ﺳـﺘـﻢ
ﻣﻀﺎﻋﻒ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ اﻧﮕﻠﯿﺲ و ارﺗﺠﺎع اﯾﺮان ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ .اﻧﺠﻤـﻦهـﺎ و
ﺗﻌﺎوﻧﯽهﺎی ﮐﺎرﮔﺮی زﯾﺮ ﮐﻨﺘﺮل و ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﺷﺪﯾﺪ ﻣﻘﺎمهﺎی اﻧـﮕـﻠـﯿـﺴـﯽ
ﺑﻮدﻧﺪ .ازاﯾﻦروی ،ﺣﺰب ﮐﻤـﻮﻧـﯿـﺴـﺖ
اﯾﺮان ﺑﺨﺸﯽ از ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﺶ را ﻣـﺘـﻮﺟـﻪ
اداﻣﻪ در ﺻﻔﺤﻪ ١٣
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دوﺷﻨﺒﻪ  ١۶ﺗﯿﺮ ١٣٩٩

ٔ
وﯾﮋه ﻧﺎﻣﻪ ﯾﮑﺼﺪ ﺳﺎﻟﮕﯽ

اداﻣﮥ ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ اﯾﺮان و ﺟﻨﺒﺶ
ﮐﺎرﮔﺮان ﻧﻔﺖ ﺟﻨﻮب ﮐﺮد .ﺗﺼﻤﯿﻢهﺎی ﮐﻨﮕﺮه دوم ﺣﺰب در ﺳـﺎل
 ١٣٠۶در اﻋﺘﻼی ﺟﻨﺒﺶ ﮐﺎرﮔﺮی ﺑﻪوﯾﮋه ﮐﺎرﮔﺮان ﺻﻨﻌـﺖ ﻧـﻔـﺖ
ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺆﺛﺮ ﺑﻮد .ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ،ﯾﻌﻨـﯽ در ﺳـﺎل  ،١٣٠۴اﺗـﺤـﺎدﯾـﻪ
ﮐﺎرﮔﺮی ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻧﻔﺖ ﺑﻪوﺳﯿﻠﻪ ﻣﺒﺎرزان و ﻓﻌﺎﻻن ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧـﯿـﺴـﺖ
اﯾﺮان ﭘﺎﯾﻪﮔﺬاری ﺷﺪه ﺑﻮد ،اﻣﺎ ﻣﺮاﻗﺒﺖ داﺋﻤﯽ ﻣﻘﺎمهﺎی اﻧﮕﻠﯿﺴـﯽ
اﺟﺎزه ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﺑﻪ آن ﻧﻤﯽداد .ﭘﺲ از ﮐـﻨـﮕـﺮه دوم ﺣـﺰب
ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ اﯾﺮان در ﺳﺎل  ،١٣٠۶ﮐﻮﺷﺶهﺎی ﺣﺰب روی ﮐﺎرﮔﺮان
ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻔﺖ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺷﺪ .ﺗﺸﮑﻠﯽ ﻣﺨﻔﯽ در ﻣﯿﺎن ﻧﻔﺘﮕﺮان اﯾـﺠـﺎد
ﺷﺪ و ﮐﻮﺷﻨﺪﮔﺎن اﯾﻦ ﺗﺸﮑﻞ ﺑﺎ ﺗﻠﻔﯿﻖ ﻣﺎهﺮاﻧﻪ ﻓﻌﺎﻟـﯿـﺖ ﻋـﻠـﻨـﯽ و
ﻣﺨﻔﯽ اﻗﺪامهﺎﯾﯽ در ﺟﻬﺖ ﺑﺮﮔﺰاری ﮐﻨـﻔـﺮاﻧـﺲ اﺗـﺤـﺎدﯾـﻪهـﺎی
ﮐﺎرﮔﺮی اﻧﺠﺎم دادﻧﺪ .در اواﺧﺮ ﺳﺎل  ١٣٠۶اﯾﻦ ﮐﻨـﻔـﺮاﻧـﺲ ﺑـﺎ ﺣﻀـﻮر
 ٢٠٠ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪ .ازﺟﻤﻠﻪ ﻣﺼﻮﺑﺎت ﺑﺎاهﻤﯿﺖ اﯾـﻦ ﮐـﻨـﻔـﺮاﻧـﺲ
ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻧﻔﺎقاﻓﮑﻨﯽ و دودﺳﺘﮕﯽ ﻣﻠـﯽ -ﻗـﻮﻣـﯽ ﺑـﻮد ﮐـﻪ از ﺟـﺎﻧـﺐ
ﻣﻘﺎمهﺎی اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﺑﻪ آن داﻣﻦ زده ﻣﯽﺷﺪ .در اداﻣﻪ اﯾـﻦ ﭘـﻮﯾـﻪ و ﺑـﺎ
ﮐﻮﺷﺶ ﻣﺒﺎرزان ﺣﺰب ﮐﻤـﻮﻧـﯿـﺴـﺖ اﯾـﺮان در اواﺧـﺮ ﺳـﺎل ،١٣٠٧
ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ دوم اﺗﺤﺎدﯾﻪهﺎی ﮐﺎرﮔﺮی ﻧﻔﺖ ﺟﻨﻮب ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷـﺪ .ﺑـﺮﭘـﺎﯾـﻪ
اﺳﻨﺎد ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه آن زﻣﺎن در اﯾﻦﺑﺎره ازﺟﻤﻠﻪ روزﻧﺎﻣﻪ "ﺳﺘﺎره ﺳﺮخ" ﮐـﻪ
از ﻧﺸﺮﯾﻪهﺎی ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ اﯾﺮان ﺑﻮد،
ﺷﻤﺎر اﻋﻀﺎی اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﮐﺎرﮔﺮی ﻧﻔﺖ در آن ﺳﺎلهﺎ ﺣﺪود  ٣هﺰار ﻧﻔـﺮ
ﺑﻮد .اﯾﻦ روزﻧﺎﻣﻪ درﺑﺎره ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ دوم ﮔﺰارش و ﻣﻘـﺎﻟـﻪهـﺎﯾـﯽ ﻣـﺘـﻌـﺪد
ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺳﺎﺧﺖ .ﺗﺼﻤﯿﻢهﺎی ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ دوم اﺗﺤﺎدﯾـﻪهـﺎی ﮐـﺎرﮔـﺮی و
اﻗﺪامهﺎی آن ﺑﺪون ﺗﺮدﯾﺪ از ﻓـﺮازهـﺎی ﻣـﻬـﻢ ﺟـﻨـﺒـﺶ ﮐـﺎرﮔـﺮی و
ﺳﻨﺪﯾﮑﺎﯾﯽ اﯾﺮان و از ﺧﺪﻣﺎت ﻓﺮاﻣﻮشﻧﺸﺪﻧﯽ ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ اﯾﺮان در
ﻋﺮﺻﻪ ﺟﻨﺒﺶ ﮐﺎرﮔﺮی ﻣﯿﻬﻦﻣﺎن اﺳﺖ .ﭘﺎرهای از اﯾﻦ ﺗﺼﻤـﯿـﻢهـﺎ ﮐـﻪ
ﺗﻠﻔﯿﻘﯽ از ﺧﻮاﺳﺖهﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﺻﻨﻔﯽاﻧﺪ ﻋﺒﺎرت ﺑﻮدﻧﺪ از :ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ
در اﻣﺘﯿﺎز ﻧﻔﺖ ﺟﻨﻮب ،آﻣﺎدﮔﯽ ﺑﺮای اﻋﺘﺼﺎب در اول ﻣﺎه ﻣـﻪ ،و ﭼـﻨـﺪ
ﻣﻮرد دﯾﮕﺮ .ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ اﻋﺘﺼﺎب ﺑﺰرگ و ﻓﺮاﮔﯿﺮ ﮐﺎرﮔﺮان ﻧﻔﺖ ﺟﻨـﻮب در
 ۴اردﯾﺒﻬﺸﺖﻣﺎه ﺳﺎل  ١٣٠٨ﺑﺮﭘﺎ ﺷﺪ .در اﯾﻦ روز ﺑﻪﮐـﻮﺷـﺶ ﻣـﺒـﺎرزان
ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ اﯾﺮان و ﺑﻪدﻋﻮت اﺗﺤﺎدﯾﻪ ،ﮐﺎرﮔﺮان ﻧﻔﺖ در ﭘﺎﻻﯾﺸـﮕـﺎه
آﺑﺎدان اﻋﻼم اﻋﺘﺼﺎب و راهﭙﯿﻤﺎﯾﯽ ﮐﺮدﻧﺪ .اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻗـﺮﯾـﺐ ﺑـﻪاﺗـﻔـﺎق
ﮐﺎرﮔﺮان ﻋﻀﻮ اﺗﺤﺎدﯾﻪ در اﯾﻦ اﻋﺘﺼﺎب ﺷﺮﮐﺖ داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺷـﻤـﺎری از
آﻧﺎن در ﺣﻤﻠﻪ ﭘﻠﯿﺲ و ّ
ﻋﻤﺎل اﻧﮕﻠﯿﺲ ﺑﺎزداﺷﺖ و زﺧﻤﯽ ﺷﺪﻧﺪ .در اﺛـﺮ
اﻋﺘﺼﺎب اﺳﺘﺨﺮاج و ﺣﻤﻞ ﻧﻔﺖ ﺑﻪﻃﻮر ﻣﻮﻗﺖ ﺗﻌﻄﯿـﻞ ﺷـﺪ .ﮐـﺎرﮔـﺮان
ﺑﯿﮑﺎر ﻧﯿﺰ ﮐﻪ ﺑﻪاﺑﺘﮑﺎر ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖهﺎ در ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺻﻨﻔﯽ ﻣﺘﺸـﮑـﻞ ﺷـﺪه
ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﻪ ﺻﻒ اﻋﺘﺼﺎب ﭘﯿﻮﺳﺘﻨﺪ .ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ  ٢٠هﺰار ﮐـﺎرﮔـﺮ،
ﮐﺴﺒﻪ ،و دﯾﮕﺮ اهﺎﻟﯽ ﺷﻬﺮ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﯿـﺮوهـﺎی ﭘـﻠـﯿـﺲ و واﺑﺴـﺘـﮕـﺎن
اﺳﺘﻌﻤﺎر اﻧﮕﻠﯿﺲ ﺻﻒآراﯾﯽ ﮐﺮدﻧﺪ.
ﺑﺮﺧﯽ از ﺧﻮاﺳﺖهﺎی ﮐﺎرﮔﺮان ﻋﺒﺎرت ﺑﻮدﻧﺪ از :اﻓﺰاﯾﺶ دﺳـﺘـﻤـﺰد،
ﺑﻪرﺳﻤﯿﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪن ﺳﻨﺪﯾﮑﺎهﺎ ،ﺑﻪرﺳﻤﯿﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪن ﺗﻌﻄﯿـﻠـﯽ
اول ﻣﺎه ﻣﻪ و ﺑﻬﺒﻮد ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﺎر .اﻋﺘﺼﺎب و ﻣﺒﺎرزه  ٣روز ﻣﺘـﻮاﻟـﯽ اداﻣـﻪ
داﺷﺖ و ﺣﺪود  ٣٠٠ﮐﺎرﮔﺮ ﺑﺎزداﺷﺖ و رواﻧﻪ زﻧﺪان ﺷﺪﻧﺪ .اﯾﻦ اﻋﺘﺼـﺎب
ﮔﺮﭼﻪ ﭘﯿﺮوز ﻧﺸﺪ ،اﻣﺎ ﻧﯿﺮوی ﻣﺘﺤﺪ ﮐﺎرﮔﺮان را ﺑﻪﻧﻤﺎﯾﺶ ﮔـﺬاﺷـﺖ .اﯾـﻦ
اﻋﺘﺼﺎب در ﺟﻨﺒﺶ ﮐﺎرﮔﺮی اﯾﺮان ﯾﮑﯽ از ﻓـﺮازهـﺎی ﻣـﺎﻧـﺪﮔـﺎر اﺳـﺖ.
ﮐﺎرﮔﺮان در اﯾﻦ ﻣﺒﺎرزات اهـﻤـﯿـﺖ ﺗﺸـﮑـﯿـﻼت و ﺳـﺎزﻣـﺎندهـﯽ را
ﺑﯿﺶازﭘﯿﺶ درک ﮐﺮدﻧﺪ .از دل اﯾﻦ ﻣﺒﺎرزه ﭘﺮﺷﻮر ﭼﻬﺮه ﻧﺎﻣـﺪار ﻃـﺒـﻘـﻪ
ﮐﺎرﮔﺮ اﯾﺮان ﻋﻀﻮ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ اﯾﺮان و ﺳﭙﺲ ﺣـﺰب ﺗـﻮده
اﯾﺮان ،ﮐﺎرﮔﺮ ﻗﻬﺮﻣﺎن رﻓﯿﻖ ﻋﻠﯽ اﻣﯿﺪ و ﯾﺎراﻧﺶ ﭘـﺎ ﺑـﻪﻋـﺮﺻـﻪ ﻣـﺒـﺎرزه
ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ .رﻓﯿﻖ ﻋﺒﺪاﻟﺼﻤﺪ ﮐﺎﻣﺒﺨﺶ در ﮐﺘﺎب ﺧﻮد در اﯾﻦ ﺑﺎره ﻧﻮﺷـﺘـﻪ

اﺳﺖ" :اﻋﺘﺼﺎب ﮐﺎرﮔﺮان ﻧﻔﺖ ﺟﻨﻮب ،ﺑﺎوﺟﻮد اﯾﻨﮑﻪ ﺷـﮑـﺴـﺖ ﺧـﻮرد،
واﻗﻌﻪای ﺑﺰرگ ﺑﻮد ﮐﻪ اهﻤﯿﺖ ﻧﯿﺮوی ﻣﺘﺸﮑﻞ ﮐﺎرﮔﺮان را ﺑﺮای ﻧﺨﺴﺘﯿـﻦ
ﺑﺎر ﻧﺸﺎن داد .ﻣﺠﻠﻪ ﺳﺘﺎره ﺳﺮخ ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ ،اﯾﻦ اوﻟﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﯽ اﺳﺖ ﮐـﻪ
از ﺣﯿﺚ ﻋﻈﻤﺖ و ﺗﺠﻤﻊ اﻓﺮاد ﺻﻮرت ﯾﮏ اﻋﺘﺼﺎب ﮐﺎرﮔﺮی را ﺑـﻪﺧـﻮد
ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدهﺎی ﮐﺎرﮔﺮان ...ﺑﻪﺧﻮﺑﯽ ﻣﺪﻟﻞ ﻣﯽدارد ﮐﻪ ﮐﺎرﮔﺮان
ﺟﻨﻮب ﺗﺎ ﭼﻪ ﺣﺪ ﺑﻪ ﺣﻖ ﺧﻮد آ ﮔﺎه ﺷﺪهاﻧﺪ" ]ﺑﻪﻧﻘﻞ از ﮐـﺘـﺎب ﺷـﻤـﻪای
درﺑﺎره ﺗﺎرﯾﺦ ﺟﻨﺒﺶ ﮐﺎرﮔﺮی اﯾﺮان ،ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻋـﺒـﺪاﻟﺼـﻤـﺪ ﮐـﺎﻣـﺒـﺨـﺶ،
اﻧﺘﺸﺎرات ﺣﺰب ٔ
ﺗﻮده اﯾﺮان ،١٣۵٨ ،ﺻﻔﺤﻪ .[٣۶
ﺳﺮﮐﻮب و ﺑﺮﺧﻮرد ﺧﺸﻦ ارﺗﺠﺎع ﺗﺪاوم ﺟﻨﺒﺶ اﻋﺘﺮاﺿﯽ زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن ﺑﺎ
هﺪاﯾﺖ ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ اﯾﺮان را ﻣﺎﻧﻊ ﻧﮕﺮدﯾﺪ .ﺑﺮای ﻧـﻤـﻮﻧـﻪ ،در ﺳـﺎل
 ،١٣١٠ﮐﺎرﮔﺮان ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﭘﺎرﭼﻪﺑﺎﻓﯽ وﻃﻦ اﺻﻔﻬﺎن ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ
ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪهﺎی آن زﻣﺎن ﺑﻮد ،دﺳﺖ ﺑﻪاﻋﺘﺼﺎب زدﻧﺪ.
رهﺒﺮی اﯾﻦ اﻋﺘﺼﺎب ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺨﻔـﯽ ﺣـﺰب ﮐـﻤـﻮﻧـﯿـﺴـﺖ اﯾـﺮان
ﺑﻪرهﺒﺮی ﻋﻀﺪاﻟﻠﻪ اﺻﻼﻧﯽ -ﮐﺎﻣﺮان -ﺑﻮد .ﺑﺎ اﺳـﺘـﻘـﺮار دﯾـﮑـﺘـﺎﺗـﻮری
رﺿﺎﺧﺎﻧﯽ ،ﭘﯿﮕﺮد و ﺳـﺮﮐـﻮب اﻋﻀـﺎی ﺣـﺰب ﮐـﻤـﻮﻧـﯿـﺴـﺖ اﯾـﺮان و
اﺗﺤﺎدﯾﻪهﺎی ﮐﺎرﮔﺮی ﺗﺸﺪﯾﺪ ﺷﺪ .رژﯾﻢ رﺿﺎﺧﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﮔﺬراﻧﺪن ﻗﺎﻧﻮن ﺳﯿـﺎه
ﺿﺪ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ ﺳﺎل  ١٣١٠از ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻣﺠﻠﺲ ،ﻣﺎﻧﻊ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﺗﺤﺎدﯾﻪهـﺎ
ﺷﺪ و ﺳﭙﺲ ﺗﺮور و ﺳﺮﮐﻮب ﻧﯿﺮوهﺎی ﻣﺘﺮﻗﯽ و ﭘﯿﺸﺎﭘـﯿـﺶ آنهـﺎ ﺣـﺰب
ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ اﯾﺮان داﻣﻨﻪای ﮔﺴﺘﺮده ﯾﺎﻓﺖ .ﺑﺎ وﺟـﻮد ﺳـﺮﮐـﻮب ﺟـﻨـﺒـﺶ
هﯿﭻﮔﺎه ﺑﻪﻃﻮرﮐﻠﯽ از ﻣﯿﺎن ﻧﺮﻓﺖ و ﺑﻪﺷﮑﻞهﺎﯾﯽ دﯾـﮕـﺮ اداﻣـﻪ ﯾـﺎﻓـﺖ.
ﺧﻄﻮط ﻋﻤﺪه اﯾﻦ ﻋﺮﺻﻪ از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ اﯾﺮان ﻋﺒﺎرت اﺳـﺖ
از ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺟﻨﺒﺶ ﮐﺎرﮔﺮی و ﺳﻨﺪﯾﮑﺎﯾﯽ و ﺳﺎزﻣﺎندهﯽ ﻣﺒﺎرزات ﮐـﺎرﮔـﺮی
ﮐﻪ آﺛﺎری ﻣﺎﻧﺪﮔﺎر از ﺧﻮد ﺑﺮﺟﺎی ﮔﺬاﺷﺖ.
ﺧﺪﻣﺎت ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ اﯾﺮان در رﺷﺪ و ﮔﺴـﺘـﺮش ﺟـﻨـﺒـﺶ
ﺳﻨﺪﯾﮑﺎﯾﯽ زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن ﻣﯿﻬﻦ ﻣﺎ ﺷﺎﻟﻮدهای ﭘﺮﺗﻮان ﭘﯽ اﻓﮑﻨﺪ ﮐﻪ ﺳﭙﺲ ﺑﺎ
ﻣﺒﺎرزات ﺣﺰب ٔ
ﺗﻮده اﯾﺮان اداﻣﻪ ﯾﺎﻓﺖ و ﺑﻪدوره ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ ﺟﻨﺒﺶ ﮐﺎرﮔـﺮی
و ﺳﻨﺪﯾﮑﺎﯾﯽ در ﺳﺎلهﺎی دهﻪ  ١٣٢٠ﻣﻨﺠﺮ ﺷﺪ .ﺗﺠـﺮﺑـﻪ و درسهـﺎی
اﯾﻦ ﻣﺒﺎرزه درﺧﺸﺎن و ﻣﺎﻧﺪﮔﺎر ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿـﺴـﺖ اﯾـﺮان ﻓـﺮاروی هـﻤـﻪ
ﻣﺒﺎرزان راﺳﺘﯿﻦ ﺟﻨﺒﺶ ﮐﺎرﮔﺮی و ﺳﻨﺪﯾﮑﺎﯾﯽ ﮐﻨﻮﻧـﯽ ﻣـﯿـﻬـﻦ ﻣـﺎﺳـﺖ.
ﺳﻨﺖهﺎ ،ﭘﯿﺮوزیهﺎ ،ﻧﺎﮐﺎﻣﯽهﺎ ،و ٔ
هﻤﻪ دﺳﺘﺎوردهﺎی ﺻﺪ ﺳﺎل اﺧﯿـﺮ در
دوام ﻣﺒﺎرزه اﻣﺮوز از ارزﺷﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده اﺳﺖ و ﺑـﺎﯾـﺪ آنهـﺎ را
هﻤﭽﻮن ارﺛﯿﻪای ﮔﺮانﺑﻬﺎ و ﭘﺸﺘﻮاﻧﻪ ﺗﺎرﯾﺨﯽای ﻣﺎﻧﺪﮔﺎر در ﻣﺒﺎرزه ﻋـﻠـﯿـﻪ
اﺳﺘﺒﺪاد وﻻﯾﯽ ﺑﻪﮐﺎر ﮔﯿﺮﯾﻢ.

١۴

دوﺷﻨﺒﻪ  ١۶ﺗﯿﺮ ١٣٩٩

ٔ
وﯾﮋه ﻧﺎﻣﻪ ﯾﮑﺼﺪ ﺳﺎﻟﮕﯽ

ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ
اﯾﺮان و ﺟﻨﺒﺶ
ﺑﯿﺪاری زﻧﺎن اﯾﺮان
ﺟﻨﺒﺶ ﺑﯿﺪاری زﻧﺎن اﯾﺮان ﮐﻪ ّاوﻟﯿﻦ ﺟﺮﻗﻪهﺎی آن از
اواﺳﻂ ﻗﺮن ﻧﻮزدهﻢ ﻣﯿﻼدی در ﻣﺒـﺎرزه ﺑـﺎ اﺳـﺘـﻌـﻤـﺎر
ﺧﺎرﺟﯽ و اﺳﺘﺒﺪاد داﺧﻠﯽ زده ﺷﺪ ،ﺑـﯽﺷـﮏ ﯾـﮑـﯽ از
ُﭘﺮﺷﻮرﺗﺮﯾﻦ و ﮐﻬﻦﺗﺮﯾﻦ ﺟﻨﺒﺶهﺎی اﺟﺘﻤـﺎﻋـﯽ اﯾـﺮان
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻌﺪهﺎ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺑﺴﺰاﯾﯽ ﻧﻪﻓﻘﻂ در روﻧـﺪ ﻣـﺒـﺎرزات
زﻧﺎن اﯾﺮان ،ﺑﻠﮑﻪ در ﺟﻨﺒﺶهﺎی زﻧﺎن ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺮ ﺟـﺎی
ﮔﺬاﺷﺖ .ﺑﻪ ﮔﻮاهﯽ اﺳﻨﺎد ﺗﺎرﯾﺨﯽ ،زﻧﺎن اﯾﺮان از اواﺳﻂ
ﻗﺮن ﻧﻮزدهﻢ ﻣﯿﻼدی )ﻗﺮن ﺳﯿﺰدهﻢ هﺠﺮی( اﺑﺘﺪا ﺑـﺎ
اﻋﺘﺮاضهﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻋﻠﯿﻪ اﺳﺘﻌﻤﺎر و اﺳـﺘـﺒـﺪاد ﺑـﻪ
ُ
ﻣﯿﺪان آﻣﺪﻧﺪ .در ﺟﺮﯾﺎن اﯾﻦ ﻣﺒﺎرزات ،ﻧﺎم زﻧﺎﻧﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻃﺎهﺮه ﻗﺮةاﻟﻌـﯿـﻦ
ّ
)زرﯾﻦ ﺗﺎج( ،از ﭘﯿﺸﮕﺎﻣﺎن ﺟﻨﺒﺶ ﺑﯿﺪاری زﻧﺎن ،ﺑﺎ ﺧﻄـﻮﻃـﯽ ّزرﯾـﻦ در
ﺑﺮگهﺎی ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺒﺎرزاﺗﯽ زﻧﺎن اﯾﺮان ﺑﻪ ﺛﺒﺖ رﺳﯿﺪ .ﻃﺎهﺮه زﻧﯽ ادﯾـﺐ و
ّ
ﺳﻨﺖﺷﮑﻦ ﺑﻮد .ﮔﺮاﯾﺶ او ﺑﻪ ﺟﻨﺒﺶ ﺑﺎﺑﯿﻪ و ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽهﺎی ﺷﻮراﻧﮕﯿﺰ او
ََ
ﺑﺪون روﺑﻨﺪه در ﻣﯿﺎن ﻃﺮﻓﺪاران ﺑﺎب در ﺑﺪﺷﺖ در ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺷﺎهﺮود )ﺗﯿﺮ
 ،(١٢٢٧از او ﭼﻬﺮهای اﻧﻘﻼﺑﯽ و ﺟﺴﻮر ﺳﺎﺧﺖ ﮐـﻪ ﺑـﺎ اﻧـﺪﯾﺸـﻪهـﺎی
ﻣﺘﺮﻗﯽاش ﭘﺎﯾﻪهﺎی رژﯾﻢ ﻗﺎﺟﺎر را ﺑﻪ ﻟﺮزه در آورد .ﺑﻪ هﻤﯿﻦ دﻟـﯿـﻞ ﺑـﻮد
ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﺘﺒﺪادی ﻗﺎﺟﺎر در ﺳـﺎل ١٨۵٢) ١٢٣١
ﮐﻪ ارﺗﺠﺎع زنﺳﺘﯿﺰ
ِ
ُ
ﻣﯿﻼدی( ﺑﻪ ﺣﮑﻢ دو ﻣﺠﺘﻬﺪ ارﺷﺪ او را ﻣﻔـﺴـﺪ ﻓـﯽاﻻرض اﻋـﻼم و
ﻣﺤﮑﻮم ﺑﻪ ﻣﺮگ ﮐﺮد.
ﭼﻨﺪ دهﻪ ﺑﻌﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ در ﺳﺎل ُ ،١٢٧٠زﻧﺎن ﭘﺎﺑﻪﭘﺎی ﻣﺮدان در ﺟﻨـﺒـﺶ
ﺗﻨﺒﺎﮐﻮ ﻋﻠﯿﻪ واﮔﺬاری اﻣﺘﯿﺎز ﺑﻪ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ِرژی ﺑﻪ ﻣﯿﺪان آﻣﺪﻧﺪ و ﺑﺎ ﺷـﻌـﺎر
ﻧﺎﺻﺮاﻟﺪﯾﻦ ﺷـﺎه ﺑـﻪ ﭘـﺎ
«ﺑﺎ اﯾﻦ وﺿﻊ ﺷﺎه ﻧﻤﯽﺧﻮاهﯿﻢ »ﻋﻠﯿﻪ ﺳﻠﻄﻨﺖ
ّ
ُ
ﺮرﻧﮓ زﻧﺎن در ﻗﯿﺎم ﻋﻠﯿﻪ ﻣﺤﺘـﮑـﺮان ﻏـﻠـﻪ )در ﺳـﺎل
ﺧﺎﺳﺘﻨﺪ .ﻧﻘﺶ ﭘ ِ
 (١٢٧۵در ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺒﺎرزات ﺳﯿﺎﺳﯽ زﻧﺎن اﯾﺮان ﻣﺎﻧﺪﮔﺎر ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺳـﺎل
 ١٢٨۵را ﻧﯿﺰ زﻧﺎن ﺑﺎ اﻋﺘﺮاض ﺑﻪ ﮔﺮاﻧﯽ و ﮐﻤﯿﺎﺑﯽ ﻧﺎن و ﭘﺮﺗﺎب ﺗﮑـﻪهـﺎی
ٔ
ﮐﺎﻟﺴﮑﻪ ﻣﻈﻔﺮاﻟﺪﯾﻦ ﺷﺎه ﻗﺎﺟﺎر آﻏﺎز ﮐﺮدﻧـﺪ.
ﻧﺎن ﻣﺨﻠﻮط ﺑﺎ ﺷﻦ ﺑﻪ ﻃﺮف
)»
اﯾﺮان
)اﯾﻮاﻧﻒ« ،اﺗﺎرﯾﺦ ﻧﻮﯾﻦ
ُ
ﭼﻨﺪﯾﻦ دهﻪ ﭘﺲ از ﻗـﺘـﻞ ﻃـﺎهـﺮه ﻗـﺮةاﻟـﻌـﯿـﻦ ،ﻣـﯿـﺮاث وی ﮐـﻪ
ٔ
ﻣﺒﺎرزه ﺟﺴﻮراﻧﻪ او ﻋﻠﯿﻪ ﺳﺘﻢ ﺑﻮد ،ﺑﻪ ﺷﮑﻠﯽ
اﻧﺪﯾﺸﻪهﺎی ﺗﺮﻗﯽﺧﻮاهﺎﻧﻪ و
ٔ
دﯾﮕﺮ در اﻧﻘﻼب ﻣﺸﺮوﻃﯿﺖ دوﺑﺎره ﺗﺠﻠﯽ ﯾﺎﻓﺖ .ﺣﻀﻮر ﮔﺴﺘﺮده زﻧﺎن در
اﻧﻘﻼب ﻣﺸﺮوﻃﯿﺖ ﺗﺤﺴﯿﻦ آزادیﺧﻮاهﺎن را ﺑـﺮاﻧـﮕـﯿـﺨـﺖ و ﺗـﺄﺛـﯿـﺮ
ﭼﺸﻤﮕﯿﺮی ﮐﻪ اﯾﻦ ﺣﻀﻮر در ﺳﺎلهﺎی ﺑﻌـﺪ داﺷـﺖّ ،رد ﺧـﻮد را در
ٔ
ٔ
ﻃﻠﺒﺎﻧﻪ زﻧﺎن ﺑﻪ ﺟﺎی ﮔﺬاﺷﺖ .از َﺑﺴﺖ ﻧﺸﺴﺘﻦ زﻧﺎن در ﺣـﺮم
ﻣﺒﺎرزه ﺣﻖ
ﻋﺒﺪاﻟﻌﻈﯿﻢ ﺑﺮای دﻓﺎع از ﻋﻠﻤﺎی ﻣﺸﺮوﻃﻪﺧﻮاه در ﺳﺎل  ١٢٨۴ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ
ٔ
ﺟﺴﻮراﻧﻪ آﻧﺎن در ﻧﺒﺮدهﺎی ﻣﺸﺮوﻃﻪﺧﻮاهﺎن در
آذرﺑـﺎﯾـﺠـﺎن )از
ﺣﻀﻮر
ّ
ﺗﯿﺮ  ١٢٨٧ﺗﺎ اردﯾﺒﻬﺸﺖ  ،(١٢٨٨ﺗﺎ ﺟﻤﻊآوری ﺳﻬﺎم ﺑﺮای ﺑﺎﻧﮏ ﻣﻠﯽ از
ﻃﺮﯾﻖ ﻓﺮوﺧﺘﻦ ﺟﻮاهﺮات ﺧﻮد ،ﯾﺎ ﺗﺤﺮﯾﻢ ﭘﺎرﭼﻪ و ﮐﺎﻻهﺎی ﺧـﺎرﺟـﯽ )
ٔ
 (١٢٨۵و ﺷﺮﮐﺖ در ﻣﺎﺟﺮای اﺗﻤﺎم ّ
روﺳـﯿـﻪ
ﺣﺠﺖ )اوﻟﺘﯿﻤﺎﺗﻮم( دوﻟـﺖ
ﺗﺰاری ﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﺑﺮای اﺧﺮاج ﻣﻮرﮔﺎن ﺷﻮﺳﺘﺮ ،ﻣﺸﺎور ﻣﺎﻟﯽ آﻣﺮﯾـﮑـﺎﯾـﯽ
دوﻟﺖ اﯾﺮان ،در ﺳﺎل ) ١٢٩٠ﺻـﺪ زن ﺑـﺎ ﺗـﭙـﺎﻧـﭽـﻪهـﺎﯾـﯽ در زﯾـﺮ
ﭼﺎدرهﺎﯾﺸﺎن در اﻣﺎﮐﻦ ﻋﻤﻮﻣﯽ راه اﻓﺘﺎدﻧﺪ و ﺗﻬﺪﯾﺪ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ هﺮ وﮐﯿﻠﯽ

را ﮐﻪ ﺑﻪ اوﻟﺘﯿﻤﺎﺗﻮم روسهﺎ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺷﻮد هﺪف ﮔﻠﻮﻟﻪ ﻗﺮار ﺧـﻮاهـﻨـﺪ داد؛
ﻧﻘﻞ از ی .آﺑﺮاهﺎﻣﯿﺎن« ،اﯾﺮان ﺑﯿﻦ دو اﻧﻘﻼب)» ،هﻤﮕﯽ ﻧﻤﻮﻧﻪهﺎﯾﯽ از
ٔ
ﺷﺠﺎﻋﺎﻧﻪ زﻧﺎن اﯾﺮاناﻧﺪ.
ﻣﺒﺎرزات
ُ
اﻣﺎ ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ ﺣﻀﻮر ﭘﺮﺷﻮر ،هﺮﭼﻨﺪ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺎ ﺗﺼﻮﯾﺐ اﺻـﻞ
ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺘﺴﺎویاﻟﺤـﻘـﻮق »ﺷـﻨـﺎﺧـﺖ،
هﺸﺘﻢ « ّاهﺎﻟﯽ ﻣﻤﻠﮑﺖ را در ﺑﺮاﺑﺮ ً
ﻣﺼﻮﺑﻪهﺎی ﺑﻌﺪی ﻣﺠﻠﺲهﺎ ﻋﻤﻼ اﯾﻦ اﺻﻞ را ﻧﻘﺾ و زﻧـﺎن را در
وﻟﯽ
َ
ردﯾﻒ ُﻣﺠﺮﻣﺎن ،ﻣﺤﺠﻮران )ﮐﻢﻋﻘﻞ( و ﺟﺰو ِﺻﻐﺮ )ﮐﻮدﮐﺎن ﻧﺎﺑﺎﻟﻎ( ﻗـﺮار
داد .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ اﻧﻘﻼب ﻣﺸﺮوﻃﯿﺖ در رﺷـﺪ آ ﮔـﺎهـﯽ
زﻧﺎن ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺑﺴﺰاﯾﯽ داﺷﺖ .زﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﻧﻬﻀﺖ ﻣﺸﺮوﻃﻪ ﺑﻪ ﺧـﯿـﺎﺑـﺎنهـﺎ
آﻣﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،ﭘﺲ از اﺳﺘﻘﺮار ﻣﺸﺮوﻃﯿﺖ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪهﺎﯾﺸﺎن ﺑﺮﻧﮕﺸﺘﻨـﺪ و ﺑـﺎ
ﺗﺄﺳﯿﺲ ﻣﺪارس دﺧﺘﺮاﻧﻪ و اﻧﺠﻤﻦهﺎ و ﻧﺸﺮﯾﻪهﺎی ﻣـﺨـﺼـﻮص زﻧـﺎن،
ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﺗﻐﯿﯿﺮ وﺿﻌﯿﺖ ﺧﻮد ،از ﺟﻤﻠﻪ دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﺣﻖ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺷـﺪﻧـﺪ.
ٔ
هﻤﺴﺎﯾﻪ ﺷـﻤـﺎﻟـﯽ اﯾـﺮان
ﺑﻪوﯾﮋه ﭘﺲ از ﺗﺤﻮﻻت ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در
ٔ
)اﻧﻘﻼب ﮐﺒﯿﺮ اﮐﺘﺒﺮ در روﺳﯿﻪ در ﺳﺎل  (١٢٩۶ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻮﺑﻪ ﺧـﻮد ﻧـﻘـﺶ
ﻣﺆﺛﺮی در ﺗﺮوﯾﺞ اﻓﮑﺎر ﻣﺘﺮﻗﯽ و ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ در ﮐﺸﻮر ﻣـﺎ اﯾـﻔـﺎ ﮐـﺮد،
ﻧﻘﺶ زﻧﺎن در ّ
ﺗﺤﻮل اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ ﺷﺪ .اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪای اﺳﺖ ﮐـﻪ
ٔ
ٔ
ﺳﺮﻣﻘﺎﻟﻪ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺷﻤﺎره «ﭘﯿﮏ ﺳﻌﺎدت ِﻧﺴﻮان »ﻧﯿـﺰ ﺑـﻪ آن اﺷـﺎره
در
ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺑﻨﺎ ﺑﻪ اﺳﻨﺎد ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻣﻮﺟﻮد ،ﺗﺎ ﺳﺎل  ١٣٠۴ﻓﻘﻂ ٣درﺻـﺪ ﮐـﻞ زﻧـﺎن
اﯾﺮان ﺑﺎﺳﻮاد ﺑﻮدﻧﺪ .زﻧﺎن ﺑﻪدرﺳﺘﯽ ﭘﯽ ﺑﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺳﻮاد و آ ﮔﺎهﯽ ﺗﺎ ﭼﻪ ﺣـﺪ
در ﻣﺸﺎرﮐﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﻘﺶ دارد .ﺑﻪ هﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ،ﭘﯿﮕﯿﺮاﻧﻪ ﺳـﻮادآﻣـﻮزی
و ﮔﺴﺘﺮش آ ﮔﺎهﯽ را در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﺧﻮد ﻗﺮار دادﻧﺪ .اﯾﻦ ﻧﮑـﺘـﻪای اﺳـﺖ
ﮐﻠﯿﺪی ﮐﻪ ارﺗﺠﺎع ﻣﺮدﺳﺎﻻر ﻧﯿﺰ هﻤﻮاره ﺑﻪ آن ﺗـﻮﺟـﻪ داﺷـﺘـﻪ اﺳـﺖ و
هﻤﭽﻨﺎن از آ ﮔﺎه ﺷﺪن و ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺆﺛﺮ زﻧﺎن در اﺟﺘﻤﺎع ﺑـﻪ ﺷـﮑـﻞهـﺎی
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ﺑﻮد ﮐﻪ راهاﻧﺪازی ﻣﺪرﺳﻪهﺎی دﺧﺘﺮاﻧﻪ و ﺣﻖ ﺗﺤـﺼـﯿـﻞ
زﻧﺎن ،ﻓﺮاﮔﯿﺮﺗﺮﯾﻦ ﺧﻮاﺳﺖهﺎی ﻓﻌﺎﻻن زن در دوران ﺟﻨﺒﺶ ﻣﺸﺮوﻃﻪ و
ﭘﺲ از آن ﺷﺪ .ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻣﺪرﺳﻪهﺎی دﺧﺘﺮاﻧﻪ ﺑﺎ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪهﺎی ﺷـﺨـﺼـﯽ
زﻧﺎن ﻣﺆﺳﺲ اﯾﻦ ﻣﺪرﺳﻪهﺎ ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺷﺪ .ﺑﻪ ﻋـﻨـﻮان ﻣـﺜـﺎل ،روﺷـﻨـﮏ
ﻧﻮﻋﺪوﺳﺖ در ﺳﺎل  ١٢٩۶ﻣﺪرﺳﻪای ﭼﻬﺎر ﮐﻼﺳﯽ ﺑﺎ ﻋـﻨـﻮان ﺳـﻌـﺎدت
ٔ
ﻣﺪرﺳﻪ دوﻟﺘﯽ دﺧﺘﺮان ﻧﯿﺰ در ﺳـﺎل
ﻧﺴﻮان در رﺷﺖ ﺗﺄﺳﯿﺲ ﮐﺮدّ .اوﻟﯿﻦ
 ١٢٩٧در ﺗﻬﺮان ﺗﺄﺳﯿـﺲ ﺷـﺪّ .اﻣـﺎ ﺑـﺎز
اداﻣﻪ در ﺻﻔﺤﻪ ١۵

١۵

دوﺷﻨﺒﻪ  ١۶ﺗﯿﺮ ١٣٩٩

ٔ
وﯾﮋه ﻧﺎﻣﻪ ﯾﮑﺼﺪ ﺳﺎﻟﮕﯽ

اداﻣﮥ ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ اﯾﺮان و ﺟﻨﺒﺶ ﺑﯿﺪاری
ﺷﺪن ﻣﺪرﺳﻪهﺎی دﺧﺘﺮاﻧﻪ و ﺑﺮﺧﻮرداری دﺧﺘﺮان از ﺣـﻖ ﺳـﻮادآﻣـﻮزی
ّ
روﺣﺎﻧـﯿـﺖ ارﺗـﺠـﺎﻋـﯽ روﺑـﺮو ﺑـﻮد.
هﻤﭽﻨﺎن ﺑﺎ ﺗﮑﻔﯿﺮ و ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺷﺪﯾﺪ
ٔ
ﻣﺒﺎرزه آﻧـﺎن ﺑـﺮای ﺑـﺮﺧـﻮرداری از ﺣـﻖ
ﻣﻘﺎوﻣﺖ زﻧﺎن در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ و
ﺳﻮادآﻣﻮزی ﯾﮑﯽ از ﺷﻮراﻧﮕﯿﺰﺗﺮﯾﻦ ﺑﺮگهﺎی ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺒﺎرزاﺗﯽ زﻧـﺎن اﯾـﺮان
ٔ
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻋﻘﺐ ٔ
در
ﻣﺎﻧﺪه آن روز اﯾﺮان اﺳﺖ .ﭘﯿﺸﮕﺎﻣـﺎن ﺟـﻨـﺒـﺶ زﻧـﺎن و
ٔ
ﺳﺎزﻣﺎنهﺎی ﻣﺘﺮﻗﯽ آﻧﺎن ﺑﻪرﻏﻢ هﻤﻪ ﺳﺮﮐﻮبهﺎ در اﯾﻦ ﭘﯿﮑـﺎر ﻧـﻘـﺸـﯽ
وﯾﮋه داﺷﺘﻨﺪ .ﺣﺎﺻﻞ آن ﺗﻼش ،اﻣﺮوزه ورود ﺑﯿﺶ از ۶٠درﺻﺪ دﺧـﺘـﺮان
ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎههﺎ و ﻣﺪرﺳﻪهﺎی آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر اﺳﺖ.
در ﺳﺎل  ،١٢٩٩ﺑﺎ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ اﯾﺮان و ﮔﺴﺘﺮش ﺟﻨـﺒـﺶ
آزادیﺧﻮاهﺎﻧﻪ و دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ اﯾﺮان ،ﺟﻤﻌﯿﺖهـﺎی ﻣـﺘـﻌـﺪد زﻧـﺎن ﻧـﯿـﺰ
ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪ ﮐﻪ اﻏﻠﺐ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ اﯾﻦ روﻧﺪ ﺑﻮدﻧﺪ.
ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ اﯾﺮان و ﺟﻤﻌﯿﺖهﺎی ﻣﺘﺮﻗﯽ زﻧﺎن
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ اﺷﺎره ﺷﺪ ،ﮔﺮﭼﻪ ﻧﻄﻔﻪهﺎی ّاو ٔ
ﻟﯿﻪ اﻧﺠﻤﻦهﺎی ﻣﺘﺮﻗـﯽ
ﺳﻮﺳﯿﺎلدﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ در ﻣﯿﻬﻦ ﻣﺎ در دوران
زﻧﺎن و ﻧﯿﺰ ﺟﻨﺒﺶ ﮐﺎرﮔﺮی و ٔ
اﻧﻘﻼب ﻣﺸﺮوﻃﯿﺖ ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪ و ﺗﺎﺛﯿﺮهﺎﯾـﯽ ﺗـﻌـﯿـﯿـﻦ ﮐـﻨـﻨـﺪه ﺑـﺮ روﻧـﺪ
ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی و ﭘﯿﺮوزی اﻧﻘﻼب ﻣﺸﺮوﻃﯿﺖ ﮔﺬاﺷﺖ ،وﻟﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﮔـﻔـﺖ ﮐـﻪ
ﺟﻨﺒﺶ ﮐﺎرﮔﺮی و ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ اﯾﺮان در ﺷﮑﻞ ﺣﺰﺑﯽ ﺳﺎزﻣﺎنﯾﺎﻓـﺘـﻪ و ﺑـﺎ
ٔ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺒﺎرزاﺗﯽ ّ
ﻣﻌﯿﻦ ،ﺑﺎ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ اﯾﺮان آﻏﺎز ﺷﺪ .ﺣـﺰب
ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ اﯾﺮان ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﭼﺸﻤﮕﯿﺮی ﺑﺮ ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی ﺗﺸـﮑـﻞهـﺎی
ﻣﺘﺮﻗﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ ،از ﺟﻤﻠﻪ ﺟﻤﻌﯿﺖهﺎی ﻣﺘﺸﮑﻞ و ﻣﻨﺴﺠﻢ زﻧﺎن ،ﺑﮕﺬارد و
ٔ
ﻃﻠﺒﺎﻧﻪ آﻧﺎن ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﮐﻨﺪ .ﭘﺲ از
از ﺧﻮاﺳﺖهﺎی ﺗﺮﻗﯽﺧﻮاهﺎﻧﻪ و ﺑﺮاﺑﺮی
ٔ
ٔ
)ﮐﻨﮕﺮه ﻣﺆﺳﺴﺎن( ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴـﺖ اﯾـﺮان در
ﮐﻨﮕﺮه
ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ
اﻧﺰﻟﯽ در روز  ٣٠ﺧﺮداد  ،١٢٩٩هﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ زﻧﺪهﯾﺎد ﻣﻠﮑـﻪ ﻣـﺤـﻤـﺪی
ﻧﻮﺷﺖ ،ﺣﺰب ﻧﻪﻓﻘﻂ از ﺟﻤﻌﯿﺖهﺎی ﻣﺘﺮﻗﯽ زﻧﺎن ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﮐﺮد ،ﺑـﻠـﮑـﻪ
ﺧﻮد ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺣﺰب ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان ﺑﻮد ﮐﻪ ﭘﺮﭼﻢ ﻣـﺒـﺎرزه ﺑـﺮای ﺑـﺮاﺑـﺮی
ٔ
ﻃـﺒـﻘـﻪ
ﺣﻘﻮق زن و ﻣﺮد را ﺑﺮاﻓﺮاﺷﺖ .ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ اﯾﺮان ﮐﻪ آزادی
ٔ
ﻣﺒﺎرزه ﺧﻮد ﻧﻘﺶ زده ﺑﻮد ،ﺑـﻪ
ﮐﺎرﮔﺮ و ﺳﺎﯾﺮ اﻗﺸﺎر زﺣﻤﺘﮑﺶ را ﺑﺮ درﻓﺶ
ﭘﯿﺮوی از آﻣﻮزش ﻟﻨﯿﻦ ﮐﻪ «ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺧﻮد را آزاد ﮐـﻨـﺪ ،ﺑـﺪون
ٔ
ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺟﻠﺐ زﻧﺎن ﺑﻪ ﻣﺒﺎرزه
آﻧﮑﻪ ﺑﺮای آزادی ﮐﺎﻣﻞ زﻧﺎن ﻣﺒﺎرزه ﮐﻨﺪ» ،ﺑﻪ
ﺗﻮﺟﻪ ﮐﺮد.
ٔ
ﮐﻨﮕﺮه ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ اﯾﺮان در ﺳـﺎل  ،١٣٠۶ﺑـﺮﺧـﯽ از
در ّدوﻣﯿﻦ
ﺧﻮاﺳﺖهﺎی ﺻﻨﻔﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی-اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ زﻧﺎن ﻣﺜﻞ «ﻣﻨﻊ ﮐﺎر ﺷـﺒـﺎﻧـﻪ
ﺑﺮای ِﻧﺴﻮان ]زﻧﺎن[ و اﻃﻔﺎل »و «ﻣﺮﺧﺼﯽ ﺑﺎ ﻣﻮاﺟﺐ ﺑﺮای زﻧﺎن آﺑﺴﺘـﻦ
ّ
در ﻣﺪت ﭼﻬﺎر هﻔﺘﻪ ﭘﯿﺶ و ﭘﺲ از وﺿﻊ ﺣـﻤـﻞ »و «ﻣـﻨـﻊ ﮐـﺎر ﺑـﺮای
ٔ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺒﺎرزاﺗﯽ ﺣـﺰب ﻗـﺮار ﮔـﺮﻓـﺖ.
اﻃﻔﺎل ﮐﻮﭼﮏﺗﺮ از  ١۴ﺳﺎل »در
«(ﭘﺮوﮔﺮام ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ اﯾﺮان» ،ص  ،١٠٧ﮐـﺘـﺎب اﺳـﻨـﺎد
ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺟﻨﺒﺶ ﮐﺎرﮔﺮی ،ﺳﻮﺳﯿﺎل دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ و ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ اﯾﺮان(
ﺑﻪﻋﻼوه ،ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﺑﺎ ﺗﺸﮑﯿﻞ دادن اﻧﺠﻤـﻦهـﺎی ﮔـﻮﻧـﺎﮔـﻮن
ﻓﺮهﻨﮕﯽ و اﻧﺘﺸﺎر ﻧﺸﺮﯾﻪهﺎی ﻣﺘﺮﻗﯽ در ﺑﯿﺪاری ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺟﻬـﻞ
و ﺧﺮاﻓﺎت ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ اﯾﻔﺎ ﮐﺮد .ﯾﮑﯽ از اﯾـﻦ ﺟـﻤـﻌـﯿـﺖهـﺎ ،اﻧـﺠـﻤـﻦ
«ﻓﺮهﻨﮓ »ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﺎ ﺳﺎل  ١٣٠۵در رﺷﺖ ﻓﻌﺎﻟﯿـﺖ ﻣـﯽﮐـﺮد .اردﺷـﯿـﺮ
آواﻧﺴﯿﺎن «ﻋﻀﻮ ﻣﻨﺘﺨﺐ ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎه رهﺒﺮی ﻣﺠﻤﻊ ﻓـﺮهـﻨـﮓ ،ﻣـﻌـﻠـﻢ
ٔ
ﻣﺪرﺳﻪ اﮐﺎﺑﺮ ]ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن[ ،ﻋﻀﻮ ﺟﻤﻌﯿﺖ اﮐﺘـﻮرال ]ﮔـﺮوه ﻧـﻤـﺎﯾـﺶ[
ٔ
ٔ
ﻣﺠﻤﻊ و از ﻣﺆﺳﺴﯿﻦ ﻣﺪرﺳﻪ دهﻘﺎن در ﻗﺮﯾﻪ وﯾﺸﮑﺎ و ﻣﺄﻣﻮر ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت در
دهﺎت »در ﺧﺎﻃﺮاﺗﺶ ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ:
«ﯾﮑﯽ از ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺠﻤﻊ ﻓﺮهﻨﮓ ﻣﺒﺎرزه ﻋﻠﯿﻪ ﺧﺮاﻓﺎت و ﻣﻮهﻮﻣﺎت ﺑﻮد
از ﻃﺮﯾﻖ

ﻋﮑﺲ :روﺷﻨﮏ ﻧﻮﻋﺪوﺳﺖ و ﻣﺪرﺳﻪ ﺳﻌﺎدت ﻧﺴﻮان در رﺷﺖ

 دادن ﻧﻤﺎﯾﺶ هﻨﺮی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ از آﺛـﺎر ﻣـﻮﻟـﯿـﺮ و ﺳـﺎﯾـﺮﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ
 دادن ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲهﺎی هﻔﺘﮕﯽ ﻋﻠﻤﯽ ،ادﺑﯽ ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﺳـﯿـﺎﺳـﯽ وﻏﯿﺮه
 ﺗﺸﮑﯿﻞ ﮐﻼسهﺎی اﮐﺎﺑﺮ ﺑﺮای ﻣﺤﻮ ﺑﯽﺳﻮادیﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﺧﺪﻣﺎت اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻊ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺮای ﺗﻨـﻮﯾـﺮ ]روﺷـﻦ ﮐـﺮدن[
اﻓﮑﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﻮد از ﻃﺮﯾﻖ
ﻣﺠﻠﻪ «ﻓﺮهﻨﮓ» ،رﺳﺎﻟﻪهﺎ و ﺑﺮوﺷﻮرهﺎٔ .
 اﻧﺘﺸﺎر ٔﻣﺠﻠﻪ ﻓﺮهﻨﮓ ﻗﺮﯾﺐ
دو ﺷﻤﺎره ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮔﺮدﯾﺪ.
 ﺗﺸﮑﯿﻞ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ و ﻗﺮاﺋﺖﺧﺎﻧﻪ اﯾﺠﺎد ﮐﻼس ﻣﻮﺳﯿﻘﯽٔ
ﻣﺠﻤﻊ ﻓﺮهﻨﮓ ﺑﻪ ٔ
ﻣﺪرﺳﻪ دهﻘﺎن ﺑﺎ ﮐـﻼس اﮐـﺎﺑـﺮ در
وﺳﯿﻠﻪ ﺗﺸﮑﯿﻞ
روﺳﺘﺎ دﺳﺖ ﺑﻪ ﮐﺎر در ﻣﯿﺎن دهﻘﺎﻧﺎن زد .در ﺑﯿﻦ ﺑﺎﻧﻮان هﻢ ﻋـﺪه ای از
ﺑﺎﻧﻮان ﮔﯿﻼن ﺑﻪ اﺑﺘﮑﺎر روﺷﻨﮏ ﺧﺎﻧﻢ و ﺟﻤﯿﻠﻪ ﺻﺪﯾﻘﯽ و ﺳﮑﯿﻨﻪ ﺷﺒﺮﻧﮓ
ﺑﻪ ﺗﺸﮑﯿﻞ «ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺳﻌﺎدت ﻧﺴﻮان »ﻣﺒﺎدرت ورزﯾﺪﻧﺪ و ﺑـﺮای ﺑـﯿـﺪاری
ٔ
ﻣﺠـﻠـﻪ «ﭘـﯿـﮏ
زﻧﺎن و دوﺷﯿﺰﮔﺎن دﺳﺖ ﺑﻪ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﺪرﺳﻪ «ﺳﻌﺎدت »و
ﺳﻌﺎدت »زدﻧﺪ .ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ اﺳﺖ اوﻟﯿﻦ ﺟﺸﻦ  ٨ﻣﺎرس ﺑﺎ ﻧﺼـﺐ ﻋـﮑـﺲ
ٔ
وﺳﯿﻠﻪ اﯾﻦ ﺟﻤﻌﯿﺖ در رﺷﺖ ) (١در
ﮐﻼرا ﺗﺴﺘﮑﯿﻦ رهﺒﺮ زﻧﺎن ﺟﻬﺎن ﺑﻪ
ﺳﺎل  ١٩١٨ﺑﺮﭘﺎ ﮔﺮدﯾﺪِ .ﭘﯿﺲهﺎﯾﯽ ]ﻧﻤﺎﯾﺸﻨﺎﻣﻪهﺎﯾﯽ[ ﮐـﻪ در رﺷـﺖ و
اﻧﺰﻟﯽ ﺑﻪ ﻣﻌﺮض ﻧﻤﺎﯾﺶ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪ ﺑﺴﯿﺎر اﺳﺖ و از آن ﺟﻤﻠـﻪ آرﺷـﯿـﻦ
اﺣﻤﻖ رﯾﺎﺳﺖﻃﻠﺐ )اﺛﺮ ﻣﻮﻟﯿـﺮ( ،ﺳـﺎﻟـﻮس ،ﺧﺴـﯿـﺲ )اﺛـﺮ
ﻣﺎل آﻻن،
ِ
ٔ
]ﻓﺮﯾﺒﮑﺎری[ و ﺗﺰوﯾـﺮ
ﺗﺪﻟﯿﺲ
ﮐﻪ
ﺳﺎﻟﻮس
ﻧﻤﺎﯾﺸﻨﺎﻣﻪ
اﺳﺖ.
ﻏﯿﺮه
ﻣﻮﻟﯿﺮ( و
ّ
ﭘﺎرهای از روﺣﺎﻧﯽﻧﻤﺎﯾﺎن را َﺑ َﺮﻣﻼ ﻣﯽﺳﺎﺧﺖ از ﻃﺮف ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﻼﻧﻤﺎهﺎی
ٔ
ﺟﺎﻣﻌﻪ روﺣﺎﻧﯿﺖ ﺗﻠﻘﯽ ﺷـﺪ و آﻧـﻬـﺎ
رﺷﺖ و اﻧﺰﻟﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﻮهﯿﻦ ﻋﻠﯿﻪ
ﻓﺮهﻨﮓ را از دوﻟﺖ ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﺷﺪﻧﺪ .وﻟﯽ از آﻧﺠـﺎﯾـﯽ
ﻣﻤﻨﻮع ﮐﺮدن ﻣﺠﻤﻊ
ً
ﮐﻪ اهﺎﻟﯽ ﮔﯿﻼن ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ روﺷﻨﻔﮑﺮان و ﺑﺮﺧﯽ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﺎن ﻣﺘﺮﻗﯽ ﻃﺮﻓﺪار
ٔ
ّ
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻓﺮهﻨﮓ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .ﺗﺎ ﺗﺴﻠـﻂ
ﺗﺤﻮل در اﯾﺮان ﺑﻮدﻧﺪ ،از
ﮐﺎﻣﻞ ﭘﻬﻠﻮی ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ اﻧﺤﻼل و ﻗﻄﻊ ﮐﺮدن ﻣﺠﻤﻊ ﻓـﺮهـﻨـﮓ ﻧﺸـﺪﻧـﺪ.
ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻓﺮهﻨﮓ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﻣﺤﺒﻮﺑﯿﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﻦ ﻣﺮدم داﺷﺖ ﻣﻮرد ﺑﻐﺾ
ٔ
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﺷﺎه در ﮔﯿﻼن هﻤـﻮاره ﺑـﺎ
دﺳﺘﮕﺎه رﺿﺎﺷﺎهﯽ ﺑﻮد .ﺳﺮﻟﺸﮕﺮ آﯾﺮم
ﻣﺠﻤﻊ ﻓﺮهﻨﮓ در ﻣﺒﺎرزه ﺑﻮد .ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﺗﺒﻌﯿﺪ ﻋـﺪهای از اﻓـﺮاد ﻣـﺒـﺎرز
ٔ
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻓﺮهﻨﮓ ﺑﻪ ﺷﻬﺮهﺎی دﯾـﮕـﺮ
اداﻣﻪ در ﺻﻔﺤﻪ ١۶

١۶

دوﺷﻨﺒﻪ  ١۶ﺗﯿﺮ ١٣٩٩

ٔ
وﯾﮋه ﻧﺎﻣﻪ ﯾﮑﺼﺪ ﺳﺎﻟﮕﯽ

اداﻣﮥ ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ اﯾﺮان و ﺟﻨﺒﺶ ﺑﯿﺪاری
ﮔﺮدﯾﺪ)» .ﮐﺘﺎب اﺳﻨﺎد ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺟﻨﺒﺶ ﮐﺎرﮔﺮی ،ﺳﻮﺳﯿﺎل دﻣﻮﮐـﺮاﺳـﯽ و
ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ اﯾﺮان ،ﺟﻠﺪ ّاول ،ص (١١٨
در ﮐﻨﺎر ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ اﯾﺮان و ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ آن ﺣﺰب ،ﺟﻤﻌﯿـﺖهـﺎی
ﻣﺘﺮﻗﯽ زﻧﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﺎ داﺷﺘﻦ اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪهﺎی ﻣﻨﺴﺠﻢ ،ﮐﺎر ﺧﻮد را در
ٔ
ﺣﻮزه زﻧﺎن و ﺑﻪوﯾﮋه در راه ﻣﺒﺎرزه ﺑﺮای ﺣـﻖ ﺳـﻮادآﻣـﻮزی و آﻣـﻮزش و
ﺑﻬﺪاﺷﺖ ،ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻓﻘﺮ ﻓﺮهﻨﮕﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و آﺷﻨﺎ ﮐﺮدن زﻧﺎن ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺋﻞ
روز در ﻗﺎﻟﺐ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﯾﺎ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ و ﻧﺸﺮ ﻣﺠﻠﻪهﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔـﻮن ﺑـﻪ ﭘـﯿـﺶ
ﻣﯽﺑﺮدﻧﺪ .در ﺷﺮاﯾﻂ ﻋﻘﺐ ٔ
ﻣﺎﻧﺪه آن روز اﯾﺮان و ﻣﺨﺎﻟﻔﺖهﺎی روﺣﺎﻧﯿﻮن و
ّ
اﯾﺮان آن روز ﺑﺮای اوﻟـﯿـﻦ
ارﺗﺠﺎع زنﺳﺘﯿﺰ ،اﯾﻦ ﮐﺎر آﺳﺎﻧﯽ ﻧﺒﻮد .زﻧﺎن در ِ
ﺑﺎر ﺑﺎ ﺳﺮﮐﻮب ﻣﺮﺗﺐ و ﻣﮑﺮر ،ﺷﮑﻨﺠﻪ ،و زﻧﺪان آﺷﻨﺎ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ.
ﺟﻤﻌﯿﺖ ﭘﯿﮏ ﺳﻌﺎدت ﻧﺴﻮان
اﯾﻦ ﺟﻤﻌﯿﺖ در ﺳﺎل  ١٣٠٠در رﺷﺖ ﺑـﺎ اﺳـﺎﺳـﻨـﺎﻣـﻪ و ﺑـﺮﻧـﺎﻣـﻪای
ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن ﺣﻘﻮق ﻣﺪﻧﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ زﻧﺎن و اﺻﻼﺣـﺎت
اﺳﺎﺳﯽ در رأس آن ﺑﻮد ،ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪ .ﺑﻨﯿﺎنﮔﺬاران اﯾﻦ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺧﺎﻧﻢهـﺎ
ﺟﻤﯿﻠﻪ ﺻﺪﯾﻘﯽ ،ﺳﮑﯿﻨﻪ ﺷﺒﺮﻧﮓ ،روﺷـﻨـﮏ ﻧـﻮﻋـﺪوﺳـﺖ ،و اوراﻧـﻮس
ﭘﺎرﯾﺎب ﺑﻮدﻧﺪٔ .
روﺷﻨﻔﮑﺮ ﮔـﯿـﻼن در اﯾـﻦ
ﻋﺪه زﯾﺎدی از زﻧﺎن و دﺧﺘﺮان
َ
ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﺄﺳﯿﺲ ﮐﻼسهﺎی ا ﮐﺎﺑﺮ )ﺑـﺰرﮔﺴـﺎﻻن(،
دﺑﺴﺘﺎن ،ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ و ﻗﺮاﺋﺖﺧﺎﻧﻪ ،ﭼﺎپ ٔ
ﻣﺠﻠﻪ «ﭘﯿﮏ ﺳـﻌـﺎدت ﻧﺴـﻮان»،

ﺑﺮﮔﺰار ﮐﺮدن ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽهﺎ و دادن ﻧﻤﺎﯾﺶ ،در روﺷﻨﮕﺮی اﻓﮑﺎر ﻋﻤﻮﻣـﯽ،
ٔ
ﺳﺮﻣﻘﺎﻟﻪ ﻧـﺨـﺴـﺘـﯿـﻦ
ﺑﻪوﯾﮋه زﻧﺎن آن ﺳﺎﻣﺎن ،ﺗﻼش ﻓﺮاوان ﻣﯽﮐﺮد .در
ٔ
ﺷﻤﺎره ﭘﯿﮏ ﺳﻌﺎدت ﻧﺴﻮان ﮐﻪ  ١۵ﻣﻬﺮ  ١٣٠۶و ﺑﺎ ﺗـﺄﺛـﯿـﺮ ﮔـﺮﻓـﺘـﻦ از
اﻧﻘﻼب اﮐﺘﺒﺮ در روﺳﯿﻪ و رهﺎﯾﯽ زﻧﺎن در ﮐﺸﻮر ﺷﻮراهﺎ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ ،آﻣـﺪه
اﺳﺖ:
«در اﯾﻦ هﻨﮕﺎم ﮐﻪ ﭘﺮدههﺎی ﺳﯿﺎهﺑﺨﺘﯽ و هﺰار ﮔﻮﻧﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﯿﺮهروزی
ّ
ﺳﺪ ﺑﺰرﮔﯽ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﺮﻗﯿﺎت ِﻧﺴﻮان ﮔﺮدﯾﺪه ،و در اﯾﻦ زﻣـﺎن ﮐـﻪ اﺻـﻮل
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺗﻤﺎم ﻣﻠﻞ ﺧﺎﻣﻮش و ﻋﻘﺐﻣﺎﻧﺪه اﺻﻼح و ﺳﺮ و ﺻﻮرت ﻧـﻮﯾـﻦ
اﯾﺮان هﻢ از ﺧﻮاب ﻏﻔﻠـﺖ ﺧـﻮد
ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﯽﮔﯿﺮد ،و ﺑﺎﻻﺧﺮه در وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ّ
ﺟﻨﺒﺶ ﻧﻤﻮده… ﺑﺎ اﯾﻦ اوﺿﺎع اﺳﻔﻨﺎک و رﻗﺖآور ﺣﯿﺎت و ﻣﻌﺎرف ﻧﺴﻮان
ٔ
اﯾﺮان ﻣﺎ هﻢ ﺑﻪ ٔ
ﺧـﺎﻣـﻪ
ﻧﻮﺑﻪ ﺧﻮﯾﺶ ﺳﮑﻮت را ﺑﯿﺶ از اﯾﻦ ﺟﺎﯾﺰ ﻧﺪاﻧﺴﺘـﻪ

ﻧﺎﺗﻮان ﺑﻪ دﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﯿﻢ ﺗﺎ در ﺣﺪ اﻣﮑﺎن ﻋﻮاﻣﻞ و وﺳﺎﯾـﻞ ﺳـﯿـﻪروزی را
ﻧﺸﺎن داده ،اﺻﻼﺣﺎت اﺳﺎﺳﯽ آﻧﻬﺎ را ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﺷﻮﯾﻢ».
ﺳﻮم ٔ
ٔ
ﺷﻤﺎره ّ
ﻣﺠﻠﻪ «ﭘﯿﮏ ﺳﻌﺎدت ﻧﺴﻮان »در ﻣﻘﺎﻟﻪای ﺑـﺎ ﻋـﻨـﻮان
در
«زن و ﻣﺮد »ﺑﻪ ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ زن و ﻣﺮد ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪه و ﻧﺴﺒﺖ دادن
دﻟﯿﻞ اﯾﻦ ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮیهﺎ ﺑﻪ ﺗﻔﺎوت ﺟﺴﻤﯽ زن و ﻣﺮد «ﻋﻘﯿﺪهای ﻃـﻔـﻼﻧـﻪ »
ٔ
ﺷﻤﺎره ﭼﻬﺎرم ﻣﺠﻠﻪ ،ﺷﻌﺮ ﺑﻠﻨﺪی ﭼﺎپ ﺷﺪه اﺳـﺖ
ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ .در
در ﻧﻘﺪ «ﺻﯿﻐﻪ »ﺑﺎ ﻋﻨﻮان «در ﻋﺎﻗﺒﺖ ﺻﯿﻐﻪروی »ﺑﺎ اﻣﻀﺎی ﻣﺴﺘﻌﺎر م.
ٔ
درﺑـﺎره زﻧـﺎن
ﺷﯿﺪوش .اﯾﻦ ﻣﺠﻠﻪ هﺮ دو ﻣﺎه ﯾﮏ ﺑﺎر ﻣﻨﺘـﺸـﺮ ﻣـﯽﺷـﺪ.
ٔ
ﺷﻤﺎره ﻣﺠﻠﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﺧﻮاﻧﯿﻢ« :اﯾﻦ ﻣﺠـﻠـﻪ
هﻤﮑﺎر ﻣﺠﻠﻪ ،در ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ
ﺧﺎﻧﻢهﺎی ﺣﺴﺎس و ﻣﻌـﺎرفﭘـﺮور ﮔـﯿـﻼن
از
ﺑﻪ ﻗﻠﻢ و آﺛﺎر ﻓﮑﺮی
ﺟﻤﻌﯽ ٰ َ
ﻈﻤﯽ ارﻏﻮن ،اﺷـﺮف ﻗـﺎﺋـﻢﻣـﻘـﺎﻣـﯽ ،ﺳـﺮور
اداره ﺧﻮاهﺪ ﺷﺪ» .ﻓﺨﺮ ُﻋ
َ)ﻣﻬﮑﺎﻣﻪ( ُﻣ ّ
ﺤﺼﺺ ،ﺟﻤﯿﻠﻪ ﺻﺪﯾﻘـﯽ ،و ﺷـﻮﮐـﺖ روﺳـﺘـﺎ در ﺷـﻤـﺎر
ٔ
ٔ
هﻤﮑﺎران و اﻋﻀﺎی هﯿﺌﺖ ﺗﺤﺮﯾﺮﯾﻪ ﻣﺠﻠﻪ «ﭘـﯿـﮏ ﺳـﻌـﺎدت ﻧﺴـﻮان »
ﺑﻮدﻧﺪ.
ﻧﺸﺮ و ﺗﻮزﯾﻊ اﯾﻦ ﻣﺠﻠﻪ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﮔﯿﻼن ﻧﺒﻮد و در ﺳـﺮاﺳـﺮ ﮐﺸـﻮر
ﺗﻮزﯾﻊ ﻣﯽﺷﺪ .ﺑﻌﺪهﺎ دو ﻧﻔﺮ از اﻋﻀﺎی اﯾﻦ ﺟﻤﻌﯿﺖ ،ﺧﺎﻧـﻢهـﺎ ﺟـﻤـﯿـﻠـﻪ
ﺻﺪﯾﻘﯽ و ﺷﻮﮐﺖ روﺳﺘﺎ ،ﺗﻮﺳﻂ ﺣﮑﻮﻣﺖ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری رﺿﺎﺷﺎه ﺑـﻪ ﭼـﻬـﺎر
ﺳﺎل ﺣﺒﺲ در زﻧﺪان زﻧﺎن ﺗﻬﺮان ﻣﺤﮑﻮم ﺷﺪﻧﺪ.

ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻧﺴﻮان وﻃﻨﺨﻮاه
در ﺗﻬﺮان ﻧﯿﺰ در ﺳﺎل ) ١٢٩٨ﯾﺎ ﺑﻪ ﻗﻮﻟﯽ در ﺳﺎل  (١٣٠١ﺟـﻤـﻌـﯿـﺖ
«ﻧﺴﻮان وﻃﻨﺨﻮاه »ﺑﻨﯿﺎنﮔﺬاری ﺷﺪ .ﺷﻌﺎر اﯾﻦ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻓﻌﺎﻟﯿـﺖ در راه
ٔ
هﺴﺘﻪ اﺻـﻠـﯽ
آزادی ﻣﯿﻬﻦ و ﺣﻘﻮق زﻧﺎن و ﺑﻪﺧﺼﻮص رﻓﻊ ﺣﺠﺎب ﺑﻮد.
آن را ﻋﺪهای از ﻣﺪﯾﺮان و آﻣﻮزﮔﺎران دﺑﺴﺘﺎنهﺎ و دﺑﯿﺮﺳﺘﺎنهﺎ و ﺑـﺎﻧـﻮان
روﺷﻨﻔﮑﺮ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدادﻧﺪ .ﭘﻮﺷﯿﺪن ﻟﺒﺎس وﻃﻨﯽ و ﺗﺮک اﺷﯿﺎء ّ
ﺗﺠﻤﻠـﯽ
ٔ
ﻣﺮاﻣﻨﺎﻣﻪ اﯾﻦ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺑﻪ ﻗﺼﺪ ﻧـﻔـﻮذ
ﺑﺮای زﻧﺎن از ﺷﻌﺎرهﺎﯾﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ در
دادن اﻓﮑﺎر ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻣﻠﯽ در ﻧﻬﻀﺖ زﻧﺎن ﻗﯿﺪ ﺷﺪه ﺑﻮد.
ٔ
ﻧـﻮﺷـﺘـﻪ
آن ﻃﻮر ﮐﻪ در ﮐﺘﺎب «ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻧﺴـﻮان وﻃـﻨـﺨـﻮاه اﯾـﺮان »
ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﯿﻦ ﺧﺴﺮو ﭘﻨﺎه آﻣﺪه اﺳﺖ ،ﭼﻨﺪ ﻣﺎه ﭘـﺲ از ﺗﺸـﮑـﯿـﻞ اﯾـﻦ
ٔ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ آن در ﭼﻬﺎر ﻓﺼﻞ و ّ ٣۴
ٔ
ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﮐﺘﺎب
ﻣﺎده ﺗﺪوﯾﻦ ﺷﺪ.
ﺟﻤﻌﯿﺖ،
هﺪفهﺎ و ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ را ﺑﻪ دو ﺑـﺨـﺶ-١ :درﺧـﻮاﺳـﺖهـﺎی
ﻋﻤﻮﻣﯽ و -٢زﻧﺎن اﻗﺸﺎر ﻣﺤﺮوم ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺮده اﺳﺖ  .او ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎور اﺳﺖ
ﮐﻪ درﺧﻮاﺳﺖهﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺣﺎل زﻧﺎن ٔ
هﻤـﻪ اﻗﺸـﺎر ﺟـﺎﻣـﻌـﻪ
ﻣﯽﺷﺪ )ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﺮوﯾﺞ ﻣﻌﺎرف ،ﺗﻬﺬﯾﺐ اﺧﻼق و ﺣـﻔـﻆ ﺣـﻘـﻮق ﻧﺴـﻮان،
ﺗﺰرﯾﻖ اﺣﺴﺎﺳﺎت ﻣﻠﯽﮔﺮاﯾﺎﻧﻪ و ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺟﻬﺎﻟﺖ ٔ
ﮐﻠﯿﻪ ﻧﺴﻮان( و ﺑـﺨـﺶ
دﯾﮕﺮ اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﮐﻪ ﺑﻪ زﻧﺎن اﻗﺸﺎر ﻣﺤﺮوم اﺧﺘﺼﺎص داﺷﺖ ،هﺪفهﺎﯾﯽ
ٔ
ﺑﺎﻏﭽﻪ ﮐﻮدﮐﺎن ،ﺷﯿﺮﺧﻮارﮔﺎه ،و ﯾﺘﯿﻢﺧـﺎﻧـﻪ را
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﺄﺳﯿﺲ داراﻟﺼﻨﺎﯾﻊ،
ﻣﻄﺮح ﮐﺮده اﺳﺖ) .از ﺳﺎﯾﺖ ﺑﯿﺪارزﻧﯽ -ﮔﺰارﺷﯽ از ﺗﺠﺪدﻃﻠﺒﯽ ﮔﺮوهـﯽ
از زﻧﺎن اﯾﺮاﻧﯽ(
ٔ
ﻧﺸﺮﯾﻪ «ﻧﺴﻮان وﻃﻨﺨﻮاه »ارﮔﺎن رﺳﻤﯽ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻧﺴﻮان وﻃﻨﺨﻮاه ﺑﻮد.
اﯾﻦ ﻧﺸﺮﯾﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺤﺘﺮم اﺳﮑﻨﺪری و ﺑﻪ ﺻـﺎﺣـﺐ اﻣـﺘـﯿـﺎزی ﻣـﻠـﻮک
اﺳﮑﻨﺪری در ﯾﺎزده ﺷﻤﺎره و در ﺳﻪ ﺳﺎل )از  ١٣٠٢ﺗـﺎ ﺑـﻬـﻤـﻦ (١٣٠۵
ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ .اﯾﻦ ﺟﻤﻌﯿﺖ ،و ﺑﻪوﯾﮋه ﺷﺨﺺ ﻣﺤﺘﺮم اﺳـﮑـﻨـﺪری ﮐـﻪ در
ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽهﺎی ﺧﻮد ﻋﻠﯿﻪ ﺣﺠﺎب و در ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺗﺤﺼﯿﻞ زﻧـﺎن ﺳـﺨـﻦ
ﻣﯽﮔﻔﺖ ،از ﺳﻮی ﺑﺮﺧﯽ از رهﺒﺮان ﻣﺬهﺒﯽ ﻣﻮرد ﺣﻤﻠـﻪهـﺎی ﺑﺴـﯿـﺎری
ّ
ﺣﺘ ٰﯽ ﯾﮏ ﺑﺎر ٔ
ﺧﺎﻧﻪ ﻣﺤﺘﺮم اﺳﮑﻨﺪری ﻏﺎرت و
ﻗﺮار داﺷﺖ ،ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ
ﺑﻪ آﺗﺶ ﮐﺸﯿﺪه ﺷﺪ.
اداﻣﻪ در ﺻﻔﺤﻪ ١٧

١٧

دوﺷﻨﺒﻪ  ١۶ﺗﯿﺮ ١٣٩٩

اداﻣﮥ ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ اﯾﺮان و ﺟﻨﺒﺶ ﺑﯿﺪاری
ً
ٔ
ﻧﺸﺮﯾﻪ «ﺟﻬﺎن زﻧﺎن »ﺑﻮد ،ﭘﺲ از
ﻓﺨﺮ آﻓﺎق ﭘﺎرﺳﺎ ﻧﯿﺰ ﮐﻪ ﻗﺒﻼ ﺳﺮدﺑﯿﺮ
ٔ
ﺷﻤﺎره ﭘﻨﺠﻢ ﺑـﻪﺧـﺎﻃـﺮ ﻧـﻮﺷـﺘـﻦ از
آﻧﮑﻪ در ﺳﺎل  ١٣٠٠ﻧﺸﺮﯾﻪاش در
ﺣﻘﻮق زﻧﺎن ﺗﻮﻗﯿﻒ و ﺧﻮدش ﺑﻪ اراک ﺗﺒﻌﯿﺪ ﺷﺪ ،ﺑﻪ «ﺟﻤﻌـﯿـﺖ ﻧﺴـﻮان
وﻃﻨﺨﻮاه »ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﺑﻮد .درآﻣﺪ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺑﺮ اﺳﺎس درﯾﺎﻓﺖ ﺣﻖ ﻋﻀـﻮﯾـﺖ
از اﻋﻀﺎ ﺑﻮد .ﻃﺒﻖ ﭘﮋوهﺶهﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ از ﭘﮋوهﺸﮕﺮان و از ﺟـﻤـﻠـﻪ
ﻓﻌﺎﻻن زن اﻧﺠﺎم دادهاﻧﺪ« ،ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻌﯿﺖ ،ﻣﺤﺘﺮم اﺳﮑﻨﺪری
و ﭘﺲ از ﻣﺮگ او ،ﻣﺴﺘﻮره اﻓﺸﺎر ﺑﻮد؛ ﻧﺎﯾﺐرﺋﯿﺲ ﻣﻠﻮک اﺳﮑﻨـﺪری )ﮐـﻪ
ﺻﺎﺣﺐ اﻣﺘﯿﺎز ٔ
ﻣﺠﻠﻪ ﻧﺴﻮان وﻃﻨﺨﻮاه ﻧـﯿـﺰ ﺑـﻮد( ،ﻣـﻨـﺸـﯽ اول و از
ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﺑﺎﻗﺪرت ﻣﺠﻠﻪ ﻧﻮراﻟﻬﺪی ﻣﻨﮕﻨﻪ ،ﻣﻌﻠﻢ ﮐﻼس اﮐﺎﺑـﺮ ﻧﺼـﺮت
ﻣﺸﯿﺮی ،ﻣﻨﺸﯽ ّدوم ﺧﺎﻧﻢ ﺷﺮﯾﻔﯽ ،ﺑﺎزرس ﻋﺒﺎﺳﻪ ﭘﺎﯾﻮر ،ﺑﺎزرس ﻣـﻠـﮑـﻪ
ٰ
ﻃـﻮﺑـﯽ
اﺑﻮاﻟﻔﺘﺢزاده ،دﯾﮕﺮ اﻋﻀﺎی هﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه :ﺻﻔﯿﻪ
اﺳـﮑـﻨـﺪریَ ،
ﺑﻘﺎﺋﯽ ،ﻋﻔﺖاﻟﻤﻠﻮک و ﻧﻈﻢاﻟﻤﻠﻮک ﺧﻮاﺟﻪﻧﻮریُ ،
ٰ
ـﻈـﻤـﯽ ارﻏـﻮن،
ﻓﺨﺮﻋ
هﺎﯾﺪه ﻣﻘﺒﻞ ،ﺗﻮران اﻓﺸﺎر ،اﺧﺘﺮاﻟﺴﻠﻄـﻨـﻪ ﺳـﯿـﺎدت ،آﺻـﻒاﻟـﻤـﻠـﻮک،
اﺧﺘﺮاﻟﺴﻠﻄﻨﻪ ﻓﺮوهﺮ ،ﻋﺸﺮتاﻟﺰﻣﺎن آﺻﻒ و… دﻓﺘﺮ ﺣﺴـﺎﺑـﺮﺳـﯽ ﺳـﺎل
 ١٣٠۵ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدهﺪ ﮐﻪ ﺟﻤﻌﯿﺖ در اﯾﻦ زﻣﺎن  ٧۴ﻋﻀﻮ داﺷﺘﻪ
اﺳﺖ ﮐﻪ ]ﮐﻞ[ ﺣﻖ ﻋﻀﻮﯾﺖ  ٣٠٢ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﭘﺮداﺧﺖ
ﮐﺮدهاﻧﺪ)» ...ﻓﺮزاﻧﻪ اﺑﺮاهﯿـﻢ زاده« ،ﻧـﮕـﺎهـﯽ ﺑـﻪ ﺟـﻤـﻌـﯿـﺖ ﻧﺴـﻮان
وﻃﻨﺨﻮاه)»
ﺧﺎﻧﻢ ﻣﺮﯾﻢ ﺣﺴﯿﻦﺧﻮاه ﻧﯿﺰ ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ :ﻧﻮراﻟﻬﺪی ﻣـﻨـﮕـﻨـﻪ ﯾـﮑـﯽ از
اﻋﻀﺎی اﯾﻦ ﺟﻤﻌﯿﺖ در ﮐﺘﺎب ﺧﺎﻃﺮات ﺧﻮد ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ «ﺟﻠـﺴـﺎت
هﯿﺌﺖ ٔ
ﻣﺪﯾﺮه ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻧﺴﻮان وﻃﻨﺨﻮاه هﺮ هﻔﺘﻪ ﯾﮏ روز ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽﺷـﺪ
ّ
و اﯾﻦ ﺟﻠﺴﺎت ﺳﯿﺎر ﺑﻮد؛ هﺮ هﻔﺘﻪ ﻣﻨﺰل ﯾﮑﯽ از ﺑﺎﻧﻮان .ﯾﮏ روز هـﻔـﺘـﻪ
ﮐﻪ ﻣﻨﺰل ﺧﺎﻧﻢ ﺑﺪﯾﻊاﻟﺰﻣﺎن ﺷﺠﺎﻋﯽ ﺑﻮدﯾﻢ… ﻧﺎﮔﻬﺎن ﺻـﺪای در زدن
ﺷﺪﯾﺪی ﺑﻪ ﮔﻮشهﺎ رﺳﯿﺪ .ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻪ آﻣﺪ و ﮔﻔﺖ ﺟﻤﻌـﯽ از ﻻتهـﺎی
ﺧﯿﺎﺑﺎن اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﺑﺰاز در ﺟﻠﻮی درب ﺣﯿﺎط ﺑﺎ ﭼﻮب و ﺳﻨـﮓ اﺟـﺘـﻤـﺎع
ﮐﺮدهاﻧﺪ ،و از ﻗﺮار ﻣﻌﻠﻮم اﻧﺘﻈﺎر ﺑﯿﺮون رﻓﺘﻦ ﺧﺎﻧﻢهﺎ را دارﻧﺪ ،ﮐﻪ ﺑﺎ ﭼﻮب
و ﺳﻨﮓ ﺑﺮ ﺳﺮﺷﺎن ﺑﺘﺎزﻧﺪ .ﭼﻮن ﮐﻪ آن ﺧﺎﻧﻪ درب دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ داﺷﺖ ،ﻣﺎ
ﯾﮑﯽ ﺑﻌﺪ از دﯾـﮕـﺮی از آن درب ﺳـﻤـﺖ ﮐـﻮﭼـﻪ ﮔـﺮﯾـﺨـﺘـﯿـﻢ)» .از
ﻓﻤﯿﻨﯿﺴﺖهﺎی ﻣﺸﺮوﻃﻪﺧﻮاه ،ﭘﺎﯾﻪﮔﺬاران ﺟﻨﺒﺶ زﻧﺎن دراﯾﺮان ،ﺳـﺎﯾـﺖ
آﺳﻮ(٢٧/١١/٩۶ ،
هﻢزﻣﺎن ﺑﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖهﺎ ی ﻣﺘﻌﺪد ﺟﻤﻌﯿﺖ ،اذﯾﺖ و آزار ﻓﻌﺎﻻن زن ﻧـﯿـﺰ
در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ارﺗﺠﺎع و ﺑﻪوﯾﮋه ارﺗﺠﺎع ﻣﺬهﺒﯽ ﻗﺮار داﺷﺖ .ﺑـﻪ ﻋـﻨـﻮان
ٔ
ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﻮادآﻣﻮزی زﻧﺎن ،ﻗﺮار ﺷﺪ ﮐﻪ ﻧﻤـﺎﯾﺸـﯽ اﺟـﺮا
ﻣﺜﺎل ،ﺑﺮای ﺗﺄﻣﯿﻦ
ﺷﻮد« :ﻣﺎدام وارﺗﻮ ﺗﺮﯾﺎن ﮐﻪ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎزﯾﮕﺮ زن اﯾـﺮاﻧـﯽ ﻧـﯿـﺰ هﺴـﺖ،
ﮐﺎرﮔﺮدان ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺑﻮد و ﻧﻘﺶ اﺻﻠﯽ را ﺑﺎزی ﻣﯽﮐﺮد .اﯾـﻦ ﻧـﺨـﺴـﺘـﯿـﻦ
ﻧﻤﺎﯾﺶ زﻧﺎﻧﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺘﻨﯽ از ﻣﯿﺮزاده ﻋﺸﻘﯽ ﺑـﻪ ﻧـﺎم «آدم و
ٔ
ﺧـﻮد
هﺰﯾﻨﻪ دﮐﻮر و آﻣﺎدهﺳﺎزی و ﺑﻮﻓﻪ را هـﻢ
ﺻﺤﻨﻪ ﻣﯽرﻓﺖ.
ﺣﻮا »ﺑﻪ
ِ
ً
ﻣﻨﮕﻨﻪ ﺷﺨﺼﺎ ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﺮد و ﮐﺎرتهﺎی دﻋﻮت را ﻓﺮﺳﺘﺎد .اﯾﻦ ﻧﻤـﺎﯾـﺶ
ﭘﺮده ّاول ﺑﺪون هﯿﭻ ﻣﺸﮑﻠﯽ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ .اﻣﺎ هﻨﻮز ٔ
در ٔ
ﭘـﺮده ّدوم ﺷـﺮوع
در ﺧﺎﻧﻪ آﻣﺪﻧﺪ و ﻣﯽﺧﻮاهـﻨـﺪ وارد
ﻧﺸﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ﺧﺒﺮ رﺳﯿﺪ
آژانهﺎ ﭘﺸﺖ ِ
ﺷﻮﻧﺪ .ﭘﺎﻓﺸﺎری هﯿﺌﺖ ٔ
ﻣﺪﯾﺮه ﻧﺴﻮان وﻃﻨﺨﻮاه راه ﺑﻪ ﺟﺎﯾـﯽ ﻧـﺒـﺮد و آن
آژانهﺎ وارد ﺷﺪﻧﺪ .ﻣﺤﺘﺮم اﺳﮑﻨﺪری ﯾﮏﺗﻨﻪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ آژانهﺎ اﯾﺴﺘـﺎد و
ﮔﻔﺖ ﮐﻪ اﺟﺎزه ﻧﻤﯽدهﺪ زﻧﺎن را ﺑﺒﺮﻧﺪ .اﻣﺎ در ﻧﻬﺎﯾﺖ هـﯿـﺌـﺖﻣـﺪﯾـﺮه ﺑـﻪ
ٔ
ﻣـﺪﯾـﺮه ﻧﺴـﻮان
ﻧﻈﻤﯿﻪ رﻓﺘﻨﺪ .در ﻧﻈﻤﯿﻪ ،ﺳﺮﺗﯿﭗ درﮔﺎهـﯽ ﺑـﻪ هـﯿـﺌـﺖ
وﻃﻨﺨﻮاه ﮔﻔﺖ ﮐﻪ از آﻧﻬﺎ ﺷﮑﺎﯾﺖ ﺷﺪه ﮐﻪ ﻋﻠﯿﻪ ﺣﺠﺎب ﻧـﻤـﺎﯾـﺶ ﺑـﺮﭘـﺎ
ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ .اﯾﻦ ﺧﺒﺮ ﺑﻪ ُوﻋﺎظ و ﻣﺴﺎﺟﺪ هﻢ رﺳﯿﺪ و اﺳﺒﺎب آزار اﻋﻀـﺎی
ﻧﺴﻮان وﻃﻨﺨﻮاه ﻓﺮاهﻢ ﺷﺪ) .ﻓﺮزاﻧﻪ اﺑﺮاهﯿﻢزاده« ،ﻧﮕﺎهﯽ ﺑﻪ ﺟـﻤـﻌـﯿـﺖ
ﻧﺴﻮان وﻃﻨﺨﻮاه)»

ٔ
وﯾﮋه ﻧﺎﻣﻪ ﯾﮑﺼﺪ ﺳﺎﻟﮕﯽ
ﺟﻤﻠﻪ اﻗﺪامهﺎی ﻣﻬﻢ اﯾﻦ ﺟﻤﻌﯿﺖ ٔ
از ٔ
اراﺋﻪ ﻋﺮﯾﻀﻪای )درﺧﻮاﺳﺖ( ﺑـﻪ
ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای ﻣﻠﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ در آن زﻧﺎن ﺧﻮاﺳﺘﺎر آن ﺷـﺪه ﺑـﻮدﻧـﺪ ﮐـﻪ
ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻧﺴﺎﺟﯽ ﮐﺸﻮر ﺗﻘﻮﯾﺖ و ﻧﯿﺰ ازدواج دﺧﺘﺮان ﺗﺎ ﻗﺒﻞ از  ١۶ﺳـﺎﻟـﮕـﯽ
ٔ
ﻣﻌﺎﯾﻨﻪ زن و ﻣﺮد از ﻧﻈﺮ ﺳﻼﻣﺘﯽ ﻗﺒﻞ از ازدواج ﻧـﯿـﺰ اﺟـﺒـﺎری
ﻣﻤﻨﻮع ،و
ﺷﻮد .اﯾﻦ ﻋﺮﯾﻀﻪ در ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻌﺪهﺎ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ رﺳﯿﺪ ،ﺑﯽﺗﺄﺛﯿﺮ ﻧﺒﻮد .اﯾﻦ
ّاوﻟﯿﻦ ﺑﺎر ﺑﻮد ﮐﻪ ﻓﻌﺎﻻن زن ﺧﻮاﺳﺘﺎر اﺻﻼح ﺑﺮﺧﯽ از ﻗـﻮاﻧـﯿـﻦ ﺗـﻮﺳـﻂ
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺠﻠﺲ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ.
ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﮐﺎرزارهﺎی ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻧﺴﻮان وﻃﻨﺨﻮاه ﮐﻪ ﻣـﯽﺗـﻮان آن را
ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺣﺮﮐﺖ اﻋﺘﺮاﺿﯽ ﻓﻤﯿﻨﯿﺴﺘﯽ ﻧﺎم ﻧﻬﺎد ،ﺗﺠﻤـﻊ ﻓـﻌـﺎﻻن زن در
ٔ
ﺗﻮﭘﺨﺎﻧﻪ ﺗﻬﺮان و ﺳﻮزاﻧﺪن ٔ
ﺟﺰوه ﻓﮑﺎهﯽ « َﻣﮑﺮ زﻧﺎن »در اﺳـﻔـﻨـﺪ
ﻣﯿﺪان
ٔ
ﺷﺠﺎﻋﺎﻧﻪ آﻧﺎن در ﺳﺮاﺳﺮ ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ ﭘﯿﭽﯿﺪ ،ﺑﺎ
 ١٣٠١ﺑﻮد .ﺻﺪای اﯾﻦ اﻗﺪام
ٔ
ﻧﺘﯿﺠﻪ اﯾﻦ ﮐـﺎرزار،
اﯾﻨﮑﻪ روزﻧﺎﻣﻪهﺎی رﺳﻤﯽ آن را ﺑﺎزﺗﺎب ﻧﺪاده ﺑﻮدﻧﺪ .در
ﺷﻤﺎری از ﻓﻌﺎﻻن زن ﺑﺎزداﺷﺖ ﺷﺪﻧﺪ و در «ﻧﻈﻤﯿﻪ »ﻗﺎﻃﻌﺎﻧﻪ ﺑﻪ دﻓـﺎع از
ﻋﻤﻞ ﺧﻮد ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻨﺪ.
َ
ﺧﺎﻧﻢ ﻣﻨﮕﻨﻪ در ﺧﺎﻃﺮاﺗﺶ ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ« :ﺟﺰوهای ﺑﻪ اﺳـﻢ ﻣـﮑـﺮ زﻧـﺎن
ﭼﺎپ و ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ هﺮ روز ﺑﭽﻪهﺎی روزﻧﺎﻣﻪﻓﺮوش ﺗﻌﺪاد زﯾـﺎدی
از آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ دﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﺎ ﺻﺪای رﺳﺎ ﻓﺮﯾﺎد ﻣﯽ زدﻧـﺪ :ﮐـﺘـﺎب َﻣـﮑـﺮ
زﻧﺎنَ ،ﻣﮑﺮ زﻧﺎنَ ،ﻣﮑﺮ زﻧﺎن .هﯿﺌﺖ ٔ
ﻣﺪﯾﺮه ﻧﺴﻮان وﻃـﻨـﺨـﻮاه در ﺟـﻠـﺴـﻪ
ﻣﺬاﮐﺮه ﮐﺮد ﮐﻪ اﯾﻦ روزﻧﺎﻣﻪﻓﺮوشهﺎ و اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﯾﺎ ﺟﺰوه ﯾﺎ هﺮ ﭼﻪ هﺴﺖ
ﺗﻮهﯿﻦ ﻣﺤﺾ ]اﺳﺖ[ ،ﺑﻪ ﺣﯿﺜﯿﺖ زﻧﺎن ﻟﻄـﻤـﻪ ]ﻣـﯽزﻧـﺪ[ و
ﺑﺮای زﻧﺎن
ِ
ّ
اهﺎﻧﺖ اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ در روز ﻣـﻌـﯿـﻦ ،ﺳـﺎﻋـﺖ ده
ﺻﺒﺢ ﻋﺪهای ﺷﺎﯾﺪ هﻔﺖ ﯾﺎ هﺸﺖ ﻧﻔﺮ از ﺧﺎﻧﻢهـﺎی ﺟـﻤـﻌـﯿـﺖ ﻧﺴـﻮان
وﻃﻨﺨﻮاه در ﻣﯿﺪان ﺳﭙﻪ ﺟﻤﻊ ﺷﻮﯾﻢ) ...ﭘﺲ از آﺗﺶ زدن ﺟﺰوههﺎ ﮐﻪ در
اﺳﻔﻨﺪ  ١٣٠١ﺑﻮد( ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ آژان دور ﻣﺎ ﺟﻤﻊ ﺷﺪﻧﺪ و ﻣﺎ را دﺳﺘﻪﺟـﻤـﻌـﯽ
ﺑﻪ ﮐﻤﯿﺴﺮﯾﺎ ﮐﻪ در ﺿﻠﻊ ﺟﻨﻮب ﻏﺮﺑﯽ ﻣﯿﺪان ﺳﭙﻪ ﻗﺮار داﺷﺖ ﺑﺮدﻧـﺪ .هـﺮ
ﯾﮏ از ﻣﺎ را ﺑﻪ اﻃﺎﻗﯽ ﺑﺮده و ﺟﺪا و ﺟﺪا اﺳﺘﻨﻄﺎق ]ﺑﺎزﺟـﻮﯾـﯽ ﮐـﺮدﻧـﺪ[ و
ﭘﺮﺳﺶهﺎی داﻣﻨﻪدار از ﻧﺎم و ﻧﺸﺎن ،از ﻣﻨﻈﻮر و ﻣـﻘـﺼـﻮد و ﺻـﻮرت و
ّ
ﻣﺤﺮک ﮔﺮﻓﺖ ]ﭘﺮﺳﯿﺪﻧﺪ[ و ﺟﻮابهﺎی ﻣﺤﮑﻢ و ﻗﺎﻧﻊﮐﻨﻨﺪه ﺑـﻪ اﻓﺴـﺮان
اداره ﻧﻈﻤﯿﻪ ﺷﻬﺮﺑﺎﻧﯽ دادﯾﻢ».
از دﯾﮕﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖهﺎی ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬار آﻧﻬﺎ ،ﺑﺮﮔﺰاری « ٔ
ﮐﻨﮕﺮه ِﻧﺴﻮان ﺷـﺮق »در
ﺳﺎل  1311در ﺗﻬﺮان ﺑﻮد.
اﯾﻦ ﺗﺸﮑﻞ ﻣﺘﺮﻗﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺎ ﺗﻤﺎم دﺷﻮاریهﺎ و ﺳﻨﮓ اﻧـﺪازی هـﺎ ﺑـﻪ
ّ
ﻣﺪت  ١٢ﺳﺎل ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧـﻮد اداﻣـﻪ دهـﺪ و اﯾـﻦ ﺑـﺮای ﺣـﮑـﻮﻣـﺖ
دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری رﺿﺎﺷﺎه ﮐﻪ ﺳﺮﮐﻮب ﻧﯿﺮوهﺎی ﻣﺘﺮﻗﯽ را در دﺳـﺘـﻮر ﮐـﺎرش
داﺷﺖ ،ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺤﻤﻞ ﻧﺒﻮد .ﺳﺮﮐﻮبهﺎ از ﯾﮏ ﻃـﺮف و اﺧـﺘـﻼفﻧـﻈـﺮ و
ﭼﻨﺪدﺳﺘﮕﯽهﺎ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺳﯿﺎﺳﺖهﺎی رﺿﺎﺷﺎه ﺳﺒﺐ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻋﻼوه ﺑـﺮ
ﺳﻮادآﻣﻮزی ،ﺑﺮﺧﯽ از اﯾﻦ زﻧﺎن ﺧﻮاهﺎن ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﮔﺴﺘﺮدهﺗـﺮی در
ٔ
ﺣﻮزه زﻧﺎن ﺷﻮﻧﺪ.
ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺑﯿﺪاری زﻧﺎن
در ﺳﺎل  ١٣٠۵ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺑﯿﺪاری زﻧﺎن ﮐﻪ ﮔﺮوهﯽ ﺟﺪا ﺷﺪه از ﺟﻤﻌـﯿـﺖ
ﻧﺴﻮان وﻃﻨﺨﻮاه ﺑﻮد ،ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪ .ﻋﺒﺪاﻟﺼﻤﺪ ﮐﺎﻣﺒﺨﺶ در اﯾـﻦ ﺑـﺎره
ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ« :در ﺳﺎل ١٣٠۵ﻋﺪهای از زﻧﺎن ﺟﻮان در ﺟـﻤـﻌـﯿـﺖ ﻧﺴـﻮان
وﻃﻨﺨﻮاه ﮐﻪ ﺧﻮاهﺎن ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ُﭘﺮﺷﻮرﺗﺮی ﺑﻮدﻧﺪ از آن ﮐﻨﺎر رﻓﺘﻪ و ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ
اﯾﻦ ﺟﻤﻌﯿﺖ دﺳﺖ ﺑـﻪ ﻓـﻌـﺎﻟـﯿـﺖ
ﺑﻪ ﻧﺎم «ﺑﯿﺪاری زﻧﺎن »را ﺗﺸﮑﯿﻞ دادﻧﺪَ .
وﺳﯿﻊ زد .دارای ﻗﺮاﺋﺖﺧﺎﻧﻪ ،ﭼﻨﺪ ﮐﻼس ا ﮐﺎﺑﺮ و رﻓﻊ ﺑﯽﺳﻮادی و هﯿﺌـﺖ
اﮐﺘﻮرال ]ﺑﺎزﯾﮕﺮان ﻧﻤﺎﯾﺶ[ ﺑﻮد .ﻧﻤﺎﯾﺶهﺎی اﯾﻦ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻣﻮﺟﺐ ﮔﺮاﯾﺶ
ﻋﺪهی زﯾﺎدی از زﻧـﺎن ﺟـﻮان ]ﺑـﻪ اﯾـﻦ ﺟـﻤـﻌـﯿـﺖ[ ﺷـﺪ .ﯾـﮑـﯽ از
ﻧﻤﺎﯾﺸﻨﺎﻣﻪهﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ اﯾﻦ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺑﻪ ﻣﻌﺮض ﻧﻤﺎﯾﺶ ﮔـﺬاﺷـﺘـﻪ ﺷـﺪ
«دﺧﺘﺮ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ »ﺑﻮد ﮐﻪ در ﺣﺪود  ۶٠٠ﻧﻔﺮ ﺑﻪ ﺗﻤﺎﺷﺎی آن آﻣﺪه ﺑﻮدﻧﺪ .اﯾﻦ
ﻧﻤﺎﯾﺶ در روز  ٨ﻣﺎرس داده ﺷﺪ و در آﻧﺠﺎ ﻧﺎﻃﻘﯿﻨﯽ ﺗـﺎرﯾـﺦ و اهـﻤـﯿـﺖ
ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ اﯾﻦ روز را ﻣﺘﺬﮐﺮ ﺷﺪﻧﺪ و از
اداﻣﻪ در ﺻﻔﺤﻪ ١٨

١٨

دوﺷﻨﺒﻪ  ١۶ﺗﯿﺮ ١٣٩٩

ٔ
وﯾﮋه ﻧﺎﻣﻪ ﯾﮑﺼﺪ ﺳﺎﻟﮕﯽ

اداﻣﮥ ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ اﯾﺮان و ﺟﻨﺒﺶ ﺑﯿﺪاری
ّ
ﻃﺮف ﺣﻀﺎر ُﺣﺴﻦ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﺷﺪ .اﯾﻦ ﺟﻤﻌﯿﺖ در ﺳـﺎل  ١٣٠٨ﭘـﺲ از
آﻧﮑﻪ ﺗﻌﻘﯿﺐ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖهﺎ داﻣﻨﻪ ﮔﺮﻓﺖ ﻣﻨﺤـﻞ ﮔﺸـﺖ)» .ﻋـﺒـﺪاﻟﺼـﻤـﺪ
ﮐﺎﻣﺒﺨﺶ« ،ﻧﻈﺮی ﺑﻪ ﺟﻨﺒﺶ ﮐﺎرﮔﺮی و ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ در اﯾﺮان)»
ﻣﺠﻤﻊ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻧﺴﻮان ﻋﻨﻮان ﺗﺸﮑﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ زﻧﺪﺧﺖ ﺷﯿﺮازی
ﺷﺎﻋﺮ ﻣﺸﻬﻮر دﻣﻮﮐﺮات در ﺳﺎل  ١٣٠۶در ﺷﻬﺮ ﺷﯿﺮاز ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺷﺪ .اﯾـﻦ
ﺗﺸﮑﻞ ﺑﺎ ﺟﺴﺎرت هﺮ ﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻋﻠﯿﻪ ﺣﺠﺎب زﻧـﺎن ،و در راه آزادی و
ٔ
دوﺷﯿﺰه ﺷﺎﻋﺮ ﻣﺠﻠـﻪای
ﺑﺮاﺑﺮی ﺣﻘﻮق ﺑﺎﻧﻮان ﺗﺒﻠﯿﻎ و ﻣﺒﺎرزه ﻣﯽﮐﺮد .اﯾﻦ
ﺑﻪ ﻧﺎم «دﺧﺘﺮان اﯾﺮان »ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽﮐﺮد ﮐﻪ ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﺑﯿﺶ از هﻔﺖ ﺷﻤﺎره
از آن اﻧﺘﺸﺎر ﻧﯿﺎﻓﺖ.
ٔ
اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﺻﻨﻔﯽ زﻧﺎن ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪ .ﺑﻌـﺪهـﺎ در
در اﺻﻔﻬﺎن ﻧﯿﺰ ﺟﻤﻌﯿﺖ
ﺗﻬﺮان ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ ﻧﻈﯿﺮ «ﭘﯿﮏ ﺳﻌﺎدت ﻧﺴﻮان »رﺷﺖ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺑﯿﺪاری ﻧﺴﻮان
ﺗﺸﮑﯿﻞ ﮔﺮدﯾﺪ .در هﻤﯿﻦ ّاﯾﺎم در ﻗﺰوﯾﻦ ﻧﯿﺰ ﺟﻤﻌﯿﺖ دﯾﮕﺮی ﺑﺎ هـﻤـﯿـﻦ
ﻣﺮام ﺑﻪ ﻧﺎم اﻧﺠﻤﻦ ﻧﺴﻮان ﻣﺘﺸﮑﻞ از ﻋﺪهای از ﺑﺎﻧﻮان روﺷﻨﻔﮑﺮ ﻗـﺰوﯾـﻦ
ﺗﺄﺳﯿﺲ ﯾﺎﻓﺖ.
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﯾﻦ اﻧﺠﻤﻦهﺎ ﺗﺎ ﺳﺎل  ١٣١٢اداﻣﻪ داﺷﺖ .در اﯾـﻦ ﺳـﺎل ﺑـﻪ
دﺳﺘﻮر رﺿﺎﺷﺎه ﭘﻬﻠﻮی ٔ
هﻤﻪ اﯾﻦ اﻧﺠﻤﻦهﺎ ﻣﻨﺤﻞ ﺷﺪ و ٔ
اﺟﺎزه ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ از
ً
آﻧﻬﺎ ﺳﻠﺐ ﮔﺮدﯾﺪ .دﯾﮕﺮ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ هﯿﭻ اﻧﺠﻤﻦ ﻣﺴﺘﻘﻠﯽ در اﯾﺮان ﮐﻪ ﺑـﺘـﻮاﻧـﺪ
ﺑﺮای زﻧﺎن ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮐﻨﺪ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ .ﺟﻤﯿﻠﻪ ﺻﺪﯾﻘﯽ و ﺷﻮﮐﺖ روﺳﺘﺎ ﺑـﻪ
اﺗﻬﺎم «ﺗﺸﮑﯿﻞ ٔ
ﻓﺮﻗﻪ اﺷﺘﺮاﮐﯽ »و «ﺗﺒﻠﯿﻎ ﻣﺴﻠﮏ اﺷـﺘـﺮاﮐـﯽ »ﺑـﺎزداﺷـﺖ
ﺷﺪﻧﺪ و ﺑﻪ زﻧﺪان اﻓﺘﺎدﻧﺪ ،هﺮ ﭼﻨﺪ ﮐﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﻨﺘﺴﺐ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻣـﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ
ﻗﺒﻞ از وﺿﻊ و اﻧﺘﺸﺎر ﻗﺎﻧﻮن ﺳﯿﺎه ﺧﺮداد ١٣١٠ﺑﻮد(٢).
در ﺳﺎل ١٣١۴رﺿﺎﺷﺎه ﭘﻬﻠﻮی هﻢزﻣﺎن ﺑﺎ ﺗﺤﮑﯿﻢ ﭘﺎﯾﻪهﺎی ﺳﻠـﻄـﻨـﺖ
اﺳﺘﺒﺪادی ﺧﻮد «ﮐﺎﻧﻮن ﺑﺎﻧﻮان اﯾﺮان »ﺣﮑﻮﻣﺖﻓﺮﻣـﻮده را ﺑـﻪ رﯾـﺎﺳـﺖ
اﻓﺘﺨﺎری دﺧﺘﺮش ﺷﻤﺲ ﭘﻬﻠﻮی ﺗﺄﺳﯿﺲ ﮐﺮد .در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ،او ﺑﺎ اﻧﺠﺎم
ﺑﺮﺧﯽ اﻗﺪامهﺎی ﺳﻄﺤﯽ ﺗﻼش ﮐﺮد ﺗﺎ ﺧﻮد را ﻧﺎﺟﯽ ﺣﻘﻮق زﻧﺎن ﻗﻠﻤﺪاد
ﮐﻨﺪ .رژﯾﻤﯽ ﮐﻪ ٔ
هﻤﻪ ﻧﺸﺮﯾﺎت زﻧﺎن و اﻧﺠﻤﻦهﺎی ﻣﺴﺘﻘﻞ زﻧﺎن را ﻣﻨﺤﻞ
ﮐﺮده و اﻣﮑﺎن رﺷﺪ آ ﮔﺎهﯽ و ﻣﺸﺎرﮐﺖ زﻧﺎن را ﺑﻪ ﺻﻔـﺮ رﺳـﺎﻧـﺪه ﺑـﻮد و
ﮐﻮﭼﮏﺗﺮﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﻪ ﺳﻮد ﺣﻘﻮق زﻧﺎن را اﺟﺎزه ﻧﻤﯽداد ،در ﻋﯿـﻦ
ﺣﺎل ّادﻋﺎی ﻃﺮﻓﺪاری از زﻧﺎن را داﺷﺖ .ﻓﻌـﺎﻟـﯿـﺖ «ﮐـﺎﻧـﻮن ﺑـﺎﻧـﻮان »
ﺷﺎهﻓﺮﻣﻮده ﺑﻪ ﻃﻮر ﻋﻤﺪه ﭘﯿﺮاﻣـﻮن ﻣﺴـﺎﺋـﻠـﯽ هـﻤـﭽـﻮن ﺧـﺎﻧـﻪداری،
ﺑﭽﻪداری ،و اﻣﻮر آﺷﭙﺰی ﺑﺮای زﻧﺎن ﺑﻮد.
ٔ
درﺑـﺎره ﭘـﺪرش
ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﭘﻬﻠﻮی در ﮐﺘﺎب «ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖ ﺑﺮای وﻃـﻨـﻢ »
ٔ
وﻇﯿﻔﻪ اﺻﻠﯽ زن ﺧﺎﻧـﻪداری و ﺑـﭽـﻪداری
ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ ﮐﻪ او ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮد «
اﺳﺖ ».اﯾﻦ «ﻧﺎﺟﯽ آزادی زﻧﺎن اﯾﺮان »ﻧﻪﻓﻘﻂ ﻗﺪﻣﯽ ﺑﺮای آزادی زﻧﺎن ﺑﺮ
ّ
ٔ
ﻧﺪاﺷﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ ﺑﻪﺷﺪت
ﻣﺮدﺳﺎﻻراﻧﻪ اﯾﺮان در اوج ﺳﻠﻄﻨﺖ او
ٔ
دهﻨﺪه زﻧﺠﯿﺮ ﺑﺮدﮔﯽ ﺑﺮ دﺳﺖوﭘﺎی زﻧـﺎن و
ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ رﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺎزﺗﺎب
ٔ
ﺧﻮد او ﻃﺒـﻖ هـﻤـﺎن ﻗـﺎﻧـﻮن
ﺑﻮد.
وﺳﻄﺎﯾﯽ
اداﻣﻪ رواﺑﻂ ﻣﻨﺴﻮخ ﻗﺮون
ِ
ﻣﺪﻧﯽ هﻢزﻣﺎن ﺳﻪ زن داﺷﺖ.
ﮐﺸﻒ ﺣﺠﺎب ﯾﺎ ﺗﺠﺪدﻧﻤﺎﯾﯽ رﺿﺎﺷﺎه ﭘﺲ از ﻣﺴﺎﻓﺮت او ﺑﻪ ﺗﺮﮐـﯿـﻪ در
ٔ
ﺟﺎﻣﻌـﻪ
ﺣﺎﻟﯽ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﺑﯽﺳﻮادی ،ﺑﻪﺧﺼﻮص در ﻣﯿﺎن زﻧﺎن در
آن روزی اﯾﺮان ،ﻏﻮﻏﺎ ﻣﯽﮐﺮد(٣) .
ٔ
ﺟـﺎﻣـﻌـﻪ اﯾـﺮان در دوران
رﻓﯿﻖ زﻧﺪهﯾﺎد اﺣﺴﺎن ﻃﺒﺮی در ﮐـﺘـﺎب «
رﺿﺎﺷﺎه »ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ« :ﺳﺮدﻣﺪاران ﮐﺸﻮر از آﻏﺎز ﻗﺮن ﻧﻮزدهﻢ ﺗـﺎ اﻣـﺮوز
ﺑﻪاﺻﻄﻼح ﮐﺮﻧﺎ را از ﺳﺮ ﮔﺸﺎدش ﻣﯽزﻧﻨﺪ و ﺗﻤﺪن را ﺑﺎ ﮔـﺮه ﮐـﺮاوات و
رﻗﺺ ﺗﺎﻧﮕﻮ و ﮐﺎرد و ﭼﻨﮕﺎل و دﺳﺖ دادن و ﺷﺎﭘﻮ ﺑﺮ ﺳﺮ ً داﺷﺘﻦ و اﻣﺜﺎل
آن ﯾﮑﺴﺎن ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ .وادار ﮐﺮدن دهﻘﺎن اﯾﺮاﻧﯽ ﮐﻪ ﺣﺘﻤﺎ ﮐـﻼه ﻧـﻤـﺪی
ﮐﭙﯽ ﺑﯽﻗﻮاره ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﻨﺪ ﯾﺎ ﮐﺸﯿﺪن ﭼﺎدر ﻧﻤـﺎز از ﺳـﺮ
ﺧﻮد را ﺑﻪ ]ﮐﻼه[ ِ
ﭘﯿﺮزﻧﺎن در ﻣﯿﺪانهﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ و دههﺎ اﻗﺪام ﺧﺸﻦ از اﯾﻦ ﻧﻮع در دوران
ٔ
ﻣﺒﺎرزه ﺟﺪی ﺑﺎ ﺑﯽﺳﻮادی ،ﺗـﺮﯾـﺎک ،اﻣـﺮاض
رﺿﺎﺷﺎه ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﯾﮏ

ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻧﻤﯽآﻣﺪ ﯾﺎ ﺣﺘﯽ در ﺗﻬﺮان آب ﻟﻮﻟﻪﮐﺸﯽ ﻧﺸـﺪ ،ﻧـﻤـﻮدار
روﺷﻦ اﯾﻦ ﮔﻤﺮاهﯽ اﺳﺖ».
ﮐﺸﻒ ﺣﺠﺎب ،آن هﻢ ﺑﻪ ٔ
ﺷﯿﻮه ﺗﺤﻤﯿﻞ ﺣﺠﺎب ﺟﻤﻬﻮری اﺳـﻼﻣـﯽ،
ٔ
ﺟﺎﻣﻌﻪ ّ
َ
ﺳﻨـﺘـﯽ آن روز
ﭼﺎدرﺑﺮداری ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﺸﻦ و اﺟﺒﺎری در
ﯾﻌﻨﯽ
اﯾﺮان ،ﭘﯿﺶ از آﻧﮑﻪ ﻧﻔﻊ زﻧﺎن را در ﻧـﻈـﺮ داﺷـﺘـﻪ ﺑـﺎﺷـﺪ ،در ﺧـﺪﻣـﺖ
ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن و ﻧﯿﺎز ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻧﻮﭘﺎی اﯾﺮان ﺑﻪ ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر ارزان زﻧﺎن ﺑﻮد.
اﯾﺮاﻧﺪﺧﺖ اﺑﺮاهﯿﻤﯽ در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ« :زﻧﺎن ﭘـﺲ از ﺑـﺮﻗـﺮاری
ﺧﺸﻦ ﮐﺸﻒ اﺟﺒﺎری ﺣﺠﺎب ،ﺑﻪ ادارات و ﻣﺆﺳﺴﺎت و ﮐﺎرﺧﺎﻧـﺠـﺎت راه
ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ و در ﮐﺎرهﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪهﺎی ﺷـﻬـﺮﺳـﺘـﺎنهـﺎ ﺑـﻪ ﻋـﻨـﻮان
ﮐﺎرﮔﺮان ارزان ُﻣﺰد از وﺟﻮد آﻧﻬﺎ ﺷﺮوع ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ .در اﯾـﻦ ﻣـﻮﻗـﻊ،
ٔ
ٔ
ﮐـﺎرﺧـﺎﻧـﻪ ﭘـﻨـﺒـﻪ
ﻣﺆﺳﺴﻪ ﺑﺎﻓﻨﺪﮔـﯽ ،در ٢۵
ﻃﺒﻖ آﻣﺎر ﻣﻮﺟﻮد ،در ۶٩
ٔ
ﭘﺎکﮐﻨﯽ دوﻟﺘﯽ ،و در  ٣٠ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﭘﺎرﭼﻪﺑﺎﻓﯽ اﯾﺮان ،اﮐﺜﺮﯾﺖ ﮐﺎرﮔـﺮان را
زﻧﺎن ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدادﻧﺪ .ﻗﺒﻞ از ﺟﻨﮓ ﺟﻬـﺎﻧـﯽ ّدوم در ﮐـﺎرﺧـﺎﻧـﻪهـﺎ و
ﻣﺆﺳﺴﺎت اﯾﺮان ﻣﯿﺰان ﮐﺎرﮔﺮان زن ﺑﻪ ٢۵درﺻﺪ م رﺳﯿﺪ .در ﮐﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت
ﻗﺎﻟﯽ ﺑﺎﻓﯽ٨٠درﺻﺪ زﻧﺎن و دﺧﺘﺮان  ٧ﺗﺎ  ١٢ﺳﺎﻟﻪ ﮐـﺎر ﻣـﯽﮐـﺮدﻧـﺪ .در
ﮐﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت ﻗﺎﻟﯽﺑﺎﻓﯽ از ۵١١هﺰار و هﺸﺖﺻﺪ ﻧﻔﺮ ﮐـﺎرﮔـﺮ٢٨ ،هـﺰار و
هﺸﺖﺻﺪ ﻧﻔﺮ ﮐﺎرﮔﺮ زن ﺑﻮد .در ﻣﺆﺳﺴﺎت ﺻﻨﻌﺘﯽ ،ﮐﺎرﮔـﺮان  ۶ﺗـﺎ ١٢
ﺳﺎﻟﻪ ٢۵درﺻﺪ ﮐﺎرﮔﺮان را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدادﻧـﺪ .وﻟـﯽ دﺳـﺘـﻤـﺰد زﻧـﺎن و
ﮐﻮدﮐﺎن در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﮐﺎر ﻣﺴﺎوی ﺑﺎ ﻣﺮدان ،از آﻧﻬﺎ ﮐﻤﺘﺮ ﺑﻮد)» .اﯾـﺮاﻧـﺪﺧـﺖ
ٔ
ﻣﺒﺎرزه زﻧﺎن ﻋﻠﯿﻪ ﺧﺮاﻓﺎت ﻣﺬهﺒﯽ(
اﺑﺮاهﯿﻤﯽ ٨۵ ،ﺳﺎل
ﺑﻌﺪهﺎ ﺧﻮاﺳﺖهﺎی ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ زﻧﺎن ﮐﺎرﮔﺮ و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺣـﻮزهٔ
زﻧﺎن ﮐﻪ ﺟﻤﻌﯿﺖهﺎی ﻣﺘﺮﻗﯽ زﻧﺎن ﭘﯿﮕﯿﺮ آن ﺑـﻮدﻧـﺪ ،در دﺳـﺘـﻮر ﮐـﺎر
«ﺗﺸﮑﯿﻼت دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ زﻧﺎن اﯾﺮان »ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺳﻘﻮط دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری
رﺿﺎﺷﺎه و اﯾﺠﺎد ﻓﻀﺎی ﺑﺎز ﻧﺴﺒﯽ در ﮐﺸﻮر در ﺳﺎل  ١٣٢١ﺑﻨﯿﺎنﮔـﺬاری
ٔ
هـﻤـﻪ
ﺷﺪ .دﯾﺮی ﻧﭙﺎﯾﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎﺷـﺎه ﻧـﯿـﺰ ﺑـﺎ ﺳـﺮﮐـﻮب ﮐـﺮدن
ﺳﺎزﻣﺎنهﺎی ﻣﺘﺮﻗﯽ ،از ﺟﻤﻠﻪ ﺳﺎزﻣﺎنهﺎی زﻧﺎن ،راه ﭘﺪر دﯾﮑﺘﺎﺗـﻮرش را
در ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻓﺖ .ﺑﻪ دﺳﺘﻮر او و در ﻏﯿﺎب ﺳﺎزﻣﺎنهﺎی ﻣﺴﺘﻘﻞ و واﻗـﻌـﯽ
زﻧﺎن ،ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺗﺸﮑﻠﯽ ﺷﺎهﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﺎم «ﺳﺎزﻣﺎن زﻧﺎن اﯾﺮان »اﯾﻦ ﺑﺎر ﺑﻪ
ٔ
ﻣﺒﺎرزه زﻧﺎن را زﯾﺮ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﮐﻨـﺘـﺮل
رﯾﺎﺳﺖ اﺷﺮف ﭘﻬﻠﻮی ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪ ﺗﺎ
ﺧﻮد و رژﯾﻢ ﺷﺎهﻨﺸﺎهﯽ در آورد .ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﺘﺒﺪادی ﭘﻬﻠﻮی ّدوم ﭘﺲ از
ٔ
ٔ
ٔ
ﭘﯿﮕﯿﺮاﻧﻪ زﻧﺎن ،ﺳﺮاﻧﺠﺎم
ﻣﺒﺎرزه
ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺳﺎلهﺎ
ﮐﻮدﺗﺎی  ٢٨ﻣﺮداد  ٣٢و در
ﻣﺠﺒﻮر ﺷﺪ ﺣﻖ رأی زﻧﺎن را ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ ﺑﺸﻨﺎﺳﺪ و ﺑﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﺗﻐـﯿـﯿـﺮهـﺎی
ﮐﻮﭼﮏ ﻧﯿﺰ در ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ اﯾﺮان ﺗﻦ در دهﺪ.
ﺳﺨﻦ ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ
ﺗﺎرﯾﺦ ُﭘﺮاﻓﺘﺨﺎر ﻣﺒﺎرزات زﻧﺎن اﯾﺮان ﻧﺸﺎن ﻣـﯽدهـﺪ ﮐـﻪ آﻧـﺎن هـﺮﮔـﺰ
ﺧﺎﻣﻮش ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮی و ﺑﯽﻋﺪاﻟﺘﯽ ﻧﺒﻮدهاﻧﺪ و ﺟﻨﺒﺶ ﺑـﯿـﺪاری و
ﭘﺬﯾﺮﻧﺪﮔﺎن ٔ ِ
ﺧﻮاهﺎﻧﻪ زﻧﺎن اﯾﺮان راهﯽ ُﭘﺮاﻓﺘﺨﺎر و ُﭘﺮ از ﻓﺮاز و ﻧﺸـﯿـﺐ را ﻃـﯽ
ﺑﺮاﺑﺮی
ﮐﺮده اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺟﻨﺒﺶ ،ﮐﻪ در آﻏﺎز ﺧﻮدﺑﻪﺧﻮد ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺖ و ﺧﺼـﻠـﺖ
ﺿﺪاﺳﺘﻌﻤﺎری داﺷﺖ ،ﺑﻌـﺪهـﺎ ﺗـﺤـﺖ
اداﻣﻪ در ﺻﻔﺤﻪ ١٩

١٩

دوﺷﻨﺒﻪ  ١۶ﺗﯿﺮ ١٣٩٩

اداﻣﮥ ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ اﯾﺮان و ﺟﻨﺒﺶ ﺑﯿﺪاری
دهﻨﺪه راه آن -ﺣﺰب ٔ
ٔ
ﺗﻮده اﯾﺮان -و
ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ اﯾﺮان و اداﻣﻪ
ﺑﻪوﯾﮋه ﺗﺸﮑﯿﻼت دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ زﻧﺎن اﯾﺮان ،ﺗﺎ ﮐـﻨـﻮن ﺑـﻪﺗـﺪرﯾـﺞ از هـﺮ
ٔ
ﻣﺒﺎرزه ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده و ﭘﯿﮕﯿﺮاﻧـﻪ ﺑـﺮای
ﻓﺮﺻﺘﯽ ﺑﺮای ﺳﺎزﻣﺎندهﯽ
دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﺧﻮاﺳﺖهﺎی اﻧﺴﺎﻧﯽ و اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻣـﺒـﺎرزه ﺑـﺮﺧـﺎﺳـﺘـﻪ
اﺳﺖ .ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ،ﺗﻼش و ﭘﯿﮑﺎر اﻧﺠﻤﻦهﺎی ﭘﯿﺸﺮو و ﻣﺘﺮﻗـﯽ زﻧـﺎن
ّ
ٔ
ﺷﺪت ّ
ﺳﻨﺘﯽ و ﻋﻘﺐﻣﺎﻧﺪه و ﻣﺒﺎرزه در راه
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ
ﺑﺮای آ ﮔﺎهﯽرﺳﺎﻧﯽ ﺑﻪ
ﺗﺤﻘﻖ ﺣﻘﻮق ﺑﻨﯿﺎدی اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺣﻖ ﺗﺤﺼـﯿـﻞ و ﺣـﻖ رأی ،و در
ٔ
ﺟﺎﻣﻌﻪ واﭘﺲﻣﺎﻧﺪه و ﺗﺤﻘﻖ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ اﺟﺘـﻤـﺎﻋـﯽ
دﮔﺮﮔﻮن ﮐﺮدن ﺳﯿﻤﺎی
ﺗﺄﺛﯿﺮی ژرف داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ اﯾﺮان ،ﺣﺰب ٔ
ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ ﻧﻮﭘﺎی اﯾﺮان ،ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺑﺴـﺰاﯾـﯽ
در ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی و رﺷﺪ اﯾﻦ اﻧﺠﻤﻦهﺎ و ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺧﻮاﺳﺖهﺎی ﻣـﺘـﺮﻗـﯽ
آﻧﺎن داﺷﺖ .ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ اﯾﺮان ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺗﺸﮑﻞ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺣﺰﺑﯽ ﺑـﻮد
ٔ
ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ از ﺧﻮاﺳﺖهﺎی زﻧﺎن را در
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺧﻮد ﮔﻨﺠﺎﻧﺪ .ﺑـﻌـﺪهـﺎ ﺣـﺰب
ٔ
ٔ
ٔ
ٔ
ﻃﻠﺒﺎﻧﻪ
ﻣﺒﺎرزه ﺣﻖ
دهﻨﺪه راه ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ اﯾﺮان ،از
ﺗﻮده اﯾﺮان ،اداﻣﻪ
زﻧﺎن اﯾﺮان ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ و ﺑﺨﺸﯽ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﻧﯿﺮوی ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﺎص ﺑﻪ
ٔ
ٔ
ﻣﺒﺎرزه ﺗﺸﮑﯿﻼت دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ زﻧـﺎن
ﻣﺒﺎرزه و ﺣﻘﻮق زﻧﺎن اﺧﺘﺼﺎص داد.
اﯾﺮان ﺑﺮای ﺣﻖ رأی و دﯾﮕﺮ ﺧﻮاﺳﺖهﺎی دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ زﻧـﺎن اﯾـﺮان ،در
ٔ
اداﻣﻪ ﭘﯿﮑﺎر ﺳﺎزﻣﺎنهﺎی ﻣﺘﺮﻗﯽ ﭘﯿﺸـﮕـﺎم ﻧﺴـﻞ ﭘـﯿـﺸـﯿـﻦ ،ﯾـﮑـﯽ از
درﺧﺸﺎنﺗﺮﯾﻦ ﺻﻔﺤﻪهﺎی ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺒﺎرزاﺗﯽ زﻧﺎن اﯾﺮان اﺳﺖ .ﻧـﻘـﺶ اﯾـﻦ
ﺗﺸﮑﯿﻼت در آ ﮔﺎهﯽرﺳﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﺑﻪوﯾﮋه ﯾﺎریرﺳﺎﻧـﯽ ﺑـﻪ اﯾـﺠـﺎد
ﺗﺸﮑﻞهﺎی ﺻﻨﻔﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ زﻧﺎن ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺎدران ﺻﻠﺢ ،ﺷـﻮرای ﻣـﺎدران،
ٔ
اﺗﺤﺎدﯾﻪ زﻧﺎن زﺣﻤﺘﮑﺶ و ...ﺗﺠﺮﺑـﻪای ارزﻧـﺪه
ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﻮدک،
ﺟﻤﻌﯿﺖ
ِ
ٔ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺪﻧﯽ اﯾﺮان اﻣﺮوزه ﻧﯿﺰ از آن ﺳﻮد ﻣﯽﺑﺮد.
ٔ
هـﻤـﻪ
زﻧﺎن ﻣﺒﺎرز اﯾﺮان اﻣﺮوز ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﯿﺸﮕﺎﻣﺎن ﺷﺠﺎع ﺧﻮد ،ﺑـﻪرﻏـﻢ
ﺳﺮﮐﻮبهﺎ و ٔ
هﻤﻪ ﺗﻼشهﺎی رژﯾﻢ زنﺳﺘﯿﺰ وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿـﻪ ﺑـﺮای ﻣـﻬـﺎر

ﺟﻨﺒﺶهﺎی ﻣﺮدﻣﯽ ﺑﺎ زﻧﺪاﻧﯽ و ﺷﮑﻨﺠﻪ ﮐﺮدن ﮐﻨﺸﮕﺮان زن و ﻓـﻌـﺎﻻن
ﮐﺎرﮔﺮی ،داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ ،ﻣﻌﻠﻤﺎن ،ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﺎن و ...هﻤﭽﻨﺎن در ﭘـﯿـﮑـﺎر
ﺧﻮد ﺑﺮای دﮔﺮﮔﻮنﺳﺎزی ﺑﻨﯿﺎدی ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣـﺮدﺳـﺎﻻراﻧـﻪ در
ﮐﺸﻮر و دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی و رﻓـﻊ ﺗـﺒـﻌـﯿـﺾ و
ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮی ،ﭘﯿﮕﯿﺮﻧﺪ .دﯾﺮ ﻧﯿﺴﺖ آن روزی ﮐﻪ راه ﺑﺮای ﺗﺤﻘﻖ ﺣﻘﻮق ﺑﺮﺣﻖ
ٔ
ﻣـﺒـﺎرزه
زﻧﺎن ﻣﯿﻬﻦ ﻣﺎ و اﺳﺘﻘﺮار آزادی و ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮔﺸﻮده ﺷﻮد.
ﯾﺎﻓﺘﻪ ٔ
ﻣﺸﺘﺮک و ﺳﺎزﻣﺎن ٔ
هﻤﻪ ﮔﺮدانهﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻧﯿﺮوهـﺎی ﻣـﺪاﻓـﻊ
آزادی ،ﮔﺎﻣﯽ اﺳﺖ اﺳﺎﺳﯽ در راه ُ
ﭘﯿﺸﺒﺮد اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﻬﻢ ﺗﺎرﯾﺨﯽ .در اﯾـﻦ
روﻧﺪ ،زﻧﺎن ﻣﯿﻬﻦ ﻣﺎ ﺑﺎرهﺎ ﺛﺎﺑﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻧﻘﺶ و ﻣﺴﺌﻮﻟـﯿـﺖ
ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯽ اﻧﺠﺎم دهﻨﺪ.
******
)  (١در ّاوﻟﯿﻦ ﺟﺸﻦ  ٨ﻣﺎرس ،روز ﺟﻬﺎﻧﯽ زن ،در اﯾﺮان اﻋـﻼم ﺷـﺪ:
«ﻣﺎ هﻢ اﻣﺮوز ﺟﻤﻊ ﺷﺪهاﯾﻢ ﺗﺎ ﺑﺮای ﻧـﺨـﺴـﺘـﯿـﻦ ﺑـﺎر در اﯾـﺮان ﻧـﺪای
ٔ
ﻃﻠﺒﺎﻧﻪ زﻧﺎن اﯾﺮان را در اﯾﻦ روز ﺑﻪ ﮔﻮش ﺟﻬﺎﻧﯿﺎن ﺑﺮﺳﺎﻧﯿﻢ».
ﺣﻖ
( (٢اﺷﺎره اﺳﺖ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻗﺎﻧﻮن ﺧﺮداد  ١٣١٠ﮐﻪ ﺗﺒـﻠـﯿـﻎ و ﺗـﺮوﯾـﺞ
«ﻣﺮام اﺷﺘﺮاﮐﯽ »را اﻗﺪام ﻋﻠﯿﻪ اﻣﻨﯿﺖ ﮐﺸﻮر و ﻣﺴﺘﻮﺟﺐ ﻣﺠﺎزات اﻋﻼم
ﻣﯽﮐﺮد.
) (٣ﺗﺎ ﺳﺎل  ١٣٠۴ﻓﻘﻂ ٣درﺻﺪ از ﮐﻞ زﻧﺎن اﯾﺮان ﺑﺎﺳﻮاد ﺑـﻮدﻧـﺪ .در
ﺳﺎل  ۵۴ﻧﯿﺰ ٩٠در ﺻﺪ زﻧﺎن روﺳﺘﺎﯾﯽ و ٧٣در ﺻﺪ زﻧـﺎن در ﻣـﺠـﻤـﻮع
ٔ
ﺷـﻤـﺎره  ،١٢ﺳـﺎل
ﮐﺸﻮر از ﺧﻮاﻧﺪن و ﻧﻮﺷﺘﻦ ﺑﻬﺮهای ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ )دﻧﯿﺎ،
ٔ
روزﻧﺎﻣﻪ ﮐﯿﻬﺎن ،ﻣﻬﺮ (١٣۵۴
 ،١٣۵۴ﻧﻘﻞ از

ٔ
وﯾﮋه ﻧﺎﻣﻪ ﯾﮑﺼﺪ ﺳﺎﻟﮕﯽ

ٔ
زﻧﺪﮔﯽﻧﺎﻣﻪ ﮐﻮﺗﺎه ﺑﺮﺧﯽ
از ﭘﯿﺸﮕﺎﻣﺎن ﺟﻨﺒﺶ زﻧﺎن
اﯾﺮان
ﻣﺤﺘﺮم اﺳﮑﻨﺪری
ﻣﺤﺘﺮم اﺳﮑﻨﺪری )١٣٠٣–١٢٧۴
ﯾﺎ  (١٣٠۴از ﭘﯿﺸﮕﺎﻣﺎن ﺟﻨﺒﺶ زﻧﺎن
ٔ
دهـﻨـﺪه
در اﯾﺮان ﺑﻮد .او ﺳـﺎزﻣـﺎن
اﺻﻠﯽ ﺟﻤﻌﯿﺖ ِﻧﺴﻮان وﻃـﻨـﺨـﻮاه،
ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ رﺋﯿﺲ آن ،و هـﻤـﭽـﻨـﯿـﻦ
ٔ
ﻧﺸﺮﯾﻪ «ﻧﺴـﻮان وﻃـﻨـﺨـﻮاه »
ﻧﺎﺷﺮ
ﺑﻮد.
ﻣﺤﺘﺮم در ﺧﺎﻧﻮادهای اﺷﺮاﻓﯽ در
ﺗــﻬــﺮان ﺑــﻪ دﻧــﯿــﺎ آﻣــﺪ .ﭘــﺪرش
ﻣــﺤــﻤــﺪﻋــﻠــﯽﻣــﯿــﺮزا اﺳــﮑــﻨــﺪری
)ﺷـــﺎهـــﺰاده ﻋـــﻠـــﯽﺧـــﺎن( از
ﻣﺸﺮوﻃﻪﺧﻮاهﺎن و از ﻣـﺆﺳـﺴـﺎن
اﻧﺠﻤﻦ ّ
آدﻣﯿﺖ ﺑﻮد .او اﺑﺘﺪا در ﺧﺎﻧﻪ ،ﻧﺰد ﭘﺪرش ،درس آﻣﻮﺧﺖ و ﺳﭙﺲ
ﺑﺮای ٔ
اداﻣﻪ دروس زﺑـﺎن ﻓـﺮاﻧﺴـﻮی و ادﺑـﯿـﺎت ﺑـﻪ ﻣـﮑـﺘـﺐ ﻣـﯿـﺮزا
ﻋﻠﯽﻣﺤﻤﺪﺧﺎن ﻣﺤﻘﻘﯽّ ،
ﻣﺪرس ﻣﻌﺮوف رﻓﺖ .آﻧﻬﺎ ﭘﺲ از ﻣﺪﺗﯽ ﺑﺎ هـﻢ
ازدواج ﮐﺮدﻧﺪ.
ﻣﺤﺘﺮم اﺳﮑﻨﺪری ﮐﻪ دﭼﺎر آﺳﯿﺒﯽ در ﺳﺘﻮن ﻓﻘﺮات ﺑﻮد ،ﻣـﺪﺗـﯽ ﺑـﻪ
ٔ
ﻣﺪرﺳﻪ دﺧﺘﺮاﻧﻪ ﺑـﻮد .او ﮐـﻪ از
ﺗﺪرﯾﺲ ﻣﺸﻐﻮل ﺷﺪ و ﻣﺪﺗﯽ ﻧﺎﻇﻢ ﯾﮏ
ﻣﯿﺰان دﺳﺘﺎوردهﺎی اﻧﻘﻼب ﻣﺸﺮوﻃﯿﺖ ﺑﺮای زﻧﺎن ﻧﺎراﺿﯽ ﺑﻮد در ﺳـﺎل
 ١٣٠١ﺑﻪ هﻤﺮاهﯽ ﺗﻌﺪادی از زﻧﺎن ﭘﯿﺸﺮو در ﺗﻬﺮان «ﺟﻤﻌـﯿـﺖ ﻧﺴـﻮان
وﻃﻨﺨﻮاه »را ﺗﺄﺳﯿﺲ ﮐﺮد.
ﭘﺲ از ّ
ﺗﺤﻮلهﺎی اﻧﻘﻼب ﻣﺸﺮوﻃﯿﺖ و وﻗﻮع ﺗﻐﯿﯿﺮهﺎی اﻧﻘﻼﺑـﯽ در
ﺟﻬﺎن آن روز ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﯿﺮوزی اﻧﻘﻼب اﮐـﺘـﺒـﺮ در روﺳـﯿـﻪ ،ﺣـﺰبهـﺎ و
ﻧﯿﺮوهﺎی ﻣﯿﻬﻦدوﺳﺖ ﺑﺮ ٔ
داﻣﻨﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖهﺎی ﺧﻮد در ﮐﺸـﻮر اﻓـﺰودﻧـﺪ.
ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ اﯾﺮان َ)ﺳ َﻠﻒ ﺣﺰب ٔ
ﺗﻮده اﯾﺮان ( در اﯾـﻦ ﺷـﺮاﯾـﻂ ﺑـﻪ
ﻣﺒﺎرزهای هﻤﻪﺟﺎﻧﺒﻪ ﭘﺮداﺧﺖ .ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﺗﺮﻗﯽﺧﻮاهﺎﻧﻪای ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑـﺮاﺑـﺮی
ﺣﻘﻮق زن و ﻣﺮد ،اﻟﻐﺎی ﺳﺘﻢ ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ ،و ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺣﻘﻮق ﺑـﻨـﯿـﺎدی زﻧـﺎن
ﺗﻮﺳﻂ اﯾﻦ ﺣﺰب در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻃﺮح ﺷﺪ.
ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﻨﯿﺎد ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از اﻧﻘﻼب ﻣﺸﺮوﻃﯿﺖ ،ﻣـﺤـﺘـﺮم هـﻤـﺮاه ﺑـﺎ
ﻋﺪهای از زﻧﺎن ﺗﺠﺪدﻃﻠﺐ ﺗﻤﺎس ﮔﺮﻓﺖ و در ﺳﺎل  ١٣٠١ﺟﻤﻌﯿﺘـﯽ ﺑـﻪ
ﻧﺎم «ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻧﺴﻮان وﻃﻨﺨﻮاه »ﮐﻪ دارای ﮔﺮاﯾﺶ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴـﺘـﯽ ﺑـﻮد،
ﭘﺪﯾﺪ آورد.
ﺑﺮﺧﯽ از ﺑﻨﯿﺎنﮔﺬاران و اﻋﻀﺎی ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻧﺴﻮان وﻃﻨﺨﻮاه اﯾﺮان ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﻣﺤﺘﺮم اﺳﮑﻨﺪری ،ﻣﻠﻮک اﺳﮑﻨﺪری ،و ﻣـﻬـﺮاﻧـﮕـﯿـﺰ اﺳـﮑـﻨـﺪری ،ﺑـﻪ
ﺧﺎﻧﻮادههﺎﯾﯽ ﺗﻌﻠﻖ داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﭘﺪران ،ﺑﺮادران ،ﻋﻤﻮهﺎ ،ﯾﺎ هﻤﺴﺮان آﻧﻬـﺎ
ٔ
ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ ﻋﻀـﻮﯾـﺖ در ﺣـﺰب
ﺑﻪ اﻧﺪﯾﺸﻪهﺎی ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ ﻣﺘﻤﺎﯾﻞ ﺑﻮدﻧﺪ و
اﺟﺘﻤﺎﻋﯿﻮن-ﻋﺎﻣﯿﻮن و ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ اﯾﺮان داﺷﺘﻨﺪ .در ﺑﺪو ﺗﺄﺳـﯿـﺲ
ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻧﺴﻮان وﻃﻨـﺨـﻮاه ،ﻣـﺤـﺘـﺮم
اداﻣﻪ در ﺻﻔﺤﻪ ٢٠

٢٠

دوﺷﻨﺒﻪ  ١۶ﺗﯿﺮ ١٣٩٩

اداﻣﮥ زﻧﺪﮔﯽ ﻧﺎﻣﻪ ﮐﻮﺗﺎه
اﺳﮑﻨﺪری ﺗﻮﺳﻂ دﯾﮕﺮ اﻋﻀﺎ ﺑﻪ رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺑﺮﮔﺰﯾـﺪه ﺷـﺪ .اﻋﻀـﺎی
هﯿﺌﺖ ٔ
رﺋﯿﺴﻪ اﯾﻦ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻋﺒﺎرت ﺑﻮدﻧﺪ از ﻧﻮراﻟﻬﺪی ﻣﻨﮕﻨﻪ ،ﻓـﺨـﺮ آﻓـﺎق
ُ
ﭘﺎرﺳﺎ ،ﻓﺨﺮ ﻋ ٰ
ﻈﻤﯽ ارﻏﻮن ،ﻋﺎدل ،ﻣﺴﺘﻮره اﻓﺸﺎر ،و ﺻﻔﯿﻪ اﺳﮑﻨﺪری.
اهﺪاف ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻧﺴﻮان وﻃﻨﺨﻮاه اﯾﺮان ﺗﺤﺼﯿﻞ َ دﺧـﺘـﺮان ،ﮔﺴـﺘـﺮش
ّ
ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻣﻠﯽ ،ﺗﺤﺼﯿﻞ زﻧﺎن ﺑﺰرﮔﺴﺎل )ﮐﻼسهﺎی ا ﮐـﺎﺑـﺮ( ،ﺣـﻤـﺎﯾـﺖ از
دﺧﺘﺮان ﺑﯽﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ،ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺑﺮای زﻧﺎن ﻓـﻘـﯿـﺮ ،ﺑـﻪ دﺳـﺖ
آوردن ﺣﻘﻮق زﻧﺎن ،و رﻓﻊ ﺣﺠﺎب و ﺗﺮوﯾﺞ ﮐﺎﻻهﺎی اﯾـﺮاﻧـﯽ ﺑـﻮد )ﺑـﺮای
ﻣﺜﺎل ،ﯾﮑﯽ از ﺷﻌﺎرهﺎی اﯾﻦ ﺟﻤﻌﯿﺖ« ،ﭘﻮﺷﯿﺪن ﻟﺒـﺎس وﻃـﻨـﯽ »ﺑـﻮد(.
ٔ
ٔ
درﺑـﺎره ﺣـﻘـﻮق زﻧـﺎن،
ﻧﺸﺮﯾﻪ ﻧﺴﻮان وﻃﻨﺨﻮاه ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﺐ روﺷﻨﮕﺮی
ﺧﻄﺮهﺎی ازدواج زودهﻨﮕﺎم دﺧﺘﺮان ،ﺿﺮورت ﺗﺤﺼﯿﻞ زﻧﺎن ،اﺻـﻼﺣـﺎت
ٔ
دهـﻨـﺪه
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،و ادﺑﯿﺎت ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽﺷﺪ .ﻣﺤﺘﺮم اﺳﮑﻨـﺪری ﺳـﺎزﻣـﺎن
اﺻﻠﯽ ﺟﻤﻌﯿﺖ و ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ رﺋﯿﺲ آن ﺑﻮد .او ﺑﺎرهﺎ ﺳـﺨـﻨـﺮاﻧـﯽهـﺎﯾـﯽ در
ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺗﺤﺼﯿﻞ زﻧﺎن و ﻋﻠﯿﻪ ﺣﺠﺎب ﮐﺮد و راهﭙﯿﻤﺎﯾـﯽهـﺎی اﻋﻀـﺎی
ﺟﻤﻌﯿﺖ را ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﮐﺮد.
ٔ
اﯾﻦ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻣﯿﺰﺑﺎن ّدوﻣﯿﻦ ﮐﻨﮕﺮه ﻧﺴﻮان ﺷﺮق در آذر ﺳﺎل  ١٣١١در
اﯾﺮان ﺑﻮد .اﯾﻦ ﮐﻨﮕﺮه ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن زﻧﺎن از ﮐﺸـﻮرهـﺎی ﺗـﺮﮐـﯿـﻪ،
ﺳﻮرﯾﻪ ،ﻟﺒﻨﺎن ،ﯾﻮﻧﺎن ،ﻣﺼﺮ ،ژاﭘﻦ ،ﭼﯿﻦ ،اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ و… در ﺗﻬﺮان ﺑـﺮﮔـﺰار
ﺷﺪ .هﺪف اﺻﻠﯽ آن ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﺗﺴﺎوی ﺣﻘﻮق زن و ﻣـﺮد در آﻣـﻮزش و
اﺷﺘﻐﺎل و دﺳﺘﻤﺰد ،و ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺣﻘﻮق ﺗﻀﯿﯿﻖ ٔ
ﺷﺪه زﻧﺎن ﺑﻮد .ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪهﺎﯾـﯽ
ﮐﻪ در اﯾﻦ ﮐﻨﮕﺮه ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷﺪ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪهﺎی ﺑـﻮد :ﺣـﻖ رأی زﻧـﺎن،
آﻣﻮزش اﺟﺒﺎری ﺑﺮای دﺧﺘﺮان و ﭘﺴﺮان ،ﺣﻘﻮق ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺮای ﮐﺎر ﺑﺮاﺑﺮ ،ﻟـﻐـﻮ
ﺗﻌﺪد زوﺟﺎت ،رﻓﻊ ﺣﺠﺎب ،و آﻣﻮزش زﻧﺎن ﺑﺰرﮔﺴﺎل.
ﭘﺲ از ﺗﺼﻮب ﻗﺎﻧﻮن ﺳﯿﺎه ﺧﺮداد  ١٣١٠و ﺳﺮﮐـﻮب ﻣـﯿـﻬـﻦدوﺳـﺘـﺎن
ٔ
ﺳﻠﻄﻪ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری درﺑﺎر ﭘﻬﻠﻮی ﺑﺮ ﺟﺎﻣﻌـﻪ،
اﯾﺮان ﺗﻮﺳﻂ رﺿﺎﺷﺎه و ﺗﺤﮑﯿﻢ
ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻧﺴﻮان وﻃﻨﺨﻮاه آﺧﺮﯾﻦ اﻧﺠﻤﻦ زﻧﺎن ﺑﻮد ﮐﻪ در ٔ
دوره ﺳـﺮﮐـﻮب
ﻧﺸﺮﯾﺎت و اﺣﺰاب ﮐﺸﻮر ﺑﻪ دﺳﺖ رﺿﺎﺷﺎه ،در ﺳﺎل  ١٣١٢ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪ.
ﻣﺤﺘﺮم اﺳﮑﻨﺪری در  ٢٩ﺳﺎﻟﮕﯽ در ﺗﻬﺮان درﮔﺬﺷﺖ.
ﻣﻨﺒﻊ :ﺗﺎرﻧﻤﺎی ﺻﺪای ﻣﺮدم ٢ ،ﻣﺮداد ١٣٩٢
ٔ
ٔ
ﭼﻬﺮه ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻧﺴﻞ ﻣﺒﺎرزان
روﺷﻨﮏ ﻧﻮﻋﺪوﺳﺖ،
ﺟﻨﺒﺶ زﻧﺎن
روﺷﻨﮏ ﻧﻮﻋﺪوﺳﺖ در ﺳﺎل  ١٢٧٧در رﺷـﺖ ﺑـﻪ دﻧـﯿـﺎ آﻣـﺪ .ﭘـﺪرش
ﭘﺰﺷﮑﯽ روﺷﻨﻔﮑﺮ ﺑﻮد .او در ﮐﻮدﮐﯽ اﺑﺘﺪا ﻧﺰد ﭘﺪر درس ﺧﻮاﻧﺪ و ﺳـﭙـﺲ
زﺑﺎنهﺎی ﻋﺮﺑﯽ و ﻓﺮاﻧﺴﻮی را آﻣﻮﺧﺖ .روﺷﻨﮏ در  ١٢٩٧ﻣﺪرﺳﻪای ﺑﺎ ٣
ﮐﻼس ﺑﺮای زﻧﺎن و دﺧﺘﺮان در رﺷﺖ ﺗﺄﺳﯿﺲ ﮐـﺮد .اﯾـﻦ اﻗـﺪام در آن
روزﮔﺎر ﮐﻢﺳﺎﺑﻘﻪ و ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺘﺮﻗﯽ ﺑﻮد.
روﺷﻨﮏ ﻧﻮﻋﺪوﺳﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺴﯿﺎری از ﻣـﺮدان و زﻧـﺎن آزادیﺧـﻮاه و
ﻣﯿﻬﻦدوﺳﺖ ﭘﺲ از ّ
ﺗﺤﻮلهﺎی اﻧﻘﻼب ﻣﺸﺮوﻃـﯿـﺖ راه ﻣـﺒـﺎرزه ﺑـﺮای
رهﺎﯾﯽ و ﺳﺮﺑﻠﻨﺪی ﻣﯿﻬﻦ و ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را ﺑﺮﮔﺰﯾﺪ.
ﺗﺄﺳﯿﺲ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ اﯾﺮانَ ،ﺳ َﻠﻒ ﺣﺰب ٔ
ﺗﻮده اﯾﺮان -ﺗﺄﺛﯿﺮ
ٔ
ژرﻓﯽ در ّ
ﺟﺎﻣﻌﻪ آن روز اﯾﺮان داﺷﺖ .ﺑﻌﺪ از ﺑـﺮﮔـﺰاری
ﺗﺤﻮلهﺎی دروﻧﯽ
ٔ
ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﮐﻨﮕﺮه ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ اﯾﺮان در ﺑﻨﺪر اﻧﺰﻟﯽ ) ،(١٢٩٩روﺷﻨـﮏ
ﻧﻮﻋﺪوﺳﺖ و ﺗﻌﺪادی از زﻧﺎن رﺷﺖ «ﺟﻤﻌﯿﺖ ﭘﯿﮏ ﺳـﻌـﺎدت ﻧﺴـﻮان »را
ﺑﺮای ﭘﯿﮕﯿﺮی ﺣﻘﻮق ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ زﻧﺎن ﺗﺄﺳﯿﺲ ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﻪ اﯾـﺠـﺎد
ٔ
ﻣﺪرﺳﻪ دﺧﺘﺮاﻧﻪ ،ﮐﻼسهﺎی ﺻﻨﺎﯾﻊ دﺳﺘﯽ و دﺳﺖدوزی ،ﮐﺘﺎﺑﺨـﺎﻧـﻪ ،و
ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ ﺗﺌﺎﺗﺮ و ﺑﺮﮔﺰاری ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﺑﺮای زﻧﺎن ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ.
ﻣﺆﺳﺴﺎن اﯾﻦ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻋﺒﺎرت ﺑﻮدﻧﺪ از :روﺷﻨﮏ ﻧﻮﻋﺪوﺳﺖ ،ﺟـﻤـﯿـﻠـﻪ
ﺻﺪﯾﻘﯽ ،ﺳﮑﯿﻨﻪ ﺷﺒﺮﻧﮓ ،اوراﻧﻮس ﭘﺎرﯾﺎب ،و ﺷـﻮﮐـﺖ روﺳـﺘـﺎ .ﺑـﻌـﺪهـﺎ

ٔ
وﯾﮋه ﻧﺎﻣﻪ ﯾﮑﺼﺪ
ﺟﻤﯿﻠﻪ ﺻﺪﯾﻘـﯽ و ﺷـﻮﮐـﺖ
روﺳﺘﺎ در ﺣﮑﻮﻣﺖ رﺿـﺎﺷـﺎه
ﺑﻪ ﭼﻬﺎر ﺳﺎل زﻧﺪان ﻣﺤﮑﻮم
ﺷﺪﻧﺪ.
ٔ
اﯾﻦ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻧﺸﺮﯾﻪ ﭘـﯿـﮏ
ﺳﻌﺎدت ﻧﺴﻮان را ﻧﯿﺰ ﻣﻨﺘﺸـﺮ
ﻣــﯽﮐــﺮد ﮐــﻪ روﺷــﻨــﮏ
ﻧﻮﻋﺪوﺳﺖ ﺻﺎﺣﺐ اﻣﺘﯿﺎز آن
ﺑﻮد .ﭘﯿﮏ ﺳـﻌـﺎدت ﻧﺴـﻮان
ٔ
ﻧﺸﺮﯾﻪ ﭼﭗﮔـﺮا در
ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ
اﯾﺮان ﺑﻮد و از ﺣﻘﻮق ﺳﯿﺎﺳﯽ
و اﺟـﺘـﻤـﺎﻋــﯽ زﻧـﺎن دﻓــﺎع
ﻣﯽﮐﺮد.
ﻧﻘﺶ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﭘﯿﮏ ﺳﻌﺎدت ﻧﺴﻮان در ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺒﺎرزات زﻧﺎن ﻣﯿﻬﻦ ﻣـﺎ
ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ و ﻣﺎﻧﺪﮔﺎر اﺳﺖ .اﯾﻦ اﻧﺠﻤﻦ ﻧﯿﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳـﺎﯾـﺮ ﺳـﺎزﻣـﺎنهـﺎ و
ﻧﻬﺎدهﺎی ﻣﺮدﻣﯽ ﺗﻮﺳﻂ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری رﺿﺎﺷﺎه ﻣﻮرد ﯾﻮرش ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و
ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪ.
ٔ
ﻣـﺪرﺳـﻪ ﺳـﻌـﺎدت
در دوران ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﭘﯿﮏ ﺳﻌﺎدت ﻧﺴﻮان،
ﻧﺴﻮان ﻣﺤﻞ داﻧﺶاﻧﺪوزی و آﺷﻨﺎﯾﯽ زﻧﺎن ﺑﺎ ﻋﺮﺻـﻪهـﺎی ﮔـﻮﻧـﺎﮔـﻮن
زﻧﺪﮔﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﻓﺮهﻨﮕﯽ ،و ﻋﻠﻤﯽ ﺑﻮد.
ٔ
روﺷﻨﮏ ﻧﻮﻋﺪوﺳﺖ در ﺳﺎلهﺎی آﺧﺮ زﻧﺪﮔﯽاش ﻣﺪرﺳـﻪ ﺳـﻌـﺎدت
ﻧﺴﻮان را ﺑﻪ وزارت ﻓﺮهﻨﮓ آن روز واﮔﺬار ﮐﺮد ،و وزارت ﻓﺮهﻨـﮓ ﻧـﺎم
اﯾﻦ ﻣﺪرﺳﻪ را ﺑﻪ «روﺷﻨﮏ »ﺗﻐﯿﯿﺮ داد.
روﺷﻨﮏ ﻧﻮﻋﺪوﺳﺖ ﯾﮑﯽ از ﭼﻬﺮههﺎی ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ در ﻣﯿﺎن زﻧﺎن ﻣـﺒـﺎرز
اﯾﺮاﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺷﮕﺮف ﺗﻼشهﺎی ﺑﯽ وﻗﻔﻪاش ﺑﺮ روﻧﺪ ﭘﯿﺸﺮﻓـﺖ
زﻧﺎن و دﺧﺘﺮان ﮔﯿﻼﻧﯽ و اﯾﺮاﻧﯽ ﻏﯿﺮﻗـﺎﺑـﻞاﻧـﮑـﺎر اﺳـﺖ .زﻣـﺎﻧـﯽ ﮐـﻪ
ٔ
ٔ
دﺧﺘﺮاﻧﻪ رﺷﺖ را ﺗﺄﺳﯿﺲ ﻣﯽﮐﺮد ،ﺣﺪود ﯾـﮏ
ﻣﺪرﺳﻪ
روﺷﻨﮏ ّدوﻣﯿﻦ
ٔ
ٔ
دهﻪ از ﺗﺄﺳﯿﺲ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻣﺪرﺳﻪ دﺧﺘﺮاﻧﻪ ﺗﻬﺮان ﻣﯽﮔﺬﺷﺖ.
ﭘﺲ از اﻧﻘﻼب ﺑﻬﻤﻦ و ﺗﺤﮑﯿﻢ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ واﭘـﺲﮔـﺮاﯾـﺎن اﺳـﻼﻣـﯽ،
ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﻧﺎم روﺷﻨﮏ را از روی ﻣﺪرﺳﻪ ﺑـﺮداﺷـﺘـﻨـﺪ .اﻋـﺘـﺮاضهـﺎی
رﺳﻤﯽ ﺧﻮﯾﺸﺎن روﺷﻨﮏ ﻧﻮﻋﺪوﺳﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﺎم و ﻧﺎﻣﻪﻧﮕﺎری آﻧﺎن
ﺑﺎ وزارت آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﻓﺎﯾﺪهای ﻧﺪاﺷﺖ.
از ﭘﺎﯾﺎن زﻧﺪﮔﯽ روﺷﻨﮏ ﻧﻮﻋﺪوﺳﺖ اﻃﻼع زﯾﺎدی در دﺳﺖ ﻧﯿـﺴـﺖ.
در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ روﺷﻨﮏ ﺑﯿﻤﺎریهﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ داﺷﺖ و
در ﺑﻬﺎر ﺳﺎل ) ١٣٣٨ﯾﺎ  (١٣٣۶ﺑﺮای ﻣﻌﺎﻟﺠﻪ ﺑﻪ ﺗﻬﺮان آﻣﺪ .ﺧﻮاهـﺮش
ﻣﻠﻮک و ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺶ او را در اﯾﻦ ﺳﻔﺮ هﻤﺮاهﯽ ﮐﺮدﻧﺪ .ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﺑﯿﻤﺎری
او درﻣﺎن ﻧﺸﺪ و روﺷﻨﮏ ﭘﺲ از  ۵٩ﺳﺎل ﻋﻤﺮ ُﭘﺮﺑـﺎر در راه ارﺗـﻘـﺎی
داﻧﺶ و آ ﮔﺎهﯽ زﻧﺎن ،در هﻤﺎن ﺳﺎل در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن درﮔﺬﺷﺖ.
ﻣﺮاﺳﻢ ﺑﺰرﮔﺪاﺷﺖ روﺷﻨﮏ ﻧﻮﻋﺪوﺳﺖ در ﺗﻬﺮان ﺑـﺪون ﺗﺸـﺮﯾـﻔـﺎت
ٔ
درﺑـﺎره
ﻣﺬهﺒﯽ و ﺑﺎ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﯾﮑﯽ از داﻧﺶآﻣﻮﺧﺘﮕﺎن داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان
او ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ .اﯾﻦ داﻧﺶآﻣﻮﺧﺘﻪ ﮐﻪ ﺑﻌﺪهﺎ ﺧﻮد اﺳﺘﺎد داﻧﺸـﮕـﺎه ﺷـﺪ،
هﻤﺎن ﻣﺮد ﺟﻮاﻧﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺳﺎلهﺎ ﭘﯿﺶ ﺑﻪ رﺷﺖ رﻓﺘﻪ ﺑﻮد ﺗﺎ زن ﺑﮕﯿﺮد و
روﺷﻨﮏ او را ﺗﺸﻮﯾﻖ ﮐﺮده ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺤﺼﯿﻼت ﻋﺎﻟﯽ ﺑﭙﺮدازد.
ﻣﺠﻠﺲ ﺗﺮﺣﯿﻢ روﺷﻨﮏ ﻧﻮﻋﺪوﺳﺖ در ﻣﺴﺠـﺪی در ﺷـﻬـﺮ رﺷـﺖ
ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪٔ .
ﻧﮑﺘﻪ ﺟﺎﻟﺐ اﯾﻨﮑﻪ ﭼﻮن روﺷﻨﮏ در ﺷﻬﺮ رﺷﺖ ﺑﻪ ﻋـﻨـﻮان
ﯾﮏ ﻓﺮد ﭼﭙﯽ -ﺗﻮدهای -ﻣﻌﺮوف ﺑﻮد ،روﺣﺎﻧﯿﻮن ﺷﻬﺮ ﻣـﯽﺧـﻮاﺳـﺘـﻨـﺪ
ﻣﺮاﺳﻢ ﺗﺮﺣﯿﻢ او را ﺑﺎﯾﮑﻮت ﮐﻨﻨﺪ .اﻣﺎ ﻓﺮهﻨﮕﯿـﺎن ﺷـﻬـﺮ از اﯾـﻦ اﻣـﺮ
ﻋﺼﺒﺎﻧﯽ ﺷﺪﻧﺪ و ﺑﻪ روﺣﺎﻧﯿﻮن ﻓﺸﺎر آوردﻧﺪ و از آﻧـﻬـﺎ ﺧـﻮاﺳـﺘـﻨـﺪ ﮐـﻪ
ﺑﺮﺟﺴﺘﻪﺗﺮﯾﻦ روﺣﺎﻧﯽ ﺷﻬﺮ را ﺑﺮای ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮدن در رﺛـﺎی روﺷـﻨـﮏ
ﻧﻮﻋﺪوﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﺴﺠـﺪ ﺑـﻔـﺮﺳـﺘـﻨـﺪ.
اداﻣﻪ در ﺻﻔﺤﻪ ٢١
دﯾﮕﺮ ﺗﻨﺶ ﻣﯿﺎن ﻓﺮهﻨﮕﯿﺎن و
ِ
ﻋﺎﻣﻞ ِ

٢١

ٔ
وﯾﮋه ﻧﺎﻣﻪ ﯾﮑﺼﺪ

دوﺷﻨﺒﻪ  ١۶ﺗﯿﺮ ١٣٩٩

اداﻣﮥ زﻧﺪﮔﯽ ﻧﺎﻣﻪ ﮐﻮﺗﺎه
روﺣﺎﻧﯿﻮن اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ روﺣﺎﻧﯿﻮن ﻧﻤﯽﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻓﺮهﻨﮕﯿﺎن ﺑﺎ ﮐﻔﺶ وارد
ﻣﺴﺠﺪ ﺷﻮﻧﺪ و ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ ﻣﺎ در ﻣﺴﺠﺪ ﻣﯿﺰ و ﺻﻨﺪﻟﯽ ﻧﺪارﯾﻢ و هﻤﻪ روی
ﻓﺮش ﻣﯽﻧﺸﯿﻨﻨﺪ .وﻟﯽ ﺑﺎﻻﺧﺮه داﺧﻞ ﻣﺴﺠﺪ را ﺻﻨﺪﻟﯽ ﭼﯿﺪﻧﺪ و ﯾﮑـﯽ از
ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ واﻋﻈﺎن ﺷﻬﺮ رﺷﺖ در اﯾﻦ ﻣﺮاﺳﻢ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮد.
آراﻣﮕﺎه روﺷﻨﮏ ﻧﻮﻋﺪوﺳﺖ در اﺑﻦﺑﺎﺑﻮﯾﻪ ﺗﻬﺮان اﺳﺖ.
ﻣﻨﺒﻊ :ﺗﺎرﻧﻤﺎی ﺻﺪای ﻣﺮدم ٢٢ ،دﺳﺎﻣﺒﺮ ٢٠١۴
ُ
زﻧﺪﺧـﺖ ﺷـﯿـﺮازی،
روزﻧــﺎﻣــﻪﻧــﮕــﺎر و از
ﭘﯿﺸﮕـﺎﻣـﺎن ﺟـﻨـﺒـﺶ
زﻧﺎن
ُ
زﻧــﺪﺧــﺖ )زﻧــﺪدﺧــﺖ(
ﺷﯿـﺮازی ،روزﻧـﺎﻣـﻪﻧـﮕـﺎر،
ﺷــﺎﻋــﺮ ،ﻧــﻮﯾﺴــﻨــﺪه ،و از
ﭘﯿﺸﮕﺎﻣﺎن ﺟﻨﺒﺶ زﻧﺎن در
ﺳﺎل  ١٢٨٨در
اﯾﺮان ،در ّ
ﺧﺎﻧﻮادهای ﻣﺮﻓﻪ در ﺷـﯿـﺮاز
ﻣﺘـﻮﻟـﺪ ﺷـﺪ .او ﮐـﻪ ﻧـﺎم
اﺻﻠﯽاش ﻓﺨﺮاﻟﻤﻠﻮک ﺑﻮد ،دورۀ اﺑﺘﺪاﯾﯽ را در ﻣﺪرﺳﮥ ﺗـﺮﺑـﯿـﺖ ﺷـﯿـﺮاز
ﮔﺬراﻧﺪ و ﺑﻌﺪ از آن در ﻣﻨﺰل و ﺑﻪﺻﻮرت ﺧﺼﻮﺻﯽ ،ﺗﺤﺼﯿﻼﺗﺶ را ﭘـﯽ
ﮔﺮﻓﺖ .او در ﺳﺎل  ١٣٠٩ﺑﻪهﻤﺮاه ﻣﺎدر و ﺑﺮادراﻧﺶ ﺑﻪ ﺗﻬﺮان رﻓـﺖ و در
دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن ﻧﺎﻣﻮس ﺗﺤﺼﯿﻼﺗﺶ را اداﻣﻪ داد .وی ﭘﺲ از ﯾﮏ ﺳﺎل دوﺑﺎره
ﺑﻪ ﺷﯿﺮاز ﺑﺎزﮔﺸﺖ و هﻤﭽﻨﺎن ﺑﻪ ﺧﻮاﻧﺪن و ﻧﻮﺷﺘﻦ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ در زﻣـﯿـﻨـﮥ
آﻣﻮزش و آ ﮔﺎهﯽ دادن ﺑﻪ زﻧﺎن و ﻣﺒﺎرزه در راه ﺗﺴﺎوی ﺣﻘﻮق آﻧﺎن اداﻣـﻪ
داد.
ُ
زﻧﺪﺧﺖ در ﺳﺎل  ١٣٠۶در هﺠﺪه ﺳﺎﻟﮕﯽ «ﻣﺠﻤﻊ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻧﺴـﻮان »را
در ﺷﯿﺮاز ﺗﺄﺳﯿﺲ ﮐﺮد ﮐﻪ اهﺪاف آن آ ﮔﺎهﯽرﺳﺎﻧﯽ ﺑﻪ زﻧﺎن و دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑـﻪ
ﺣﻘﻮق زﻧﺎن و رﻓﻊ ﺣﺠﺎب ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪه ﺑﻮد .زﻧﺪﺧﺖ ﺗﺤـﺖ ﻓﺸـﺎر دوﻟـﺖ
رﺿﺎﺷﺎه ﻧﺎم اﻧﺠﻤﻨﺶ را ﺑﻪ «ﻧﻬﻀﺖ ﻧﺴـﻮان »ﺗـﻐـﯿـﯿـﺮ داد ،وﻟـﯽ اﯾـﻦ
ﺗﺸﮑﯿﻼت هﻢ ﭘﺲ از  ٩ﻣﺎه ﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧﯽ اﻋﻼم ﺷﺪ.
در ﺳﺎل  ١٣١٠زﻧﺪﺧﺖ ﻧﺸﺮﯾﮥ «دﺧﺘﺮان اﯾﺮان »را ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐـﺮد .هـﺪف
اﯾﻦ ﻧﺸﺮﯾﻪ در اﯾﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﺧﻼﺻﻪ ﺷﺪه ﺑـﻮد« :آرزوی دﺧـﺘـﺮان اﯾـﺮان،
ﺑﯿﺪاری زﻧﺎن اﯾﺮان اﺳﺖ ».اﯾﻦ ﻧﺸﺮﯾﮥ ّ
ﻣﺼﻮر اﻏﻠﺐ اﺧﺒﺎر ﻓـﻤـﯿـﻨـﯿـﺴـﺘـﯽ
ﮐﺸﻮرهﺎی دﻧﯿﺎ و ﻣﻄﺎﻟﺐ ادﺑﯽ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽﮐﺮد .ﭘﺲ از  ٧ﻣﺎه اﯾﻦ ﻧﺸـﺮﯾـﻪ
ﺗﻮﻗﯿﻒ و ﺑﺎ ﺣﻤﻠﻪهﺎ و ﻧﻘﺪهﺎی زﯾﺎدی ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪ .زﻧﺪﺧﺖ ﺑﻪ ﺗﻬﺮان رﻓـﺖ
و ﺑﺪون اﻣﮑﺎﻧﺎت ّ
ﻣﺎدی ﮐﺎﻓﯽ اﻧﺘﺸﺎر ﻧﺸـﺮﯾـﻪ را ﭘـﯽ ﮔـﺮﻓـﺖ .ﺑـﯿـﺸـﺘـﺮ
ﺧﻮد او ﺗﺮﺟﻤﻪ و ﺗﺄﻟﯿﻒ ﻣﯽﮐﺮد .او در ﻣـﻘـﺎﻟـﻪهـﺎﯾـﺶ
ﻣﻘﺎﻟﻪهﺎی ﻣﺠﻠﻪ را ِ
ﺷﺮاﯾﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ-اﻗﺘﺼﺎدی ﻧﺎﮔـﻮار زﻧـﺎن را ﺑـﻪ ﻧـﻘـﺪ ﻣـﯽﮐﺸـﯿـﺪ .او
ﻧﻈﺮﯾﻪهﺎﯾﯽ را ﮐﻪ ﻓﺮودﺳﺘﯽ زﻧﺎن را ﺑﯿﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ ﻣﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ رد ﻣﯽﮐـﺮد و
زﻧﺎن را ﺑﻪ ﺟﺴﺎرت داﺷﺘﻦ در ﭘﯿﮕﯿﺮی ﺧﻮاﺳﺖهﺎ و ﺣﻘـﻮﻗﺸـﺎن ﺗﺸـﻮﯾـﻖ
ﻣﯽﮐﺮد .در آن ﻧﺸﺮﯾﻪ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن دﯾﮕﺮی هﻤﭽﻮن ﺻﺪﯾﻘﻪ دوﻟﺖآﺑـﺎدی،
ﮐﺎﻇﻢزاده اﯾﺮاﻧﺸﻬﺮ ،رﺷﯿﺪ ﯾﺎﺳﻤﯽ ،ﺳﻌﯿﺪ ﻧﻔﯿﺴﯽ ،ﺟﻤـﺎلزاده ،و دﮐـﺘـﺮ
هﻮﺷﯿﺎر ﻧﯿﺰ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻣﯽﻧﻮﺷﺘﻨﺪ« .دﺧﺘﺮان اﯾﺮان »ﺑﺎ ﭼﺎپ ﻣﻘﺎﻟﻪهﺎی ﺧـﻮب
ادﺑﯽ و ﻋﺮﻓﺎﻧﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن ﺑﺴﯿﺎری را ﺑﻪوﯾﮋه در ﻣﯿﺎن
زﻧﺎن و دﺧﺘﺮان ﺑﻪ ﺧﻮد ﺟﺬب ﮐﻨﺪ .ﺳﯿﺮوس روﻣﯽ در ﻓﺼـﻞ ﻧـﺨـﺴـﺖ
ﮐﺘﺎﺑﺶ درﺑﺎرۀ ﻧﺸﺮﯾﮥ «دﺧﺘﺮان اﯾﺮان »ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪُ « :
زﻧﺪدﺧﺖ ﺷﯿﺮازی در
اواﺧﺮ ﺳﺎل  ١٣٠٩ﺧﻮرﺷﯿﺪی ﭘﺲ از ﺗﻼﺷﯽ ﺳﻪﺳﺎﻟﻪ ﻣـﻮﻓـﻖ ﻣـﯽﺷـﻮد
ﻣﺠﻮز اﻧﺘﺸﺎر ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻧﺸﺮﯾﮥ ﻣﺨﺼﻮص زﻧﺎن ﺑﻪﻧﺎم «دﺧﺘﺮان اﯾـﺮان »را

از وزارت ﻣﻌﺎرف آن ﺳﺎلهﺎ ﺑﮕﯿﺮد .آنﮔﻮﻧﻪﮐﻪ در ﻋﻨﻮان اﯾﻦ ﻧﺸﺮﯾﻪ آﻣـﺪه
اﺳﺖ ،دﺧﺘﺮان اﯾﺮان ﻣﺠﻠﻪای اﺳﺖ ﻋﻠﻤﯽ ،ادﺑﯽ ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و اﺧﻼﻗـﯽ،
در  ۴٠ﺻﻔﺤﮥ  ٢٠در ١٣ﺳﺎﻧﺘﯽﻣﺘﺮ و ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ «داﺧﻠﻪ  ٣ﺗﻮﻣﺎن ،ﺧـﺎرﺟـﻪ
ﻧـﯿـﻤـﻪهـﺎی زﻣـﺎﻣـﺪاری و
 ۴ﺗﻮﻣﺎن ».هﺮﭼﻨﺪ روزﻧﺎﻣﮥ دﺧﺘﺮان اﯾﺮان در ُ
ﺳﻠﻄﻨﺖ رﺿﺎﺷﺎه ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ ،اﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑـﻪ ﮐـﻨـﺪﺑـﻮدن ﺣـﺮﮐـﺖهـﺎی
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ٰ
ﺣﺘﯽ ﺑﺎ وﺟﻮد دﮔﺮﮔﻮﻧﯽهﺎی ﻣﺘﻌﺪد ،هﻨﻮز ﺟﺎﻣﻌﻪ در ﻓﺮهﻨﮕﯽ
ﻧﺸﺄتﮔﺮﻓﺘﻪ از دورۀ ﻗﺎﺟﺎر ﻧﻔﺲ ﻣﯽﮐﺸﯿﺪ» .ﺗﻌﻄﯿﻠـﯽ ﻧﺸـﺮﯾـﮥ دﺧـﺘـﺮان
ُ
اﯾﺮان ﺿﺮﺑﮥ ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ ﺑﻪ زﻧﺪﺧﺖ زد .او ﭼﻨﺪ ﺑﺎر ﺗﻼش ﮐﺮد ﺗﺎ دوﺑﺎره ﻣﺠﻠﻪ
را اﻧﺘﺸﺎر دهﺪ ،وﻟﯽ ٰ
ﺣﺘﯽ ﺑﻪ او ﻗﺮار ﻣﻼﻗﺎت هﻢ ﻧﺪادﻧﺪ.
او در هﻤﺎن زﻣﺎن در ﻣﺪرﺳﻪهﺎی دﺧﺘﺮاﻧﻪ ﻧﯿﺰ ﺗﺪرﯾﺲ ﻣﯽﮐﺮد .زﻧﺪﺧﺖ
هﻤﭽﻨﯿﻦ از اﺳﺘﻌﺪاد ﺷﺎﻋﺮی ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ ﺑـﻮد .ﺷـﻌـﺮهـﺎی او ﺣـﺎﮐـﯽ از
ﮔﺮاﯾﺶهﺎی ﻓﻤﯿﻨﯿﺴﺘﯽ در آن زﻣﺎن در اﯾﺮان ﺑﻮد .ﻧﻮﺷﺘﻪهﺎ و اﺷـﻌـﺎر او
هﻤﭽﻨﯿﻦ در دﯾﮕﺮ ﻧﺸﺮﯾﻪهﺎی آن دوره هﻤﭽﻮن روزﻧﺎﻣﮥ «ﺣﺒﻞاﻟﻤﺘﯿـﻦ »
در ﮐﻠﮑﺘﻪ« ،اﯾﺮان ﻟﯿﮓ »در ﺑﻤﺒﺌﯽ« ،ﭼﻬﺮه ﻧﻤﺎی »در ﻗﺎهﺮه ،و ﺗﻌـﺪادی
از روزﻧﺎﻣﻪهﺎی ﻓﺎرﺳﯽ ﺑﻪوﯾﮋه «اﺳﺘﺨﺮ »و «ﻋﺼﺮ آزادی »ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽﺷﺪ.
ّ
ﻧﺎاﻣﯿﺪی ﻃﻮﻻﻧﯽﻣﺪت او ﺑﻪدﻟﯿﻞ اﻧـﺘـﻘـﺎدات ﺷـﺪﯾـﺪ و اهـﺎﻧـﺖهـﺎ و
ﺗﻬﺪﯾﺪهﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻋﻠﯿﻪ او ﻣﯽﺷﺪ ،در ﮐﻨﺎر ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺟﺴـﻤـﯽ و ﻣـﺎﻟـﯽ ،ﺑـﻪ
اﻓﺴﺮدﮔﯽ او ﻣﻨﺠﺮ ﺷﺪ و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﻣﺮگ او در ۴٣ﺳﺎﻟﮕﯽ اﻧﺠﺎﻣﯿـﺪ .او
در ﺷﯿﺮاز ﺑﻪ ﺧﺎک ﺳﭙﺮده ﺷﺪ.
ُ
ﯾﮑﯽ از اﺷﻌﺎر ﻓﻤﯿﻨﯿﺴﺘﯽ زﻧﺪﺧﺖ:
زن در اﯾﻦ ُﻣﻠﮏ ﺑﺪﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﭘﺮﯾﺸﺎن ﺗﺎ ﭼﻨﺪ؟
دﺳﺖوﭘﺎ ﺑﺴﺘﻪ و ﻟﺐﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ زﻧﺪان ﺗﺎ ﭼﻨﺪ؟
هﻤﻪ دور از هﻨﺮ و ﻋﻠﻢ و ﮐﻤﺎﻟﯿﻢ ﺑﻪ ُﻣﻠﮏ
ﺑﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﺣﺎل ﻧﺪارﯾﻢ دﺑﺴﺘﺎن ﺗﺎ ﭼﻨﺪ؟
زن ﻣﮕﺮ ﻧﯿﺴﺖ ﻣﯿﺎن ﺑﺸﺮﯾﺖ اﻧﺴﺎن؟
راﺳﺘﯽ زﻧﺪﮔﯽ اوﺳﺖ ﭼﻮ ﺣﯿﻮان ﺗﺎ ﭼﻨﺪ؟
در هﻤﻪ ُﻣﻠﮏ ﺟﻬﺎن ﺟﻤﻠﻪ زﻧﺎن ﺑﺎهﻨﺮﻧﺪ
اﯾﻦ ﻟﯿﺎﻗﺖ ﻧﺒﻮد در زن اﯾﺮان ﺗﺎ ﭼﻨﺪ؟
ﺷﺮف و ّ
ﻋﺰت هﺮ ﮐﺲ ﺑﻮد از ﻋﻠﻢ و ﮐﻤﺎل
ﺗﺎج ّ
ﻋﺰت ﻧﺒﻮد ﺑﺮ ﺳﺮ ﻧﺴﻮان ﺗﺎ ﭼﻨﺪ؟
روح ﺑﯿﻤﺎر ﺑﻮد در ﺗﻦ ﻣﺮدم ﺗﺎ ﮐﯽ؟
اﻧﺪر اﯾﻦ ُﻣﻠﮏ ﺧﺪا را ِﺗﻦ ﺑﯽﺟﺎن ﺗﺎ ﭼﻨﺪ؟
زن ﮐﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﮔﻞ ارزﻧﺪۀ ﺑﺴﺘﺎن وﺟﻮد
در ِﺑﺮ هﻢوﻃﻨﺎن ﺧﻮار ﺑﺪﯾﻦﺳﺎن ﺗﺎ ﭼﻨﺪ؟
ُ
ﮔﻮهﺮ ﻋﻠﻢ از اﯾﻦ ﺑﺤﺮ
هﺮ ﮐﺴﯽ ﺑﺮد ﺑﺮون ِ
ﻣﺎ زﻧﺎﻧﯿﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﻏﺮﻗﻪ ز ﺗﻮﻓﺎن ﺗﺎ ﭼﻨﺪ؟
دﯾﮕﺮان ﮔﻮی هﻨﺮ ﺑﺮده ز ﻣﯿﺪان ﺗﺎ ﮐﯽ؟
ﻣﺎ ﺑﻤﺎﻧﯿﻢ در اﯾﻦ ﮐﻠﺒﮥ اﺣﺰان ﺗﺎ ﭼﻨﺪ؟
ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ آن ﮐﻪ ﺑﻮد از زر و زور و ﻣﻨﺼﺐ
ﻧﻈﺮی هﯿﭻ ﻧﺪارد ﺑﻪ ﻓﻘﯿﺮان ﺗﺎ ﭼﻨﺪ؟
ﻣﻨﺒﻊ :ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ آﺑﺎن ﭘﺮس
ﻓــﺨــﺮ آﻓــﺎق ﭘــﺎرﺳــﺎ،
ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ روزﻧﺎﻣـﻪﻧـﮕـﺎر زن
ﺗﺒﻌﯿﺪی اﯾﺮان
ﻓﺨﺮ آﻓﺎق ﭘﺎرﺳﺎ از ّاوﻟﯿﻦ زﻧـﺎن
روزﻧﺎﻣﻪﻧﮕﺎر دوران ﻣﺸﺮوﻃﯿﺖ ،و
ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ زن روزﻧﺎﻣﻪﻧﮕﺎر در ﺗﺎرﯾﺦ
اﯾﺮان اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺒﻌﯿﺪ را ﺗـﺠـﺮﺑـﻪ
ﮐﺮد .او ﻣﺎدر ﻧﺨﺴﺘﯿـﻦ وزﯾـﺮ زن

اداﻣﻪ در ﺻﻔﺤﻪ ٢٢

٢٢

ٔ
وﯾﮋه ﻧﺎﻣﻪ ﯾﮑﺼﺪ

دوﺷﻨﺒﻪ  ١۶ﺗﯿﺮ ١٣٩٩

اداﻣﮥ زﻧﺪﮔﯽ ﻧﺎﻣﻪ ﮐﻮﺗﺎه
اﯾﺮاﻧﯽ ،ﯾﻌﻨﯽ ﻓﺮخ رو ﭘﺎرﺳﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ در دوﻟﺖ هـﻮﯾـﺪا وزﯾـﺮ
آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﺑﻮد.
ﻓﺨﺮ آﻓﺎق ﭘﺎرﺳﺎ در ﺳﺎل  1277در ﺗﻬﺮان ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪ .در
ٔ
ﺧﺎﻧﻪ ﭘﺪری ﻣﻌﻠﻢ ﺳﺮﺧﺎﻧﻪ داﺷﺖ و زﺑـﺎن هـﺎی ﻋـﺮﺑـﯽ و
ﻓﺮاﻧﺴﻮی را ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ آﻣﻮﺧﺖ .هﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ  14ﺳـﺎل
داﺷﺖ ،در ﯾﮑﯽ از دﺑﺴﺘﺎنهﺎی ﺗﺎزهﺗﺄﺳﯿﺲ ﺷﻬـﺮ ﺗـﻬـﺮان
ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺲ ﮐﺮد .در ﺳﺎل  1291در هﻤﺎن ﻣﺪرﺳﻪ ﺑـﺎ
ﻣﺎدر ﺷﻮهﺮ ٔ
آﯾﻨﺪه ﺧﻮد ،ﮐﻪ ﻣﺪﯾﺮ ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﻮد ،آﺷﻨﺎ ﺷـﺪ .در
 15ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺑﻪ ﺧﻮاﺳﺘﮕﺎری ﭘﺴﺮ ﻣﺪﯾﺮ ﻣﺪرﺳﻪ ﺟﻮاب ﻣﺜﺒـﺖ
داد .هﻤﺴﺮش ،ﻓﺮخاﻟﺪﯾﻦ ﭘﺎرﺳﺎ ،در آن زﻣﺎن ﻣﺪﯾﺮ داﺧﻠـﯽ
ٔ
روزﻧﺎﻣﻪ «ارﺷﺎد »ﺑﻮد .اﻧﺪﮐﯽ ﭘﺲ از ازدواج ،ﻓـﺨـﺮ آﻓـﺎق
ﭘﺎرﺳﺎ ﺑﻪ هﻤﺮاه هﻤﺴﺮش ﺑﻪ ﻣﺸﻬﺪ رﻓـﺖ و در آﻧـﺠـﺎ در
ٔ
ﻣﺪرﺳﻪ دﺧﺘﺮاﻧﻪ «ﻓﺮوغ »ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺲ اداﻣﻪ داد .او هﻤﭽﻨﯿﻦ
ٔ
ﺗﻮاﻧﺴﺖ هﻢزﻣﺎن ﺑﻪ هﻤﺮاه هﻤﺴﺮش ،ﻣﺠﻠﻪ «ﺟﻬﺎن زﻧﺎن»
را در ﻣﺸﻬﺪ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﻨﺪ.
ﺷﻤﺎره ٔ
ٔ
ﻣﺠﻠﻪ ﺟﻬﺎن زﻧﺎن ﺑﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻓـﺨـﺮ آﻓـﺎق
ّاوﻟﯿﻦ
ٔ
ُ
ﭘﺎرﺳﺎ در  24ﺻﻔﺤﻪ ﺑﻪ ﻗﻄﻊ ﮐﻮﭼﮏ در ﻣـﻄـﺒـﻌـﻪ ﺳـﺮﺑـﯽ
ﻃﻮس در ﺷﻬﺮ ﻣﺸﻬﺪ در  15ﺑﻬﻤﻦ  ١٢٩٩ﭼﺎپ و ﻣﻨﺘـﺸـﺮ
ﺷﺪ.
ٔ
ٔ
ﻓﺨﺮ آﻓﺎق ﭘﺎرﺳﺎ در ﻃﻠﯿﻌﻪ ﻣﺠﻠﻪ ﺟﻬﺎن زﻧﺎن ﺑﺸﺎرت داد
ﮐﻪ « ٔ
ﻣﺠﻠﻪ ﺟﻬﺎن زﻧﺎن ﺑﻪ ﻣﻔﺎد "ﻃﻠﺐاﻟﻌﻠﻢ ﻓـﺮﯾﻀـﻪ ﻋـﻠـﯽ
ﮐﻞ ُﻣﺴﻠﻢ و ﻣﺴﻠﻤﻪ" ﺑﺎ ﻣﺴﻠﮏ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ "ﺗﺬﮐﺎر ﻟﺰوم ﺗﻌﻠﯿـﻢ
اﺧﻼﻗﯽ ،ﺗﻌﻠـﯿـﻤـﯽ،
زﻧﺎن" »ﺑﺎ ﻣﻘﺎﻟﻪهﺎﯾﯽ در ﻣﻮﺿﻮعهﺎی « ُ
ﻃﺮز ﺧﺎﻧﻪداری ،وﺿﻊ ﺳﻠﻮک اﻃﻔﺎل ]و[ اﻧﺎث ﺑﺎ واﻟـﺪﯾـﻦ،
ﻣﻌﻠﻢ ،ﺧﻮﯾﺸﺎن ،ﺑﺎﻻﺧﺮه ﺷﻮهﺮ و اﻃﻔﺎل ﺑﺮ وﻓﻖ ﻣـﻘـﺮرات
اﺳﻼﻣﯽ ،ﻣﮑﺘﺒﯽ ﺑﺎز »اﻧﺘﺸﺎر ﺧﻮاهﺪ ﯾﺎﻓﺖ.
ﻣﻨﺒﻊ :ﺗﺎرﻧﻤﺎی ﺑﯿﺪار زﻧﯽ – ﺑﻨﻔﺸﻪ ﺟﻤﺎﻟﯽ
ٰ َ
ُ
ﻈﻤﯽ ارﻏﻮنّ ،اوﻟﯿﻦ ﺳﺮدﺑﯿﺮ زن
ﻓﺨﺮ ﻋ
ٰ
ﻋﻈـﻤـﯽ
ﻓﺨﺮ
ارﻏــﻮن ،ﻋﻀــﻮ
ٔ
ﻣـﺪﯾـﺮه
هﯿـﺌـﺖ
ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻧﺴـﻮان
وﻃﻨـﺨـﻮاه و از
ﻧـــﺨـــﺴـــﺘـــﯿـــﻦ
روزﻧـﺎﻣـﻪﻧـﮕـﺎران
زن در زﻣـــﺎن
ﺧﻮد ﺑـﻮد .اﯾـﻦ
ﺑﺎﻧﻮی ﭘﯿـﺸـﺮو و
ﻓــﺮهــﯿــﺨــﺘــﻪ،
ٔ
روزﻧـﺎﻣـﻪ
ﺳﺮدﺑﯿﺮ
ٔ
آﯾــﻨــﺪه اﯾــﺮان،
ﺷﺎﻋﺮ ،آﻣـﻮزﮔـﺎر،
ّ
ﻣــﺪرس زﺑــﺎن
ﻓﺮاﻧﺴﻮی ،و ﻓﻌﺎل ﺣﻘﻮق زﻧﺎن ﺑﻮد و در ﺗـﺄﺳـﯿـﺲ ﭼـﻨـﺪ
ٔ
ﻣﺪرﺳﻪ دﺧﺘﺮاﻧﻪ در اﯾﺮان ﻧﯿﺰ ﻧﻘﺸـﯽ ﭼﺸـﻤـﮕـﯿـﺮ داﺷـﺖ.
ﺳﯿﻤﯿﻦ ﺑﻬﺒﻬﺎﻧﯽ ﻓﺮزﻧﺪ اﯾﻦ ﺑﺎﻧﻮی ﻓﺮهﯿﺨﺘﻪ اﺳﺖ.

زﻧﯽ را ﻣﯽ ﺷﻨﺎﺳﻢ

ﺳﯿﻤﯿﻦ ﺑﻬﺒﻬﺎﻧﯽ

زﻧﯽ را ﻣﯽ ﺷﻨﺎﺳﻢ ﻣﻦ
ﮐﻪ ﺷﻮق ﺑﺎل و ﭘﺮ دارد
وﻟﯽ از ﺑﺲ ﮐﻪ ُﭘﺮ ﺷﻮر اﺳﺖ
دو ﺻﺪ ﺑﯿﻢ از ﺳﻔﺮ دارد
زﻧﯽ را ﻣﯽ ﺷﻨﺎﺳﻢ ﻣﻦ
ﮐﻪ در ﯾﮏ ﮔﻮﺷﻪ ی ﺧﺎﻧﻪ
ﻣﯿﺎن ﺷﺴﺘﻦ و ﭘﺨﺘﻦ
درون آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ
ﺳﺮود ﻋﺸﻖ ﻣﯽ ﺧﻮاﻧﺪ
ﻧﮕﺎهﺶ ﺳﺎده و ﺗﻨﻬﺎﺳﺖ
ﺻﺪاﯾﺶ ﺧﺴﺘﻪ و ﻣﺤﺰون
اﻣﯿﺪش در ﺗﻪ ﻓﺮداﺳﺖ
زﻧﯽ را ﻣﯽ ﺷﻨﺎﺳﻢ ﻣﻦ
ﮐﻪ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﭘﺸﯿﻤﺎن اﺳﺖ
ﭼﺮا دل را ﺑﻪ او ﺑﺴﺘﻪ
ﮐﺠﺎ او ﻻﯾﻖ آﻧﺴﺖ؟
زﻧﯽ هﻢ زﯾﺮ ﻟﺐ ﮔﻮﯾﺪ
ﮔﺮﯾﺰاﻧﻢ از اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻪ
وﻟﯽ از ﺧﻮد ﭼﻨﯿﻦ ﭘﺮﺳﺪ
ﭼﻪ ﮐﺲ ﻣﻮهﺎی ﻃﻔﻠﻢ را
ﭘﺲ از ﻣﻦ ﻣﯽ زﻧﺪ ﺷﺎﻧﻪ؟
زﻧﯽ آﺑﺴﺘﻦ درد اﺳﺖ
زﻧﯽ ﻧﻮزاد ﻏﻢ دارد
زﻧﯽ ﻣﯽ ﮔﺮﯾﺪ و ﮔﻮﯾﺪ
ﺑﻪ ﺳﯿﻨﻪ ﺷﯿﺮ ﮐﻢ دارد
زﻧﯽ ﺑﺎ ﺗﺎر ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ
ﻟﺒﺎس ﺗﻮر ﻣﯽ ﺑﺎﻓﺪ
زﻧﯽ در ﮐﻨﺞ ﺗﺎرﯾﮑﯽ
ﻧﻤﺎز ﻧﻮر ﻣﯽ ﺧﻮاﻧﺪ
زﻧﯽ ﺧﻮ ﮐﺮده ﺑﺎ زﻧﺠﯿﺮ
زﻧﯽ ﻣﺎﻧﻮس ﺑﺎ زﻧﺪان
ﺗﻤﺎم ﺳﻬﻢ او اﯾﻨﺴﺖ
ﻧﮕﺎه ﺳﺮد زﻧﺪاﻧﺒﺎن
زﻧﯽ را ﻣﯽ ﺷﻨﺎﺳﻢ ﻣﻦ
ﮐﻪ ﻣﯽ ﻣﯿﺮد ز ﯾﮏ ﺗﺤﻘﯿﺮ
وﻟﯽ آواز ﻣﯽ ﺧﻮاﻧﺪ
ﮐﻪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﺑﺎزی ﺗﻘﺪﯾﺮ
زﻧﯽ ﺑﺎ ﻓﻘﺮ ﻣﯽ ﺳﺎزد
زﻧﯽ ﺑﺎ اﺷﮏ ﻣﯽ ﺧﻮاﺑﺪ
زﻧﯽ ﺑﺎ ﺣﺴﺮت و ﺣﯿﺮت
ﮔﻨﺎهﺶ را ﻧﻤﯽ داﻧﺪ
زﻧﯽ وارﯾﺲ ﭘﺎﯾﺶ را
زﻧﯽ درد ﻧﻬﺎﻧﺶ را
ز ﻣﺮدم ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﻣﺨﻔﯽ
ﮐﻪ ﯾﮏ ﺑﺎره ﻧﮕﻮﯾﻨﺪش
ﭼﻪ ﺑﺪ ﺑﺨﺘﯽ ﭼﻪ ﺑﺪ ﺑﺨﺘﯽ
زﻧﯽ را ﻣﯽ ﺷﻨﺎﺳﻢ ﻣﻦ
ﮐﻪ ﺷﻌﺮش ﺑﻮی ﻏﻢ دارد
وﻟﯽ ﻣﯽ ﺧﻨﺪد و ﮔﻮﯾﺪ
ﮐﻪ دﻧﯿﺎ ﭘﯿﭻ و ﺧﻢ دارد
زﻧﯽ را ﻣﯽ ﺷﻨﺎﺳﻢ ﻣﻦ
ﮐﻪ هﺮ ﺷﺐ ﮐﻮدﮐﺎﻧﺶ را
ﺑﻪ ﺷﻌﺮ و ﻗﺼﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاﻧﺪ
اﮔﺮ ﭼﻪ درد ﺟﺎﻧﮑﺎهﯽ

درون ﺳﯿﻨﻪ اش دارد
زﻧﯽ ﻣﯽ ﺗﺮﺳﺪ از رﻓﺘﻦ
ﮐﻪ او ﺷﻤﻌﯽ ﺳﺖ در ﺧﺎﻧﻪ
اﮔﺮ ﺑﯿﺮون رود از در
ﭼﻪ ﺗﺎرﯾﮏ اﺳﺖ اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻪ
زﻧﯽ ﺷﺮﻣﻨﺪه از ﮐﻮدک
ﮐﻨﺎر ﺳﻔﺮه ی ﺧﺎﻟﯽ
ﮐﻪ ای ﻃﻔﻠﻢ ﺑﺨﻮاب اﻣﺸﺐ
ﺑﺨﻮاب آری
و ﻣﻦ ﺗﮑﺮار ﺧﻮاهﻢ ﮐﺮد
ﺳﺮود ﻻﯾﯽ ﻻﻻﯾﯽ
زﻧﯽ را ﻣﯽ ﺷﻨﺎﺳﻢ ﻣﻦ
ﮐﻪ رﻧﮓ داﻣﻨﺶ زرد اﺳﺖ
ﺷﺐ و روزش ﺷﺪه ﮔﺮﯾﻪ
ﮐﻪ او ﻧﺎزای ﭘﺮدرد اﺳﺖ
زﻧﯽ را ﻣﯽ ﺷﻨﺎﺳﻢ ﻣﻦ
ﮐﻪ ﻧﺎی رﻓﺘﻨﺶ رﻓﺘﻪ
ﻗﺪم هﺎﯾﺶ هﻤﻪ ﺧﺴﺘﻪ
دﻟﺶ در زﯾﺮ ﭘﺎهﺎﯾﺶ
زﻧﺪ ﻓﺮﯾﺎد ﮐﻪ :ﺑﺴﻪ
زﻧﯽ را ﻣﯽ ﺷﻨﺎﺳﻢ ﻣﻦ
ﮐﻪ ﺑﺎ ﺷﯿﻄﺎن ﻧﻔﺲ ﺧﻮد
هﺰاران ﺑﺎر ﺟﻨﮕﯿﺪه
و ﭼﻮن ﻓﺎﺗﺢ ﺷﺪه آﺧﺮ
ﺑﻪ ﺑﺪﻧﺎﻣﯽ ﺑﺪ ﮐﺎران
ﺗﻤﺴﺨﺮ وار ﺧﻨﺪﯾﺪه
زﻧﯽ آواز ﻣﯽ ﺧﻮاﻧﺪ
زﻧﯽ ﺧﺎﻣﻮش ﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪ
زﻧﯽ ﺣﺘﯽ ﺷﺒﺎﻧﮕﺎهﺎن
ﻣﯿﺎن ﮐﻮﭼﻪ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪ
زﻧﯽ در ﮐﺎر ﭼﻮن ﻣﺮد اﺳﺖ
ﺑﻪ دﺳﺘﺶ ﺗﺎول درد اﺳﺖ
ز ﺑﺲ ﮐﻪ رﻧﺞ و ﻏﻢ دارد
ﻓﺮاﻣﻮﺷﺶ ﺷﺪه دﯾﮕﺮ
ﺟﻨﯿﻨﯽ در ﺷﮑﻢ دارد
زﻧﯽ در ﺑﺴﺘﺮ ﻣﺮگ اﺳﺖ
زﻧﯽ ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﻣﺮگ اﺳﺖ
ﺳﺮاﻏﺶ را ﮐﻪ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد؟
ﻧﻤﯽ داﻧﻢ ،ﻧﻤﯽ داﻧﻢ
ﺷﺒﯽ در ﺑﺴﺘﺮی ﮐﻮﭼﮏ
زﻧﯽ آهﺴﺘﻪ ﻣﯽ ﻣﯿﺮد
زﻧﯽ هﻢ اﻧﺘﻘﺎﻣﺶ را
ز ﻣﺮدی هﺮزه ﻣﯽ ﮔﯿﺮد
…زﻧﯽ را ﻣﯽ ﺷﻨﺎﺳﻢ ﻣﻦ

٢٣

ٔ
وﯾﮋه ﻧﺎﻣﻪ ﯾﮑﺼﺪ

دوﺷﻨﺒﻪ  ١۶ﺗﯿﺮ ١٣٩٩

ﺑﯿﺶ از ﯾﮑﺼﺪ ﺳﺎل ﺟﻨﺒﺶ
ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ و ﮐﺎرﮔﺮی در
اﯾﺮان و ﻧﻘﺶ و ﺗﺄﺛﯿﺮ آن در
ﺗﺎرﯾﺦ و ﺗﺤﻮﻻت ﻣﯿﻬﻦ ﻣﺎ
ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ رﻓﯿﻖ ﻣﺤﻤﺪ اﻣﯿﺪوار ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﯾﮑﺼﺪﻣﯿﻦ
ﺳﺎﻟﮕﺮد ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ اﯾﺮان  -اول ﺗﯿﺮﻣﺎه ١٣٩٩
ﺑﺎ ﺳﻼم ﮔﺮم ﺑﻪ ٔ
هﻤﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن در ﻧﺸﺴﺖ اﻣﺮوز ﻣﺎ و ﺗﺸﮑﺮ ﻓـﺮاوان
از رﻓﻘﺎی ﺣﺰﺑﯽ ﮐﻪ ﻟﻄﻒ ﮐﺮدﻧﺪ و اﯾﻦ ﻧﺸﺴﺖ را ﺳﺎزﻣﺎندهﯽ ﮐﺮدﻧﺪ.
اﺟﺎزه ﺑﺪهﯿﺪ ﮐﻪ ﺻﺤﺒﺖهﺎﯾﻢ را ﺑﺎ ﺗﺒﺮﯾﮏ ﺻﺪﻣﯿﻦ ﺳﺎﻟﮕﺮد ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺣـﺰب
ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ اﯾﺮان و ﮔﺮاﻣﯿﺪاﺷﺖ ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ ﺳﺪه ﺗﺎرﯾﺦ ﻏﺮورآﻓﺮﯾﻦ ﺟـﻨـﺒـﺶ
ﮐﺎرﮔﺮی و ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ در اﯾﺮان ﺷﺮوع ﮐﻨﻢ.
ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ اﺧﯿﺮش ﺑﺎ « ٔ
ٔ
ﻧﺎﻣﻪ ﻣﺮدم »ﺑﻪدرﺳﺘﯽ اﺷـﺎره
رﻓﯿﻖ ﮔﺮاﻣﯽ ﺧﺎوری در
ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ در ﻃﻮل هﺸﺘﺎد ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﺣﺰب ﻣﺎ و رﻓﻘﺎی داﻧﺸﻤﻨﺪی ﻣﺜـﻞ
رﻓﯿﻖ ﺷﻬﯿﺪ ﻋﺒﺪاﻟﺤﺴﯿﻦ آﮔﺎهﯽ و رﻓﯿﻖ ﻓﻘﯿﺪ ﮐﺎﻣﺒﺨﺶ و دﯾـﮕـﺮ رﻓـﻘـﺎی
ٔ
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﺴﯿﺎر ارزﺷﻤﻨﺪی از اﺳﻨﺎد و ﻧﻮﺷﺘﻪهﺎ را ﭘﯿﺮاﻣـﻮن ﺗـﺎرﯾـﺦ و
ﺣﺰﺑﯽ
ﻣﺒﺎرزات ﺟﻨﺒﺶ ﮐﺎرﮔﺮی و ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ اﯾﺮان ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮدهاﻧـﺪ ﮐـﻪ ﮐـﺎرﭘـﺎﯾـﻪٔ
ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻔﯿﺪی ﺑﺮای ﺑﺮرﺳﯽ اﯾﻦ ﺗﺎرﯾﺦ ﺻﺪﺳﺎﻟـﻪ ،ﺑـﻪﺧﺼـﻮص ﺑـﺮای ﻧﺴـﻞ
ﺟﻮاﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﺮوز ٔ
ﺗﺸﻨﻪ ﺣﻘﯿﻘﺖ و ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻌﺎﺻﺮ ﻣﯿﻬﻦ ﻣﺎﺳﺖ و
ﺑﻪ ﻣﯿﺪان ﻣﺒﺎرزه ﮐﺸﯿﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ،ﻣﻦ هﻢ ﺑﺎ اﺳـﺘـﻔـﺎده از
هﻤﯿﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻏﻨﯽ ﺻﺤﺒﺖهﺎﯾﻢ را ﺑﻪ دو ﺑﺨﺶ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﮐﻨﻢ:
 .١ﻧﻔﻮذ اﻧﺪﯾﺸﻪهﺎی ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ در اﯾﺮان ،و ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺣﺰب ﮐـﻤـﻮﻧـﯿـﺴـﺖ
اﯾﺮان ،و
ٔ
ﻣﺒﺎرزه ﺻﺪﺳﺎﻟﻪ ﺑـﺎ
 .٢در ﺑﺨﺶ ّدوم ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺧﻮاهﻢ ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﻪ ارﺗﺒﺎط اﯾﻦ
ﺳﺎزﻣﺎندهﯽ ﺟﻨﺒﺶ ﮐﺎرﮔﺮی در اﯾﺮان و ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻣﻬﻤﯽ ﮐـﻪ اﻧـﺪﯾﺸـﻪهـﺎی
ٔ
ّ
ﻣﻮﺿﻮﻋﯿﺖ اﯾﻦ اﻧـﺪﯾﺸـﻪهـﺎ در
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺎ ﭘﺪﯾﺪ آورده اﺳﺖ ،و
ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ در
ٔ
ﻣﺒﺎرزه اﻣﺮوزﯾﻦ ﻣﺎ.
و اﻟﺒﺘﻪ ﺗﻼﺷﻢ اﯾﻦ ﺧﻮاهﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻓﺮﺻﺖ ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮای ﺑﺤﺚ و ﺗﺒﺎدل ﻧﻈﺮ و
ﭘﺮﺳﺶ و ﭘﺎﺳﺦ ﻧﯿﺰ ﺑﻤﺎﻧﺪ.
ٔ
درﺑﺎره ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﻔﻮذ اﻧﺪﯾﺸﻪهﺎی ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘـﯽ در
هﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ اﺷﺎره ﮐﺮدم،
اﯾﺮان ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﻬﻢ زﯾﺎد ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ،وﻟﯽ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﻼﺻﻪ ﺑﺎﯾـﺪ ﮔـﻔـﺖ
ﮐﻪ رﺷﺪ اﻧﺪﯾﺸﻪهﺎی ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ در اﯾﺮان ﺑﻪ اواﺧﺮ ﻗﺮن ﻧﻮزدهﻢ و اواﯾﻞ ﻗﺮن
ﺑﯿﺴﺘﻢ ﻣﯿﻼدی ﺑﺎز ﻣـﯽﮔـﺮدد .در ﺣـﺎﻟـﯽ ﮐـﻪ در ﺟـﻬـﺎن اﻧـﺪﯾﺸـﻪهـﺎی
ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺘﯽ ﻧﻔﻮذ ﮔﺴﺘﺮدهای ﻣﯽﯾﺎﻓﺖ و ﺟﻨﺒﺶ ﮐﺎرﮔﺮی ﺟﻬﺎن ﺑـﻪ ﺳـﻼح
ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪی در ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺣﮑﻮﻣﺖهﺎی دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری در اروﭘﺎ دﺳﺖ
ٔ
ٔ
ﺗﻮﺳﻌﻪ
ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﺮد ،هﻤﺮاه ﺑﺎ رﺷﺪ ﺻﻨﻌﺖ و
ﺷﯿـﻮه ﺗـﻮﻟـﯿـﺪ ﺳـﺮﻣـﺎﯾـﻪداری،
آﻣﻮزش ﻣﺎرﮐﺲ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ اﯾﺮان راه ﯾﺎﻓﺖ.
ٔ
ﺻﺤﻨﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ آن دوره را ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ٔ
دوره ّ
ﺗﺤـﻮل ﺗـﺎرﯾـﺨـﯽ
ٔ
ﺟﺎﻣﻌﻪ اﯾﺮان از ﻓﺌﻮداﻟﯿﺴﻢ ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﺧﻼﺻﻪ ﮐﺮد .ﺳـﺮﻣـﺎﯾـﻪداری آن
زﻣﺎن ،اﮔﺮﭼﻪ ﺑﻪآراﻣﯽ ،وﻟﯽ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ در ﺣﺎل رﺷﺪ ﺑﻮد ،و زاﯾﺶ و ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی
ٔ
ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ ﮐﺸﻮر در ﺣﺎل ﮐﺎﻣﻞ ﺷﺪن ﺑﻮد .در ﺳﺎلهﺎی آﺧﺮ ﻗﺮن ﻧﻮزدهﻢ،
ٔ
و زﯾﺮ ﺗﺄﺛﯿﺮ و ﻧﻔﻮذ دﯾﺪﮔﺎههـﺎی ﭼـﭗ ،ﻣـﺒـﺎرزه ﺿـﺪاﺳـﺘـﺒـﺪادی ﺑـﻪ ﻃـﻮر
ٔ
ﻣﺒﺎرزه اﻧﻘﻼﺑﯽ ﭘﯿﻮﺳﺘﻨﺪ.
ﭼﺸﻤﮕﯿﺮی رﺷﺪ ﮐﺮد و ﺷﻤﺎر ﻓﺰاﯾﻨﺪهای از ﻣﺮدم ﺑﻪ
ﺳﺎزﻣﺎنهﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ ،ﺑﺎ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ از دﯾﺪﮔﺎههﺎ و اﻧـﺪﯾﺸـﻪهـﺎی

ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺘﯽ ،در ﺷﻬﺮهﺎی ﺑﺰرگ اﯾﺮان ،ﺑﻪوﯾﮋه در ﺗﺒﺮﯾﺰ ،ﺗﻬﺮان ،و اﺻﻔـﻬـﺎن
ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﺗﻮدههﺎی ﻣﺮدم را ﺑﺴﯿﺞ و هﺪاﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪ.
ٔ
درﺑﺎره رﺷﺪ اﻧﺪﯾﺸﻪهﺎی ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ در ﺟﻬﺎن ،ﺑﺮای ﻧﺨﺴـﺘـﯿـﻦ ﺑـﺎر در
ٔ
ٔ
ﻣﻘﺎﻟﻪای ﮐﻪ روزﻧﺎﻣﻪ اﯾﺮان ،ﺷﻤﺎره  ،۴٠٢در اﺳﻔﻨﺪ  ،١٢۵٩ﯾﻌﻨﯽ  ١۴٠ﺳـﺎل
ﭘﯿﺶ ،ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از روزﻧﺎﻣﻪ اﺧﺘﺮ ﭼﺎپ اﺳﺘﺎﻧﺒﻮل ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﻧﻬـﻤـﯿـﻦ ﺳـﺎﻟـﮕـﺮد
ﮐﻤﻮن ﭘـﺎرﯾـﺲ  ١٨ﻣـﺎرس  ،١٨٧١درج ﮐـﺮد ،از ﺟـﻤـﻠـﻪ آﻣـﺪه ﺑـﻮد:
"ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺖهﺎ ...روز ﺑﻪ روز در ﺗﺮوﯾـﺞ دادن ﻣـﻘـﺎﺻـﺪ ﺧـﻮدﺷـﺎن ﺗـﺮﻗـﯽ
ﻗﺮﯾﺐ ﺑﯿﺴﺖ ﺳﺎل ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ در ﺟﻤـﯿـﻊ اروپ ]اروﭘـﺎ[
ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ...و اﻵن ِ
اﺛﻨﺎی ُﻣ ٔ
ﺤﺎرﺑﻪ ]ﺟﻨﮓ[ ﭘﺮوس و ﻓﺮاﻧﺴﻪ ،اﺻـﺤـﺎب اﯾـﻦ
ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪهاﻧﺪ ...در
ﺷﮑـﺴـﺖ
اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻪ ﻧﺎم ﮐﻮﻣﻮﻧﯽ و اﯾﻨﺘﺮﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎل ﺷﻬﺮت ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ...ﭘﺲ از
ِ
ﮐﻤﻮن ﭘﺎرﯾﺲ ،اﯾﻦ ﮔﺮوه از اﺟﺮای ﻣﻘﺎﺻﺪ دﺳﺖ ﻧﮑﺸﯿﺪه آهﺴﺘﻪ آهﺴـﺘـﻪ در
اﻃﺮاف ﻣﻤﺎﻟﮏ اروپ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه ،ﺗﺨﻢ ﺧﯿﺎﻻت ﺧﻮدﺷﺎن را ﮐﺎﺷﺘﻨﺪ"...
ﺑﺮ اﺳﺎس اﺳﻨﺎد ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻣﻮﺟﻮد ،ﺳﻮﺳﯿﺎل دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ را ﻧﺨﺴﺖ ﮐـﺎرﮔـﺮان
اﯾﺮاﻧﯽای ﮐﻪ ﺑﺮای ﮐﺎرهﺎی ﻓﺼﻠﯽ ﺑﻪ ﻗﻔﻘـﺎز و ﻣـﻨـﺎﻃـﻖ آﺳـﯿـﺎﯾـﯽ روﺳـﯿـﻪ
ﻣﯽرﻓﺘﻨﺪ ،ﺑﻪوﯾﮋه ﺑﺮای ﮐﺎر ﮐﺮدن در ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻔﺖ ﺑﺎﮐﻮ )ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻧـﯿـﻤـﯽ از
ﮐﺎرﮔﺮان ﻣﯿﺪانهﺎی ﻧﻔﺘﯽ ﺑﺎﮐﻮ اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﻮدﻧﺪ( ،ﺑﻪ اﯾﺮان آوردﻧﺪ .در آن دوران
ﭼﻬﺮههﺎی ﺑﺮﺟﺴﺘﻪای هﻤﭽﻮن ﻋﻠﯽ ُﻣﺴﯿﻮ ،ﮐﺎﻣﺮان آﻗﺎزاده ،ﺳﯿﺮوس ﺑﻬـﺮام،
آوﺗﯿﺲ ﻣﯿﮑﺎﺋﯿﻠﯿﺎن )ﺳﻠﻄﺎنزاده( ،اﺳﺪاﻟﻠﻪ ﻏﻔﺎرزاده ،ﮐﺮﯾﻢ ﻧﯿﮏﺑﯿﻦ ،ﻧﺼﺮاﻟﻠﻪ
ﺷﯿﺦ زاده ،ﺟﻌﻔﺮ ﭘﯿﺸﻪوریّ ،ذره ،ﺣﺴﺎﺑﯽ ،و اﺳﻔﻨﺪﯾﺎری ﻧـﻘـﺶ ﻣـﻬـﻤـﯽ در
ٔ
ّ
ﺗـﺤـﻮل
ﺟﺎﻣﻌﻪ در ﺣـﺎل
ﺑﺮدن اﯾﻦ اﻧﺪﯾﺸﻪهﺎی ﻣﺘﺮﻗﯽ و دورانﺳﺎز ﺑﻪ درون
ﻣﯿﻬﻦ ﻣﺎ اﯾﻔﺎ ﮐﺮدﻧﺪ .از ﻣﯿﺎن هﻤﯿﻦ روﺷﻨﮕﺮان اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻣﺎﻧـﻨـﺪ
ﺣﯿﺪر ﻋﻤﻮاوﻏﻠﯽ )ﺣﯿﺪرﺧﺎن( ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻨﺪ و ﻧﻘﺸﯽ اﺳﺎﺳﯽ در رهﺒﺮی اﻧـﻘـﻼب
ﻣﺸﺮوﻃﯿﺖ اﯾﻔﺎ ﮐﺮدﻧﺪ.
در ﺳﺎل ١٩٠۴م ) ١٢٨٣ﺷﻤﺴﯽ( ﮔـﺮوه ﺳـﯿـﺎﺳـﯽ « ّ
هـﻤـﺖ »در ﺑـﺎﮐـﻮ
ﭘﺎﯾﻪﮔﺬاری ﺷﺪ ﺗﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖهﺎی اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺳﻮﺳﯿﺎل دﻣـﻮﮐـﺮاتهـﺎ را در ﻣـﯿـﺎن
زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن آذرﺑﺎﯾﺠﺎن و دﯾﮕﺮ اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﺳﺎزﻣﺎندهﯽ ﮐﻨﺪ .در هـﻤـﺎن ﺳـﺎل،
ُ
ﺗﺒﺮﯾﺰ
ﻋﻠﯽ ﻣﺴﯿﻮ اﻋﻼﻣﯿﻪهﺎ و ﺟﺰوههﺎﯾﯽ را ﮐﻪ در ﺷﻌﺒﻪهﺎی ﺑﺎﮐﻮ ،ﺗﻔﻠﯿﺲ ،و ِ
«ﺣﺰب ﮐﺎرﮔﺮان ﺳﻮﺳﯿﺎل دﻣﻮﮐﺮات روﺳﯿﻪ )ﺑﻠﺸـﻮﯾـﮏ( »ﻣـﻨـﺘـﺸـﺮ ﻣـﯽﺷـﺪ،
ﻧﻪﻓﻘﻂ در آذرﺑﺎﯾﺠﺎن و دﯾﮕﺮ ﻧﻘﺎط اﯾﺮان ،ﺑﻠﮑﻪ ﭘﺲ از ﺗﺮﺟﻤﻪ ﮐﺮدن ﺑﻪ ﻋـﺮﺑـﯽ
ٔ
ﻓـﺎﺻـﻠـﻪ
در ﺷﻬﺮهﺎی ﺑﻐﺪاد و ﮐﺎﻇﻤﯿﻦ )در ﻋﺮاق( ﻧﯿﺰ ﭘﺨـﺶ ﻣـﯽﮐـﺮد .در
ٔ
ﻧﺸﺮﯾﻪ «اﯾﺴﮑﺮا »ارﮔﺎن ﻣﺮﮐﺰی ﺣﺰب ﺑﻠﺸﻮﯾﮏهـﺎ
ﺳﺎلهﺎی  ١٩٠١ﺗﺎ ،١٩٠٢
را از ﺑﺮﻟﯿﻦ و از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﺒﺮﯾﺰ ﺑﻪ ﺑﺎﮐﻮ ﻣﯽﻓﺮﺳﺘﺎدﻧﺪ .ﻋﻤﻠﯿﺎت ارﺳﺎل اﯾﻦ ﻧﺸـﺮﯾـﻪ
ﺧﻮد ﻟﻨﯿﻦ و هﻤﺴﺮش ﮐﺮوﭘﺴﮑﺎﯾﺎ ﺳﺎزﻣﺎندهﯽ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .ﻧﺨـﺴـﺘـﯿـﻦ ﺑـﺎر
را
هﻤﺖ »ﺑﻮد ﮐﻪ ٔ
ﮔﺮوه ِ« ّ
واژه ﺳﻮﺳﯿﺎل دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ را ﺑﻪ ﻓﺎرﺳﯽ ]ﺑﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋـﯿـﻮن
ﻋﺎﻣﯿﻮن[ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﮐﺮد ﺗﺎ ﺑﺮای زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن اﯾﺮاﻧﯽ ﮐﻪ آﺷـﻨـﺎﯾـﯽ ﺑـﺎ زﺑـﺎنهـﺎی
اروﭘﺎﯾﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ ،ﻗﺎﺑﻞﻓﻬﻢ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺷﮑﺴﺖ اﻧﻘﻼب ﻣﺸﺮوﻃﯿﺖ ،و ﺳﭙﺲ در ﺟﺮﯾﺎن ﺟـﻨـﮓ ﺟـﻬـﺎﻧـﯽ
ﭘﺲ از
ِ
ّاول ،ﺳﻮﺳﯿﺎل دﻣﻮﮐﺮاتهﺎی اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺧﻮد هﻢ در اﯾـﺮان و
ٔ
ﻓـﻮرﯾـﻪ  ١٩١٧روﺳـﯿـﻪ و
هﻢ در ﺗﺒﻌﯿﺪ اداﻣﻪ دادﻧﺪ .ﭘﺲ از ﭘﯿﺮوزی اﻧﻘﻼب
ﺳﺮﻧﮕﻮﻧﯽ رژﯾﻢ ﺗـﺰاری ،اﻧـﻘـﻼﺑـﯽهـﺎی

اداﻣﻪ در ﺻﻔﺤﻪ ٢۴

٢۴

دوﺷﻨﺒﻪ  ١۶ﺗﯿﺮ ١٣٩٩

اداﻣﮥ ﺑﯿﺶ از ﯾﮑﺼﺪ ﺳﺎل ﺟﻨﺒﺶ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ
اﯾﺮان ﮐﻪ ﺑﻪ روﺳﯿﻪ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ اﻣﮑﺎن ﭘﯿـﺪا ﮐـﺮدﻧـﺪ ﮐـﻪ ﺑـﺘـﻮاﻧـﻨـﺪ
ّ
ﺗﺸﮑﯿﻼت ﻋﻠﻨﯽ ﺑﻪ وﺟﻮد آورﻧﺪ ،ﻓﻌﺎﻟﯿﺖهﺎی ﺧﻮد را ﺷـﺪت ﺑـﺨـﺸـﻨـﺪ ،و
دﻓﺘﺮهﺎی ﺣﺰﺑﯽ و ﻣﺮاﮐﺰ ﮐﺎرﮔﺮی را ﺑﺮﭘﺎ ﮐﻨﻨﺪ .در ﻣـﺎه ﻣـﻪ ،(١٢٩۶)١٩١٧
ﺣﺰب ﺳﻮﺳﯿﺎل دﻣﻮﮐﺮات «ﻋﺪاﻟﺖ »اﯾﺮان ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺷﺪ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪاش را ﺑـﻪ دو
زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ و آذری در ﺷﻬﺮ ﺑﺎﮐﻮ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮد .در ﺑﺨﺶ ﻓﺎرﺳﯽ اﯾﻦ ﺳﻨﺪ در
ٔ
ﺻﻔﺤﻪ  ١٢آﻣﺪه اﺳﺖ« :ﯾﮑﯽ از ﺧﻮاﺳﺖهﺎی "ﻋﺪاﻟﺖ" ﺗﻐﯿﯿﺮ و ّ
ﺗﺤﻮل زﻧﺪﮔﯽ
ٔ
و ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ اﺳـﺖ ﺗـﺎ ﺑـﺘـﻮان ﺑـﻪ اﺳـﺘـﺜـﻤـﺎر
زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن ﺗﻮﺳﻂ آﻧﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﭘﺎﯾﺎن داد».
ٔ
ﮐﻨﮕﺮه ﺧـﻮد را از روز
ﺣﺰب ﺳﻮﺳﯿﺎل دﻣﻮﮐﺮات اﯾﺮان «ﻋﺪاﻟﺖ »ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ
 ٣٠ﺧﺮداد  ،١٢٩٩ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  ٢١ژوﺋﻦ  ،١٩٢٠ﺑﺎ ﺷـﺮﮐـﺖ  ۵١ﻧـﻤـﺎﯾـﻨـﺪه و ٩
ﻣﯿﻬﻤﺎن در ﺑﻨﺪر اﻧﺰﻟﯽ در ﮔﯿﻼن ﺑﻪ رﯾﺎﺳﺖ ﮐﺎﻣﺮان آﻗـﺎزاده ﺑـﺮﮔـﺰار ﮐـﺮد و
ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺖ ﻧﺎم ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ اﯾﺮان را ﺑﺮ ﺧﻮد ﺑﮕﺬارد.
اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ هﻢ ﺗﻮﺟﻪ ﮐـﺮد ﮐـﻪ در هـﻨـﮕـﺎم ﺗﺸـﮑـﯿـﻞ ﺣـﺰب
ٔ
ﻣﺮﺣﻠﻪ ّ
ﺗﺤﻮل در اﯾـﺮان
ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ اﯾﺮان دو ﻃﯿﻒ ﻧﻈﺮی ﻣﺘﻔﺎوت در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ
در درون ﺟﻨﺒﺶ ﺳﻮﺳﯿﺎل دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻣﯿﻬﻦ ﻣﺎ وﺟﻮد داﺷﺖ .ﯾـﮑـﯽ
ٔ
ﻣـﺮﺣـﻠـﻪ
ﻧﻈﺮی ﺑﻮد ﮐﻪ آﻗﺎزاده و هﻤﻔﮑﺮان او داﺷﺘﻨﺪ و ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﺮان
اﻧﻘﻼب ﺑﻮرژوا دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ را ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﮔﺬاﺷﺘﻪ و اﮐﻨﻮن در ﻣﺮﺣﻠـﻪ اﻧـﻘـﻼب
ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﻗﺮار دارد .دﯾﮕﺮی ،ﻧﻈﺮی ﺑﻮد ﮐﻪ ﺣﯿﺪر ﻋﻤﻮاﻏﻠﯽ و هـﻮاداران
ٔ
او ﺑﻪ آن اﻋﺘﻘﺎد داﺷﺘﻨﺪ ]و ّ
ﻣـﺮﺣـﻠـﻪ ﺑـﻮرژوا
ﺗﺤﻮل در اﯾـﺮان را هـﻨـﻮز در
دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ ﻣﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ[ .از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺤﺚهﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﺟﺮﯾﺎن ﺗﺪارک ﮐـﻨـﮕـﺮه
در هﻤﯿﻦ ّاﯾﺎم ،ﯾﻌﻨﯽ اواﯾﻞ ﺳﺎل  ،١٢٩٩ﺑﺮوز ﺑﯿﺮوﻧﯽ ﯾﺎﻓﺖ ،ﻣﻘﺎﻟﻪای ﺑـﻮد از
ﺣﯿﺪر ﻋﻤﻮاﻏﻠﯽ در ارزﯾﺎﺑﯽ ﺷﺮاﯾﻂ اﯾﺮان و ﺑﻪوﯾﮋه اﻧﻘﻼب ﮔـﯿـﻼن ﮐـﻪ ﯾـﮏ
ﮐﻨﮕﺮه ،ﯾﻌﻨﯽ در روز  ١۵ژوﺋـﻦ  ٢۵) ١٩٢٠ﺧـﺮداد
هﻔﺘﻪ ﻗﺒﻞ از ﮔﺸﺎﯾﺶ
ّ
 (١٢٩٩در ٔ
ﻣﺠﻠﻪ «زﻧﺪﮔﯽ ﻣﻠﯿﺖهﺎ »ﭼﺎپ ﻣﺴﮑﻮ ،ﺑﺎ ﻋﻨﻮان «ﺑﻨﯿﺎد اﺟﺘﻤـﺎﻋـﯽ
اﻧﻘﻼب اﯾﺮان »ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ.
در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺣﯿﺪرﺧﺎن ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ «در اﯾﺮان اﻧﻘﻼب ًﺻـﻮرت ﮔـﺮﻓـﺘـﻪ
اﺳﺖ .وﻟﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺗﻬﺮان ﺷﮑﺴﺖ ﻧﺨﻮرده اﺳﺖ و اﺣﺘﻤﺎﻻ ﻗﺎدر اﺳـﺖ ﺑـﻪ
ﮐﻤﮏ ﺳﺮﻧﯿﺰه و ﺗﯿﺮﺑﺎرهﺎی اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ هﺎ ﻗﺪرت ﺧﻮد را اﺳﺘﻮار ﺳﺎزد».
ﺣﯿﺪرﺧﺎن ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ اﺟﻤﺎﻟﯽ ﺟﻨﺒﺶ ﻣﺮدﻣﯽ و ﺿﺪاﺳﺘﻌﻤﺎری اﯾﺮان از "ﻗﯿﺎم
ﺗﻨﺒﺎﮐﻮ" ﺗﺎ اﻧﻘﻼب ﻣﺸﺮوﻃﯿﺖ و ﮔﻠﻮﻟﻪﺑﺎران ﻣﺠﻠﺲ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﯽ ﻣﯿﺮزا و
ُ
ﻟﯿﺎﺧﻒ روﺳﯽ اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ «ﺣﮑﻮﻣﺖ ﮔﯿﻼن ﻧﺨـﻮاهـﺪ ﺗـﻮاﻧﺴـﺖ ﺑـﺮای
ّ
ﻣﺪت ﻣﺪﯾﺪی ﻧﯿﺮوی ﺧﻮد را اﺳﺘﺤﮑﺎم ﺑﺨﺸﺪ »و «ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖهﺎی اﯾﺮان ﺑﺎﯾـﺪ
ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ از ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت ﺟﻨﺒﺶ ﮐﺎرﮔﺮی و ﺑﻪوﯾﮋه ّﺟﻨﺒـﺶ دهـﻘـﺎﻧـﯽ ﺳـﺎلهـﺎی
اﻧﻘﻼب ﻣﺸﺮوﻃﯿﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ و اﻧﻘﻼب ﻣﻠﯽ را ﺑـﻪﺗـﺪرﯾـﺞ ﺑـﻪ اﻧـﻘـﻼب
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺪل ﺳﺎزﻧﺪ».
ٔ
ﺑﺨﺸﯽ ﮐﻪ ﺣﯿﺪرﺧﺎن اﻣﮑﺎﻧﺎت اﻧﻘﻼﺑﯽ
آن
وﯾﮋه
ﺑﻪ
ﻣﻘﺎﻟﻪ
ﻧﮑﺘﻪ ﺟﺎﻟﺐ در اﯾﻦ
ّ
ٔ
ﺑﻮرژوازی اﯾﺮان را در ﻣﺒﺎرزه رهﺎﯾﯽﺑﺨﺶ ﻣﻠﯽ و ﺿﺪاﻣﭙﺮﯾﺎﻟـﯿـﺴـﺘـﯽ ارزﯾـﺎﺑـﯽ
ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻣﺘﺬﮐﺮ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ در ﻣﺮاﺣﻞ ّاو ٔ
ﻟﯿﻪ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ اﺳﺘﻌﻤﺎر ﺑـﺮﯾـﺘـﺎﻧـﯿـﺎ و
ﺣﮑﻮﻣﺖ ارﺗﺠﺎﻋﯽ ﺷﺎه «ﻣﺎ ﺣﻖ دارﯾﻢ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺨﺸﯽ از ﺑـﻮرژوازی
ﻣﺘﻮﺳﻂ و ﺣﺘﯽ ﺑﺰرگ ﻧﯿﺰ در ﻣﯿﺎن ﻧﯿﺮوهﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻋﻠﯿﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺗﻬـﺮان ﻗـﯿـﺎم
ﺧﻮاهﻨﺪ ﮐﺮد ،وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ».
ٔ
ﮐـﻨـﮕـﺮه «ﻋـﺪاﻟـﺖ »)و ﺷـﮑـﻞﮔـﯿـﺮی ﺣـﺰب
ﭘﺲ از ﺑﺮﮔﺰاری ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ
ٔ
ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ اﯾﺮان( ﮐﻪ ﺣﯿﺪر ﺧﺎن در آن ﺣﻀﻮر ﻧﺪاﺷﺖ ،و اداﻣﻪ دﺷـﻮاریهـﺎ
ٔ
ٔ
ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻣـﺮﮐـﺰی در
ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻣﺮﮐﺰی ،ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﭘﻠﻨﻮم )ﻧﺸﺴﺖ( وﺳﯿﻊ
در درون
ﺷﻬﺮﯾﻮر  ١٢٩٩ﺑﺎ هﺪف ﺟﻤﻊﺑﻨﺪی دﻻﯾﻞ ﺷﮑﺴﺖ ﺟﻤﻬﻮری ﮔﯿﻼن و ﺧﺎﺗﻤـﻪ
ﺑﺨﺸﯿﺪن ﺑﻪ ﭼﭗ َرویهﺎ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪ .ﺣﯿﺪر ﻋﻤﻮاوﻏﻠﯽ در اﯾﻦ ﭘﻠﻨـﻮم ﺣﻀـﻮر
داﺷﺖ و ﺑﻪ دﺑﯿﺮ ّاوﻟﯽ ﺣﺰب اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪ .ﺷﺨﺼـﯿـﺖهـﺎﯾـﯽ ﻧـﻈـﯿـﺮ ﮐـﺮﯾـﻢ
ﻧﯿﮏﺑﯿﻦ ،ﻣﺤﻤﺪ آﺧـﻮﻧـﺪزاده )ﺳـﯿـﺮوس ﺑـﻬـﺮام( ،ﻣـﯿـﺮﺟـﻌـﻔـﺮ ﺟـﻮادزاده
ٔ
)ﭘﯿﺸﻪوری( ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻋﻀﻮﯾﺖ
ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻣﺮﮐﺰی ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ﺷـﺪﻧـﺪ .در دی ١٢٩٩
ٔ
درﺑﺎره وﺿﻌﯿﺖ اﺟﺘﻤـﺎﻋـﯽ -اﻗـﺘـﺼـﺎدی
)ژاﻧﻮﯾﻪ  (١٩٢١ﺗﺰهﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﺣﺰب
اﯾﺮان و ﺗﺎﮐﺘﯿﮏهﺎی ﻧﻮﯾﻦ ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ اﯾﺮان اﻧﺘﺸﺎر ﯾﺎﻓﺖ .اﯾﻦ ﺗﺰهﺎ ﮐـﻪ

ٔ
وﯾﮋه ﻧﺎﻣﻪ ﯾﮑﺼﺪ ﺳﺎﻟﮕﯽ
ﺑﻪ ﻧﺎم "ﺗﺰهﺎی ﺣﯿﺪر ﻋﻤﻮاوﻏﻠﯽ" ﺷﻬﺮت ﯾﺎﻓﺖ ،دو هﺪف اﺳﺎﺳﯽ را در ﺑـﺮاﺑـﺮ
ﺣﺰب ﻗﺮار داد:
ّ
 .١ﺑﺴﻂ ﺟﻨﺒﺶ آزادیﺑﺨﺶ ﻣﻠﯽ ﺑﺎ هﺪف اﺧﺮاج اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ﺑـﺮﯾـﺘـﺎﻧـﯿـﺎ از
اﯾﺮان
 .٢ﺳﺮﻧﮕﻮن ﮐﺮدن ﻧﻈﺎم ﭘﺎدﺷﺎهﯽ و ﺗـﺤـﮑـﯿـﻢ وﺣـﺪت روﺳـﺘـﺎﯾـﯿـﺎن و
ﺗﻬﯽدﺳﺘﺎن ﺷﻬﺮ و ﺳﺎزﻣﺎن دادن آﻧﻬﺎ ﺑﺮای ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ.
ّ
اﻟﺒﺘﻪ هﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ ﻣﯽداﻧﯿﺪ ﺣﯿﺪرﺧﺎن ﻣﺪت زﯾﺎدی در ﻣﻘـﺎم دﺑـﯿـﺮ ّاوﻟـﯽ
ﺣﺰب ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﺎﻧﺪ و ﭘﺲ از ﭼﻨﺪ ﻣﺎه ،در اﮐﺘﺒﺮ ﺳـﺎل  ،١٩٢١ﯾـﻌـﻨـﯽ  ۵آﺑـﺎن
ٔ
ﺗﻮﻃﺌﻪ ارﺗﺠﺎع ﻣﺤﻠﯽ و اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ﺑﻪ ﻗﺘﻞ رﺳﯿﺪ.
 ،١٣٠٠ﺑﺎ
ﯾﮑﯽ از ّ
ﺑﻪ
ﮐﻪ
ﻋﺎهﺎﯾﯽ
اد
ارﺗﺠﺎﻋﯽ هﻤﻮاره ﻣﻄﺮح ﮐﺮدهاﻧﺪ
ﻧﯿﺮوهﺎی
ﺧﺼﻮص
ً
اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻮﯾﺎ ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ اﯾﺮان و اﺻﻮﻻ ﺟﻨﺒﺶ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ در اﯾﺮان
ﺑﻪ دﺳﺘﻮر ُﮐﻤﯿﻨﺘﺮن )اﻧﺘﺮﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎل ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ ّ
ﺳﻮم( ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺷﺪه اﺳـﺖ .اﯾـﻦ
ّادﻋﺎ از ﻟﺤﺎظ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻧﺎدرﺳﺖ اﺳﺖ زﯾﺮا ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺳﻮﺳﯿﺎل دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ اﻧﻘﻼﺑﯽ
ُ
در اﯾﺮان ﭘﯿﺶ از ﺗﺸﮑﯿﻞ ﮐﻤﯿﻨﺘﺮن آﻏﺎز ﺷﺪه ﺑﻮد .ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾـﻦ ،ﺑﺴـﯿـﺎری از
اﺳﻨﺎد ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖهﺎی اﯾﺮاﻧﯽ اﻟﺒﺘﻪ ﺗﺤـﺖ ﺗـﺄﺛـﯿـﺮ
ﺗﺤﻮﻻﺗﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ در ﺟﻬﺎن ،ﺑﻪﺧﺼﻮص در هﻤﺴﺎﯾﮕﯽ ﮐﺸﻮر ﻣﺎ روﺳـﯿـﻪ رخ
داده ﺑﻮد -ﯾﻌﻨﯽ ﭘﯿﺮوزی اﻧﻘﻼب اﮐﺘﺒﺮ -و ُ
ﭘﯿﺸﺒﺮد اﻧﺪﯾﺸﻪهﺎی ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺘﯽ در
اﯾﺮان را ﺑﺮای رهﺎﯾﯽ اﯾﺮان از ﭼﻨﮕﺎل اﺳﺘﺒﺪاد و واﭘﺲﮔﺮاﯾﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺿﺮوری
ﻣﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ.
ﭘﺲ از ﺷﮑﺴﺖ اﻧﻘﻼب ﮔﯿﻼن و ﻧـﻔـﻮذ
اﯾﺮان
در
ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ
ﺟﻨﺒﺶ
ﺑﺎ رﺷﺪ
ً
ّﭼﺸﻤﮕﯿﺮ آن در ﺟﻨﺒﺶ ﮐﺎرﮔﺮی ،ﮐﻪ ﺑﻌﺪا ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﺧﻮاهﻢ ﮐـﺮد ،ارﺗـﺠـﺎع
ّ
ٔ
ﺑﺮﮔﻤﺎرده رﺿـﺎﺷـﺎه ﭘـﻬـﻠـﻮی ﺳـﺮﮐـﻮب
ﻣﻠﯽ ﺑﻪﺷﺪت ﺑﻪ هﺮاس اﻓﺘﺎد و دوﻟﺖ
ّ
ﺟﻨﺒﺶ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ را ﺷﺪت ﺑﺨﺸﯿﺪ .اﯾﻨﺠﺎ ﺑﺪ ﻧﯿﺴﺖ اﺷﺎرهای هﻢ ﺑﮑـﻨـﻢ ﮐـﻪ
رﺿﺎﺷﺎه در  ٢۵دی ] ١٢٩٩ﯾﻌﻨﯽ ﭼﻨﺪ روز ﭘﯿﺶ از ﮐﻮدﺗﺎی  ٣اﺳﻔـﻨـﺪ ١٢٩٩
رﺿﺎﺧﺎن و ﺳﯿﺪﺿﯿﺎء[ ﺗﻮﺳﻂ ژﻧﺮال اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ادﻣﻮﻧﺪ آﯾﺮوﻧﺴﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎﻧـﺪهـﯽ
ﻗﻮای ﻗﺰاق ﻣﻨﺼﻮب ﺷﺪ و ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﺑﻌﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ در ﺳﺎل  ١٣٠۴ﺧـﻮد را ﺑـﻪ
ﻣﻘﺎم ﺳﻠﻄﻨﺖ رﺳﺎﻧﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎﯾﺪ اﺷﺎره ﮐﺮد ﮐﻪ ٔ
اداﻣﻪ اﺧﺘﻼفهـﺎی ﻧـﻈـﺮی در
ٔ
درﺑﺎره ﻣﺎهﯿﺖ ﻃـﺒـﻘـﺎﺗـﯽ رﺿـﺎﺷـﺎه و رواﺑـﻂ او ﺑـﺎ
درون ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ
ٔ
ّ
اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ ،ﺗﺎ زﻣﺎن ﺑﺮﮔﺰاری دوﻣﯿﻦ ﮐﻨﮕﺮه ﺣﺰب در ﺳﺎل  ١٣٠۶ﮐـﻪ
ٔ
ﮐﻨﮕﺮه اروﻣﯿﻪ ﻣﻌﺮوف ﺷﺪ ،ﺳﺒﺐ ﺿﻌﯿﻒ ﺷﺪن ﻧﺴﺒـﯽ ﺻـﻔـﻮف ﺣـﺰب در
ﺑﻪ
ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺣﮑﻮﻣﺖ رﺿﺎﺷﺎه ﺷﺪ.
رﺿﺎﺷﺎه در ﺳﺎل  ١٣١٠در ﻣﺠﻠﺲ دﺳﺖﻧﺸﺎﻧﺪهاش ﻗﺎﻧﻮن ﻧﻨﮕﯿﻨـﯽ را ﺑـﻪ
ﺗﺼﻮﯾﺐ رﺳﺎﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻌﺪهﺎ ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﺳﯿﺎه ﺿﺪﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ ﻣﻌﺮوف ﺷﺪ و ﻣـﻄـﺎﺑـﻖ
آن ،هﺮﮔﻮﻧﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﺷﺘﺮاﮐﯽ )ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ( در اﯾﺮان ﻣﻤﻨﻮع ﺷﺪ .در هـﻤـﯿـﻦ
ﺳﺎلهﺎﺳﺖ ﮐﻪ دﮐﺘﺮ ﺗﻘﯽ اراﻧﯽ در ﺟﻤﻊ رهﺒﺮی ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ اﯾﺮان ﺟـﺎی
ﻣﯽﮔﯿﺮد .رهﺒﺮی ﺟﺪﯾﺪ ﺣﺰب ،ﮐﻪ هﺪﻓﺶ ﻣﺘﺤﺪ ﮐﺮدن ردههﺎی ﺗﺸـﮑـﯿـﻼﺗـﯽ
ﺣﺰب ﺑﻮد ،در اواﯾﻞ ﺳﺎل  (١٩٣٢) ١٣١٣آﻏﺎز ﺑﻪ اﻧﺘﺸﺎر ﻧﺸﺮﯾﻪای ﻧﻈـﺮی ﺑـﻪ
ٔ
ﺟﺎﻣـﻌـﻪ
ﻧﺎم «دﻧﯿﺎ »ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﺮای ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر «ﺟﻬﺎنﺑﯿﻨﯽ ﻣﺎﺗﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ »را در
ّ
ﺷﺪت ﻣﺬهﺒﯽ و ﻋﻘﺐ ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻪ ٔ
ﺷﺪه اﯾﺮان ﻣﻄﺮح ﮐﺮد .ﭘﻠﯿﺲ رﺿﺎﺷﺎه در
ﺑﻪ
ﺳﺎل  (١٩٣۶) ١٣١٧دﮐﺘﺮ اراﻧﯽ و ﮔﺮوهﯽ از رهﺒﺮان و ﮐـﺎدرهـﺎی ﺣـﺰﺑـﯽ را
دﺳﺘﮕﯿﺮ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﻌﺪهﺎ ﺑﻪ «ﮔﺮوه  ۵٣ﻧﻔﺮ »ﻣﻌﺮوف ﺷﺪﻧﺪ .اﯾﻦ ﺑﺎزداﺷـﺖهـﺎ در
ﻋﻤﻞ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ از هﻢ ﭘﺎﺷﯿﺪه ﺷﺪن ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ اﯾﺮان ﺷﺪ .ﭼـﻨـﺪی ﺑـﻌـﺪ
دﮐﺘﺮ اراﻧﯽ در زﻧﺪان رﺿﺎﺷﺎهﯽ ﺑﺮ اﺛﺮ ﺷﮑﻨﺠﻪهﺎﯾﯽ ﮐﻪ دﯾﺪه ﺑﻮد ﺟﺎن ﺧـﻮد را
از دﺳﺖ داد.
هﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ ﻣﯽداﻧﯿﺪ ،در ﭘﯽ ورود ﻣﺘﻔﻘﯿﻦ ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﯽ ّدوم ﺑﻪ اﯾـﺮان و
ﺑﺮﮐﻨﺎری رﺿﺎﺷﺎه ) ٢۵ﺷﻬﺮﯾﻮر  (١٣٢٠و ﺳﭙﺲ آزادی زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﮐﻤﻮﻧـﯿـﺴـﺖ،
ٔ
ﺣﺰب ٔ
اﻓﺘﺎده ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ اﯾﺮان را ﺑﻠﻨﺪ ﮐﺮد و ﺑـﻪ
ﺗﻮده اﯾﺮان ﭘﺮﭼﻢ ﺑﻪ زﻣﯿﻦ
ٔ
ٔ
ﻣﺜﺎﺑﻪ اداﻣﻪ دهﻨﺪه راه ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ اﯾﺮان ﻣﺒﺎرزه ﺧـﻮد را در دهـﻢ ﻣـﻬـﺮ
 ١٣٢٠آﻏﺎز ﮐﺮد.
ﺑﻪ ﯾﮏ ٔ
ﻧﮑﺘﻪ دﯾﮕﺮ هﻢ در ﭘﺎﯾﺎن اﯾﻦ ﺑﺨﺶ از ﺻﺤﺒﺖهﺎﯾﻢ اﺷﺎره ﺑﮑﻨـﻢ ﮐـﻪ
ﺑﻪ ﻧﻈﺮم ٔ
ﭘﺪﯾﺪه ﺟﺎﻟﺒﯽ اﺳﺖ .در ﭼﻨﺪ ﻣﺎه اﺧﯿﺮ ،ﭘﺲ از ﺑﺮﮔﺰاری ﭘﻠـﻨـﻮم وﺳـﯿـﻊ
ﺣﺰب ﻣﺎ و اﻋﻼم ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺣﺰب در ﻣﻮرد ﺑﺰرﮔﺪاﺷﺖ ﺻﺪﻣﯿﻦ ﺳـﺎﻟـﮕـﺮد ﺣـﺰب
ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ اﯾﺮان ،ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ از دوﺳﺘﺎن ﻣﺎ ،ﺑـﻪﺧﺼـﻮص در ﺣـﺰب
ﭼﭗ اﯾﺮان )ﻓﺪاﺋﯿﺎن ﺧـﻠـﻖ( هـﻢ اﻋـﻼم

اداﻣﻪ در ﺻﻔﺤﻪ ٢۵
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دوﺷﻨﺒﻪ  ١۶ﺗﯿﺮ ١٣٩٩

ٔ
وﯾﮋه ﻧﺎﻣﻪ ﯾﮑﺼﺪ

اداﻣﮥ ﺑﯿﺶ از ﯾﮑﺼﺪ ﺳﺎل ﺟﻨﺒﺶ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ
ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ هﻢ ﻗﺼﺪ دارﻧﺪ اﯾﻦ ﺳﺎﻟﮕﺮد را ﮔﺮاﻣﯽ ﺑﺪارﻧﺪ ﮐـﻪ اﻟـﺒـﺘـﻪ ﺟـﺎی
ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﯽ اﺳﺖ .در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ،ﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ هﻢ اداﻣﻪ دهﻨﺪﮔﺎن راه ﺣـﺰب
ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ اﯾﺮان هﺴﺘﻨﺪ و آﻧﻬﺎ هﻢ ﺑﻪ ﺑﺎورهﺎ ،ارزشهﺎ ،و آرﻣﺎنهﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺣﺰب
ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ اﯾﺮان ﭘﺎﯾﻪاش را ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ و از ﺻـﺪ ﺳـﺎل ﭘـﯿـﺶ ﺗـﺎ ﮐـﻨـﻮن
ﻧﯿﺮوهﺎی ﭼﭗ در اﯾﺮان دﻧﺒﺎل ﮐﺮدهاﻧﺪ ،وﻓﺎدارﻧﺪ .اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ّادﻋﺎﯾﯽ اﺳـﺖ ﮐـﻪ
ﺧﻮد اﯾﻦ دوﺳﺘﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﻨﺪ ﺑﻪ ٔ
هﻤﻪ ﻣﺎ ﺑﺮای راﺳﺘﯽآزﻣﺎﯾﯽ آن .وﻟـﯽ ﺗـﺎ
ٔ
ﺣﺎﻓﻈﻪ ﻣﻦ ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﻣﯽداﻧﻢ ﮐﻪ اﯾـﻦ دوﺳـﺘـﺎن از هـﻨـﮕـﺎم
آﻧﺠﺎ ﮐﻪ
ﭘﯿﺪاﯾﯽﺷﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺟﻨﺒﺶ ﭼﺮﯾﮑﯽ ،از ﻣـﺨـﺎﻟـﻔـﺎن ﺳـﺮﺳـﺨـﺖ ﺑـﺎورهـﺎ،
ارزشهﺎ ،و آرﻣﺎنهﺎی ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ و ﺣﺰب ٔ
ﺗﻮده اﯾﺮان -ﺑﻪ ﻣﺜـﺎﺑـﻪ اداﻣـﻪ
دهﻨﺪه آن ّ
ٔ
ﺳﻨﺖهﺎ -ﺑﻮدﻧﺪ .اﻣﺮوز هﻢ اﮔﺮ ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﻢ ،و آﻧـﭽـﻪ از ﺑـﺮﻧـﺎﻣـﻪ و
اﻇﻬﺎرات آﻧﻬﺎ ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﯽﺷﻮد ،ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ دوﺳـﺘـﺎن ﺧـﻂﮐﺸـﯽهـﺎی
ﺧﯿﻠﯽ روﺷﻨﯽ ﺑﺎ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ-ﻟﻨﯿﻨﯿﺴﻢ و اﻧﺪﯾﺸﻪهﺎی ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ دارﻧـﺪ و ﺑـﻪ
ّ
ﻗﻮل ﺧﻮدﺷﺎن ﻣﺪتهﺎﺳﺖ ﮐﻪ دﯾﮕﺮ ﺳﺎزﻣﺎن و ﺣـﺰﺑـﯽ ﺑـﺪون اﯾـﺪﺋـﻮﻟـﻮژی
هﺴﺘﻨﺪ.
اﺟﺎزه ﺑﺪهﯿﺪ اﯾﻦ ﺑﺨﺶ را ﭘﺎﯾﺎن دهﻢ و ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ّدوم ﺻﺤـﺒـﺘـﻢ ﺑـﭙـﺮدازم،
ٔ
ٔ
ﺻﺪﺳﺎﻟﻪ ﺟﻨﺒﺶ ﮐﺎرﮔﺮی و ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ اﯾﺮان و ﺗـﻐـﯿـﯿـﺮات
ﻣﺒﺎرزه
ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺮرﺳﯽ
ٔ
ﻣﻬﻤﯽ ﮐﻪ اﻧﺪﯾﺸﻪهﺎی ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺎ ﭘـﺪﯾـﺪ آورده اﺳـﺖ ،و ﻧـﯿـﺰ
ٔ
ّ
ﻣﺒﺎرزه اﻣﺮوزﯾﻦ ﻣﺎ.
ﻣﻮﺿﻮﻋﯿﺖ داﺷﺘﻦ اﯾﻦ اﻧﺪﯾﺸﻪهﺎ در
واﻗﻌﯿﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ اﯾﺮان ،ﺑﺎ وﺟﻮد ﻋﻤﺮ ﮐـﻮﺗـﺎه
ﻣﺒﺎرزاﺗﯽاش ،ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺷﮕﺮﻓﯽ ﺑﺮ ﻣﯿﻬﻦ ﻣﺎ داﺷﺖ .اﯾﻦ ﺗﺄﺛﯿﺮ را ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧـﻼـﺻـﻪ
ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﺑﺨﺶ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺮد:
ٔ
اﻧﺪﯾﺸﻪ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ-ﻟﻨﯿﻨﯿﺴﻢ
 .١ﺗﺮوﯾﺞ
ٔ
 .٢ﺳﺎزﻣﺎندهﯽ ﻃﺒﻘﻪ ﮐـﺎرﮔـﺮ در ﺣـﺎل رﺷـﺪ در ﻣـﯿـﻬـﻦ ﻣـﺎ و ﻃـﺮح
ﺧﻮاﺳﺖهﺎی آﻧﺎن
 .٣ﺳﺎزﻣﺎندهﯽ ﺟﻨﺒﺶ ﻣﺘﺮﻗﯽ زﻧﺎن در اﯾﺮان
 .۴ﺳﺎزﻣﺎندهﯽ ﺟﻨﺒﺶ ﺟﻮاﻧﺎن و داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن
 .۵ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺮای اﯾﺠﺎد اﺗﺤﺎد و هﻤﮑﺎری در ﻣﯿﺎن ﻧﯿﺮوهﺎی ﻣﺘﺮﻗﯽ
در ٔ
زﻣﯿﻨﻪ ﺗﺮوﯾﺞ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ–ﻟﻨﯿﻨﯿﺴﻢ در اﯾﺮان ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ ﻧﮕﺎهﯽ ﮐﻨﯿـﻢ ﺑـﻪ
ٔ
ﮐﺎر ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺗﯽ ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ،و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ در زﻣﯿﻨﻪ اﺗﺤﺎدﯾﻪهـﺎی ﮐـﺎرﮔـﺮی،
ﮐﻪ ﺑﺎ وﺟﻮد ٔ
هﻤﻪ ﺗﻮﻃﺌﻪهﺎ ،ﺗﻬﺪﯾﺪهﺎ ،و ﺗﺮورهﺎﯾﯽ ﮐﻪ از ﺟﺎﻧﺐ ﻧﯿﺮوهﺎی ارﺗﺠﺎع
ٔ
داﺧﻠﯽ و اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ﻋﻠﯿﻪ ﺣﺰب ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ ،ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﺶ در ﻋﺮﺻﻪ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی
ﺑﻪﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﺑﺎ ﺳﯿﺮ ﺗﮑﺎﻣﻠﯽ ﭼﺸﻤﮕﯿﺮی ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ داﺷﺖ .ﺑﻪ ﻋـﻨـﻮان ﻧـﻤـﻮﻧـﻪ،
روزﻧﺎﻣﻪهﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻋﺪاﻟﺖ ،اﯾﺮان ﺳﺮخ )ﮐـﻪ در رﺷـﺖ ﻣـﻨـﺘـﺸـﺮ ﻣـﯽﺷـﺪ(،
ﺣﻘﯿﻘﺖ ،اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان ،ﮐﺎر ،ﭘﯿﮑﺎر ،ﺧﻠﻖ ،ﺟﺮﻗﻪ ،و ﺳﺘﺎره ﺳﺮخ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﮐـﺎر
ٔ
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺎ ﺳﺎزﻣﺎندهﯽ ﮐﻨﻨﺪ .در ﭼﺎرﭼﻮب اﯾﻦ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت
ﺗﺮوﯾﺠﯽ ﺑﺰرﮔﯽ را در
ٔ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ اﯾﺮان ﺑﻪ ﺗـﺮوﯾـﺞ ﺳـﻪ ﺑـﺨـﺶ ﻋـﻤـﺪه ﺗـﺮﮐـﯿـﺒـﯽ
ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ ،ﯾﻌﻨﯽ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ ﻋﻠﻤﯽ ،اﻗﺘﺼﺎد ﺳﯿﺎﺳﯽ ،و ﻓﻠﺴﻔﻪ ﻣﺎﺗﺮﯾﺎﻟﯿـﺴـﻢ
ﻣﺠﻠﻪ ﺳﺘﺎره ﺳﺮخ در ٔ
دﯾﺎﻟﮑﺘﯿﮏ ﻣﯽﭘﺮدازد .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪٔ ،
ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺎارزﺷﯽ ﺑـﺎ
ﻋﻨﻮان "اﯾﺪهآﻟﯿﺴﻢ ﯾﺎ ﻣﺎﺗﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ" ،ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر در ﮐﺸﻮر ﻣـﺎ ﺑـﻪ ﺗـﻮﺿـﯿـﺢ
ٔ
ﻣﺴﺌﻠﻪ اﺻﻠﯽ ﻓﻠﺴﻔﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ،و ﻣﮑﺘـﺐهـﺎی ﻣـﺨـﺘـﻠـﻒ اﯾـﺪهآﻟـﯿـﺴـﺘـﯽ و
ٔ
ﺧﻮاﻧﻨـﺪه
ﻣﺎﺗﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ را ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻗﺮار داد .در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻓﺎرﺳﯽزﺑﺎن ﺑﺮای ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر ﺑﺎ آﺛﺎر ﻓﻠﺴﻔﯽ ﻣﻬﻤﯽ ﭼﻮن «ﻟﻮدوﯾﮏ ﻓﻮﯾﺮﺑﺎخ و
ٔ
ﻓﻠﺴﻔﻪ ﮐﻼﺳﯿﮏ آﻟﻤﺎن »اﺛﺮ اﻧﮕﻠﺲ و ﮐﺘﺎب ﻟﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﻧﺎم «ﻣﺎﺗﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ و
ﭘﺎﯾﺎن
اﻣﭙﯿﺮﯾﻮﮐﺮﯾﺘﯿﺴﯿﺴﻢ )» (Materialism and Empirio-criticismآﺷـﻨـﺎ
ﻣﯽﺷﻮد .ﺗﺤﺖ ﺗـﺄﺛـﯿـﺮ ﻧـﯿـﺮوﻣـﻨـﺪ هـﻤـﯿـﻦ ﮐـﺎر ﺗـﺮوﯾـﺠـﯽ ﺣـﺰب اﺳـﺖ
ٔ
روزﻧﺎﻣﻪ ﺧﻮد ﺑـﻪ اﺳـﻢ
ﮐﻪ ﻣﻠﮏاﻟﺸﻌﺮای ﺑﻬﺎر اﻧﺪﯾﺸﻪهﺎی اﻧﻘﻼﺑﯽ اﮐﺘﺒﺮ را در
«ﻧﻮﺑﻬﺎر »در ﺳﺎل  ١٣٠١ﻣﻨﻌﮑﺲ ﻣﯽﮐﻨﺪ و در ﯾﮏ رﺷﺘﻪ ﻣـﻘـﺎﻟـﻪ ﭘـﯿـﺮاﻣـﻮن
ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ و ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﻢ ،از ﺳﻦ ﺳﯿﻤﻮن ،ﻓﻮرﯾﻪ ،اوﺋﻦ و ﺳـﭙـﺲ ﻣـﺎرﮐـﺲ،
اﻧﮕﻠﺲ ،و ﻟﻨﯿﻦ ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ ،و از ﮔﺴﺘﺮش ﺟﻨﺒﺶ ﮐـﻤـﻮﻧـﯿـﺴـﺘـﯽ در روﺳـﯿـﻪ
ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ.

ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ دﺳﺘﺎورهﺎی ﺟﻨﺒﺶ ﺳﻮﺳﯿﺎل دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ اﻧﻘﻼﺑﯽ و ﺣﺰب
ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ اﯾﺮان در آن دوران را ﺑﺎﯾﺪ ﺳـﺎزﻣـﺎندهـﯽ ﺟـﻨـﺒـﺶ ﮐـﺎرﮔـﺮی و
اﺗﺤﺎدﯾﻪﯾﯽ در اﯾﺮان داﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﭘﺲ از اﻧﻘﻼب ﻣﺸﺮوﻃﯿﺖ ﻓﺮوﮐﺶ ﮐﺮده ﺑـﻮد.
ٔ
اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﮐﺎرﮔﺮان ﭼﺎپ ﺗﻬﺮان ﯾﮑﯽ از ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺗﺸـﮑـﻞهـﺎی
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ،
ﺳﻨﺪﯾﮑﺎﯾﯽ در اﯾﺮان ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ اﻋﺘﺼﺎب  ١۴روزهای ﮐﻪ در ﺳﺎل  ١٢٩٧ﺑـﺮای
ﺑﻬﺒﻮد وﺿﻊ ﮐﺎرﮔﺮان ﺳﺎزﻣﺎن داد ،ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﻪ ﭘﯿﺮوزیهﺎی ﭼﺸـﻤـﮕـﯿـﺮی از
ﺟﻤﻠﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ  ٨ﺳﺎﻋﺖ ﮐﺎر روزاﻧﻪ و ﺣﻖ اﻧﻌﻘﺎد ﻗﺮارداد ﺟـﻤـﻌـﯽ ﻣـﻨـﺎﺳـﺐ ﺑـﺎ
ﺻﺎﺣﺐﮐﺎر دﺳﺖ ﯾﺎﺑﺪ.
از هﻤﺎن ﺳﺎلهﺎ ﮐﺎرﮔﺮان دﯾﮕﺮ رﺷﺘﻪهﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ و ﻏﯿﺮﺻﻨﻌﺘﯽ ﻧﯿﺰ ﺷـﺮوع
ﺑﻪ اﯾﺠﺎد اﺗﺤﺎدﯾﻪهﺎی ﺧﻮد ﮐﺮدﻧﺪ .از ﺟﻤﻠﻪ اﺻﻨﺎف ﺑﺎزار و ﮐﺎرﻣﻨـﺪان دوﻟـﺖ،
ّ
ﺧﺒﺎزان )ﻧﺎﻧﻮاﯾﺎن( ،ﮐﻔﺎﺷﺎن ،ﺧﯿﺎﻃﺎن ،ﻗﻨﺎدهﺎ ،ﮐﺎرﻣﻨـﺪان ﺗـﺠـﺎرﺗـﺨـﺎﻧـﻪهـﺎ،
ُ
ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﭘﺴﺖ و ﺗﻠﮕﺮاف ،و ﻏﯿﺮه .در ﺳﺎل  ١٢٩٩اﺗﺤﺎدﯾـﻪهـﺎی ﮐـﺎرﮔـﺮی-
ٔ
اﺗﺤﺎدﯾﻪ ّ
ﺧﺒﺎزان -ﺑﻪ اﺗﻔﺎق هﻢ «ﺷﻮرای ﻣﺮﮐـﺰی اﺗـﺤـﺎدﯾـﻪهـﺎی
ﺑﻪاﺳﺘﺜﻨﺎی
ﺗﻬﺮان »را ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖ  ٣ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه از هﺮ اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﺗﺸﮑﯿـﻞ دادﻧـﺪ ﮐـﻪ در ﺗـﺎرﯾـﺦ
ﺟﻨﺒﺶ ﮐﺎرﮔﺮی و اﺗﺤﺎدﯾﻪﯾﯽ ﻣﯿﻬﻦ ﻣﺎ اهﻤﯿﺖ ﺑﺴﺰاﯾﯽ داﺷﺖ .هﻤﯿﻦ ﺷﻮرای
ﻣﺮﮐﺰی اﺗﺤﺎدﯾﻪهﺎ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻌﺪهﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﯿﺪا ﮐﺮد و اﺗـﺤـﺎدﯾـﻪهـﺎی ﮐـﺎرﮔـﺮی
ﺷﻬﺮهﺎی دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ آن ﭘﯿﻮﺳﺘﻨﺪ.
ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ارﻗﺎﻣﯽ ﮐﻪ رﻓﯿﻖ ﻋﺒﺪاﻟﺤﺴﯿﻦ آﮔﺎهﯽ در ﮐﺘﺎب «ﺗﺎرﯾﺦ اﺣـﺰاب »
ذﮐﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،در دی  ١٣٠٠در ﺗﻬﺮان ﺑﺎ ﺑﯿﺶ از ٢٠٠هﺰار ﻧﻔﺮ ﺟﻤﻌـﯿـﺖ١٠ ،
ٔ
اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﮐﺎرﮔﺮی ﺑﺎ ﺣﺪود ١٠هﺰار ﻋﻀﻮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .در ﺗﺒﺮﯾﺰ ،ﺑﺎ ﺣـﺪود
٢٠٠هﺰار ﺟﻤﻌﯿﺖ ،اﺗﺤﺎدﯾﻪهﺎی ﮐﺎرﮔﺮی و ﺻﻨﻔﯽ در ﺣـﺪود ٣هـﺰار ﻋﻀـﻮ
داﺷﺘﻨﺪ ،و در رﺷﺖ ،ﺑﺎ ﺣﺪود ۴٠هﺰار ﺟﻤﻌﯿﺖ ،اﺗﺤﺎدﯾﻪهﺎ در ﺣـﺪود ٣هـﺰار
ﻋﻀﻮ داﺷﺘﻨﺪ.
ﺑﻪ اﺑﺘﮑﺎر ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖهﺎ و ﮐﺎرﮔﺮان ﭘﯿﺸﺮؤ ،
ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ اﯾﺮان ﺑﺮای ﻧﺨﺴﺘﯿـﻦ
ﺑﺎر در ﺳﺎل  ،١٣٠١ﻣﺮاﺳﻢ ّاول ﻣﺎه ﻣﻪ -روز هـﻤـﺒـﺴـﺘـﮕـﯽ ﺑـﯿـﻦاﻟـﻤـﻠـﻠـﯽ
زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن -را ﺑﺎ ﺗﻈﺎهﺮات ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﯽ ﺑﺎﺷﮑﻮهﯽ ﺑﺮﮔﺰار ﮐﺮد .ﺳﻪ روز ﭘـﯿـﺶ از
ٔ
ٔ
ٔ
ﺗـﺎرﯾـﺨـﭽـﻪ
ﺳﺮﻣﻘﺎﻟﻪ ﺧﻮد ﺑﺎ ﻋﻨﻮان « ّاول ﻣـﺎه ﻣـﻪ »
روزﻧﺎﻣﻪ ﺣﻘﯿﻘﺖ در
اﯾﻦ،
ﭘﯿﺪاﯾﺶ اﯾﻦ ﺟﺸﻦ ﮐﺎرﮔﺮی را ﺗﻮﺿﯿﺢ داده و اهﻤﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺳﯿﺎﺳـﯽ آن
را ﮔﻮﺷﺰد ﮐﺮده ﺑﻮد.
ﯾﮑﯽ از ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ ﺣﺮﮐﺖهﺎی ﮐﺎرﮔﺮی آن دوران ،ﻧﺨﺴـﺘـﯿـﻦ اﻋـﺘـﺼـﺎب
ﺑﺰرگ ﮐﺎرﮔﺮان ﻧﻔﺖ اﯾﺮان در اردﯾﺒﻬﺸﺖ ﺳﺎل  ١٣٠٨ﺑﻮد .در اﯾـﻦ اﻋـﺘـﺼـﺎب
ﺗﺎرﯾﺨﯽ ،از دههﺰار ﮐﺎرﮔﺮ ﻋﻀﻮ اﺗﺤﺎدﯾﻪ ٩هﺰار ﮐﺎرﮔﺮ در اﻋـﺘـﺼـﺎب ﺷـﺮﮐـﺖ
ﮐﺮدﻧﺪ .ﺧﻮاﺳﺖهﺎی ﮐﺎرﮔﺮان در اﯾﻦ اﻋﺘﺼﺎب ﻣﻬﻢ ،از ﺟﻤﻠﻪ اﯾﻨﻬﺎ ﺑﻮد:
 .١ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن دﺳﺘﻤﺰد ﺗﺎ ١۵درﺻﺪ
ٔ
اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﮐﺎرﮔﺮی
 .٢ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻦ

اداﻣﻪ در ﺻﻔﺤﻪ ٢۶

٢۶

دوﺷﻨﺒﻪ  ١۶ﺗﯿﺮ ١٣٩٩

اداﻣﮥ ﺑﯿﺶ از ﯾﮑﺼﺪ ﺳﺎل ﺟﻨﺒﺶ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ
 .٣ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻦ ﻋﯿﺪ ّاول ﻣﺎه ﻣﻪ
 .۴دﺧﺎﻟﺖ دادن ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﮐﺎرﮔﺮان در ﻣﻮارد اﺧﺮاج و ﻗﺒﻮل ﮐﺎرﮔﺮ
 .۵هﻔﺖ ﺳﺎﻋﺖ ﮐﺎر ﺑﺮای ﺟﻮاﻧﺎن ﮐﻤﺘﺮ از  ١٨ﺳﺎل ،و ﻏﯿﺮه.
ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖهﺎی اﯾﺮان و ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ اﯾﺮان هﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﻘﺶ ﺑﺮﺟﺴـﺘـﻪای
ٔ
در ّ
ﻣﺒﺎرزه زﻧﺎن ﻣﯿﻬﻦ ﻣﺎ ﺑـﺮای ﺣـﻘـﻮق ﺧـﻮد داﺷـﺘـﻨـﺪ .زﯾـﺮ ﺗـﺄﺛـﯿـﺮ
ﺗﺤﻮل
اﻧﺪﯾﺸﻪهﺎی ﻣﺘﺮﻗﯽ ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ،از ﺟﻤﻠﻪ در ﺳﺎل  ١٣٠٢ﺟﻤﻌﯿﺖ «ﭘﯿـﮏ
ٔ
وﺳﯿﻠﻪ ﻋﺪهای از زﻧﺎن روﺷﻨﻔﮑﺮ رﺷﺖ ﺗﺄﺳـﯿـﺲ ﺷـﺪه
ﺳﻌﺎدت ﻧﺴﻮان »ﮐﻪ ﺑﻪ
ﺑﻮد ،و در ﺳﺎل  ١٣٠۶ﺟﻤﻌﯿﺖ «ﺑﯿﺪاری زﻧﺎن »ﮐﻪ در ﺗﻬﺮان اﯾﺠﺎد ﺷﺪه ﺑـﻮد،
ٔ
درﺑﺎره ﺣﻘـﻮق زﻧـﺎن ﺑـﻪ
ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪﻧﺪ و ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﻧﻘﺶ ﺑﺴﺰاﯾﯽ در ﺑﺮدن آﮔﺎهﯽ
درون ﺟﺎﻣﻌﻪ اﯾﻔﺎ ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ ،ﺟﻤﻌﯿﺖ ﭘﯿﮏ ﺳﻌﺎدت ﻧﺴﻮان ﻣﺪرﺳـﻪ
و ﻣﺠﻠﻪای ﻧﯿﺰ ﺑﻪ هﻤﯿﻦ ﻧﺎم ﺗﺄﺳﯿﺲ ﮐﺮد و ﺑﺮای ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر در اﯾﺮان ،روز ٨
ﻣﺎرس را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان روز ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ زﻧﺎن ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ و ﺑﺰرﮔﺪاﺷﺖ آن را ﺑﺮﮔﺰار ﮐﺮد.
در ٔ
زﻣﯿﻨﻪ ﺟﻮاﻧﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ اﯾﺮان از هـﻤـﺎن آﻏـﺎز ﮐـﺎر
ﺗﻮﺟﻪ زﯾﺎدی ﺑﻪ ﺟﻮاﻧﺎن ﮐﺸﻮر داﺷﺖ .از اﺳﻨﺎد )در ﺳﺎل  (١٢٩٨ﻣـﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ
ٔ
ﮐﻨﮕﺮه ﻣﺆﺳﺴﺎن ﺣﺰب ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺮداﺷﺖ ﮐـﺮد ﮐـﻪ ﺣـﺰب از
ﺗﺪارک ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ
هﻤﺎن زﻣﺎن درﺻﺪد اﯾﺠﺎد ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻮاﻧﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺑﺎﻻﺧﺮه هﻢ ﻧﺨﺴﺘـﯿـﻦ
ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻮاﻧﺎن ﮐﺸﻮر را ﺑﻪ اﺳﻢ ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻮاﻧﺎن ﺣـﺰب ﮐـﻤـﻮﻧـﯿـﺴـﺖ اﯾـﺮان
ﺗﺸﮑﯿﻞ داد و اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻪ ﻋﻀﻮﯾﺖ «ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ ﺟﻮاﻧﺎن ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ »درآﻣﺪ.
ﯾﮑﯽ از دﯾﮕﺮ ﻋﺮﺻﻪهﺎی ﻣﻬﻢ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ اﯾﺮان ﮐﺎر در درون
ﺳﺎزﻣﺎنهﺎ و ﺟﻤﻌﯿﺖهﺎی ﻣﺘﺮﻗﯽ و دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ و هﻤﮑﺎری ﻧﺰدﯾـﮏ ﺑـﺎ آﻧـﻬـﺎ
ﺑﻮد .ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖهﺎ از زﻣﺎن ﺗﺪارک ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﮐﻨﮕﺮه ،ﯾﻌﻨﯽ از ﺳـﺎل  ،١٢٩٨ﺑـﺎ
ﺑﻘﺎﯾﺎی ﺣـﺰب دﻣـﻮﮐـﺮات اﯾـﺮان ،دﯾـﮕـﺮ اﻧـﺠـﻤـﻦهـﺎ و ﺟـﻤـﻌـﯿـﺖهـﺎی
ﺿﺪاﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ،ﺑﻪﺧﺼﻮص در آذرﺑﺎﯾـﺠـﺎن ،ﺗـﻬـﺮان ،ﻗـﺰوﯾـﻦ ،هـﻤـﺪان،
ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه ،ﺷﯿﺮاز ،و ﻏﯿﺮه ،ﻧﻈﯿﺮ «ﺟﻤﻌـﯿـﺖ آزادیﺧـﻮاهـﺎن »و «ﺟـﻤـﻌـﯿـﺖ
دﻣﻮﮐﺮاتهﺎ »ارﺗﺒﺎط ﻧﺰدﯾﮏ و هﻤﮑﺎری داﺷﺘﻨﺪ .ﯾﮑﯽ از ﺳﺎزﻣﺎنهـﺎی ﻣـﻬـﻢ
آن دوران ،ﮐﻪ ارﺗﺒﺎط داﺋﻤﯽ و هﻤﮑﺎری ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﺎ ﺣﺰب ﮐـﻤـﻮﻧـﯿـﺴـﺖ اﯾـﺮان
داﺷﺖ ،ﺣﺰب ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺖ )اﺟﺘﻤﺎﻋﯿﻮن( ﺑﻪ رهﺒﺮی ﺳﻠﯿﻤﺎن ﻣﯿﺮزا ،ﺳﻠﯿـﻤـﺎن
ﻣﺤﺴﻦ اﺳﮑﻨﺪری ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻌﺪهﺎ در ﺳﺎل  ١٣٢٠ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﺨﺴـﺘـﯿـﻦ رهـﺒـﺮ
ﺣﺰب ٔ
ﺗﻮده اﯾﺮان ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ﺷﺪ .ﺣﺰب ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺖ ارﮔـﺎنهـﺎی ﻣـﻄـﺒـﻮﻋـﺎﺗـﯽ
ﭘﺎﯾﮕﺎه ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ اﯾﻦ ﺣﺰب
ﺧﻮدش و ﺳﺎزﻣﺎنهﺎﯾﯽ در اﻏﻠﺐ ﻧﻘﺎط ﮐﺸﻮر داﺷﺖّ .
ً
ﻧﺴﺒﺘﺎ وﺳﯿﻊ و ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺘﺸﮑﻞ از اﻗﺸﺎر ﻣﯿﺎﻧﯽ ،ﺑﻮرژوازی ﻣﻠﯽ ،ﭘﯿﺸﻪوران ﺷﻬـﺮ
و ده ،اﺻﻨﺎف ﺑﺎزار ،و روﺷﻨﻔﮑﺮان دﻣﻮﮐﺮات ﺑﻮد.
هﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ ﭘﯿﺸﺘﺮ اﺷﺎره ﮐﺮدم ،ﭘﺲ از آﻧﮑﻪ ﻧﯿﺮوهﺎی ﻣﺘﻔﻘﯿﻦ رﺿﺎﺷﺎه را
از ﻗﺪرت ﺑﺮﮐﻨﺎر ﮐﺮدﻧﺪ و ﮔﺮوه ﭘﻨﺠﺎهوﺳﻪ ﻧﻔﺮ و دﯾﮕﺮ زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ از زﻧـﺪان
آزاد ﺷﺪﻧﺪ ،در ﻣﺎه ﻣﻬﺮ  ١٣٢٠ﺣﺰب ٔ
ﺗﻮده اﯾﺮان ﺑﻪ رهﺒﺮی ﺳـﻠـﯿـﻤـﺎن ﻣـﯿـﺮزا
اﺳﮑﻨﺪری ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪ و ﮐﺎر ﺗﺮوﯾﺠﯽ و ﺳﺎزﻣﺎندهﯽ ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ اﯾﺮان را
ﮐﻪ ﺑﺎ ﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺷﺪن آن ﺗﻮﺳﻂ رﺿﺎﺷﺎه و ﺑﻪ زﻧﺠﯿﺮ ﮐﺸﯿﺪه ﺷـﺪن اﻋﻀـﺎ و
رهﺒﺮان آن ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﺑﺎر دﯾـﮕـﺮ آﻏـﺎز ﮐـﺮد .ﺣـﺰب ﻣـﺎ ﮐـﺎر ﺗـﺮوﯾـﺞ
آﻣﻮزشهﺎی ﻣﺎرﮐﺲ و ﻟﻨﯿﻦ و دﯾﮕﺮ آﺛﺎر و ﻧﻮﺷﺘﻪهﺎی ﺟﻨﺒﺶ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺟـﻬـﺎن
را ﺑﺎ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﮐﺮدن آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻓﺎرﺳﯽ و اﻧﺘﺸﺎر آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮔﺴﺘﺮده در اﯾﺮان دﻧﺒـﺎل
ﮐﺮد .ﻏﻨﺎی ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻧﻈﺮی و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺣﺰب ﻣﺎ و ﭘﺎﯾﮕﺎه ﻣﺮدﻣﯽ ﻋـﻈـﯿـﻢ آن در
ّ
دهﻪهﺎی  ١٣٢٠و  ١٣٣٠ﭼﻨﺎن ﺑﻮد ﮐﻪ ﺣﺘﯽ دﺷﻤﻨﺎن و ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن ﺣﺰب ﻧﯿﺰ ﺑﻪ
ﻧﻔﻮذ ﺑﯽﻧﻈﯿﺮ ﺣﺰب در ﻣﯿﺎن روﺷﻨﻔﮑﺮان ،و ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺑﯽهﻤﺘـﺎی آن در ارﺗـﻘـﺎی
ﺧﻮاﺳﺖهﺎ و ﺟﻨﺒﺶ ٔ
ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ و دﯾﮕﺮ ﻃﺒﻘﺎت زﺣﻤﺘﮑـﺶ ﮐﺸـﻮر اذﻋـﺎن
داﺷﺘﻨﺪ.
در ٔ
زﻣﯿﻨﻪ ﺗﺮوﯾﺞ اﻧﺪﯾﺸﻪهﺎی ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺘﯽ و ﻣﺘﺮﻗﯽ در اﯾـﺮان ﻣـﯽﺗـﻮان ﺑـﻪ
ﺑﺮﺧﯽ از ﺑﺮﺟﺴﺘﻪﺗﺮﯾﻦ آﺛﺎر ﻣﻨﺘﺸﺮ ٔ
ﺷﺪه ﺣﺰب اﺷﺎره ﮐﺮد .از آن ﺟـﻤـﻠـﻪ اﺳـﺖ
ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺑﺴﯿﺎری از آﺛﺎر ﮐﻠﯿﺪی ﻣﺎرﮐﺲ و اﻧﮕﻠﺲ )ﺷﺎﻣﻞ «ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ» ،ﺑﺎ ﺗﺮﺟـﻤـﻪٔ
ٔ
ٔ
رﻓﯿﻖ اﯾﺮج اﺳﮑﻨﺪری( ،ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺑﺨﺶ ﺑﺰرﮔﯽ از آﺛﺎر ﮐﺎﻣﻞ ﻟﻨﯿﻦ )ﺗﻮﺳﻂ رﻓـﯿـﻖ
ٔ
ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻣﺮﮐﺰی ﺣﺰب ،ﮐﻪ در ﺳﺎل  ١٣۶٧ﺑـﻪ دﺳـﺖ
ﻣﺤﻤﺪ ﭘﻮرهﺮﻣﺰان ،ﻋﻀﻮ
ٔ
رژﯾﻢ وﻻﯾﯽ اﯾﺮان اﻋﺪام ﺷﺪ( ،دو ﮐﺘﺎب ﻣﺮﺟﻊ در زﻣﯿﻨﻪ ﻣﺎﺗﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ دﯾﺎﻟﮑﺘﯿﮏ

ٔ
وﯾﮋه ﻧﺎﻣﻪ ﯾﮑﺼﺪ
ٔ
ٔ
ﮐـﻤـﯿـﺘـﻪ ﻣـﺮﮐـﺰی
)ﻧﻮﺷﺘﻪ رﻓﯿﻖ اﻣﯿﺮ ﻧﯿﮏآﯾﯿﻦ ،ﻋﻀﻮ
و ﻣﺎﺗﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ﺗﺎرﯾﺨﯽ
ﺣﺰب ،ﮐﻪ در ﺳﺎل  ١٣۶٧ﺑﻪ دﺳﺖ رژﯾﻢ وﻻﯾﯽ اﯾﺮان اﻋﺪام ﺷﺪ( ،آﺛﺎر ﻣﻬـﻤـﯽ
در زﻣﯿﻨﻪهﺎی اﻗﺘﺼﺎد ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ )ﺗﻮﺳﻂ رﻓﻘﺎ ﻓﺮجاﻟﻠﻪ ﻣـﯿـﺰاﻧـﯽ و
ٔ
ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻣﺮﮐﺰی و هﯿﺌﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺣﺰب ،ﮐﻪ در ﺳﺎل  ١٣۶٧ﺑـﻪ
اﺧﮕﺮ ،اﻋﻀﺎی
دﺳﺖ رژﯾﻢ وﻻﯾﯽ اﯾﺮان اﻋﺪام ﺷﺪﻧﺪ( ،آﺛﺎر ﻣﻬﻤﯽ در زﻣﯿﻨﻪهﺎی اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی و
ﺗﺌﻮری ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ ،زﺑﺎنﺷﻨﺎﺳﯽ ،و ﺗﺎرﯾﺦ ﺟﻨﺒﺶ هﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺗﻮﺳﻂ رﻓﯿﻖ
ٔ
ٔ
اﻧﺪﯾﺸﻪ ﻣﻌﺎﺻﺮ در ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ﮐﻪ در
ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ
اﺣﺴﺎن ﻃﺒﺮی )ﯾﮑﯽ از ﭘﯿﺸﮕﺎﻣﺎن
ّ
ﺳﺎل  ١٣۶٢ﺗﻮﺳﻂ رژﯾﻢ وﻻﯾﯽ اﯾﺮان دﺳﺘﮕﯿﺮ و ﺷﮑﻨﺠﻪ ﺷﺪ و ﻣﺪت ﮐﻮﺗﺎهـﯽ
ﭘﺲ از رهﺎﯾﯽ از زﻧﺪان ،در ﺳﺎل  ١٣۶٨درﮔﺬﺷﺖ(.
زﻣﯿﻨﻪ ﺳﺎزﻣﺎندهﯽ ٔ
ﺗﻮده اﯾﺮان ﮐﺎر در ٔ
ﺣﺰب ٔ
ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ و ﺳـﺎزﻣـﺎندهـﯽ
ٔ
ﻣﺒﺎرزه زﻧﺎن و ﺟﻮاﻧﺎن و دهﻘﺎﻧﺎن ﮐﺸﻮر را در ﭼﻨﺎن اﺑﻌﺎدی ﺑﻪ ﺟـﻠـﻮ ﺑـﺮد ﮐـﻪ
ٔ
ٔ
ﺟﺎﻣﻌﻪ اﯾﺮان در دهﻪ  ١٣٢٠و  ١٣٣٠را ﺑﻪﮐﻠﯽ دﮔﺮﮔﻮن ﮐﺮد و ﻓﻌﺎﻟﯿـﺖ ﻣـﺪرن
ٔ
ﻣﺒﺎرزه ﺳﯿﺎﺳﯽ در ﺷﮑﻞهﺎی ﻧﻮﯾﻦ را ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺎ ﺷﻨﺎﺳﺎﻧﺪ .ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ
ﺣﺰﺑﯽ و
ٔ
ٔ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺣﺰب ﺗﻮده اﯾﺮان ﮐﻪ در ﻣﺮداد  ١٣٢٣ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ رﺳﯿﺪ ،ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺳـﻨـﺪ
ﻣﺒﺎرزاﺗﯽ ﯾﮏ ﺣﺰب ﺳﯿﺎﺳﯽ در آن دوره از ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﯿﻬﻦ ﻣـﺎ ﺑـﻮد ﮐـﻪ ﭘـﯿـﺎمآور
رهﺎﯾﯽ ﻣﯿﻬﻦ از ﺑﻨﺪهﺎی اﺳﺘﻌﻤﺎر و اﺳﺘﺒﺪاد و ﺑﻨﺎ ﺳﺎﺧﺘﻦ اﯾﺮاﻧـﯽ آزاد و آﺑـﺎد
ٔ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺣﺰب ﻣﺎ از ﺟﻤﻠﻪ آﻣﺪه ﺑﻮد:
ﺑﻮد .در ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ
 .١ﻣﺒﺎرزه در راه اﺳﺘﻘﺮار رژﯾﻢ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ و ﺗﺄﻣﯿﻦ ﮐﻠﯿـﻪ ﺣـﻘـﻮق ﻓـﺮدی و
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ از ﻗﺒﯿﻞ آزادی زﺑﺎن ،ﻗﻠﻢ ،ﻋﻘﯿﺪه و اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت
 .٢ﻣﺒﺎرزه ﻋﻠﯿﻪ رژﯾﻢ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری و اﺳﺘﺒﺪاد
ّ
 .٣ﺳﻌﯽ در ﮔﺬراﻧﺪن ﻗﺎﻧﻮن ﮐﺎر از ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای ﻣﻠـﯽ ﺑـﺮ اﺻـﻮل زﯾـﺮ:
ّ
دﺳـﺘـﻤـﺰد
ﺗﻘﻠﯿﻞ ﻣﺪت ﮐﺎر روزاﻧﻪ در ﺗﻤﺎم ﮐﺸﻮر ﺑﻪ هﺸﺖ ﺳﺎﻋﺖ و ﭘﺮداﺧـﺖ
ِ
ٔ
ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﮐﺎر اﺿﺎﻓﯽ .اﯾﺠﺎد ﺑﯿﻤﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐـﺎرﮔـﺮان و ﮐـﺎرﻣـﻨـﺪان و

ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﯿﻦ
 .۴واﮔﺬاری ﺑﻼﻋﻮض ﺧﺎﻟﺼﺠﺎت و اﻣﻼک ﻗﺎﺑﻞﮐﺸﺖ دوﻟﺘﯽ ﺑﻪ دهﻘﺎﻧـﺎن
ٔ
ﻏﯿﺮﻋﺎدﻻﻧﻪ ﻣـﺤـﺼـﻮل ﺑـﯿـﻦ
ﺑﯽﻣﻠﮏ ...اﺻﻼﺣﺎت اﺳﺎﺳﯽ در ﻣﻮرد ﺗﻘﺴﯿﻢ
ارﺑﺎب و ًرﻋﯿﺖ ...ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺘﺨـﺪاﻣـﯽ ﮐﺸـﻮر ﺑـﻪ ﻧـﺤـﻮی ﮐـﻪ
ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻌﺎش و زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﺟﺰء ﺗﺄﻣﯿﻦ ﮔﺮدد
ٔ
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺣﻘﻮق اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺑـﺮﻗـﺮاری ﺣـﻘـﻮق زﻧـﺎن )ﺣـﻖ
 .۵ﮐﻮﺷﺶ در
اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪن و اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮدن( در ﻣﺠﻠﺲ ﻣﻘﻨﻨﻪ و اﻧﺠﻤﻦهـﺎی اﯾـﺎﻟـﺘـﯽ و
ﺑﻠﺪی .ﺑﻬﺒﻮدی اوﺿﺎع ّ
اﻗﺘﺼﺎدی زﻧﺎن
ﻣﺎدی و ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺳﺘﻘﻼل
ّ
 .۶ﺗﺴﺎوی ﮐﺎﻣﻞ ﺣﻘﻮق اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﯿﻦ ﮐﻠﯿﻪ اﻓﺮاد ﻣﻠﺖ ﻗﻄﻊ ﻧﻈﺮ از ﻣﺬهـﺐ
و ﻧﮋاد
ﻃﺮح ﭼﻨﯿﻦ ﺧﻮاﺳﺖهﺎی اﻧﻘﻼﺑﯽ و ﭘﯿﺸﺮوی ﻧﻪﻓﻘـﻂ ﻓﻀـﺎی ﺳـﯿـﺎﺳـﯽ-
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ آن روز اﯾﺮان را دﮔﺮﮔﻮن ﮐﺮد ﺑﻠﮑﻪ اﺛﺮ اﯾﻦ اﻧﺪﯾﺸـﻪهـﺎی ﻣـﺘـﺮﻗـﯽ و
ٔ
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺎ ﭘﺎﺑﺮﺟﺎ ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ .ﺑﻪ اﻋﺘﻘﺎد ﻣـﻦ ،هـﯿـﭻ
آزادیﺧﻮاهﺎﻧﻪ ﺗﺎ اﻣﺮوز در
ٔ
ﻧﯿﺮوی آزادیﺧﻮاهﯽ را در ﻣﯿﻬﻦ ﻣﺎ ﻧﻤﯽﺗﻮان ﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ ﺑﺮﻧـﺎﻣـﻪ ﺳـﯿـﺎﺳـﯽاش
ٔ
ٔ
ﺗـﻮده اﯾـﺮان ﻗـﺮار
دوﺳﺘﺎﻧﻪ ﺣﺰب
ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ اﯾﻦ اﻧﺪﯾﺸﻪهﺎی ﻣﺘﺮﻗﯽ و اﻧﺴﺎن
ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .درﺳﺖ ﺑﻪ هﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺰب ﻣﺎ ﺗﺎ اﻣـﺮوز ،ﯾـﻌـﻨـﯽ در
ﻃﻮل ﺣﯿﺎت ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ هﺸﺘﺎد ﺳﺎﻟﻪاش ،ﺑﯿﺶ از هﺮ ﻧﯿﺮوی ﺳﯿﺎﺳﯽ دﯾـﮕـﺮی
ﻣﻮرد ٔ
ﺣﻤﻠﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖهﺎی ارﺗﺠﺎﻋﯽ و اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ﻗﺮار داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
ٔ
ٔ
ﻣﺒﺎرزه ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖهﺎی اﯾﺮان و
ﺑﺮای ﻣﺎ ﺗﻮدهایهﺎ ،ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﯿﺶ از ﺻﺪ ﺳﺎﻟﻪ
ٔ
ﺑﻨﯿﺎنﮔﺬاران ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ و ﺟﻨﺒﺶ ﮐﺎرﮔﺮی در اﯾﺮان ﺗـﺠـﺮﺑـﻪ ﺗـﺎرﯾـﺨـﯽ
ﮔﺮانﺑﻬﺎﯾﯽ از ﺷﮑﺴﺖهﺎ و ﭘﯿﺮوزیهﺎ ،و ٔ
ﻧﻘﺸﻪ راهﯽ اﺳﺖ در درک ﺑﻐـﺮﻧـﺠـﯽ
ﺟﺎﻣﻌﻪ ،ﺿﺮورت ﺗﻼش ﻣﺎ ﺑﺮای ﺟـﻠـﺐ هـﻤـﮑـﺎری ﻧـﯿـﺮوهـﺎی ﻣـﺘـﺮﻗـﯽ و
ٔ
آزادیﺧﻮاه ،و در اﻧﺘﻬﺎ ،ﺑﺮای ُ
ﻣﺒﺎرزه ﺿﺪاﺳﺘﺒﺪادی ﮐﻨﻮﻧﯽ در ﻣـﯿـﻬـﻦ
ﭘﯿﺸﺒﺮد
ﻣﺎ.
ﻣﺎ در ﺣﺎﻟﯽ ﺻﺪﻣﯿﻦ ﺳﺎﻟﮕﺮد ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧـﯿـﺴـﺖ اﯾـﺮان را ﺟﺸـﻦ
ﻣﯽﮔﯿﺮﯾﻢ ﮐﻪ ﻣﯿﻬﻦ ﻣﺎ دوران ﺑﺴﯿﺎر دﺷﻮاری را ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﻣـﯽﮔـﺬارد و رژﯾـﻢ
اﺳﺘﺒﺪادی ﺣﺎﮐﻢ در ﺑﺤﺮان ﻋﻤﯿﻖ اﻗﺘـﺼـﺎدی-اﺟـﺘـﻤـﺎﻋـﯽ و ﻣﺸـﺮوﻋـﯿـﺖ
ٔ
ﮐـﻤـﯿـﺘـﻪ
ﺳﯿﺎﺳﯽ دﺳﺖوﭘﺎ ﻣﯽزﻧﺪ .هﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ در اﺳﻨﺎد ﻧﺸـﺴـﺖ وﺳـﯿـﻊ
ٔ
ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﺒﺎرزاﺗـﯽ ﻣـﺮدم
ﻣﺮﮐﺰی ﺣﺰب ﻣﺎ در ﺑﻬﻤﻦ ﺳﺎل  ٩٨ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ،
اﯾﺮان ،از "ﻧﻪ" ﺗﺎرﯾﺨﯽ در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﯾﺎﺳﺖﺟﻤﻬﻮری  ٢ﺧﺮداد  ٧۶ﺗﺎ اﻋـﺘـﺮاض
ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﯽ ﺑﺮ ﺿﺪ ﮐﻮدﺗﺎی اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ ﺳـﺎل

اداﻣﻪ در ﺻﻔﺤﻪ ٢٧

٢٧

ٔ
وﯾﮋه ﻧﺎﻣﻪ ﯾﮑﺼﺪ ﺳﺎﻟﮕﯽ

دوﺷﻨﺒﻪ  ١۶ﺗﯿﺮ ١٣٩٩

اداﻣﮥ ﺑﯿﺶ از ﯾﮑﺼﺪ ﺳﺎل ﺟﻨﺒﺶ
ٔ
ﮔﺴﺘﺮده ﻣﺮدﻣﯽ در دههﺎ ﺷﻬﺮ ﮐﺸـﻮر
 ،٨٨و در ﭘﯽ آن ،اﻋﺘﺮاضهﺎی
در دی  ٩۶و آﺑﺎن  ،٩٨ﮐﻪ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺗـﻮاﻧﺴـﺖ ﺑـﺎ ﺳـﺮﮐـﻮب
ﺧﻮﻧﯿﻦ ﻣﺮدم اوﺿﺎع را ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻮﻗﺖ آرام ﮐﻨﺪ ،ﻧﺸﺎن داده اﺳـﺖ ﮐـﻪ
ﻓﻘﻂ ﺑﺎ اﻋﺘﺮاضهﺎی ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ را
ﺑﻪ زاﻧﻮ درآورد .ﺣﺰب ﻣﺎ ﺑﻪ ﭼﺎﻟﺶ ﮐﺸﯿﺪن ﺣﮑﻮﻣﺖهﺎی دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری و
ﮔﺸﻮدن راه ﺑﻪ ﺳﻤﺖ اﺳﺘﻘﺮار ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨـﯽ ﻣـﺮدﻣـﯽ ،ﺑـﺪون رهـﺒـﺮی
ٔ
ﺧﻮاه ﻣﻌﺘـﻘـﺪ ﺑـﻪ
ﻋﻤﻞ هﻤﻪ ﻧﯿﺮوهﺎی ﻣﺘﺮﻗﯽ و آزادی ِ
ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﺗﺤﺎد ِ
ﻣﺒﺎرزه ﺑﺮای ﻧﻔﯽ اﺳﺘﺒﺪاد و ﺑﺮﻗﺮاری ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﻣـﺮدمﺳـﺎﻻر ،ﻣـﻤـﮑـﻦ
ٔ
ٔ
ٔ
هـﻤـﻪ
ﻣـﺒـﺎرزه ﻣﺸـﺘـﺮک
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺎ اﻣﺮوز ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ هﻤﮑﺎری و
ﻧﯿﺴﺖ.

آزادیﺧﻮاهﺎن اﺳﺖ ،از ﺷﺨﺼﯿﺖهﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺻﻼحﻃﻠﺒﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﻋﺎرف،
ﮐﻪ راه ﺧﻮد را از ﺳﺎزﺷﮑﺎران و ﻣﺪاﻓﻌﺎن "ﻧﻈﺎم وﻻﯾﺖ"
هﻤﭽﻮن ّ
ّ
ﻣﻮﺳﻮی ﻻری ،ﺗﺎﺑﺶ ،ﺧﺎﺗﻤﯽ ...ﺟﺪا ﮐﺮدهاﻧﺪ ،ﺗﺎ ﻧﯿﺮوهﺎی ﻣﻠﯽ و ﻣﻠﯽ
ﻣﺬهﺒﯽ ،ﻧﯿﺮوهﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺧﻠﻖهﺎی ﻣﯿﻬﻦ ﻣﺎ ﮐﻪ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻪ اﯾـﺮاﻧـﯽٔ
ﮔﺴﺘﺮده ﻧﯿﺮوهﺎی ﭼـﭗ ﮐـﻪ در
ﻣﺘﺤﺪ و دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ هﺴﺘﻨﺪ ،و ﻃﯿﻒ
راه ﺣﻘﻮق ﻣﺮدم ﻣﺒﺎرزه ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﻣﺎ ﺑﺎ درسﮔـﯿـﺮی از ﺗـﺠـﺮﺑـﻪهـﺎی
دردﻧﺎک ﮔﺬﺷﺘﻪ ،از ﺟﻤﻠﻪ اﺷﺘﺒﺎههﺎ و ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﯽ ﻧﯿﺮوهﺎی ﻣﺘﺮﻗـﯽ ﮐـﻪ
ﻋﻮاﻗﺐ ﻣﻨﻔﯽ آن را ﻣﺎ ﺑﻪ دﻓﻌﺎت در ﺻﺪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘـﻪ از ﺟـﻤـﻠـﻪ در
دوران ﭘﺲ از ﭘﯿﺮوزی اﻧﻘﻼب ﺑﻬﻤﻦ دﯾﺪهاﯾﻢ ﮐﻪ ﻣـﻨـﺠـﺮ ﺑـﻪ ﻗـﺪرت
ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻧﯿﺮوهﺎی ﺗﺎرﯾﮏاﻧﺪﯾﺶ و ﺿﺪﻣﺮدﻣﯽ و اﺳـﺘـﻘـﺮار ﺣـﮑـﻮﻣـﺘـﯽ
اﺳﺘﺒﺪادی ﺷﺪ ،ﻧﺒﺎﯾﺪ اﺟﺎزه دهﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﯿﻬﻦ ﻣﺎ ﺑﺎر دﯾـﮕـﺮ ﺑـﻪ ﺧـﺎﻃـﺮ
ّ
ﻣـﺨـﺮب اﯾـﻦ اﻣـﮑـﺎن
ﺗﻨﮓﻧﻈﺮیهﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻓﺮﻗﻪﮔﺮاﯾـﯽهـﺎی
ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺑﺮای آزادی و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ اﯾﺮان را از دﺳﺖ ﺑﺪهﺪ.
اﺟﺎزه ﺑﺪهﯿﺪ در اﻧﺘﻬﺎی ﺻﺤﺒﺘﻢ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻧﯿﺰ اﺷﺎره ﮐﻨﻢ ﮐـﻪ
اﺗﮑﺎی ﻣﺎ ﺑﻪ ّ
ﺳﻨﺖهﺎی ﻣﺒﺎرزاﺗﯽ ﺟﻨﺒﺶ ﮐﺎرﮔﺮی و ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ اﯾﺮان و
ّ
ﺟﻬﺎن و اﻋﺘﻘﺎد ﻣﺎ ﺑﻪ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ-ﻟﻨﯿﻨﯿﺴﻢ ،ﺑﺮﺧﻼف ﺑﺮﺧﯽ ادﻋﺎهﺎ ﮐﻪ
آن را ﻧﺸﺎﻧﻪای از ُدﮔﻤﺎﺗﯿﺴﻢ )ﺟﺰمﮔﺮاﯾﯽ(ّ ،
ﺳﻨﺘﯽ ﺑﻮدن ،و دور ﺑـﻮدن
ﻣﺎ از واﻗﻌﯿﺖهﺎی دوران ﻣﯽداﻧﻨﺪ ،اﯾﻦ روش ﻣﺎ ﺑﺮ ﻣﯿﺮاﺛـﯽ ﻏـﻨـﯽ از
ٔ
ٔ
ﻃـﺒـﻘـﻪ ﮐـﺎرﮔـﺮ و ﺗـﺤـﻮﻻت و
ﻣﺒﺎرزه ﺟﻬـﺎﻧـﯽ
ﺗﺠﺮﺑﻪهﺎی دو ﺳﺪه
ﭘﯿﺸﺮﻓﺖهﺎی ﻋﻠﻮم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺘﻮار اﺳﺖ.
ﻣﯿﺮاث اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻏﻨﯽ ﻣﺎرﮐﺲ ٢٠٠ ،ﺳﺎل ﭘﺲ از ﺗـﻮﻟـﺪش ،اﻣـﺮوزه
ّ
ﻣﻮﺿﻮﻋﯿﺖ دارد ،ﻧﻪ ﺑﻪﺧﺎﻃﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺟـﻨـﺒـﺶ
هﻤﭽﻨﺎن ﻣﻄﺮح اﺳﺖ و
ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ و ٔ
ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ ﮐﻮرﮐﻮراﻧﻪ ﺣﮑﻢهـﺎﯾـﯽ ﺟـﺰﻣـﯽ را دﻧـﺒـﺎل
ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﮐﻪ ﻧﻈﺎم اﺟﺘـﻤـﺎﻋـﯽ-اﻗـﺘـﺼـﺎدیای ﮐـﻪ
ﻣﺎرﮐﺲ آن را ﺑﻪ ﭼﺎﻟﺶ ﮐﺸﯿﺪ ،و ﻣﻬﻢﺗﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺧﻮاهﺎن ﺗﻐﯿﯿﺮش ﺑـﻮد،
ﯾﻌﻨﯽ ﻧﻈﺎم ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ،هﻨﻮز ﺑﺎ ﻣﺎﺳﺖ.
ﻧﻮﺷﺘﻪهﺎی ﻣﺎرﮐﺲ در ﻧﻘﺪ ﺷـﺎﻟـﻮدههـﺎی ﻧـﻈـﺎم ﺳـﺮﻣـﺎﯾـﻪداری،
ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ،ﮐـﻪ در آن
ﺳﺮﺷﺖ ذاﺗﯽ آن ،ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮی ،و ﻧﻈﺎم ٔ ِ
ﮐﻨـﻨـﺪه وﺳـﺎﯾـﻞ ﺗـﻮﻟـﯿـﺪ هﺴـﺘـﻨـﺪ ،و
اﻗﻠﯿﺘﯽ ﻣﻄﻠﻖ ﻣﺎﻟﮏ و ﮐﻨﺘﺮل
دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری اﻗﺘﺼﺎدی اﯾﻦ اﻗﻠﯿﺖ «داراهﺎ »ﻋﻠـﯿـﻪ «ﻧـﺪارهـﺎ »اﻋـﻤـﺎل
ﻣﯽﺷﻮد ،هﻤﭽﻨﺎن ﺻﺎدق اﺳﺖ.
درﺳﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ در  ٢٠٠ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾـﻪداری ﺗـﻐـﯿـﯿـﺮهـﺎی
ﻋﻤﺪهای ﮐﺮده و اﻧﻘﻼب اﻃﻼﻋﺎت و اﻧﻔﻮرﻣﺎﺗﯿﮏ ﭼﺎﻟﺶهﺎ و اﻟـﺒـﺘـﻪ
ﻓﺮﺻﺖهﺎی ﺗﺎزهای ﺑﻪ وﺟﻮد آورده اﺳﺖ ،ﺷﯿـﻮههـﺎی ﺗـﻮﻟـﯿـﺪ دﭼـﺎر
ٔ
ٔ
ﻣـﺒـﺎرزه
ﻓﻨﺎوراﻧﻪ ﭼﺸﻤﮕﯿﺮی ﺷﺪه اﺳﺖ ،و ﺑﻪ هﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ،
ﺗﻐﯿﯿﺮهﺎی
ٔ
ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ ﻧﯿﺰ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ آﮔﺎهﯽهﺎی ﺗﺎزه و اﻧﻄﺒﺎق ﺧﻮد ﺑـﺎ وﺿـﻌـﯿـﺖ
ٔ
ّ
ﺟﺪﯾﺪ دارد ،اﻣﺎ ﺷﺎﻟﻮدههﺎی ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ،اﺻﻞ اﺳﺘﺜﻤﺎر ﮐﺎر ﺗﻮﺳـﻂ
ٔ
ﻣﺒﺎرزه ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﻈـﻮر اﯾـﺠـﺎد دﻧـﯿـﺎﯾـﯽ
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ،و ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ
ﻣﺘﻔﺎوت ،ﻧﻈﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﺎ آن را ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﻣﯽداﻧﯿﻢ ،هﻤـﭽـﻨـﺎن ﺑـﻪ
ّﻗﻮت ﺧﻮد ﺑﺎﻗﯽ اﺳﺖ.
ﻣﺘﺸﮑﺮم

ﭼﺎره رﻧﺠﺒﺮان
وﺣﺪت و
ﺗﺸﮑﯿﻼت اﺳﺖ
ﺳﺮ و رﯾﺸﯽ ﻧﺘﺮاﺷﯿﺪه و ُرﺧﺴﺎری زرد،
زرد و ﺑﺎرﯾﮏ ،ﭼﻮ ِﻧﯽ.
ﺳﻔﺮهﯾﯽ ﮐﺮده ﺣﻤﺎﯾﻞ ،ﭘﺘﻮﯾﯽ َﺑﺮ َﺳ ِﺮ دوش،
ژﻧﺪهﯾﯽ ﺑﺮ ِﺗﻦ ِوی.
ﮐﻬﻨﻪ ﭘﯿﭽﯿﺪه ﺑﻪ ﭘﺎ ،ﭼﻮنﮐﻪ ﻧﺪارد ﭘﺎﭘﻮش؛
ﺳﺮ ﺟﺎدۀ ِریَ .
َ
در ِ
ﭼﻨﺪ ﻗﺰاق ﺳﻮار از ِﭘﯽاش ،آﻟﻮده ﺑﻪ ﮔﺮد.
دﺳﺖهﺎ ﺑﺴﺘﻪ ز ﭘﺲ ،ﭘﺎی ﭘﯿﺎده ،ﺑﯿﻤﺎر،
ﮐﻪ َر َود اﯾﻦهﻤﻪ راه؟
َ َ
ّ
ﻣﺮد ﻗﻮی هﻤ ِﺖ ﺻﺎﺣﺐ ﻣﺴﻠﮏ
ﻣﮕﺮ آن ِ
ﮐﻪ ﺷﻨﺎﺳﺪ ُره و ﭼﺎه.
ﺧﺴﺘﻪ ُﺑﺪ ،ﮔ ِﺮﺳ ِﻨﻪ ُﺑﺪ ،ﻟﯿﮏ ﻧﻤﯽﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻤﮏ؛
ﺷﯿﺦ و ﻧﻪ ز ﺷﺎه
ﻧﻪ ز َ
ﺑﻪﺟﺰ از ﻓﻌﻠﻪ ّو دهﻘﺎن ،ﻧﻪ ﺑﻪ ﻓﮑﺮ َد ّﯾﺎر.
ﺳﻮاران ﻣﺴﻠﺢ ،ﯾﮑﯽ آﻣﺪ ﺑﻪ ﺳﺨﻦ
از
ِ
)ﮐﻪ دﻟﺶ ﺳﻮﺧﺖ ُﺑﻪ او(:
ﺷﺨﺺ ﮔﻨﻬﮑﺎر) ،ﭼﻨﯿﻦ ﮔﻔﺖ ﺑﻪ وی(
ـ آﺧﺮ ِای
ِ
َﮔﻨ َﻬﺖ ﭼﯿﺴﺖ؟ ﺑﮕﻮ!
َ
ﻟﻔﻆ «ﮔﻨﻬﮑﺎر »ﺑﺮآﺷﻔﺖ ﺑﻪ وی
ﺑﻨﺪی ،از ِ
ﻣﺮد ِﻧﮑﻮ،
ُﮔﻔﺖِ :ای ِ
ﮔ َﻨ َﻬﻢ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻦ از ﻋﺎﺋﻠﮥ رﻧﺠﺒﺮم!
دﺳﺖ زﺣﻤﺖ،
زادۀ رﻧﺠﻢ و ﭘﺮوردۀ ِ
َ َ
ﻧﺴﻠﻢ از ﮔﺎرﮔﺮان.
ﺣﺮف ﻣﻦ اﯾﻨﮑﻪ :ﭼﺮا ﮐﻮﺷﺶ و زﺣﻤﺖ از ﻣﺎﺳﺖ،
ﺣﺎﺻﻠﺶ از ِدﮔﺮان؟
اﯾﻦ ﺟﻬﺎن َ
ﯾﮑﺴﺮه از ﻓﻌﻠﻪ و دهﻘﺎن َﺑﺮﭘﺎﺳﺖ،
ﻧﻪ ﮐﻪ از ُﻣﻔﺖﺧﻮران!
ﮔﻨﺎه دﮔﺮی ﺑﯽ ُﺧﺒﺮم.
ﻏﯿﺮ از اﯾﻦ ،ﻣﻦ ِز ِ
دﮔﺮی ﮔﻔﺖ ﮐﻪ :ﮔﻮﯾﻨﺪ ﺗﻮ آﺷﻮبﮐﻨﯽ،
ﺿﺪ ﻗﺎﻧﻮن و وﻃﻦ.
ِ
َ
دﺷﻤﻦ ﺷﺎهﯽ و َ ﺑﯽدﯾﻨﯽ و دهﺮیﻣﺬهﺐ،
ﺟﻨﮕﺠﻮ ،ﻓﺘﻨﻪ ِﻓﮑﻦ.
َ
ﭘﺮده از ﮐﺎر ﺑﺮاﻧﺪاز و ﻣﭙﯿﭽﺎن ﻣﻄﻠﺐ،
٠٠٠٠
ﻣﺤﮑﻮﻣﯽ ﻣﺎ!
ﺣﮑﻢ
َ ِ
ِ
ﻬﺮ آزاد ﺷﺪنَ ،در هﻤﮥ روی زﻣﯿﻦ
ﺑ ِ
از ﭼﻨﯿﻦ ﻇﻠﻢ و ﺷﻘﺎ،
ﭼﺎرۀ رﻧﺠﺒﺮان :وﺣﺪت و ﺗﺸﮑﯿﻼت اﺳﺖ.
اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢ ﻻهﻮﺗﯽ ١٣٠٣

٢٨

دوﺷﻨﺒﻪ  ١۶ﺗﯿﺮ ١٣٩٩

ٔ
وﯾﮋه ﻧﺎﻣﻪ ﯾﮑﺼﺪ ﺳﺎﻟﮕﯽ

ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ اﯾﺮان،
ٔ
دهﻘﺎﻧﺎن ،و ﻣﺴﺌﻠﻪ
ارﺿﯽ
در دهﻪهﺎی ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﺳﺪه ﺳﯿﺰدهﻢ ﺧﻮرﺷﯿﺪی ،ﺑﺎ ﺑﻪ ﺷﮑﺴﺖ ﮐﺸـﯿـﺪه
ٔ
ﺳـﻠـﻄـﻪ روزاﻓـﺰون
ﺷﺪن ﺗﺪﺑﯿﺮهﺎی ﺗﺮﻗﯽﺧﻮاهﺎﻧﯽ ﭼﻮن اﻣـﯿـﺮﮐـﺒـﯿـﺮ،
ﮐﺸﻮرهﺎی اﺳﺘﻌﻤﺎری ﺑﺮ اﻣﻮر و ﺷﺌﻮن ﮐﺸﻮر و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺷﺪت ﮔﺮﻓـﺘـﻦ
هﺮﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻬﺮهﮐﺸﯽ از زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن ﺑﻪوﺳﯿﻠﻪ ﻋﻤﺎل اﺳﺘﻌﻤﺎر ،از درﺑﺎر
و ﺷﺎهﺰادﮔﺎن ،ﺧﺎﻧﺎن ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ روﺣﺎﻧﯿﺎن و ﺗﺠﺎر ،زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺮدم ﮐﺸـﻮر و
ﺑﻪوﯾﮋه دهﻘﺎﻧﺎن روز ﺑﻪ روز ﺑﺪﺗﺮ و ﻓﻼﮐﺖﺑﺎرﺗﺮ از ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪ .ﻧـﺪاری
رو ﺑﻪ ﮔﺴﺘﺮش ،ﺳﺘﻤﮕﺮی ،ﺟﻬﻞ ،ﺧﺮاﻓﻪ ،و ﺑﯿـﻤـﺎریهـﺎی رﻧـﮕـﺎرﻧـﮓ
ﺣﺎﮐﻢ ،و ﺳﺮآﺧﺮ ﺟﻨﮓ و ﻗﺤﻄﯽ هﻢ ﺑﺮ ﺳﺮ ﻣﺮدم ﺑـﯽ ﭘـﻨـﺎه آوار ﺷـﺪه
ﺑﻮدﻧﺪ .اﺳﺘﻌﻤﺎر و ﮐﺎرﮔﺰاراﻧﺶ ﮐﻪ در ﭘﯿﺪاﯾﺶ اﯾﻦ ﺑﻼهﺎ ﻧﻘﺸﯽ اﺳـﺎﺳـﯽ
داﺷﺘﻨﺪ ،ﺑﯽﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ رﻧﺞ ﺟﺎﻧﺴﻮزی ﮐﻪ ﮔﺮﯾﺒﺎﻧﮕﯿﺮ ﺗﻮدههﺎ ﺑﻮد ،ﺑﺮ ﺷـﺪت
ﻏﺎرﺗﺸﺎن ﻣﯽاﻓﺰودﻧﺪ .ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ اﻣﺮوز اﺳﻨﺎد ﻧﺸﺎن ﻣﯽدهﻨﺪ ،هﻤﻪﮔـﯿـﺮی
آﻧﻔﻠﻮاﻧﺰای "اﺳﭙﺎﻧﯿﺎﯾﯽ" ﺑﻪوﺳﯿﻠﻪ ﺳﺮﺑﺎزان ﺑﯿـﮕـﺎﻧـﻪ ،در ﺧـﻼل ﺟـﻨـﮓ
ﺟﻬﺎﻧﯽ اول ،ﺑﻪ ﮐﺸﻮر ﺳﺮاﯾﺖ ﮐﺮده ﺑﻮد .ﺧﺮﯾﺪهﺎی هﻨﮕﻔﺖ ﻣـﺤـﺼـﻮل
ﻏﻠﻪ ﮐﺸﻮر از ﺳﻮی ﻣﺄﻣﻮران اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ و ﮐﺎرﮔﺰاران اﯾﺮاﻧﯽﺷﺎن و ﺻـﺪور
آن ﺑﻪ اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﻣﻮﺟﺐ ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪن ﻗﺤﻄﯽ وﺳﯿـﻊ در ﮐﺸـﻮر و ﻣـﺮگ
ٔ
ﺣﺎﮐﻤﻪ واﺑﺴﺘﻪ و زﺑـﻮن
ﻣﯿﻠﯿﻮنهﺎ ﺗﻦ از ﻣﺮدم ﻣﯿﻬﻦ ﻣﺎ ﺷﺪه ﺑﻮد! ﻃﺒﻘﻪ
در ﺑﺮاﺑﺮ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن اﻣﺎ ﺳﺮﮐﻮﺑﮕﺮ و ﺑﯽاﻋﺘﻨﺎ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﻮدههﺎی
ﮔﺮﺳﻨﻪ و ﺑﯿﻤﺎر ﻣﻠﺖ ﭼﻨﺪان ﺑﻮد ﮐﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﻓﺎﺟﻌﻪﺑﺎر ﮔﺮاﻧـﯽ و ﮐـﻤـﺒـﻮد
ﺷﺪﯾﺪ ﻧﯿﺎزهﺎی ﻣﻌﯿﺸﺘﯽ را ﺑﺮای اﺣﺘﮑﺎر و ﺳﻮدﺟﻮﯾـﯽ ﺧـﻮد ﻏـﻨـﯿـﻤـﺖ
ﻣﯽﺷﻤﺮد .ﻣﺸﻬﻮر اﺳﺖ ﮐﻪ اﺣﻤﺪﺷﺎه ﻏﻠﻪ ﺣـﺎﺻـﻞ از "ﺧـﺎﻟﺼـﻪﺟـﺎت"
)اﻣﻼک ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ دوﻟﺖ ﯾﺎ ﭘﺎدﺷﺎه .ﺑﻪ زﻣﯿﻦهﺎی ﮐﺸﺎورزی ﺧﺎﻟﺼﻪﺟﺎت
"ﺧﺎﻟﺼﻪ" ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ .اﯾﻦ
ﮐﻪ در آنهﺎ دهﻘﺎﻧﺎن زراﻋﺖ و رﻋﯿﺘﯽ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ً
زﻣﯿﻦهﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻟﺼﻪدارهﺎ داده ﻣﯽﺷﺪ ﮐﻪ ﻣـﻌـﻤـﻮﻻ از واﺑﺴـﺘـﮕـﺎن ﺑـﻪ
ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺑﻮدﻧﺪ( را در اﻧﺒﺎرهﺎی ﺷﺎهﯽ اﻧﺒﺎﺷﺘﻪ و ﺑﻪ ﻧﺎﻧﻮاﯾﯽهﺎ ﻧﻤـﯽداده
اﺳﺖ ﺗﺎ ﮔﺮانﺗﺮ ﺑﻔﺮوﺷﺪ! ﺗﻮده ﺑﺮای ﮔﺮﯾﺰ از ﻣﺮگ ﺳﯿﺎه ﺑﺎ ٔ
ﻻﺷﻪ دامهـﺎی
ﻣﺮده و ﻋﻠﻒهﺎی ﻧﻮدﻣﯿﺪه رﻧﺞ ﮔﺮﺳﻨﮕﯽاش را ﺗﺴﮑﯿﻦ ﻣﯽداد .ﺑـﺎ اﯾـﻦ
ُ
وﺟﻮد ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه ﺣﺪود ﻧﻪ ﻣﯿﻠﯿﻮن از هﻢﻣﯿﻬﻨﺎن ﻣﺎ در اﯾﻦ ﻗـﺤـﻄـﯽ و
هﻤﻪﮔﯿﺮی آﻧﻔﻠﻮاﻧﺰای "اﺳﭙﺎﻧﯿﺎﯾﯽ" ﻋﺎﻣﺪاﻧﻪ از ﻣﯿﺎن رﻓﺘﻨﺪ.
درﺑﺎره زﻧﺪﮔﯽ اﻧﺪوهﺑﺎر دهﻘﺎﻧﺎن و روﺳﺘﺎﺋﯿﺎن آن روزﮔﺎر اﺳﻨـﺎد ﻓـﺮاوان
وﺟﻮد دارد و هﯿﭻ ﭘﮋوهﻨﺪهای در آن ﺗﺮدﯾﺪ ﻧﺪارد .ﺑﺮای ﻧـﻤـﻮﻧـﻪ ،ﻣـﻮرخ
ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ م .س .اﯾﻮاﻧﻒ ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ" :دهﻘﺎﻧﺎن در ﻓﻘﺮ و ﺑﺪﺑﺨﺘﯽ زﻧﺪﮔﯽ
ﻣﯽﮔﺬراﻧﺪﻧﺪ و از ﺳﻮاد و ﺣﺪاﻗـﻞ
ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .آﻧﺎن ﻧﯿﻤﯽ از ﺳﺎل را ﮔﺮﺳﻨﻪ ً
ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻣﺤﺮوم ﺑﻮدﻧﺪ .ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ وﺿﻊ دهـﻘـﺎﻧـﺎن ﺟـﻨـﻮب و
ﺟﻨﻮبﻏﺮﺑﯽ اﯾﺮان ﺑﻪﻃﻮر اﺳـﻔـﻨـﺎﮐـﯽ ﺑـﺪ ﺑـﻮد .دهـﻘـﺎﻧـﺎن ﺳـﻮاﺣـﻞ
ﺧﻠﯿﺞﻓﺎرس ،ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن و ﺳﺎﯾﺮ ﻧﻮاﺣﯽ ﺟﻨﻮب اﯾﺮان ﺑﺎ هﺴﺘﮥ ﺧﺮﻣﺎ ،ﻣﻠـﺦ
و ﻋﻠﻒ ﺗﻐﺬﯾﻪ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ١" .در اﯾﻦ ارﺗﺒﺎط ،رﻓﯿﻖ ﻓﻘﯿﺪ ﺟﻌﻔﺮ ﭘﯿﺸـﻪوری،
ﮐﻪ ﺧﻮد روﺳﺘﺎزاده ﺑﻮده اﺳﺖ ،زﻧﺪﮔﯽ روﺳﺘﺎﺋﯿﺎن را در ﻧﯿﻤﻪ ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﺳـﺪه
ﺳﯿﺰدهﻢ ﺧﻮرﺷﯿﺪی اﯾﻦﭼﻨﯿﻦ ﺑﻪﯾﺎد آورده اﺳﺖ" :زﻧـﺪﮔـﯽ ﺳـﺎﮐـﻨـﯿـﻦ
دهﺎت ﺳﺨﺖ ﺑﻮد ،ﻣﺤﺼﻮل ﺑﻪ ﺧﺮج ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﻪ ﮐﻔﺎﯾﺖ ﻧـﻤـﯽﮐـﺮد ،ﻣـﺮدم
ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﻪﻏﯿﺮ از زراﻋﺖ ﺷﻐﻞ دﯾﮕﺮی هﻢ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﻣﺎ ﻋـﯿـﻦ

ﺑﺮدﮔﺎن و اﺳﺮای ﺑﯽﺣﻘﻮق ﺑﯽﻣﺪاﻓﻊ و ﺑﯿﭽﺎره زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﺮدﯾﻢ ٢" .ﺑﺎ اﯾـﻦ
وﺟﻮد ﭘﯿﮑﺎر ﺟﺎنﻓﺮﺳﺎی ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧـﯿـﺴـﺖ اﯾـﺮان در راه ﺣـﺮﮐـﺖهـﺎی
ﻣﺒﺎرزاﺗﯽ دهﻘﺎﻧﯽ و ﻣﺘﺸﮑﻞ ﮐﺮدن آﻧﺎن ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﺑﻪدﺳـﺖ آوردن ﺣـﻘـﻮق
ﻃﺒﯿﻌﯽ ،ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ،و اﻧﺴﺎﻧﯽﺷﺎن ،هﻤﭽﻮن اﺧﮕﺮهﺎﯾﯽ ﺑﺮ ﺗـﺎرﯾـﺦ ﻣـﺒـﺎرزات
ﻣﺮدم اﯾﺮان ﭘﺮﺗﻮاﻓﮑﻦ ﺑﻮده و ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ راه ﻣﻪآﻟﻮد ﭘﺮﺳﻨﮕﻼخ و هﻮﻟﻨـﺎﮐـﯽ را
در آن ﺳﺎلهﺎی ﺳﯿﺎه در ﻣﺴﯿﺮ ﺣﺮﮐﺖ دهـﻘـﺎﻧـﺎن روﺷـﻦ ﮐـﻨـﺪ .ﺣـﯿـﺪر
ﻋﻤﻮاوﻏﻠﯽ ،رهﺒﺮ ﺑﺮﺟﺴﺘﮥ ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ اﯾﺮان ،هﻨﮕﺎم ﺗﺪارک ﻣﻘﺪﻣـﺎت
ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﮐﻨﮕﺮۀ ﻣﺆﺳﺴﺎن اﯾﻦ ﺣﺰب ،ﻧﻮﺷﺖ" :ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖهﺎی اﯾﺮان ﺑﺎﯾـﺪ
ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ از ﺗﺠﺎرب ﺟﻨﺒﺶ ﮐﺎرﮔﺮی ﺑـﻪوﯾـﮋۀ ﺟـﻨـﺒـﺶ دهـﻘـﺎﻧـﯽ اﻧـﻘـﻼب
ﻣﺸﺮوﻃﯿﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ و اﻧﻘﻼب ﻣﻠﯽ را ﺑﻪ اﻧﻘﻼب اﺟﺘـﻤـﺎﻋـﯽ ﻣـﺒـﺪل
ﺳﺎزﻧﺪ٣ " .
ﯾﺎدآوری ﺑﺮﺧﯽ واﻗﻌﯿﺖهﺎ ﺑﺮای داﺷﺘﻦ ﺗﺼﻮری ﻣﺸﺨﺺ از اوﺿﺎع اﯾـﻦ
ٔ
روزﻧﺎﻣـﻪ ﻧـﯿـﻤـﻪ دوﻟـﺘـﯽ
دوران ﺳﻮدﻣﻨﺪ اﺳﺖ .ﺑﺮ ﭘﺎﯾﮥ آﻣﺎر اﻧﺘﺸﺎرﯾﺎﻓﺘﻪ در
"اﻃﻼﻋﺎت" ٢٠ ،آذرﻣﺎه  ،١٣٢٠ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻞ ﻣﻠﯽ در ﺳﺎل  ١٣١۶و در ﺳـﺎل
 ،١٣٢٠ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ اﻋﻼم ﺷﺪه اﺳﺖ :ﮐﺸﺎورزی از  ۶۵/٣در ﺻﺪ ﺗـﻮﻟـﯿـﺪ
ﮐﻞ ﺑﻪ  ۵٨/٩درﺻﺪ رﺳﯿﺪ ،داﻣﺪاری از  ١٢/٧ﺑﻪ  ١١/۶درﺻﺪ ،ﺻﻨﺎﯾـﻊ از
 ٩/٨ﺑﻪ  ١٨/۴در ﺻﺪ ،ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺧﺎﻧﮕﯽ و ﭘﯿﺸﻪوری از  ۶/٧ﺑﻪ  ۴/۶درﺻـﺪ
و رﺷﺘﻪهﺎی دﯾﮕﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ از  ۵/۵ﺑﻪ  ۶/۵در ﺻﺪ رﺳﯿﺪ .اﯾﻦ ارﻗﺎم ﺑﻪروﺷﻨـﯽ
اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺻﻨﻌﺘﯽ را در ﺳﻄﺢ ﻣﻠﯽ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدهﺪ .در ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮاﯾـﻄـﯽ
"ﺗﺰهﺎی ﺣﯿﺪرﻋﻤﻮاﻏﻠﯽ" ﮐﻪ در آنهﺎ ﺗﻮﺻﯿﻒ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺘـﯽای درﺳـﺖ از
ﺟﺎﻣﻌﻪ اﯾﺮان در ﻣﻘﺎم ﺟﺎﻣﻌﻪای درﺣـﺎل ﻋـﺒـﻮر از ﻧـﻈـﺎﻣـﯽ ﻓـﺌـﻮداﻟـﯽ–
ﭘﺪرﺳﺎﻻری ﺑﻪ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﺷﻬﺮت و ﺟـﺎﯾـﮕـﺎهـﯽ ﺧـﺎص ﭘـﯿـﺪا
ﻣﯽﮐﻨﺪ .او در اﯾﻦ ارﺗﺒﺎط ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ" :دهﻘﺎﻧﺎن رﻋﯿﺖ ﭼﻨﺪﻣﯿﻠﯿﻮﻧـﯽ
]ای[ ﮐﻪ ﻧﻪﺗﻨﻬﺎ از ﺣﻖ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺑﺮ زﻣﯿﻦ آﺑﺎد ﮐﺮدۀ ﺧﻮد ،ﺑﺮ ﺑﺎغ و اﺣﺸـﺎم
ﺧﻮد ﻣﺤﺮوماﻧﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ هﯿﭻ هﻮﯾﺘﯽ ﻧﯿﺰ ﻧﺪارﻧﺪ و ﺑﯽرﺣﻤﺎﻧﻪ از ﻃﺮف ﻣﺎﻟﮑﯿـﻦ
و ﺧﺎنهﺎ و ﻣﺠﺘﻬﺪهﺎ اﺳﺘﺜﻤﺎر ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،زﯾﺮﺑﺎرﺳﻨﮕﯿﻦ ﺑﻬﺮۀ ﻣـﺎﻟـﮑـﺎﻧـﻪ و
ﻣﺎﻟﯿﺎت دوﻟﺖ ﻣﯽﻧﺎﻟﻨﺪ و هﯿﭻﮔﻮﻧﻪ اﻣﯿﺪی ﻧﺪارﻧﺪ ﮐﻪ درﺻﻮرت اداﻣﮥ وﺿـﻊ
ﺣﺎﺿﺮ ﺣﺎل ﻓﻘﺮ و ﻓﻼﮐﺖ ﺧﻮد را ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺨﺸﻨﺪ " ﮐﻤﻮﻧﯿﺴـﺖهـﺎی اﯾـﺮان
ﺑﺮای رهﺎﯾﯽ دهﻘﺎﻧﺎن و ﺳﺮﺑﻠﻨﺪی و رﻓﺎه آﻧﺎن و هﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪﻣـﻨـﻈـﻮر ﺣـﻞ
ٔ
ﻣﺴﺌﻠﻪ ارﺿﯽ در ﮐﺸﻮر ﺑﺮ ﺷﺎﻟﻮدۀ ﻣﻮﺿﻊﮔﯿﺮیای ﺻﺮﯾﺢ
درﺳﺖ و ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ
ٔ
و ﻗﺎﻃﻊ ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ و ﺣﻔﻆ ﻣﻨﺎﻓﻊ دهﻘﺎﻧﺎن در روﻧﺪ آن رزﻣﯿﺪهاﻧﺪ .در ﻣـﺎده ۵
ٔ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ اﯾﺮان ،اﯾﻦ وﻇﯿﻔﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑـﺎﯾـﺪ
"دهﻘﺎﻧﺎن را از اﺳﺎرت ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ آزاد ﮐﺮد و وﺿﻊ اﻗﺘﺼﺎدی آﻧﺎن را ﺑﻪﺣﺴﺎب
ﻣﺎﻟﮑﯿﻦ ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺨﺸﺪ " .ﻗﺒﻞ از ﺗﺸﮑـﯿـﻞ
اداﻣﻪ در ﺻﻔﺤﻪ ٢٩

٢٩

دوﺷﻨﺒﻪ  ١۶ﺗﯿﺮ ١٣٩٩

ٔ
وﯾﮋه ﻧﺎﻣﻪ ﯾﮑﺼﺪ ﺳﺎﻟﮕﯽ

اداﻣﮥ ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ اﯾﺮان ،دهﻘﺎﻧﺎن
ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ اﯾﺮان ،در ﻗﯿﺎم ﺧﺮاﺳﺎن ﺑﻪرهﺒﺮی ﮐﻠﻨﻞ ﻣـﺤـﻤـﺪﺗـﻘـﯽ
ﺧﺎن ﭘﺴﯿﺎن و ﺟﻨﺒﺶ آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﺑﻪرهﺒﺮی ﺷﯿﺦ ﻣـﺤـﻤـﺪ ﺧـﯿـﺎﺑـﺎﻧـﯽ،
اﻧﺪﯾﺸﻪهﺎی ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ در ﺟﺎﻣﻌﻪ اﯾﺮان ﻧﻔﻮذ زﯾﺎدی داﺷﺖ٣ " .
ﻧﻤﻮﻧﻪهﺎی اﺷﺎره ﺷﺪه ﻧﺸﺎن ﻣﯽدهﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﭘﯿﺸﺘﺎزان ﭘﯿﮑﺎر رهـﺎﯾـﯽ
ﺗﻮدههﺎی رﻧﺞ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺷﺮاف ﮐﺎﻣﻞ داﺷﺘﻪاﻧﺪ و ازاﯾـﻦرو
اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺳﻨﺪهﺎی رﺳﻤﯽ ﺑـﺎزﻣـﺎﻧـﺪه از ﺟـﻨـﺒـﺶ ﻧـﻮزاد
ﺳﻮﺳﯿﺎلدﻣﮑﺮاﺳﯽ در اﯾﺮان اﯾﻨﻬﻤﻪ ﺑﻪ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ دهﻘﺎن اهﻤـﯿـﺖ داده
ﺷﺪه اﺳﺖ .در ٔ
ﻣﺎده " ٨دﺳﺘﻮرﻧﺎﻣﻪ"  ١۴ﻣﺎدهای ﺟـﻤـﻌـﯿـﺖ ﺳـﻮﺳـﯿـﺎل
دﻣﻮﮐﺮات -ﻣﺠﺎهﺪ آﻣﺪه اﺳﺖ" :وﻇﯿﻔﻪ ﻣﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ دهﻘﺎﻧﺎن و ﻧـﯿـﺰ
ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺮدم را از ﺑﺮدﮔﯽ ﻣﻼﮐﺎن و ﻣﺒﺎﺷﺮان آﻧﺎن ﺑﺮهﺎﻧﯿﻢ و اﺟﺎزه ﻧﺪهـﯿـﻢ
ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری از آﻧﺎن ]دهﻘﺎﻧﺎن[ ﺑﺮای ﯾﮏ ﻟﻘﻤﻪ ﻧﺎن ﺑﻪ ﺧﺎرج ﮐﺸﻮر رﻓﺘـﻪ
در ﻣﻌﺎدن و زﯾﺮ ﺑﺎر ﮐﺎرهﺎی ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺟﺎن ﺑﺴﭙﺎرﻧﺪ۴".
ﮐﻨﮕﺮه ﻧﺨﺴﺖ ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ اﯾﺮان در "اﻧﺰﻟﯽ" ،در هﻨﮕﺎﻣﻪ ﻏﻠـﯿـﺎن
اوﺿﺎع و اﺣﻮال ﺟﻬﺎﻧﯽ و ﻣﻠﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪ .ﭘﯿﺮوزی اﻧﻘﻼب ﮐﺒﯿﺮ اﮐﺘـﺒـﺮ
در روﺳﯿﻪ از ﺳﻮﯾﯽ ﻧﯿﺮوﯾﯽ ﺗﺎزه ﺑﻪ ﺟﻨﺒﺶ ﺿﺪ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟـﯿـﺴـﺘـﯽ ﺟـﻬـﺎن،
ﺑﻪوﯾﮋه ﮐﺸﻮرهﺎی ﭘﯿﺮاﻣﻮﻧﯽ ]ﻋﻘﺐ ﻧﮕﻬﺪاﺷﺘﻪ ﺷﺪه[ دﻣﯿﺪه ﺑﻮد ،وﻟﯽ از
ﺳﻮی دﯾﮕﺮ رﻗﯿﺐ ﻗﺪر اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ اﻧﮕﻠﯿﺲ ،ﯾﻌﻨﯽ اﻣﭙﺮاﺗﻮری ﺗـﺰاری ،را
ﻧﯿﺰ از ﺻﺤﻨﻪ روزﮔﺎر زدوده و ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﯾﻦ دﺳﺖ اﻧﮕـﻠـﯿـﺲ ﺑـﺮای ﺟـﻮﻻن
ﺑﻪوﯾﮋه در اﯾﺮان ﺑﺎز ﻣﺎﻧﺪ .ﻧﯿﺮوهﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ ،اﻣﻨﯿﺘﯽ ،و ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ در
ﺳﺮاﺳﺮ اﯾﺮان ﺑﻪ ﺳﺮﮐﻮب ﻧـﯿـﺮوهـﺎی ﻣـﺘـﺮﻗـﯽ ،اﺳـﺘـﻘـﻼلﻃـﻠـﺐ ،و
اﺳﺘﺒﺪادﺳﺘﯿﺰ ﭘﺮداﺧﺘﻪ و ﺑﻪ دﺳﺖاﻧﺪازی و دﺳﯿﺴﻪﭼﯿـﻨـﯽ ﻋـﻠـﯿـﻪ اﯾـﻦ
ﻧﯿﺮوهﺎ و ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻧﻮﭘﺎی ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻮدﻧﺪ .در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺼﻮب
اﯾﻦ ﮐﻨﮕﺮه ]اﻧﺰﻟﯽ[ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺑﺤﺚ ﻣﺎ ﭼﻨﯿـﻦ آﻣـﺪه اﺳـﺖ" :اﻟـﻒ-
ﻓﺌﻮدالهﺎ و ﺻﺎﺣﺒﺎن اﻣﻼک ﺑﺰرگ ،ﮐﻪ در ﺣﺪود  ٣هﺰارﻧﻔﺮﻧﺪ ،ﻃـﺒـﻘـﻪ
ﺣﺎﮐﻤﻪ ارﺗﺠﺎﻋﯽ را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدهﻨﺪ ۵ ".و ﭘﺲ از ارزﯾﺎﺑﯽ آﻧﺎن در ﻣﻘـﺎم
ﺗﻨﻬﺎ ٔ
ﻃﺒﻘﻪ ﺿﺪاﻧﻘﻼﺑﯽ ،ﻧﯿﺮوهﺎی اﻧﻘﻼﺑﯽ را ﺑﺮﻣﯽﺷﻤﺮد و روﺳﺘﺎﺋﯿـﺎن را
در ﺟﺎﯾﮕﺎه دوم ﻣﯽآورد" :ب -روﺳﺘﺎﺋﯿﺎن ،ﮐـﻪ ﺑـﯽرﺣـﻤـﺎﻧـﻪ از ﻃـﺮف
ﻣﺎﻟﮑﯿﻦ ﺑﺰرگ و ﺧﺎنهﺎ اﺳﺘﺜﻤﺎر ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ۵ ".
هﻤﭽﻨﯿﻦ ﮐﻨﮕﺮه دوم ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧـﯿـﺴـﺖ اﯾـﺮان در "اروﻣـﯿـﻪ " ،در
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪای ﺟﺪﯾﺪ ،ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺑﻪ دهﻘﺎﻧﺎن ﭘﺮداﺧﺖ" .در ﻣﻘﺪﻣﮥ اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ در
ﻣﺴﺌﻠﮥ ارﺿﯽ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ از وﻇﺎﯾﻒ دوﻟﺖ آﯾﻨﺪه ﻣﺤﻮ ﮐﺎﻣﻞ ﺑﻘـﺎﯾـﺎی
ﻓﺌﻮداﻟﯿﺴﻢ و در ﻣﺮﺣﻠﮥ اول اﻟﻐﺎی اﺻﻮل ﻣﻼﮐـﯽ اراﺿـﯽ و ﺗـﻘـﺴـﯿـﻢ
]ﻣﻠﮑﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای اﻣﺮی اﺧـﺘـﺼـﺎص
ﺑﻼﻋﻮض زﻣﯿﻦهﺎی ارﺑﺎﺑﯽ ،وﻗﻔﯽ ِ
ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ[ ،و ﺧﺎﻟﺼﻪ ]اﻣﻼک ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ دوﻟﺖ ﯾﺎ ﭘﺎدﺷﺎه[ ﺑﯿـﻦ دهـﺎﻗـﯿـﻦ
ٔ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﻮرد اﺷﺎره ﭼﻨﯿﻦ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﺷـﺪه اﺳـﺖ، :واﮔـﺬار
اﺳﺖ .در ﻣﺘﻦ
ﻧﻤﻮدن ﮐﻠﯿﮥ اﻣﻼک دوﻟﺘﯽ و ﻣﻼﮐﯿﻦ ﺑﺰرگ و ﻣﻮﻗﻮﻓﺎت ﺑـﻼﻋـﻮض ﺑـﻪ
دهﺎﻗﯿﻦ ،ﺿﺒﻂ اﻣﻼک ﺷﺎه و اﺷﺮاف و ﺧﻮاﻧﯿﻦ و ﺗﻘﺴﯿﻢ آنهـﺎ ﻣـﯿـﺎن
دهﺎﻗﯿﻦ۵ "،.
دههﺎ ﺳﺎل ﭘﺲ از آن ،ﻣﺠﻠﻪ "دﻧﯿﺎ" ،ارﮔﺎن ﺗﺌﻮرﯾﮏ ﺣﺰب ٔ
ﺗﻮده اﯾـﺮان،
ٔ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺣﺰب را ﭼﻨﯿﻦ ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﺮده اﺳـﺖ،" :ﺑـﺮﻧـﺎﻣـﮥ ﺣـﺪاﻗـﻞ ،ﺣـﺰب
ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ازﺟﻤﻠﻪ اﺳﻨﺎد ﻣـﻌـﺘـﺒـﺮی اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﻣـﻮﺿـﻊﮔـﯿـﺮیهـﺎی
ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖهﺎی اﯾﺮان را در  ١٠٠ﺳﺎل ﭘﯿﺶ درﺑﺎرۀ ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ اﺟﺘـﻤـﺎﻋـﯽ–
اﻗﺘﺼﺎدی اﯾﺮان– و ازﺟﻤﻠﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ارﺿﯽ و دهﻘـﺎﻧـﯽ– ﻧﺸـﺎن ﻣـﯽدهـﺪ.
ﺗﺪوﯾﻦ اﯾﻦ اﺳﻨﺎد و ﻣﻀﻤﻮن آﻧﻬﺎ ﺑﺎ وﺟﻮد ﭘﺎرهای ﻧﺎرﺳﺎﯾـﯽهـﺎ ،ﮔـﻮاهـﯽ
روﺷﻦ ﺑﺮ ﭘﯿﺸﮕﺎﻣﯽ و ﭘﯿﺸﺎهﻨﮕﯽ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖهﺎی اﯾﺮان در ﻃﺮح ﻣﺴﺎﺋﻞ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﯾﺮان و اراﺋﻪ راهﺣﻞهﺎی ﻋﻤﻠﯽ اﺳﺖ۶ " .
در ﭘﺎﯾﺎن ﻓﺮﻣﺎﻧﺮواﯾﯽ ﻗﺎﺟﺎرﯾﺎن و آﻏـﺎز دوران اﺳـﺘـﺒـﺪاد ﭘـﻬـﻠـﻮی،
ﺗﺤﻮلهﺎﯾﯽ ﺟﺪی در روﺳﺘﺎهﺎ ،ﮐﺸﺎورزی ،و ﻗﺸـﺮﺑـﻨـﺪی دهـﻘـﺎﻧـﺎن و

ﻣﺎﻟﮑﺎن ﺑﻪوﺟﻮد ﻣﯽآﻣﺪ .در ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺟﻨﺒﻪ ﮐـﺎﻻﯾـﯽ ﺗـﻮﻟـﯿـﺪ
ﮐﺸﺎورزی ﺑﻪزﯾﺎن اﻗﺘﺼﺎد ﺧﻮدﻣﺼﺮﻓﯽ در روﺳﺘﺎ و ﻋﺸﯿﺮه ﻗﺮونوﺳـﻄـﺎﯾـﯽ
ﺷﺪت ﯾﺎﻓﺖ و ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺟﺪﯾﺪی ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﻨﺒﻪ ،ﭼﺎی ،ﺧﺸﺨﺎش ،ﻧﯿﺸـﮑـﺮ،
ٔ
ﺟـﻨـﺒـﻪ ﮐـﺎﻻﯾـﯽ
ﭼﻐﻨﺪر ﻗﻨﺪ ،و ﺳﯿﺐزﻣﯿﻨﯽ در ﮐﻨﺎر ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻏﻼت ﮐﻪ ﺧﻮد
زﯾﺎدی داﺷﺖ وارد ﺑﺎزار ﺷﺪ و ﺑﺮﺧﯽ رﺷﺘﻪهﺎی زراﻋﺖ ﺳﻨﺘﯽ را از ﻣـﯿـﺪان
ﺑﻪدر ﮐﺮد .ﮔﺮﻓﺘﻦ اﻧﻮاع ﺑﻬﺮه ﻣﺎﻟﮑﺎﻧﻪ ﻧﻘﺪی و ﺟﻨـﺴـﯽ و ﺑـﯿـﮕـﺎریهـﺎﯾـﯽ
ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﺸﺪﯾﺪ ﺷﺪ .ﮐﺎﻻﯾﯽ ﺷﺪن ﺑﯿﺸﺘـﺮ ﻣـﺤـﺼـﻮﻻت
ﮐﺸﺎورزی ،ﭘﯿﺪا ﺷﺪن ﻗﺸﺮ ﺟﺪﯾﺪ ﻣﺎﻟﮑﺎن ،ﺗﺸﺪﯾـﺪ اﺳـﺘـﺜـﻤـﺎر ،و ﻏﺼـﺐ
اﻣﻼک دهﻘﺎﻧﯽ و ﻣﺮاﺗﻊ ﻣﺸﺎع ﻋﺸﯿﺮﺗﯽ و رﻋﯿﺘﯽ ،هﻤﻪ و هﻤﻪ ﺑـﻪ ﻓـﻘـﺮ و
ﺑﯽﭘﺎ ﺷﺪن دهﻘﺎﻧﺎن ﻓﻘﯿﺮ و ﻣﻬﺎﺟﺮت آﻧﺎن از روﺳﺘﺎهﺎﯾﺸﺎن ﻣﻨﺠﺮ ﻣـﯽﺷـﺪ.
ازاﯾﻦروی ﺳﯿﺎﺳﺖ ارﺿﯽ و ﮐﺸﺎورزی رﺿﺎ ﺷﺎه را ﻣـﯽﺗـﻮان از دو زاوﯾـﻪ
ٔ
ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮد .ﻧﺨﺴﺖ از ٔ
آزﻣﻨﺪاﻧﻪ ﺧﻮد او ﺑـﺮای اﺳـﺘـﻔـﺎده از
زاوﯾﻪ ﮐﻮﺷﺶ
ﻗﺪرت دوﻟﺘﯽ و ﺳﻄﻮت ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ و ﺗﺒﺪﯾﻞ وﺟﻮد ﺧﻮﯾـﺶ ﺑـﻪ ﺑـﺰرگﺗـﺮﯾـﻦ
ﻣﺎﻟﮏ اﯾﺮان ﺑﻠﮑﻪ ﺟﻬﺎن ،و دوم از ٔ
زاوﯾﻪ اﻗﺪامهﺎﯾـﯽ ﮐـﻪ رژﯾـﻢ او ﺑـﺮای
ﺗﺜﺒﯿﺖ ﺑﺰرگ ﻣﺎﻟﮑﯽ ﻧﯿﻤﻪ ﻓﺌﻮداﻟﯽ ﺑﻪﻋﻤﻞ آورد و ﻧﻈﺎم ارﺑﺎب -رﻋـﯿـﺘـﯽ را
زﯾﺮ ﭼﺘﺮ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻗﺮار داد .در ﻣﻮرد ﻣﺴﺎﺣﺖ اراﺿﯽ ﻣﺘﺼﺮﻓـﯽ رﺿـﺎ
ﺷﺎه ﮐﻪ از راه ﻏﺼﺐ و اﻧﻮاع ﻃﺮق ﻣﺘﻘﻠﺒﺎﻧﻪ در ﭼﻨﮓ او ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺷـﺪه ﺑـﻮد
روزﻧﺎﻣﻪ اﻃﻼﻋﺎت ٨ ،اﺳﻔﻨﺪﻣﺎه  ،١٣٣٩ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑـﻮد ﻣﺴـﺎﺣـﺖ آﻧـﭽـﻪ از
زﻣﯿﻦهﺎی ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻮد ،ﺑﺎﻟﻎ ﺑـﺮ  ۵٣هـﺰار هـﮑـﺘـﺎر زﻣـﯿـﻦ
ﻣﺰروﻋﯽ و  ٢٧٠هﺰار هﮑﺘﺎر زﻣﯿﻦ ﺑﺎﯾﺮ اﻋﻼم ﺷﺪه اﺳﺖ و  ٣٠٠هﺰار ﻧـﻔـﺮ
ﺳﮑﻨﻪ داﺷﺖ .اﯾﻦ ارﻗﺎم ﺣﺎﮐﯽ از آناﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ اراﺿﯽ ﻣﺰروﻋﯽ و ﺑﺎﯾﺮ
"ﻣﺘﻌﻠﻖ" ﺑﻪ رﺿﺎ ﺷﺎه در ﭘﺎﯾﺎن ﺳﻠﻄﻨﺖ او و ﺗﻌﺪاد ﻧﻔﻮس ﺳﺎﮐﻦ اﯾﻦ اراﺿـﯽ
ﺑﻪﻣﺮاﺗﺐ ﺑﯿﺶ از ارﻗﺎم اﻋﻼم ﺷﺪه ﺑﻮد و ﺑـﺎﯾـﺪ اﻓـﺰود ﮐـﻪ اﯾـﻦ اﻣـﻼک
ﻣﺮﻏﻮبﺗﺮﯾﻦ اﻣﻼک اﯾﺮان ﺑﻮدﻧﺪ .اﯾﻦ اﻣﻼک ﺑﻪدﺳﺖ ﻣﺄﻣﻮران ارﺗﺸﯽ ،ﺑـﺎ
وﺣﺸﯿﮕﺮیای ﺑﯽﻧﻈﯿﺮ اداره ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ .ﺑﯿﮕﺎری ﮐﺸﯿﺪن از دهـﻘـﺎﻧـﺎن ﺑـﻪ
ﺷﮑﻠﯽ ﻋﻤﺪه از ﺑﻬﺮهﮐﺸﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه ﺑﻮد و ﺑﺎ ﺧﺸـﻦﺗـﺮﯾـﻦ ﺷـﮑـﻞهـﺎی
اﺳﺘﺜﻤﺎر ﻗﺮونوﺳﻄﺎﯾﯽ و ﺣﺘﯽ ﻧﻮﻋﯽ ﺑﺮدﮔﯽ هﻤﺮاه ﺑﻮد .در ﮐﻨﺎر ﮔﺴـﺘـﺮش
ﮐﺎر اﺟﺒﺎری و ﺑﯿﮕﺎری ﮐﺸﯿﺪن از دهﻘﺎﻧﺎن ،رﺿﺎ ﺷﺎه ﺑﻪﻃﺮزی ﻣﻀﺤـﮏ و
ﻏﻢاﻧﮕﯿﺰ در ﻧﻮع ﻟﺒـﺎس ﭘـﻮﺷـﯿـﺪن
اداﻣﻪ در ﺻﻔﺤﻪ ٣٠
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اداﻣﮥ ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ اﯾﺮان ،دهﻘﺎﻧﺎن
زﻧﺎن و ﻣﺮدان و ﻧﻮع زﯾﺴﺘﻦ دهﻘﺎﻧﺎن ﻧﯿﺰ دﺧﺎﻟﺖ ﻣـﯽﮐـﺮد .اﯾـﻦ اواﻣـﺮ
ﻣﻠﻮﮐﺎﻧﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ دﯾﺮی دوام ﮐﻨﺪ ،زﯾﺮا ﺗﻐﯿﯿﺮوﺗـﺤـﻮلهـﺎ در اوﺿـﺎع
ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ و ﻣﻘﺎوﻣﺖ و ﻣﺒﺎرزه دهﻘﺎﻧﺎن در ﺑﺮاﺑﺮ ﻇﻠﻢ و ﺳﺘﻢ و ﺣـﺮﮐـﺖ
ﺟﻨﺒﺶ ﻣﺮدﻣﯽ رﺿﺎ ﺷﺎه را از اﯾﺮان ﻓﺮاری داد .ﺑﻪﻣﺤﺾ ﻓﺮار رﺿـﺎﺷـﺎه
دهﻘﺎﻧﺎن ﺧﺎﻧﻪهﺎی ﻧﻮﺳﺎز اﻣﻼک اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ را ﮐﻪ ﺑﻪﻣﺬاق آﻧﺎن ﺧـﻮش
ﻧﻤﯽآﻣﺪ وﯾﺮان ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﻪ ﮐﻠﺒﻪهﺎی ﺳﻨﺘﯽﺷﺎن ًﺑﺎزﮔﺸﺘﻨﺪ .ﺑـﻬـﺮهﮐﺸـﯽ
ددﻣﻨﺸﺎﻧﻪ  ٣٠٠هﺰار دهﻘﺎن اﯾﺮاﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎ رﻋﯿﺖ ﺷﺎه ﺑﻮدﻧﺪ ﯾﮑـﯽ
از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻬﻢ ﺛﺮوت ﺧﺎﻧﺪان ﭘﻬﻠﻮی ﺑﻮد .هﺪف ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ ارﺿﯽ و
ﮐﺸﺎورزی رﺿﺎ ﺷﺎه ﺗﺤﮑﯿﻢ ﺑﺰرگ ﻣﺎﻟﮑﯽ و ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ارﺑـﺎب -رﻋـﯿـﺘـﯽ
ﺑﻪوﺳﯿﻠﻪ ﺗﺪوﯾﻦ ﯾﮏ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و اﯾﺠﺎد ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑـﻪ آنهـﺎ
ﺑﻮد .ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ ارﺿﯽ و ﮐﺸﺎورزی رﺿﺎ ﺷﺎه ،اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ  ۶٠درﺻـﺪ
دهﻘﺎﻧﺎن اﯾﺮان ﺣﺘﯽ ﯾﮏ وﺟﺐ زﻣﯿﻦ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ و  ٢٣درﺻﺪ ﮐﻤﺘﺮ از ﯾـﮏ
هﮑﺘﺎر ١٠ ،درﺻﺪ از ﯾﮏ ﺗﺎ ﺳﻪ هﮑﺘﺎر و ﻓﻘﻂ  ٧در ﺻﺪ ﺑـﯿـﺶ از ﺳـﻪ
هﮑﺘﺎر زﻣﯿﻦ داﺷﺘﻨﺪ۶ .
ﻣﺒﺎرزات ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺳﺘﻤﺪﯾﺪﮔﺎن و در رأس اﯾﻦ ﻣﺒﺎرزه ،ﻓﻌـﺎﻟـﯿـﺖ ﺣـﺰب
ﮐﻪ هﻤﺮاه ﺑﺎ روﺷﻨﻔﮑﺮان و دﯾﮕﺮ ﻣﻨﺘـﻘـﺪان ﻧـﻈـﺎم
ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ اﯾﺮان ﺑﻮد ً
ﻓﺌﻮداﻟﯽ اﯾﺮان ﮐﻪ ﻋﻤﻼ از دوران ﻗﺎﺟﺎرﯾﻪ آﻏﺎز ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﺑـﻪﺗـﺪرﯾـﺞ ﯾـﺦ
ﺳﮑﻮت و اﻃﺎﻋﺖ را ذوب ﮐﺮده و ﻣﺮدم را ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺣـﻖ
ﺧﻮﯾﺶ را ﻃﻠﺐ ﮐﻨﻨﺪ .رژﯾﻢهﺎی ﺳﺘﻢﺷﺎهﯽ ،درﺑﺎرﯾﺎن ،ﺗـﺎراجﮔـﺮان ،و
هﻤﭽﻨﯿﻦ اﺳﺘﻌﻤﺎر و ﮐﺎرﮔﺰاران و واﺑﺴﺘﮕـﺎﻧـﺶ ﺑـﻪاﻧـﺪازهای ﺧﺸـﻦ و
آﺷﮑﺎر ﺑﻬﺮهﮐﺸﯽ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﻤﯽﺷﺪ آن را ﻟﻤﺲ ﻧﮑﺮد و در ﺑﺮاﺑـﺮ آن
ﺑﻪﺧﺮوش درﻧﯿﺎﻣﺪ .در اﯾﻦ ارﺗﺒﺎط ،ﺑﺎ ﺳﺮﺑﻠﻨﺪی ﺗﻤﺎم ﻣﯽﺗﻮان ﮔـﻔـﺖ ﮐـﻪ
ﺟﻨﺒﺶ ﻣﺸﺮوﻃﯿﺖ اﯾﺮان در ﻣﯿﺎن هﻤﻪ ﺧﯿﺰشهﺎی ﻣﺮدﻣـﯽ آﺳـﯿـﺎ در
آﻏﺎز ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺘﻢ از ﺟﻬﺖ ﺧﺼﻠﺖ ﺧﻠﻘﯽ و داﻣـﻨـﻪ وﺳـﯿـﻊ آن ﺟـﺎی
ﺑﺮﺟﺴﺘﻪای دارد .اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺑﻮد ﺿﺪ ﻓﺌﻮداﻟﯽ و ﺿﺪ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ،اﮔـﺮﭼـﻪ
ﻟﯿﺒﺮالهﺎی ﺳﺎزﺷﮑﺎر ،ﻋﻨﺎﺻﺮ رادﯾﮑﺎل و دﻣﮑﺮات را ﺳﺮﮐﻮب ﮐـﺮدﻧـﺪ و
اﻧﻘﻼب را ﺑﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﻮاﺿﻊ ﻣﺠﺒﻮر ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ ،و درﻧﺘﯿﺠﻪ ،ﺑﺴﯿﺎری از
ﺧﻮاﺳﺖهﺎی دهﻘﺎﻧﺎن و ﺗﻬﯿﺪﺳﺘﺎن ﺷـﻬـﺮی ﮐـﻤـﺎﮐـﺎن ﺣـﻞﻧﺸـﺪه و
ﭘﺎﺳﺦ ﻣﺎﻧﺪﻧﺪ .اﮔﺮ ﺿﻌﻒهﺎی ﺟﺪی و ﭼﭗرویهﺎ در ﻧـﻬـﻀـﺖهـﺎی
ﺑﯽ ً
ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ هﻢزﻣﺎن ﯾﻌﻨﯽ ﻧﻬﻀﺖ ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﯽ و ﺳﭙﺲ ﻗﯿﺎم ﮐﻮﭼﮏ ﺧﺎن ﻧﺒـﻮد،
آﻧﮕﺎه ﮐﻠﻨﻞ ﻣﺤﻤﺪﺗﻘﯽ ﺧﺎن ﭘﺴـﯿـﺎن هـﻤـﺮاه ﺑـﺎ ﮐـﻤـﻮﻧـﯿـﺴـﺖهـﺎ و
دﻣﮑﺮاتهﺎی ﺗﻬﺮان و ﺷﻬﺮهﺎی دﯾﮕﺮ و دﯾﮕﺮ ﻋـﻨـﺼـﺮهـﺎی ﻣـﺘـﺮﻗـﯽ،
ﺟﺒﻬﻪای وﺳﯿﻊ و واﺣﺪ ﺑﺎ هﺪفهﺎﯾﯽ روﺷﻦ و ﻣﺸﺨﺺ و ﺗﺤﻘﻖﭘﺬﯾﺮ در
ﺷﺮاﯾﻂ روز ﮐﺸﻮر ﺑﻪوﺟﻮد ﻣﯽآوردﻧﺪ .هﯿﭻ ﻧﯿﺮوی اﺳﺘﻌﻤﺎری و ارﺗﺠﺎﻋـﯽ
ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ در ﻗﺒﺎل اﯾﻦ ﻧﯿﺮوی ﻋﻈﯿﻢ اﺟﺘـﻤـﺎﻋـﯽ ﭘـﺎﯾـﺪاری ﮐـﻨـﻨـﺪ.
ﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖهﺎ از هﻤﺎن آﻏﺎز ﺑﺮ ٔ
ﭘﺎﯾﻪ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ زﺣﻤﺘـﮑـﺸـﺎن
ٔ
روﺳﺘﺎهﺎ و در زﻣﯿﻨﻪ اﻟﻐﺎی ﺑﻬﺮهﮐﺸـﯽ از آﻧـﺎن ﺑـﻪوﺳـﯿـﻠـﻪ ﻣـﻼﮐـﺎن،
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداران ،ﻃﺒﻘﺎت ﺣﺎﮐﻢ ،و اﺳﺘﻌﻤﺎرﮔﺮان ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﺑﺎهﻤﻪ اﯾﻦهﺎ ،ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ اﯾﺮان در زﻣﯿﻨﻪ ﮐﺎر ﻣﯿـﺎن دهـﻘـﺎﻧـﺎن
ﮐﺸﻮر ،از آنﭼﻨﺎن ﺗﻮﻓﯿﻘﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﮕﺮدﯾﺪ .ﺣﺰب در زﻣـﯿـﻨـﻪ ﮐـﺎر در
ﻣﯿﺎن ﺣﺰبهﺎ و ﺳـﺎزﻣـﺎنهـﺎی دﯾـﮕـﺮ ،در ﻣـﯿـﺎن روﺷـﻨـﻔـﮑـﺮان و
داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ،در ﻣﯿﺎن زﻧﺎن و ﺑﻪوﯾﮋه در ﻣﯿﺎن ﮐﺎرﮔﺮان ،ﺑﺎ وﺟـﻮد هـﻤـﻪ
دﺷﻮاریهﺎ ،ﺑﻪ ﻧﺘﺎﯾﺠﯽ درﺧﺸﺎن دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺖ .رﻓﯿﻖ ﮐﺎﻣﺒﺨﺶ ﺑـﻪ اﯾـﻦ
ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿﺮی رﺳﯿﺪه و ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ" :ﺑﺎ وﺟﻮد دﺷﻮاریهﺎی ﺑﺴﯿﺎری ﮐـﻪ
ﮐﺎر در ﻣﯿﺎن دهﻘﺎﻧﺎن در ﺑﺮ داﺷﺖ ﺣﺰب ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪ در ﭘﺎرهای از ﻧـﻘـﺎط
آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ،ﮔﯿﻼن ،ﻣﺸﻬﺪ ،ﻗﺰوﯾﻦ ﻧﻘﺎط اﺗﮑﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﮐـﺎر در دهـﺎت
ﺗﺸﮑﯿﻞ دهﺪ ".ﺳﺎلهﺎ ﺑﻌﺪ رﻓﻘﺎﯾﯽ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺟﻤﻠﻪهﺎ اﻓﺰودﻧﺪ]ﺣﺰب ﻣﻮﻓـﻖ
ﺷﺪ[ "ﺑﺮای دهﻘﺎﻧﺎن ﻣﯿﺘﯿﻨﮓهﺎ و ﺟﻠﺴﺎت ﮔﻔﺘﮕﻮ در روﺳﺘﺎ ﺗﺸـﮑـﯿـﻞ

ٔ
وﯾﮋه ﻧﺎﻣﻪ ﯾﮑﺼﺪ ﺳﺎﻟﮕﯽ
دهﺪ و در روﺳﺘﺎهﺎی ﺑﺰرگ ﮐﺘﺎبﺧﺎﻧﻪ و ﻗﺮاﺋﺖ ﺧﺎﻧﻪ ﺗﺄﺳﯿﺲ ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ اﻣـﺮ
ﺑﻪوﯾﮋه در اردﺑﯿﻞ و ﺳﺮاب و روﺳﺘﺎهﺎی اﻃﺮاف ﺗﺒﺮﯾﺰ ﺑﯿﺶ از ﻧﻮاﺣﯽ دﯾـﮕـﺮ
اﯾﺮان ﺑﻮد۶ " .
ﯾﮑﯽ از ﻋﻠﺖهﺎی ﻋﻤﺪۀ ﻧﺎرﺳﺎﯾﯽ و ﺷـﮑـﺴـﺖ اﮐـﺜـﺮ ﻧـﻬـﻀـﺖهـﺎی
رهﺎﯾﯽﺑﺨﺶ در آن هﻨﮕﺎم ،ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﺗﻮﺟﻪ ﻻزم و ﻋﻤﯿﻖ رهﺒﺮان ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋـﻞ
ارﺿﯽ و دهﻘﺎﻧﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ ".اﻣﺎ اﯾـﻦ ﺑـﯽﺗـﻮﺟـﻬـﯽهـﺎ ،اﺷـﺘـﺒـﺎههـﺎ ،و
ﺧﻄﺎﮐﺎریهﺎی اﻧﻘﻼﺑﮕﺮان ،ﺳﺎزﻣﺎنهﺎ ،و ﺣﺰبهﺎی اﻧﻘﻼﺑﯽ آن روز ،ﻓﻘﻂ
ﯾﮑﯽ از رﺷﺘﻪ ﻋﻠﺖهﺎی ﻧﺎﮐﺎﻣﯽهﺎ و ﺷﮑﺴﺖهﺎ اﺳﺖ .ﻋﻠﺖهﺎی دﯾـﮕـﺮ را
ﻗﺒﻞ از هﻤﻪ در وﺟﻮد و ﻧﻔﻮذ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن در ﮐﺸﻮر ،ﻧﻈﺎم دوﻟﺘـﯽ
و ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ ﻓﺎﺳﺪ ،ﺟﺒﺎر ،و ﮐﯿﻨﻪﺗﻮز اﯾﺮان ،ﻗـﺪرت ﺳـﻠـﻄـﻪﮔـﺮی
ﻓﺌﻮدالهﺎ و ﺣﮑﺎم ﻣﺤﻠﯽ دﺳﺖﻧﺸﺎﻧﺪه اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ و ﺑﺎﻷﺧﺮه ﺗﻨﮓﻧﻈﺮیهﺎ
ٔ
ﻃﺒﻘـﻪ ﮐـﺎرﮔـﺮ
و ﮐﺎرﺷﮑﻨﯽهﺎ و ﻣﺨﺎﻟﻔﺖهﺎی ﺑﻮرژوازی ﺑﺰرگ اﯾﺮان و ﻧﺒﻮد
ﻣﺘﺤﺪ و ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺟﺴﺘﺠﻮ ﮐﺮد٧ .
ﺧﺎﻧﻢ ﺳﻮﻟﻤﺎز ﺗﻮﺣﯿﺪی ،ﭘﮋوهﺸﮕﺮ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،اﯾﻦ ﻧﺎﮐﺎﻣﯽ ﻧﺴـﺒـﯽ ﺣـﺰب
ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ اﯾﺮان را از زاوﯾﻪای دﯾﮕﺮ و ﻣﻮﺷﮑﺎﻓﺎﻧﻪﺗﺮ ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐـﻪ
دﻗﺖ در آن آﻣﻮزﻧﺪه اﺳﺖ .او ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ" :ﺑﺎ ﺟﻤﻊﺑﻨﺪی ﻣﻄﺎﻟﺐ ارﮔـﺎنهـﺎی
ﻣﺮﮐﺰی ﺣﺰﺑﯽ درﺑﺎرۀ ﻣﺴﺌﻠﻪ ارﺿﯽ و ﺟﻨﺒﺶ دهﻘﺎﻧﯽ ﻣـﯽﺗـﻮان ﻧـﺘـﯿـﺠـﻪ
ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ارﮔﺎنهﺎی ﺣﺰﺑﯽ در ﻣﻮرد ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺗﻮدههﺎی وﺳﯿﻊ دهـﻘـﺎﻧـﺎن
ﺷﯿﻮههﺎی ﻣﺸﺨﺺ ﮐﺎر در روﺳﺘﺎ را ﻧﺸﺎن ﻧﻤﯽدادﻧﺪ و ﻣﺴﺌﻠﻪ ﭘﯿﻮﻧـﺪهـﺎی
ﺟﻨﺒﺶ ﮐﺎرﮔﺮی و دهﻘﺎﻧﯽ را ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻤﯽﮐﺮدﻧﺪ .ارﮔﺎنهﺎی ﺣﺰﺑﯽ ﺿـﻤـﻦ
ﻃﺮح ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺣﻮزههﺎی ﺣﺰﺑﯽ در روﺳﺘﺎ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺗﻬﯿـﺪﺳـﺖ
دهﻘﺎﻧﺎن ﺑﯽزﻣﯿﻦ را ﺑﻪﺧﻮد ﺟﻠﺐ ﮐﻨﺪ و ﺿﻤﻦ اﺷﺎره ﺳﻄﺤﯽ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ
روﺳﺘﺎهﺎی اﯾﺮان ﺑﻪوﯾﮋه روﺳﺘﺎهﺎی ﺑﻪاﺻﻄﻼح ارﺑﺎﺑﯽ ﺳﺮوﮐﺎر داﺷـﺘـﻪاﻧـﺪ
ﻣﯽداﻧﻨﺪ ﮐﻪ ورود ﺑﻪ دژ روﺳﺘﺎ ﺑﺴﯿﺎر دﺷﻮار ﺑﻮد .اﯾﻦ دﺷﻮاری را ﺗﻨﻬﺎ ﻧﺒـﺎﯾـﺪ
ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﮔﺮﻓﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﺒﻮد وﺳﯿﻠﻪ ﻧﻘﻠﯿﻪ ،ﺑـﺎزﺧـﻮاﺳـﺖ ﻣـﺒـﺎﺷـﺮ ،و ﯾـﻮرش
ﺳﮓهﺎ .ﺑﺮﺗﺮ از اﯾﻦهﺎ دﺷﻮاری ﺑﺮﻗﺮار ﮐﺮدن ﭘﯿﻮﻧﺪی رﻓﯿﻘﺎﻧـﻪ ﺑـﺎ ﻣـﺮدﻣـﯽ
ﺑﻪﺷﺪت ﻋﻘﺐ ﻧﮕﻬﺪاﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﻣﮕﺮ ﻣﺮدﻣﯽ ﮐﻪ ﺧﻮد را از روﺳﺘﺎ ﮐﻨـﺪه
ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﮐﻪ در آن ﺻﻮرت دﯾﮕﺮ دهﻘﺎن روﺳﺘﺎﯾﯽ ﺷﻤﺮده ﻧﻤﯽﺷﺪﻧﺪ.
ﺑﻪ ﺗﺸﮑﻞ اﺗﺤﺎدﯾﻪهﺎی دهﻘﺎﻧـﯽ ﻧـﺘـﻮاﻧﺴـﺘـﻨـﺪ درﺑـﺎرۀ ﻧـﺤـﻮۀ اﯾـﺠـﺎد
اﺗﺤﺎدﯾﻪهﺎی دهﻘﺎﻧﯽ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ آنهﺎ و ﺑﺮﻗﺮاری ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺗﻨﮕﺎﺗﻨﮓ ﮐﺎرﮔﺮان و
دهﻘﺎﻧﺎن ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدهﺎی ﻣﺸﺨﺺ اراﺋﻪ ﮐﻨﻨﺪ و ﺷﻌﺎرهﺎی ﻣﺮﺣﻠﻪای ﺟﻨﺒـﺶ
دهﻘﺎﻧﯽ را ﭘﯿﺶ ﮐﺸﻨﺪ ... .در ﺟﻨﺒﺶ دهﻘﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻧﯿﻤﮥ دوم دهـﮥ ١٩٢٠
اﯾﺮان را ﻓﺮاﮔﺮﻓﺖ ،ﻣﺒﺎرزات ﻣﺮدم روﺳﺘﺎ ﺑﺎ ﻗﯿﺎم ﻗﺒﺎﯾﻠﯽ ﺗﻮأم ﺷـﺪه ﺑـﻮد ﮐـﻪ
ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ وﺿﻊ آنهﺎ را ﺟﺰﺋﯽ از ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﻠﯽ داﻧﺴﺘﻨﺪ٨ ".
ﭘﯿﺪاﯾﺶ اﻧﺪﯾﺸﻪهﺎ ﺧﻮد ﻣﺤﺼﻮل ﺷﺮاﯾﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻮد .در هـﻤـﺎن اﯾـﺎم
دهﻘﺎﻧﺎن اﯾﺮان ﮐﻪ از ﺳﺘﻢ و ﺑﻬﺮهﮐﺸﯽ ﻣﻼکهﺎ ﺟﺎن ﺑﻪ ﻟﺒـﺸـﺎن رﺳـﯿـﺪه
ﺑﻮد ،از ﻣﻈﺎهﺮ ﺗﺤﻮل ﺑﻬﺮه ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﻧﺒﺮدﻧﺪ .ﻓﻘﺮ و ﺗﻬﯿـﺪﺳـﺘـﯽ دهـﻘـﺎﻧـﺎن،
ورﺷﮑﺴﺘﮕﯽ ﭘﯿﺸﻪوران و ﺗﺠﺎر ﺧﺮدهﭘﺎ ﺳﺒﺐ اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر ﮔـﺮدﯾـﺪ و
اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﺎرﮔﺮان روزﻣﺰد ﺑـﻪﻧـﺤـﻮی وﺳـﯿـﻊﺗـﺮ رواج ﯾـﺎﻓـﺖ .روزﻧـﺎﻣـﻪ
اﻃﻼﻋﺎت ١٣ ،ﺗﯿﺮﻣﺎه  ،١٣۵٣در ﺳﺮﻣﻘﺎﻟﻪاش زﯾﺮ ﻋﻨﻮان" :ﻗﯿﺎﻓﻪ ﻏﻢاﻧﮕﯿﺰ
دهﺎت در اﯾﺮان" ،ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ" :در ﻏﺎﻟﺐ روﺳﺘﺎهﺎ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺧﺎﻧﻪهﺎ ،ﮐﻮﭼﻪهـﺎ،
ﻣﺰارع هﻤﺎنﮔﻮﻧﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺻﺪ ﺳﺎل ٢٠٠ ،ﺳﺎل ۵٠٠ ،ﺳـﺎل ﭘـﯿـﺶ ﺑـﻮده
اﺳﺖ ،ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﻔﺎوت ﮐﻪ ﮔﺎهﯽ از ﻣﯿﺎن ﮐﻮﭼﻪهـﺎی ﮐـﺞوﻣـﻌـﻮج ﺧـﺎﮐـﯽ،
اﺗﻮﻣﺒﯿﻠﯽ ﻣﯽﮔﺬرد و ﺑﻮق ﮐﺮﮐﻨﻨﺪهاش ﺳﮑﻮت ﻏﻢاﻧﮕﯿﺰ روﺳﺘﺎهﺎ را درهـﻢ
ﻣﯽﺷﮑﻨﺪ" .
ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪ ارﺿﯽ در ﮐﺸﻮر ﺑﻪﺳﻮد دهﻘﺎﻧﺎن ،ﺑﻪﺳـﻮد ﮐﺸـﺎورزی
ٔ
هﺴﺘـﻪ
ﻣﮑﺎﻧﯿﺰه ﺑﺰرگ و ﺣﺎﺻﻞ ﺑﺨﺶ در ﺳﻄﺢ اﻣﺮوزی ﺟﻬﺎن ،ﺣﻞ ﻧﺸﻮد
ﻣﺮﮐﺰی ﺗﮑﺎﻣﻞ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺎ و وارﺳﺘﻦ آن از ﭘﺎﺑﻨﺪهﺎی ﻗـﺮونوﺳـﻄـﺎﯾـﯽ رهـﺎ
ﻧﺨﻮاهﺪ ﺷﺪ .ﮐﺎر  ۵٠ﺳﺎل ﺳﻠﺴﻠﻪ ﭘﻬﻠـﻮی و اداﻣـﻪ آن از ﺳـﻮی رژﯾـﻢ
ﺟﻤﻬﻮری اﺳـﻼﻣـﯽ در  ۴١ﺳـﺎل
اداﻣﻪ در ﺻﻔﺤﻪ ٣۶

٣١

دوﺷﻨﺒﻪ  ١۶ﺗﯿﺮ ١٣٩٩

ﯾﺎدی از ﺷﻤﺎری از ﭘﯿﺸﮕﺎﻣﺎن و
ﭼﻬﺮه هﺎی ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﺟﻨﺒﺶ
ﺳﻮﺳﯿﺎل دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ اﻧﻘﻼﺑﯽ و
ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ اﯾﺮان
ﺣﯿﺪرﺧﺎن ﻋﻤﻮاوﻏﻠﯽ؛
ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻧﺎﻣﺪار اﻧﻘﻼب
ﻣﺸﺮوﻃﻪ ،از ﺑﻨﯿﺎد ﮔﺬاران
و دﺑﯿﺮﮐﻞ ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ
اﯾﺮان
ﺣﯿﺪرﺧﺎن ﻋﻤﻮاوﻏﻠﯽ -ﺣﯿﺪر ﺗـﺎری
وردی اﻓﺸــﺎر  -ﺑــﻪ ﺳــﺎل ١٢۵٩
ﺧﻮرﺷﯿﺪی در ﺷﻬﺮ اروﻣﯿـﻪ)ﻣـﻄـﺎﺑـﻖ
ﺑﺮﺧﯽ از اﺳﻨﺎد ﻣﺤﻞ ﺗﻮﻟﺪ ﺣـﯿـﺪرﺧـﺎن
ﺷﻬﺮ ﺷﺎﭘﻮر-ﺳﻠﻤﺎس ﮐﻨﻮﻧـﯽ اﺳـﺖ(
ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪ .هﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ  ۶ﺳـﺎﻟـﻪ ﺑـﻮد
هﻤﺮاه ﺧﺎﻧﻮاده رهﺴﭙﺎر ﻗﻔﻘﺎز ﮔـﺮدﯾـﺪ.
ﭘﺲ از ﻣﺪﺗﯽ ﺧﺎﻧﻮاده او ﺳﺎﮐﻦ ﺷـﻬـﺮ
اﻟﮑﺴﺎﻧﺪر وﭘﻞ در ارﻣﻨﺴﺘﺎن ﺷﺪﻧﺪ .در
 ٨ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺑﻪ ﻣﺪرﺳﻪ رﻓﺖ و ﺳﭙﺲ در داﻧﺸﮑﺪه ﻓﻨﯽ ﺗﻔﻠﯿﺲ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ داﻧﺸﮑﺪه
ﻓﻨﯽ در ﺗﻤﺎم ﻗﻔﻘﺎز ﺑﻮد ﺗﺤﺼﯿﻼت ﺧﻮد را در رﺷﺘﻪ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺑﺮق ﺑﻪ ﭘـﺎﯾـﺎن
ﺑﺮد .در ﺗﻔﻠﯿﺲ ﺑﺎ اﻧﺪﯾﺸﻪ هﺎی ﻧﻮ آﺷﻨﺎ ﺷﺪ؛ ﭘﺲ از آن ﺑﻪ ﺑـﺎﮐـﻮ رﻓـﺖ و در
هﻤﯿﻦ دوره ﺑﻪ ﺣﺰب اﺟﺘﻤﺎﻋﯿﻮن ﻋﺎﻣﯿﻮن ﺑﻪ رهﺒﺮی ﻧﺮﯾﻤﺎن ﻧﺮﯾﻤﺎﻧﻒ ﭘﯿﻮﺳـﺖ
و ﺑﻪ ﻋﻀﻮﯾﺖ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻣﺮﮐﺰی اﯾﻦ ﺣﺰب درآﻣﺪ.
ﺣﯿﺪرﺧﺎن در ﺑﺎزﮔﺸﺖ از ﻗﻔﻘﺎز ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻬﻨـﺪس ﺑـﺮق راهـﯽ ﻣﺸـﻬـﺪ
ﮔﺮدﯾﺪ .ﺣﯿﺪرﺧﺎن در ﻣﺸﻬﺪ ﺑﻪ ﻧﺸﺮ اﻓﮑﺎر ﺣﺰب اﺟﺘﻤﺎﻋﯿﻮن ﻋﺎﻣﯿﻮن ﭘـﺮداﺧـﺖ
و ﺑﺎ آزادیﺧﻮاهﺎن آن دﯾﺎر هﻤﭽﻮن ﻣﻠﮏ اﻟﺸﻌﺮای ﺑﻬﺎر ارﺗﺒﺎط و هـﻤـﮑـﺎری
داﺷﺖ .او ﭘﺲ از ﻣﺸﻬﺪ ﺑﻪ ﺗﻬﺮان رﻓﺖ .در ﺗﻬﺮان ﻋﺪه ای از اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﻣﺘـﺮﻗـﯽ
و اﻧﻘﻼﺑﯽ را ﺑﻪ ﺣﻮزه هﺎی ﺣﺰﺑﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯿﻮن ﻋﺎﻣﯿﻮن وارد ﻧﻤﻮد و در ﺳـﺎﯾـﺮ
ﺷﻬﺮهﺎ ﺑﻪ اﯾﺠﺎد ﺣﻮزه هﺎ و ﺳﺎزﻣﺎن هﺎی ﻣﺨﻔﯽ واﺑﺴﺘﻪ ﺑـﻪ اﺟـﺘـﻤـﺎﻋـﯿـﻮن
ﻋﺎﻣﯿﻮن ﻣﺒﺎدرت ورزﯾﺪ .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﺣﻮزه ﻣﺨﻔﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯿﻮن
ﻋﺎﻣﯿﻮن ﺗﻬﺮان ﺑﻪ رهﺒﺮی ﺣﯿﺪرﺧﺎن اﺷﺎره ﮐﺮد .ﺣﯿﺪر ﺧﺎن هﻤﭽﻨﯿﻦ راﺑـﻄـﻪ
ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺑﺎ ﻣﺮﮐﺰ ﻏﯿﺒﯽ ﺗﺒﺮﯾﺰ و ﻣـﺮﮐـﺰ ﻏـﯿـﺒـﯽ رﺷـﺖ داﺷـﺖ .ﺣـﺰب
اﺟﺘﻤﺎﻋﯿﻮن ﻋﺎﻣﯿﻮن در ﺳﺎلهﺎی اﻧﻘﻼب ﻣﺸﺮوﻃﯿﺖ ،ﺧﺪﻣﺎت اﻧﮑﺎر ﻧﺎﭘﺬﯾﺮی
اﻧﺠﺎم داد .ﻧﻘﺶ ﺣﯿﺪرﺧﺎن در اﯾﻦ اﻧﻘﻼب ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﺑـﻮد .ﺑـﻮﯾـﮋه در
دوران دﻓﺎع ﺗﺒﺮﯾﺰ او در ﮐﻨﺎر ﻋﻠﯽ ﻣﯿﺴﻮ ،ﺳﺘﺎرﺧـﺎن و ﺑـﺎﻗـﺮ ﺧـﺎن از زﻣـﺮه
ﭘﯿﺸﻮاﯾﺎن ﺳﺘﺮگ اﻧﻘﻼب ﻣﺸﺮوﻃﯿﺖ اﺳﺖ .ﺳﺘﺎرﺧﺎن ﮐﻪ دﺳﺘﻪ هﺎی ﻣﺴـﻠـﺢ
ﺗﺤﺖ رهﺒﺮی ﺣﯿﺪرﻋﻤﻮاوﻏﻠﯽ را هﻤﻮاره در روزهﺎی ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺗﺒﺮﯾـﺰ در ﮐـﻨـﺎر
ﺧﻮد داﺷﺖ هﻤﯿﺸﻪ ﻣﯽ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ" :ﺣﺮف هﻤﺎن اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﺣـﯿـﺪر ﺧـﺎن
ﺑﮕﻮﯾﺪ".
ﺑﺎ ﻧﺎﮐﺎﻣﯽ و ﺷﮑﺴﺖ اﻧﻘﻼب ﻣﺸﺮوﻃﯿﺖ ﺣﯿﺪرﺧﺎن ﻧﯿﺰ ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ ﻣﻬـﺎﺟـﺮت
ﺷﺪ .ﺑﻪ ﺑﻐﺪا ،اﺳﺘﺎﻧﺒﻮل و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ اروﭘﺎ ﻣﺴﺎﻓﺮت ﮐﺮد .هﻨﮕﺎم اﻗﺎﻣﺖ در اروﭘﺎ

ٔ
وﯾﮋه ﻧﺎﻣﻪ ﯾﮑﺼﺪ ﺳﺎﻟﮕﯽ
ﺣﯿﺪرﺧﺎن در ﺟﻠﺐ اﻓﮑﺎر ﻋـﻤـﻮﻣـﯽ آزادﯾـﺨـﻮاهـﺎن اروﭘـﺎ ﺑـﺮای
ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از اﻧﻘﻼﺑﯿﻮن اﯾﺮان ﮐﻮﺷﺶ ﺑﺴـﯿـﺎر اﻧـﺠـﺎم داد .او در
اﻓﺸﺎی ﻗﺮارداد اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﺑﺎ روﺳﯿﻪ ﺗﺰاری درﺑﺎره ﺗـﻘـﺴـﯿـﻢ اﯾـﺮان
ﺳﻬﻤﯽ ﻣﻬﻢ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .در اﺛﺮ ﻣﺒﺎرزه ﺧﺴـﺘـﮕـﯽ ﻧـﺎﭘـﺬﯾـﺮ او و
ﯾﺎراﻧﺶ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﭘﺮاک ﺣﺰب ﺑﻠﺸﻮﯾﮏ ﺑﻪ رهﺒﺮی ﻟﻨﯿـﻦ در ﺳـﺎل
١٩١٢ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪ هﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﺎ ﻣﺮدم اﯾﺮان را ﺻﺎدر ﮐـﺮد .در اﯾـﻦ
ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪ آﻣﺪه ﺑﻮد":ﺣﺰب ﺳﻮﺳﯿﺎل دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﮐﺎرﮔﺮی روﺳﯿﻪ ﻋﻠﯿﻪ
روﺳﯿﻪ ﺗﺰاری ﮐﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاهﺪ ﺑﺎ اﻋﻤﺎل ﺑﺮﺑﺮ ﻣﻨﺸﺎﻧﻪ ﺧـﻮد آزادی را
در اﯾﺮان ﺧﻔﻪ ﮐﻨﺪ اﻋﺘﺮاض ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ .ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ هﻤﺪردی ﮐـﺎﻣـﻞ
ﺧﻮد را ﺑﺎ ﻣﺒﺎرزه ﺧﻠﻖ اﯾﺮان از آن ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺎ ﻣﺒﺎرزه ﺣﺰب ﺳـﻮﺳـﯿـﺎل
دﻣﻮﮐﺮات اﯾﺮان ]اﺟﺘﻤﺎﻋﯿﻮن ﻋﺎﻣﯿﻮن[ ﮐﻪ در ﻧﺒﺮد ﻋﻠﯿﻪ ﺳﺘﻤﮑﺎری
ﺗﺰاری ،آن هﻤﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ داده اﺳﺖ اﺑﺮاز ﻣﯽ دارد".
ﺣﯿﺪرﺧﺎن ﻋﻤﻮاوﻏﻠﯽ در ﺳﺎل ١٩١٩ﺑﻪ دﻋﻮت ﻟﻨـﯿـﻦ از ﻃـﺮف
)ﺣﺰب ﻋﺪاﻟﺖ( در ﺗﺸﮑﯿﻞ اوﻟﯿﻦ ﮐﻨـﮕـﺮه ﺑـﯿـﻦ اﻟـﻤـﻠـﻠـﯽ ﺳـﻮم
ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ ﺑﻪ ﭘﻄﺮوﮔﺮاد دﻋﻮت ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺑﻌﺪا ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ اﯾـﺮان
در هﯿﺌﺖ اﺟﺮاﺋﯿﻪ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺳﻮم )ﮐﻤﯿﻨﺘﺮن( اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽ ﮔـﺮدد.
در ﺟﺮﯾﺎن ﺗﺸﮑﯿﻞ اوﻟﯿﻦ ﮐﻨﮕﺮه ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ اﯾـﺮان در ﺑـﻨـﺪر
اﻧﺰﻟﯽ ﻧﻘﺶ ﻣﺆﺛﺮ داﺷﺖ و در اوﻟﯿﻦ ﮐﻨﮕﺮه ﺧـﻠـﻖهـﺎی ﺷـﺮق در
 ١٣٣٨ﻗﻤﺮی ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ اﯾﺮان را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه داﺷـﺖ.
ﭼﻨﺪی ﺑﻌﺪ از ﮐﻨﮕﺮه اﻧﺰﻟﯽ ﺑﻪ دﺑﯿﺮ ﮐﻠﯽ ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿـﺴـﯿـﺖ اﯾـﺮان
ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ﺷﺪ .در هﻤﯿﻦ دوره ﺳﻨﺪی ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »ﺗﺰهﺎﯾـﯽ ﭘـﯿـﺮاﻣـﻮن
وﺿﻌﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ-اﻗﺘﺼﺎدی اﯾﺮان و ﺗﺎﮐﺘﯿﮏ ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧـﯿـﺴـﺖ
اﯾﺮان« ﺗﻮﺳﻂ رهﺒﺮی وﻗﺖ ﺣﺰب ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﺪ .اﯾـﻦ ﺳـﻨـﺪ ﮐـﻪ ﺑـﻪ
ٔ
وﻇﯿﻔﻪ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖهﺎی اﯾﺮان در آن
ﺗﺰهﺎی ﺣﯿﺪرﺧﺎن ﺷﻬﺮت ﯾﺎﻓﺘﻪ
ٔ
دوره ﻣﺸﺨﺺ ﺗﺎرﯾﺨﯽ را در ﭼﺎرﭼﻮب هﻤﮑـﺎری و اﺗـﺤـﺎدﻋـﻤـﻞ
ٔ
»هﻤﻪ ﻃﺒﻘﺎت از ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﺑﻮرژوازی ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﺮای ﻣـﺒـﺎرزه
ﻋﻠﯿﻪ ﻗﺎﺟﺎرﯾﻪ و اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺖهﺎی ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ« ﺗﻌﯿﯿﻦ و ﯾﺎدآوری ﻣﯽﮐﺮد
ﮐﻪ »ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ اﯾﺮان )ﻋﺪاﻟﺖ( ﺧﻮاهﺎن ّ آن اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﺑـﺎ
رهﺒﺮان ﺳﺮﺷﻨﺎس ﺟﻨﺒـﺶ آزادیﺑـﺨـﺶ ﻣـﻠـﯽ ﻣـﺎﻧـﻨـﺪ ﻣـﯿـﺮزا
ﮐﻮﭼﮏﺧﺎن و اﻣﺜﺎل او هﻤﮑﺎری ﮐﻨﺪ «.ﻣﻄﺎﺑﻖ اﯾﻦ ﺗﺰهﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
رهﺒﺮ ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ اﯾﺮان راهﯽ ﮔﯿﻼن ﺷﺪ .ﺣﻀـﻮرﺣـﯿـﺪرﺧـﺎن
ﻋﻤﻮاﻏﻠﯽ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از رهﺒﺮان اﻧﻘﻼب ﻣﺸﺮوﻃﯿﺖ ﺑﻮد ،در ﺟـﻨـﺒـﺶ
ﮔﯿﻼن ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺎدﻣﺎﻧﯽ و ﻗﻮت ﻗﻠﺐ آزادﯾـﺨـﻮاهـﺎن و اﻋـﺘـﻼی
ﺟﻤﻬﻮری ﺷﻮراﯾﯽ ﮔﯿﻼن ﮔﺮدﯾﺪ .اﻣﺎ ارﺗﺠﺎع و اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ﻧﮕﺮان از
اﺗﺤﺎد ﺗﺮﻗﯽ ﺧﻮاهﺎن و اﻧﻘﻼﺑﯿﻮن اﯾﺮان ﺑﺎ اﯾﺠﺎد دﺷﻤﻨﯽ و ﺗـﻔـﺮﻗـﻪ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﻗﺘﻞ رﺳﺎﻧﺪن ﺣﯿﺪرﺧﺎن را ﺗﺪارک دﯾﺪه و ﺳﭙـﺲ ﻋـﻤـﻠـﯽ
ﻧﻤﻮدﻧﺪ .ﺣﯿﺪر ﺧﺎن در ﺳﻦ  ۴٢ﺳﺎﻟﮕﯽ درﺟﺮﯾﺎن ﺗﻮﻃـﺌـﻪ ای ﮐـﻪ
ﺗﻮﺳﻂ ارﺗﺠﺎع ﻣﺤﻠﯽ و اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾـﺰی ﺷـﺪه
ﺑﻮد ﺑﺎ ﯾﮏ ﮐﻮدﺗﺎ در درون ﺟﻤﻬﻮری ﺷﻮراﯾﯽ ﮔﯿﻼن دﺳـﺘـﮕـﯿـﺮ و
ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪ .ﭘﺲ از اﯾﻦ ﺟﻨﺎﯾﺖ ،واﭘﺴﮕﺮاﯾﺎن ﺑﻪ رﺷﺖ ﺣﻤﻠﻪ ور ﺷﺪه؛
دﻓﺘﺮ و ﻣﺤﻞ دﺑﯿﺮ ﺧﺎﻧﻪ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻣـﺮﮐـﺰی ﺣـﺰب ﮐـﻤـﻮﻧـﯿـﺴـﺖ را
ﺳﻮزاﻧﺪﻧﺪ ،اﻣﻮال آن را ﻏﺎرت و ﻋﺪه ای از ﮐﺎدر هـﺎ و رزﻣـﻨـﺪﮔـﺎن
ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ اﯾﺮان از ﺟﻤﻠﻪ رﻓﻘﺎ ﻧﺼﺮاﻟﻠﻪ ﺷﯿﺦزاده ﻋﻀﻮﮐﻤﯿﺘـﻪ
ﻣﺮﮐﺰی و ﻣﺴﻮل ﮐﻤﯿﺘﻪ اﯾﺎﻟﺘﯽ ﮔﯿﻼن و اﮐـﺒـﺮ ارﺑـﺎب زاده ﮐـﺎدر
ﺟﻮان ﺣﺰب را ﻧﯿﺰ ﭘﺲ از ﺷﮑﻨﺠﻪ ﺑﻘﺘﻞ رﺳﺎﻧﺪﻧﺪ .ﺑﺎ اﯾـﻦ ﺗـﻮﻃـﺌـﻪ
ﺧﻮﻧﯿﻦ ﭼﻨﺪی ﺑﻌﺪ ﯾﻌﻨﯽ اواﺧﺮ ﺳـﺎل  ١٩٢١ارﺗـﺶ ﺷـﺎه ﺗـﺤـﺖ
ﻓﺮﻣﺎﻧﺪهﯽ رﺿﺎ ﺧﺎن وارد رﺷﺖ ﮔﺮدﯾﺪ و ﺟﻤﻬﻮری ﺷﻮراﯾﯽ ﮔﯿـﻼن
در ﺧﻮن ﺑﻪ ﺷﮑﺴﺖ ﮐﺸﺎﻧﺪه ﺷﺪ.
اداﻣﻪ در ﺻﻔﺤﻪ ٣٢

٣٢

ٔ
وﯾﮋه ﻧﺎﻣﻪ ﯾﮑﺼﺪ ﺳﺎﻟﮕﯽ

دوﺷﻨﺒﻪ  ١۶ﺗﯿﺮ ١٣٩٩

اداﻣﮥ ﯾﺎدی از ﺷﻤﺎری از ﭘﯿﺸﮕﺎﻣﺎن
ﺣﯿﺪر ﺧﺎن ﻋﻤﻮاوﻏﻠﯽ ،ﻋﺎرف ﻗﺰوﯾﻨﯽ و ﺗﺼﻨﯿﻒ »از ﺧـﻮن
ﺟﻮاﻧﺎن وﻃﻦ ﻻﻟﻪ دﻣﯿﺪه«
ﭘﺲ از ﺷﮑﺴﺖ اﻧﻘﻼب ﻣﺸﺮوﻃﻪ و ﺗﺼﺮف ﻗﺪرت ﺗﻮﺳﻂ ﻧﻤـﺎﯾـﻨـﺪﮔـﺎن
ﺑﻮرژوا  -ﻣﻼک؛ دوﻟﺖ ﻧﻮ ﭘﺪﯾﺪ اﻗﺪام ﺑﻪ ﺗﺼـﻔـﯿـﻪ ﮐـﺎﻣـﻞ اﻧـﻘـﻼﺑـﯿـﻮن
ﻣﺸﺮوﻃﻪ ﺧﻮاه ﺑﻮﯾﮋه ﻣﺒﺎرزان اﺟـﺘـﻤـﺎﻋـﯿـﻮن ﻋـﺎﻣـﯿـﻮن ﮐـﺮد .رﺷـﺘـﻪ
رﺧﺪادهﺎﯾﯽ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﺒﻌﯿﺪ و ﻣﻬﺎﺟﺮت اﻧﻘﻼﺑﯿﻮن از ﺟﻤﻠـﻪ ﺣـﯿـﺪرﺧـﺎن
ﻋﻤﻮاوﻏﻠﯽ از اﯾﺮان ﮔﺮدﯾﺪ .ﺣﯿﺪر ﺧﺎن دوره ای ﮐﻮﺗﺎه از اﯾﻦ ﻣﻬﺎﺟﺮت را
در ﺷﻬﺮ ﺑﻐﺪاد ﮔﺬراﻧﺪ .در ﺑﻐﺪاد ﻋﺎرف ﻗﺰوﯾﻨﯽ ﻣﺪﺗﯽ ﺑﺎ ﺣﯿﺪرﺧﺎن زﻧﺪﮔـﯽ
و هﻤﺮاهﯽ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺣﺎﺻﻞ آن دوﺳﺘﯽ و ﺗﺎﺛﯿﺮ ژرف ﺑﺮ روﺣﯿﻪ و ﺷﺨﺼﯿﺖ
ﻋﺎرف ﺑﻮد .ﻋﺎرف ﻗﺰوﯾﻨﯽ ﭘﺲ از ﺟﺎن ﺑﺎﺧﺘﻦ ﻋﻤـﻮاوﻏـﻠـﯽ در ﮔـﯿـﻼن
ﺗﺼﻨﯿﻒ »از ﺧﻮن ﺟﻮاﻧﺎن وﻃﻦ ﻻﻟﻪ دﻣﯿﺪه« را ﺑﻪ ﺧﺎﻃـﺮه ﺗـﺎﺑـﻨـﺎک او
ﺗﻘﺪﯾﻢ ﮐﺮد.
»هﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻋﻤﻮاوﻏﻠﯽ در ﺑﻐﺪاد ﺑﻮده ،ﮔﺬار ﻋﺎرف ﻗﺰوﯾﻨﯽ ﺑـﺪاﻧـﺠـﺎ
ﻣﯽ اﻓﺘﺪ و ﺑﻘﻮل ﺧﻮدش ﺣﯿﺪر ﺧﺎن ﻣﺘﺤﻤﻞ ﻣﺨﺎرج وی ﻣـﯽ ﺷـﻮد«.
ﻋﻤﻮاوﻏﻠﯽ ﺑﺎرهﺎ ﭘﺰﺷﮏ ﺑﺮ ﺳﺮ ﺑﺎﻟﯿﻦ وی ﻣﯽ آورد و »از هﯿﭽﮕﻮﻧﻪ ﯾﺎری
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻋﺎرف ،ﻣﻀﺎﯾﻘﻪ ﻧﻤﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ «.ﻋﺎرف هﻢ درﺑﺎره ﺗﺼﻨﯿﻒ ﻣﻌـﺮوف
ﺧﻮد)از ﺧﻮن ﺟﻮاﻧﺎن وﻃﻦ (...ﻣﺘﺬﮐﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ »ﺑﻮاﺳﻄﻪ ﻋﺸـﻘـﯽ
ﮐﻪ ﺣﯿﺪر ﺧﺎن ﺑﺪان داﺷﺖ ﻣﯿﻞ دارم اﯾﻦ ﺗﺼﻨﯿﻒ ﺑﯿﺎدﮔـﺎر آن ﻣـﺮﺣـﻮم
]ﺣﯿﺪر ﺧﺎن ﻋﻤﻮاوﻏﻠﯽ[ ﻃﺒﻊ ﮔﺮدد«.
ﻣﻨﺒﻊ :ﮐﺘﺎب ﺣﯿﺪر ﻋﻤﻮاوﻏﻠﯽ در ﮔﺬر از ﺗﻮﻓﺎن هﺎ-رﺋﯿﺲ ﻧﯿﺎ -ﺻﻔﺤﻪ
-٢٠۶ﭼﺎپ اول؛ اﻧﺘﺸﺎرت دﻧﯿﺎ  -ﻓﺮوردﯾﻦ ١٣۶٠

ﺳﯿﺮوس
ﺑﻬﺮام :از
ﺑﻨﯿﺎدﮔﺬاران
ﺣﺰب
ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ
اﯾﺮان

ﺳــﯿــﺮوس ﺑــﻬــﺮام
)ﻣـــﯿـــﺮزاﻣـــﺤـــﻤـــﺪ
آﺧــــﻮﻧــــﺪزاده( از
ﺑــﺮﺟﺴــﺘــﻪ ﺗــﺮﯾــﻦ
ﺑﻨﯿﺎدﮔﺬاران و رهﺒﺮان
ﺣﺰب ﮐـﻤـﻮﻧـﯿـﺴـﺖ
اﯾﺮان اﺳﺖ .او در ﺳﺎل  ١٨٨۵ﻣﯿﻼدی در ﺷﻬـﺮ ﻟـﻨـﮑـﺮان زاده ﺷـﺪ.
دوران ﺟﻮاﻧﯽ ﺧﻮد را در ﺗﺎﻟﺶ و ﺑﻨﺪر اﻧﺰﻟﯽ ﮔﺬراﻧﺪ .ﻣﺪﺗﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻋـﻨـﻮان
ﮐﺎرﮔﺮ ﺑﺎرﺑﺮ اﺳﮑﻠﻪ هﺎی ﺑﻨﺪر اﻧﺰﻟﯽ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﻮد .ﺳﯿﺮوس ﺑـﻬـﺮام
از ﻓﻌﺎﻻن اﺻﻠﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯿﻮن ﻋﺎﻣﯿﻮن -ﮔﺮوه هﻤﺖ و از ﻧـﺰدﯾـﮑـﺎن و
هﻤﻔﮑﺮان ﺣﯿﺪرﺧﺎن ﻋﻤﻮاوﻏﻠﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ آﻣﺪ .ﺑـﻌـﻼوه هـﻤـﺮاه ﺑـﺎ
اﺳﺪاﻟﻠﻪ ﻏﻔﺎرزاده و آوﺗﯿﺲ ﻣﯿﮑﺎﯾﯿﻠﯿﺎن )ﺳﻠﻄﺎن زاده( ﻋﻀـﻮ رهـﺒـﺮی
ﺣﺰب ﻋﺪاﻟﺖ ﺑﻮد .او در ﺗﺪارک و ﺑﺮﮔﺰاری ﻧﺨـﺴـﺘـﯿـﻦ ﮐـﻨـﮕـﺮه ﺣـﺰب
ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ اﯾﺮان و ﺳﭙﺲ در رهﺒﺮی ﺣﺰب ﻧﻘﺶ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ اﯾﻔﺎ ﻧﻤﻮد.
ﺳﯿﺮوس ﺑﻬﺮام در ﺟﺮﯾﺎن اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﺠﻠﺲ در ﺳـﺎل ١٩٢٣-١٩٢۴
ﻣﯿﻼدی در ﺑﻨﺪر اﻧﺰﻟﯽ از ﺳﻮی ﺣﺰب ﮐﻤـﻮﻧـﯿـﺴـﺖ ﻧـﺎﻣـﺰد ﺷـﺪ و ﺑـﺎ

ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ اﺗﺤﺎدﯾﻪ هﺎی ﮐﺎرﮔﺮی ﺑﻮﯾﮋه اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﮐﺎرﮔـﺮان ﺑـﺎرﺑـﺮ ﺑـﻨـﺪر در
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ رای را ﺑﻪ دﺳﺖ آورد .اﻣﺎ ﺣﮑﻮﻣﺖ آرای ﻣﺮدم را ﺑـﺎﻃـﻞ
و ﺳﯿﺮوس ﺑﻬﺮام و ﺗﻨﯽ ﭼﻨﺪ از ﻓﻌﺎﻻن ﺣﺰب و اﺗﺤﺎدﯾﻪ هﺎ را دﺳـﺘـﮕـﯿـﺮ و
رواﻧﻪ زﻧﺪان ﮐﺮد .او از ﻣﺒﺘﮑﺮان و ﻣﺪاﻓﻌﺎن ﺗﺰهﺎی ﻣـﻌـﺮوف ﺑـﻪ »ﺗـﺰهـﺎی
ﺣﯿﺪر ﺧﺎن« در ﺟﺮﯾﺎن ﭘﻠﻨﻮم ﭘﺲ از ﮐﻨﮕﺮه ﻧﺨﺴﺖ ﺣﺰب ﺑﻮد و ﺧـﻮد در
ﺧﺎﻃﺮاﺗﺶ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ» :ﺑﻌﺪ از دﯾﺪار ﺑﺎ او )ﺣﯿﺪر ﻋﻤﻮاوﻏﻠﯽ( ﻣﻌـﻠـﻮم ﺷـﺪ
ﮐﻪ هﺮ دوﻣﺎن در ﻣﺴﺎﯾﻞ ﻣﻬﻢ ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ هﻢ رای و هﻢ ﻧـﻈـﺮ
هﺴﺘﯿﻢ «.ﺳﯿﺮوس ﺑﻬﺮام در ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺧﻂ ﻣﺸﯽ ﺟﺪﯾﺪ ﺣﺰب ﮐـﻤـﻮﻧـﯿـﺴـﺖ
اﯾﺮان در راﺳﺘﺎی هﻤﮑﺎری ﺑﺎ دﯾﮕﺮ ﮔﺮدان هﺎی ﺟﻨﺒﺶ ﺿﺪ ﺳﻠﻄـﻨـﺘـﯽ و
ﺿﺪ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ اﯾﺮان داری ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻢ و ﭘﺮ رﻧﮕﯽ ﺑﻮد .هﻤﭽﻨـﯿـﻦ او در
ﺗﺮﮐﯿﺐ هﯿﺎت ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ اﯾﺮان ﺑﺎ ﻟﻨﯿﻦ ﻣﻼﻗﺎت و در ﺑـﺎره
وﺿﻌﯿﺖ ﺟﻨﺒﺶ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻣﺮدم اﯾﺮان و ﻧﻬﻀﺖ ﺟﻨﮕﻞ ﺑـﺎ رهـﺒـﺮ اﻧـﻘـﻼب
اﮐﺘﺒﺮ ﮔﻔﺘﮕﻮ و راﯾﺰﻧﯽ ﮐﺮد .ﺳﯿﺮوس ﺑﻬﺮام ﺳﺎﻟﻬﺎ دور از ﻣﯿﻬﻦ در ﻣﻬﺎﺟﺮت
اﺗﺤﺎد ﺷﻮروی ﺑﻪ ﺳﺮ ﺑﺮد و آﻧﺠﺎ ﻧﯿﺰ درﮔﺬﺷﺖ.

اﺳﺪاﻟﻠﻪ ﻏﻔﺎرزاده؛ از
ﭘﯿﺸﮑﺴﻮﺗﺎن ﺟﻨﺒﺶ
ﮐﺎرﮔﺮی و ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ
اﯾﺮان؛ رهﺒﺮ ﺣﺰب
ﻋﺪاﻟﺖ
اﺳﺪاﻟﻠـﻪ ﻏـﻔـﺎرزاده در ﺳـﺎل
 -١٨٨۵ﻣـﯿـﻼدی  -در ﺷـﻬـﺮ
اردﺑﯿﻞ ﺑﻪ دﻧـﯿـﺎ آﻣـﺪ .در ﺳـﺎل
-١٩٠٣ﻣﯿﻼدی -ﻣﺎﻧﻨﺪ هـﺰاران
اﯾﺮاﻧﯽ دﯾﮕﺮ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﯾﺎﻓﺘﻦ ﮐﺎر و
ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﻌﯿﺸﺖ رهﺴﭙﺎر ﺑﺎﮐﻮ ﺷـﺪ
و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻔـﺘـﮕـﺮ اﺳـﺘـﺨـﺪام
ﮔﺮدﯾﺪ .وی از ﺳـﺎل - ١٩٠۵
ﻣﯿﻼدی  -در ﺻﻒ هﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯿﻮن -ﻋﺎﻣﯿﻮن ﺑﻮﯾـﮋه ﮔـﺮوه هـﻤـﺖ ﺑـﻪ
ﻣﺒﺎرزه ﻣﺸﻐﻮل و ﺧﯿﻠﯽ زود ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از رهﺒﺮان ﺗﻮاﻧﺎ و ﺑﺎ ﻧﻔﻮذ آن ﺑﺪل ﺷـﺪ.
او از زﻣﺮه رهﺒﺮان اﺟﺘﻤﺎﻋﯿﻮن -ﻋﺎﻣﯿﻮن اﯾﺮان اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺳـﺎزﻣـﺎﻧـﺪهـﯽ
اﻧﺘﻘﺎل ﺑﺴﺘﻪ هﺎی روزﻧﺎﻣﻪ ﺑﻠﺸﻮﯾﮑﯽ »اﯾﺴﮑﺮا«ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻟﻨﯿﻦ هﺪاﯾﺖ ﺷﺪه
و اﻧﺘﺸﺎر ﻣﯽ ﯾﺎﻓﺖ؛ ﺑﻪ داﺧﻞ روﺳﯿﻪ ﻧﻘﺶ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ و ﻣﻬﻢ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه داﺷﺖ.
اﺳﺪاﻟﻠﻪ ﻏﻔﺎرزاده در ﺳﺎل  ١٩١٧هﻤﺮاه ﺑﺎ آوﺗﯿﺲ ﻣﯿﮑﺎﯾﯿﻠـﯿـﺎن )ﺳـﻠـﻄـﺎن
زاده( و ﭼﻨﺪ ﺗﻦ دﯾﮕﺮ از ﮐﻮﺷﻨﺪﮔﺎن ﭘﺮ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺳﺎزﻣﺎن هﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯿﻮن -
ﻋﺎﻣﯿﻮن؛ ﺣﺰب ﻋﺪاﻟﺖ را ﺗﺎﺳﯿﺲ ﻧﻤﻮد .اﯾﻦ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺑﺰرگ و ﭘﯿﺸـﮑـﺴـﻮت
ﻣﺪﺗﯽ ﭘﯿﺶ از ﺣﯿﺪرﺧﺎن ﻋﻤﻮاﻏﻠﯽ ﺑﺮای ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺟﺒﻬﻪ ﺿﺪ ﺳﻠﻄـﻨـﺘـﯽ و
ﺿﺪ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ و اﯾﺠﺎد راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻧﻬﻀﺖ ﺟﻨﮕﻞ ﺑﻪ ﮔﯿﻼن ﺳﻔﺮ ﮐﺮد .ﻃﯽ
اﯾﻦ ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ ﺣﺰﺑﯽ در اﺛﺮ ﺗﺤﺮﯾﮑﺎت واﭘﺴﮕﺮاﯾﺎن در رﺷـﺖ ﺑـﺎزداﺷـﺖ و
ﺗﻮﺳﻂ اوﺑﺎش ﻣﺮﺗﺠﻊ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪ.

ﮐﺮﯾﻢ ﻧﯿﮏ ﺑﯿﻦ؛ ﻣﺒﺎرز ﭘﯿﺸﮑﺴﻮت ﺟﻨﺒﺶ ﮐﺎرﮔﺮی و
ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ اﯾﺮان و از ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻣﺮوﺟﺎن ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ
 ﻟﻨﯿﻨﺴﯿﻢ در ﻣﯿﻬﻦ ﻣﺎﮐﺮﯾﻢ ﻧﯿﮏ ﺑﯿﻦ ،در ﺷﻬﺮ اردﺑﯿﻞ زاده ﺷﺪ و دوران ﻧﻮﺟﻮاﻧﯽ را در ﺷـﻬـﺮ
ﺑﺎدﮐﻮﺑﻪ  -ﺑﺎﮐﻮ  -ﮔﺬراﻧﺪ .ﭘﺪر و ﺧﺎﻧﻮاده او ﮐﺎرﮔﺮ ﻣﻌﺎدن ﻧﻔﺖ ﺑﻮدﻧﺪ .او در
اﯾﻦ ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎرﮔﺮی رﺷﺪ ﮐﺮد و ﺑـﻪ
اداﻣﻪ در ﺻﻔﺤﻪ ٣٣

٣٣

ٔ
وﯾﮋه ﻧﺎﻣﻪ ﯾﮑﺼﺪ ﺳﺎﻟﮕﯽ

دوﺷﻨﺒﻪ  ١۶ﺗﯿﺮ ١٣٩٩

اداﻣﮥ ﯾﺎدی از ﺷﻤﺎری از ﭘﯿﺸﮕﺎﻣﺎن
واﺳﻄﻪ اﺳﺘﻌﺪاد در اﻣﺮ ﺗﺤﺼﯿـﻞ
ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ آﻣﻮزﮔﺎران ﻣـﺪرﺳـﻪ
ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑـﺎ ﺗﺸـﻮﯾـﻖ
ﺧﺎﻧﻮاده و اوﻟـﯿـﺎی دﺑـﯿـﺮﺳـﺘـﺎن
رهﺴــﭙــﺎر ﻣﺴــﮑــﻮ ﺷــﺪه و در
داﻧﺸﮑﺪه اﻗﺘﺼﺎد ﺑﻪ ﺗـﺤـﺼـﯿـﻞ
ﺑﭙﺮدازد .در ﺑﺎﮐﻮ ﺑﺎ ﻣﺒﺎرزان ﮔـﺮوه
هﻤﺖ آﺷﻨﺎ ﺷـﺪ .اﯾـﻦ ﻣـﻘـﺪﻣـﻪ
آﺷﻨﺎﯾﯽ او ﺑﺎ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ ﺑـﻮد .در
ﻣﺴﮑﻮ ﺑﺎ اﻧﻘﻼﺑﯿﻮن ﺑﻠﺸﻮﯾﮏ در
ﺗﻤﺎس و ﻣﺮاوده ﺑﻮد .ﮐﺮﯾﻢ ﻧﯿـﮏ
ﺑﯿﻦ در اﻧﻘﻼب ﺳﻮﺳﯿﺎﻟـﯿـﺴـﺘـﯽ
اﮐﺘﺒﺮ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮد .در ﺗـﺪارک و
ﺑﺮﮔﺰاری ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﮐﻨﮕﺮه ﺣـﺰب
ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ اﯾﺮان ﻣﺸﺎرﮐﺖ داﺷﺖ و از ﻧﺰدﯾﮏ ﺗﺮﯾﻦ ﯾـﺎران ﺣـﯿـﺪرﻋـﻤـﻮ
اوﻏﻠﯽ ﺑﻮد.
ﮐﺮﯾﻢ ﻧﯿﮏ ﺑﯿﻦ هﻤﺮاه ﺑﺎ ﺟﻌﻔﺮ ﭘﯿﺸﻪ وری از ﻧـﺨـﺴـﺘـﯿـﻦ ﻣـﺮوﺟـﺎن
ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ  -ﻟﻨﯿﻨﺴﯿﻢ در ﻣﯿﻬﻦ ﻣﺎﺳﺖ .وی از ﻧـﻮﯾﺴـﻨـﺪﮔـﺎن اﺻـﻠـﯽ
ﻣﻄﺎﻟﺐ و ﻣﻘﺎﻟﻪ هﺎی ﻧﻈﺮی -ﺳﯿﺎﺳﯽ ،اﻗﺘﺼﺎدی و ﮐﺎرﮔﺮی روزﻧﺎﻣﻪ هـﺎ
و ﻧﺸﺮﯾﺎت ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ اﯾﺮان ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺣﻘﯿﻘﺖ ،اﻗﺘﺼﺎد اﯾـﺮان و ﮐـﺎر
ﺑﻮد .ﭘﺲ از ﺟﺎن ﺑﺎﺧﺘﻦ ﺣﯿﺪر ﺧﺎن ﻋﻤﻮ اوﻏﻠﯽ؛ ﮐﺮﯾﻢ ﻧﯿﮏ ﺑﯿـﻦ ﺳـﺎل
هﺎ دﺑﯿﺮ ﻣﺴﺌﻮل ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻣﺮﮐﺰی ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ اﯾﺮان ﺑﻮد .او در ﮐﻨﮕـﺮه
دوم ﺣﺰب -ﮐﻨﮕﺮه اروﻣﯿﻪ در ﺳﺎل  ١٣٠۶ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺴـﺌـﻮل ﮐـﻤـﯿـﺘـﻪ
اﯾﺎﻟﺘﯽ آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ﺷﺪ .هﻤﭽﻨﯿﻦ ﮐﺮﯾﻢ ﻧﯿﮏ ﺑﯿﻦ از ﻧﻤﺎﯾـﻨـﺪﮔـﺎن
ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ اﯾﺮان در ﮐﻨﮕﺮه دوم اﻧﺘﺮﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎل ﺳﻮم ﺑﻮد .اﯾﻦ ﮐﻨﮕﺮه
و ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﻣﻬﻢ ﻟﻨﯿﻦ و ﻣﺼﻮﺑﺎت ان ﯾﮏ روﯾﺪاد ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﺗـﺎرﯾـﺨـﯽ در
ﺟﻨﺒﺶ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﮐﺎرﮔﺮی-ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ اﺳﺖ .ﮐﺮﯾﻢ ﻧـﯿـﮏ ﺑـﯿـﻦ ﭘـﺲ از
ﺳﺎﻟﻬﺎ ﻣﺒﺎرزه ﺧﺴﺘﮕﯽ ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ در ﻣﻬﺎﺟﺮت در ﮔﺬﺷﺖ.

ﻣﺮﺗﻀﯽ ﺣﺠﺎزی؛
ﮐﺎدر ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﺣﺰب
ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ اﯾﺮان و از
ﭘﯿﺸﮑﺴﻮﺗﺎن و رهﺒﺮان
ﺟﻨﺒﺶ ﺳﻨﺪﯾﮑﺎﯾﯽ
ﮐﺎرﮔﺮان اﯾﺮان
ﻣﺮﺗﻀـﯽ ﺣـﺠـﺎزی در ﺳـﺎل
١٢٨١ﺧــﻮرﺷــﯿــﺪی در ﯾــﮏ
ﺧﺎﻧﻮاده ﻓﻘﯿﺮ در ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان ﺑـﻪ
دﻧﯿﺎ آﻣﺪ .دوران ﮐـﻮدﮐـﯽ را در
ﻣﮑﺘـﺐ هـﺎی آن روز ﺗـﻬـﺮان
ﺳﭙﺮی ﮐﺮد و ﺳﻮاد آﻣﻮﺧﺖ .در  ١۵ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺪام ﯾﮑﯽ از ﭼﺎﭘﺨﺎﻧﻪ
هﺎی ﺗﻬﺮان در آﻣﺪ و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺣﺮوف ﭼﯿﻦ ﻣﺸﻐﻮل ﺑـﻪ ﮐـﺎر ﺷـﺪ .ﺑـﻪ
ﺳﺮﻋﺖ در اﯾﻦ ﺣﺮﻓﻪ ﻣﻬﺎرت ﮐﺴﺐ ﮐﺮد .او از ﺳـﺎل  ١٢٩٨در ﺻـﻒ
اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﮐﺎرﮔﺮان ﭼﺎﭘﺨﺎﻧﻪ هﺎی ﺗﻬﺮان ﻓﻌﺎل ﺑﻮد و ﺳـﭙـﺲ ﺑـﻪ ﺳـﻨـﮕـﺮ
ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ ـ ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ اﯾﺮان ﺳﻠﻒ ﺣـﺰب ﺗـﻮده اﯾـﺮان
ﭘﯿﻮﺳﺖ .او از رهﺒﺮان اﺻﻠﯽ اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﮐﺎرﮔﺮان ﭼﺎﭘﺨﺎﻧﻪ هﺎی ﺗﻬﺮان ﺑـﻮد.

ﻣﺮﺗﻀﯽ ﺣﺠﺎزی از ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪهﻨﺪﮔﺎن اﻋﺘﺼﺎب هﺎی ﺳـﺎل هـﺎی  ١٣٠۴ـ
 ١٣٠٠ﮐﺎرﮔﺮان ﺗﻬﺮان اﺳﺖ .در اﺛﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﺴﺘﮕﯽ ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ،اﻋﺘﻤﺎد ﻋﻤﯿﻖ
ﮐﺎرﮔﺮان و دراﯾﺖ ﺳﻨﺪﯾﮑﺎﯾﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑـﻪ ﯾـﮑـﯽ از رهـﺒـﺮان ﺟـﻨـﺒـﺶ
ﺳﻨﺪﯾﮑﺎﯾﯽ ﺑﺪل ﺷﺪ .در ﺗﻤﺎم ﻣﺒﺎرزات ﺳﻨﺪﯾﮑـﺎﯾـﯽ ﺳـﺎل هـﺎی  ١٣٠٧ـ
 ١٣٠٠ﻣﺮﺗﻀﯽ ﺣﺠﺎزی ﭼﻬﺮه ای ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ و دارای ﻧﻘﺶ درﺟﻪ ّاول اﺳﺖ.
او را ﺑﻪ ﺣﻖ در ﮐﻨﺎر ﻋﻠﯽ اﻣﯿﺪ ﯾﮑﯽ از ﺑﺮ ﺟﺴﺘﻪ ﺗﺮﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎﻧﮕﺮان ﺗـﺎرﯾـﺦ
ﺟﻨﺒﺶ ﺳﻨﺪﯾﮑﺎﯾﯽ ﮐﺎرﮔﺮان اﯾﺮان و از ﭘﯿﺶ ﮐﺴﻮﺗﺎن ُﭘﺮ اﻓـﺘـﺨـﺎر آن ﻣـﯽ
داﻧﻨﺪ .ﻣﺮﺗﻀﯽ ﺣﺠﺎزی در ﺳﺎل  ١٣٠٧ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ از ﻃـﺒـﻘـﻪ ﮐـﺎرﮔـﺮ و
ﺳﻨﺪﯾﮑﺎهﺎی ﮐﺎرﮔﺮی اﯾﺮان ﺑﻪ ﻣﺴﮑﻮ ﺳـﻔـﺮ و ﺑـﺎ ﺣﻀـﻮر در هـﻤـﺎﯾـﺶ
اﻧﺘﺮﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎل اﺗﺤﺎدﯾﻪ هﺎی ﮐﺎرﮔﺮی ﺳﺮخ ﺑﺎ رهﺒﺮی اﻧﺘﺮﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎل اﺗﺤـﺎدﯾـﻪ
هﺎی ﮐﺎرﮔﺮی دﯾﺪار و ﮔﻔﺘﮕﻮ ﮐﺮد .در هﻤﯿﻦ دوران ﻣـﺮاﺳـﻢ روز ﺟـﻬـﺎﻧـﯽ
ﮐﺎرﮔﺮ ﺑﺎ ﺷﮑﻮه در ﺗﻬﺮان و ﺑﻨﺪر اﻧﺰﻟﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎرﮔﺮان ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ .ﺣـﺠـﺎزی
هﻨﮕﺎم ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﮐﺸﻮر ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻬﺮﺑﺎﻧﯽ رﺿﺎ ﺧﺎﻧﯽ ﺑﺎزداﺷﺖ و ﺑﻪ زﻧـﺪان
ﺗﻬﺮان اﻧﺘﻘﺎل داده ﺷﺪ .در زﻧﺪان زﯾﺮ ﺷﮑﻨﺠﻪ هﺎی وﺣﺸﯿﺎﻧﻪ ﻗﺮار ﮔـﺮﻓـﺖ.
ﻣﺮﺗﻀﯽ ﺣﺠﺎزی ﭼﺪ ﻣﺎه ﭘﺲ ﺑﺎزداﺷﺖ در ﺳﺎل  ١٣٠٧ﺑﻪ دﺳﺖ ﮔﺰﻣﮕـﺎن
رﺿﺎ ﺧﺎن در زﻧﺪان ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪ.

ﺳﯿﺪ ﺟﻌﻔﺮ ﭘﯿﺸﻪ
وری از رهﺒﺮان
ﺟﻨﺒﺶ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ
اﯾﺮان
»ﺳﯿﺪ ﺟﻌـﻔـﺮ ﭘـﯿـﺸـﻪ وری
ﺳﯿﺎﺳﺘﻤﺪار ،روزﻧﺎﻣـﻪ ﻧـﮕـﺎر و
ﻣﺒﺎرزی ﺧﺴﺘﮕﯽ ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﺑﻮد ﮐﻪ
از ﻋﻨﻔﻮان ﺟﻮاﻧﯽ ﻣﺒﺎرزه ﺧﻮد را ﺑﺮﺿﺪ ﻇﻠﻢ و اﺳﺘﺒﺪاد ﺷﺮوع و ﺗﺎ آﺧﺮ ﻋـﻤـﺮ
در اﯾﻦ راه وﻓﺎدار ﻣﺎﻧﺪ .در ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪ ﻣﺒﺎرزاﺗﯽ او ﻣﯽ ﺗﻮان از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﻧـﮑـﺎت
زﯾﺮ اﺷﺎره ﮐﺮد :از ﺑﻨﯿﺎن ﮔﺬاران ﺣﺰب ﻋﺪاﻟﺖ در ﺑﺎﮐﻮ ،ﺳـﺮدﺑـﯿـﺮ روزﻧـﺎﻣـﻪ
دوزﺑﺎﻧﻪ آذرﺑﺎﯾﺠﺎﻧﯽ ـ ﻓﺎرﺳﯽ ﺣﺮﯾﺖ ،ﮔﺮداﻧﻨﺪه اﺻﻠﯽ روزﻧـﺎﻣـﻪ ﺣـﻘـﯿـﻘـﺖ،
ﺳﺮدﺑﯿﺮ روزﻧﺎﻣﻪ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ در رﺷﺖ ﻣﻨـﺘـﺸـﺮ ﻣـﯽ ﺷـﺪ ،ﻣـﻮﺳـﺲ و
ﮔﺮداﻧﻨﺪه اﺻﻠﯽ روزﻧﺎﻣﻪ آژﯾﺮ در ﺗﻬﺮان و هﻤﭽﻨﯿﻦ از ﻣـﻮﺳـﺴـﯿـﻦ ﺣـﺰب
ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ اﯾﺮان ،ﮐﻤﯿﺴﺮ اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﻪ ﺟﻤﻬﻮری ﺷﻮراﯾﯽ ﮔﯿﻼن ،ﻣـﻮﺳـﺲ
ﻓﺮﻗﻪ دﻣﮑﺮات آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ،ﺻﺪر ﻓﺮﻗﻪ دﻣﮑﺮات آذرﺑﺎﯾﺠﺎن و ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻧﺨﺴﺖ
وزﯾﺮ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺧﻮد ﻣﺨﺘﺎر آذرﺑﺎﯾﺠﺎن اﺷﺎره ﮐﺮد.
او در ﺳﺎل  ١٢٧٢ﺷﻤﺴﯽ در روﺳﺘﺎی زاوﯾﻪ ﺧﻠﺨﺎل ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪ .ﭘـﺲ از
ﺗﺤﺼﯿﻼت اﺑﺘﺪاﯾﯽ در ﭘﯽ در ﮔﯿﺮی ﭘﺪرش ﺑﺎ ﺧﻮاﻧﯿﻦ ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑـﻪ ﺗـﺮک
وﻃﻦ و ﻣﻬﺎﺟﺮت ﺑﻪ ﺑﺎﮐﻮ ﺷﺪﻧﺪ .وی در ﺑﺎﮐﻮ هﻢ زﻣﺎن ﺑﺎ ﮐـﺎر وﺗـﻼش ﺑـﻪ
ﺗﺤﺼﯿﻼت ﺧﻮد اداﻣﻪ داد .او در ﻣﺪرﺳﻪ اﺗﺤﺎد اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﺑﻪ ﺷﻐﻞ ﻣـﻌـﻠـﻤـﯽ
ﭘﺮداﺧﺖ و هﻢ زﻣﺎن در داﻧﺸﮕﺎه ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ زﺣﻤـﺘـﮑـﺸـﺎن ﺷـﺮق اداﻣـﻪ
ﺗﺤﺼﯿﻞ داد .ﭘﺲ از اﻧﻘﻼب اﮐﺘﺒﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺗﯽ ﺧﻮد را ﺑـﺎ ﻧـﻮﺷـﺘـﻦ
ﻣﻘﺎﻟﻪ در ﻧﺸﺮﯾﻪ آﭼﯿﻖ ﺳﻮز )ﺳﺨﻨﺎن ﺑﯽ ﭘﺮده( ارﮔﺎن ﺣﺰب ﻣﺴﺎوات ﺷـﺮوع
ﮐﺮد .ﺳﭙﺲ ﺑﺎ روزﻧﺎﻣﻪ "آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﺟـﺰء ﻻﯾـﻨـﻔـﮏ اﯾـﺮان" ارﮔـﺎن ﺣـﺰب
دﻣﻮﮐﺮات اﯾﺮان ﺷﻌﺒﻪ ﺑﺎﮐﻮ اداﻣﻪ داد .در ﭘـﯽ ﺣـﻮادث اﺳـﻔـﻨـﺪ  ١٢٩۶و
اﻓﺰاﯾﺶ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ هﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﯿﻦ ﮐﺎرﮔﺮان ﺑﺎﮐﻮ ﺑﻪ ﺣﺰب ﻋﺪاﻟﺖ ﭘﯿﻮﺳـﺖ.
و در ﻧﺸﺮﯾﻪ ﺣﺮﯾﺖ ارﮔﺎن ﺣﺰب ﻋﺪاﻟﺖ و دﯾﮕﺮ ﻧﺸﺮﯾﺎت ﭼﭗ ﺑﺎﮐﻮ ﻣـﻘـﺎﻻت
زﯾﺎدی ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮد .در ﺳﺎل  ١٢٩٨در ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺣﺰب ﻋﺪاﻟﺖ ﺑـﻪ
ﻋﻀﻮﯾﺖ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻣﺮﮐﺰی آن اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪ .در ﺳﺎل  ١٢٩٩هﻤﺮاه ﺑـﺎ دﯾـﮕـﺮ
اﻋﻀﺎی ﺣﺰب ﻋﺪاﻟﺖ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮔﺴﺘﺮده ای را در ﮔﯿﻼن ﺑﻪ هـﻤـﺮاه ﻣـﯿـﺮزا
ﮐﻮﭼﮏ ﺧﺎن ﺷﺮوع ﮐﺮد .او در ﮐﻨﮕﺮه ﺧﻠﻖ هﺎی ﺧﺎور در ﺑﺎﮐﻮ ﺑﻪ ﻋـﻨـﻮان
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه اﯾﺮان ﺣﻀﻮر ﭘﯿﺪا ﮐﺮد.
اداﻣﻪ در ﺻﻔﺤﻪ ٣۴

٣۴

دوﺷﻨﺒﻪ  ١۶ﺗﯿﺮ ١٣٩٩

اداﻣﮥ ﯾﺎدی از ﺷﻤﺎری از ﭘﯿﺸﮕﺎﻣﺎن
در اواﯾﻞ ﺗﯿﺮﻣﺎه  ١٢٩٩ﺣﺰب ﻋﺪاﻟﺖ ﻃﯽ ﯾﮏ ﮐﻨﮕﺮه ﻧﺎم ﺧـﻮد را ﺑـﻪ
ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ اﯾﺮان ﺗﻐﯿﯿﺮ داد .ﭘﯿﺸﻪ وری در اﯾﻦ ﮐﻨﮕﺮه ﺑﻪ ﻋﻀـﻮﯾـﺖ
ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻣﺮﮐﺰی اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪ .ﭘﺲ از ﺷﮑﺴﺖ ﻧﻬﻀﺖ ﺟـﻨـﮕـﻞ اﯾـﺮان را
ﺗﺮک ﮐﺮد .او در ﺑﺎﮐﻮ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ ادﻣﻪ داد و در روزﻧـﺎﻣـﻪ زارع
)اﮐﯿﻨﺠﯽ( ﺷﺮوع ﺑﻪ ﻧﻮﺷﺘﻦ ﮐﺮد و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ هﯿﺌﺖ ﺗﺤـﺮﯾـﺮﯾـﻪ روزﻧـﺎﻣـﻪ
ﺣﻘﯿﻘﺖ آرﮔﺎن اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﮐﺎرﮔﺮان اﯾﺮان ﮐﻪ از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻧﺸـﺮﯾـﺎت زﻣـﺎن
ﺧﻮد ﺑﻮد ﭘﯿﻮﺳﺖ .در ﭘﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ دوﻣﯿﻦ ﮐﻨﮕﺮه ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴـﺖ اﯾـﺮان
ﺑﺮای ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﻪ اﯾﺮان ﺑﺮﮔﺸﺖ .او در ﮐﻨﮕﺮه ﺑﻪ دﺑـﯿـﺮ ﮐـﻤـﯿـﺘـﻪ
ﻣﺮﮐﺰی و ﻣﺴﺌﻮل ﺗﺸﮑﯿﻼت ﺗﻬﺮان ﺑﺮ ﮔﺰﯾﺪه ﺷﺪ .در ﺳـﺎل  ١٣٠٩ﺑـﻪ
هﻤﺮاه ﺗﻌﺪادی از اﻋﻀﺎی ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻣﺮﮐﺰی دﺳﺘﮕﯿﺮ و زﻧـﺪاﻧـﯽ ﺷـﺪ .در
اواﺧﺮ ﺳﺎل  ١٣١٨ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ و ﺑﻪ اﺗﻬﺎم »ﻗﺒﻮل ﻓﺮﻗﻪ اﺷﺘﺮاﮐﯽ و ﺗـﺒـﻠـﯿـﻎ
آن«ﺑﻪ ده ﺳﺎل اﻧﻔﺮادی و ﺗﺎدﯾﺒﯽ ﻣﺤﮑﻮم ﺷﺪ .ﭘﺲ از ﮔﺬراﻧﺪن ده ﺳﺎل
ﻣﺤﮑﻮﻣﯿﺖ ﺑﻪ ﮐﺎﺷﺎن ﺗﺒﻌﯿﺪ ﺷﺪ .ﭘﺲ از ﺳﻘﻮط رﺿﺎ ﺷﺎه در ﺳﺎل ١٣٢٠
ﭘﯿﺸﻪ وری ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺧﻮد را در ﻋﺮﺻﻪ ﮔﺴﺘﺮده ﺗﺮی آﻏﺎز ﮐـﺮد .او
از اﻋﻀﺎء ﻣﻮﺳﺲ ﺣﺰب ﺗﻮده اﯾﺮان در دهﻢ ﻣﻬﺮﻣـﺎه  ١٣٢٠ﺑـﻮد و در
ﺗﺪوﯾﻦ اوﻟﯿﻦ ﻣﺮاﻣﻨﺎﻣﻪ ﺣﺰب ﻧﻘﺶ داﺷﺖ .ﭘﺲ از ﻣﺪﺗـﯽ ﻣـﺒـﺎدرت ﺑـﻪ
اﻧﺘﺸﺎر روزﻧﺎﻣﻪ آژﯾﺮ ﺑﺎ ﮔﺮاﯾﺶ ﭼﭗ ﮐﺮد .اوﻟﯿﻦ ﺷﻤﺎره اﯾﻦ روزﻧﺎﻣﻪ در اول
ﺧﺮداد  ١٣٢٢اﻧﺘﺸﺎر ﯾﺎﻓﺖ .در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت دوره ﭼﻬﺎردهﻢ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای
ﻣﻠﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه اول ﺗﺒﺮﯾﺰ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪ .وﻟﯽ در  ٢٣ﺗﯿﺮﻣﺎه ١٣٢١
اﻋﺘﺒﺎرﻧﺎﻣﻪ وی ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻧﯿﺮوهﺎی ﻣﻠﯽ و آزادﯾﺨﻮاه ﺑﺎ ﻣـﺨـﺎﻟـﻔـﺖ
ﻧﯿﺮوهﺎی ارﺗﺠﺎﻋﯽ و ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺑﺰرگ ﻣﺎﻟﮑﺎن روﺑﺮو و رد ﺷﺪ .ﭘﯿﺸﻪ وری
هﻨﮕﺎم رد اﻋﺘﺒﺎرﻧﺎﻣﻪ اش ﺑﺎ ﺻﺮاﺣﺖ ﺗﻤﺎم ﮔﻔﺖ» :ﻣﻦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﺎدﮔﯿـﻬـﺎ
دﺳﺖ ﺑﺮدار ﻧﯿﺴﺘﻢ و ﺧﯿﻠﯽ زود ﺣﺴﺎب ﻣﺮﺗﺠﻌﯿﻦ ﻣﺎرک دار را ﺧـﻮاهـﻢ
رﺳﯿﺪ«
ﺳﯿﺪ ﺟﻌﻔﺮ ﭘﯿﺸﻪ وری در ﺳﺎل  ١٣٢۴ﺑﻪ ﺗﺒﺮﯾﺰ رﻓﺖ و ﺑﺎ ﺗﻨﯽ ﭼـﻨـﺪ از
ﻓﻌﺎﻻن ﺳﯿﺎﺳﯽ ،روزﻧﺎﻣﻪ ﻧﮕﺎران و ﻣﻌﺘﻤﺪﯾﻦ ﻣﺤﻠﯽ ﺑﺎ اﻧﺘـﺸـﺎر ﺑـﯿـﺎﻧـﯿـﻪ
دوازده ﺷﻬﺮﯾﻮر ﻓﺮﻗﻪ دﻣﮑﺮات آذرﺑﺎﯾﺠﺎن را ﺗﺎﺳﯿﺲ ﮐﺮد .ﺗﺎﺳﯿﺲ ﻓـﺮﻗـﻪ
دﻣﮑﺮات آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﺑﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮔﺴﺘﺮده ﺳﺮاﺳﺮی ﻣـﺮدم آذرﺑـﺎﯾـﺠـﺎن و
دﯾﮕﺮ ﺧﻠﻘﻬﺎی اﯾﺮان و ﻧﯿﺮوهﺎی اﻧـﻘـﻼﺑـﯽ و آزادﯾـﺨـﻮاه روﺑـﺮو ﺷـﺪ.
ﺗﺸﮑﯿﻼت ﺣﺰب ﺗﻮده اﯾﺮان ﺑﺎ ﺑﯿﺶ از ﺷﺼﺖ هـﺰار ﻋﻀـﻮ ﺑـﻪ ﻓـﺮﻗـﻪ
دﻣﮑﺮات آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﭘﯿﻮﺳﺖ .ﭘﺲ از اﻧﺘﺸﺎر ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ دوازدهﻢ ﺷﻬﺮﯾﻮر ﮐـﻪ
از ﺟﻤﻠﻪ ﺧﻮاهﺎن اﺧﺘﯿﺎرات ﮔﺴﺘﺮده ﺗﺮ ﻣﺤﻠﯽ از ﻟﺤﺎظ اداری ،ﺗـﺪرﯾـﺲ
زﺑﺎن ﻣﺎدری در ﻣﺪارس در ﮐﻨﺎر زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ و اﺻـﻼﺣـﺎت ارﺿـﯽ و
اﻗﺘﺼﺎدی و ﻓﺮهﻨﮕﯽ ،اﺻﻼﺣﺎت اداری و ﺑﺮاﺑﺮی ﺣﻘﻮق زﻧﺎن ﺑﺎ ﻣـﺮدان
ﺷﺪه ﺑﻮد .در ﺳﺮاﺳﺮ آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﮔﺮدهﻤﺎﯾﯽ هﺎی وﺳﯿﻌﯽ ﺑﺮای ﺣﻤﺎﯾﺖ از
ﻣﻔﺎد ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪ .در اﯾﻦ ﮔﺮدهﻤﺎﯾﯽ هﺎ ﻣﺮدم ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺧـﻮد را
ﺑﺮای ﮐﻨﮕﺮه ﺧﻠﻖ آذرﺑﺎﯾﺠﺎن اﻧﺘﺨﺎب و راهﯽ ﺗﺒﺮﯾﺰ ﮐﺮدﻧﺪ .در  ٣٠آﺑـﺎن
اوﻟﯿﻦ ﮐﻨﮕﺮه ﺧﻠﻖ آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪ .ﺑﺎ ﺗﺸﮑﯿـﻞ ﻣـﺠـﻠـﺲ ﻣـﻠـﯽ
آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ،دوﻟﺖ ﻣﻠﯽ آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﺑﺎ ﻧﺨﺴﺖ وزﯾﺮی ﺳﯿﺪ ﺟﻌﻔـﺮ ﭘـﯿـﺸـﻪ
وری در ٢١آذرﻣﺎه  ١٣٢۴آﻏﺎز ﺑﻪ ﮐﺎر ﮐﺮد«... .
)ﺧﻼﺻﻪ ﺷﺪه و ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﺳﺎﯾﺖ ﻓﺮﻗﻪ دﻣﻮﮐﺮات آذرﺑﺎﯾﺠﺎن(

ﻋﻠﯽ اﻣﯿﺪ؛ رهﺒﺮ ﺑﺰرگ ﻧﻔﺖ ﮔﺮان و ﭼﻬﺮه
درﺧﺸﺎن ﺟﻨﺒﺶ ﮐﺎرﮔﺮی اﯾﺮان
ﻋﻠﯽ اﻣﯿﺪ ﮐﻪ در ﺳﯿﺴﺘﺎن  -ﺷﻬﺮ زاﺑﻞ ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪه ﺑﻮد ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺴـﯿـﺎری
از ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن و ﺟﻮاﻧﺎن ﻻﯾﻪ هﺎی ﻣﺤﺮوم ﺟﺎﻣـﻌـﻪ ان روز اﯾـﺮان راهـﯽ
ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻧﻔﺖ ﺧﯿﺰ اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﺷﺪ ﺗﺎ ﻣﻌﺎش ﺧﻮد و ﺧﺎﻧـﻮاده اش را

ٔ
وﯾﮋه ﻧﺎﻣﻪ ﯾﮑﺼﺪ ﺳﺎﻟﮕﯽ
ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﻨﺪ .هﻨـﻮز ﻧـﻮﺟـﻮاﻧـﯽ
ﺑﯿﺶ ﻧﺒﻮد ﮐـﻪ ﺑـﻪ ﻋـﻨـﻮان
ﮐﺎرﮔﺮ ﻧـﻔـﺖ ﺑـﻪ اﺳـﺘـﺨـﺪام
ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻔﺖ اﻧﮕﻠﯿﺲ -اﯾـﺮان
درآﻣﺪ.
در ﺑﯿﻦ ﺳﺎل هﺎی  ١٣٠٠ﺗﺎ
 ١٣٠۵ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ اﯾﺮان
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮔﺴﺘﺮده ای را ﻋﻤﺪﺗـﺎ
ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺨﻔﯽ در ﻣـﯿـﺎن
ﮐﺎرﮔﺮان ﻧـﻔـﺖ در ﻣـﻨـﺎﻃـﻖ
آﺑﺎدان ،آﻏـﺎﺟـﺎری ،ﻣﺴـﺠـﺪ
ﺳﻠﯿﻤﺎن و ﺑـﻨـﺪر ﺷـﺎﭘـﻮر در
اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن اﻧﺠـﺎم ﻣـﯽ
داد .ﻋﻠﯽ اﻣـﯿـﺪ در ﭼـﻨـﯿـﻦ
ﻓﻀﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻣﺸﺎهـﺪه ﺳـﺘـﻢ و
ﺑﻬﺮه ﮐﺸﯽ و زور ﮔﻮﯾﯽ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ اﻧﮕﻠﯿﺲ ﮐﻪ ﻓﺮﻣﺎﻧﻔﺮﻣﺎی ﻣﻄﻠﻖ ﺟﻨـﻮب
اﯾﺮان ﺑﻮد؛ ﺑﺎ اﻧﺪﯾﺸﻪ هﺎی ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ اﯾﺮان آﺷﻨﺎ ﺷﺪ و ﺑﻪ ﺻﻒ ﻣﺒﺎرزه
اﯾﻦ ﺣﺰب ﭘﯿﻮﺳﺖ .در اﺛﺮ ﭘﺸﺘﮑﺎر و اﻋﺘﻤﺎد ژرف ﮐﺎرﮔﺮان ﺧﯿﻠﯽ زود ﺑﻪ ﯾﮑﯽ
از ﺳﺨﻨﮕﻮﯾﺎن ﮐﺎرﮔﺮان ﺟﺎن ﺑﻪ ﻟﺐ رﺳﯿﺪه ﺑﺪل ﺷﺪ.
ٔ
ٔ
ّ
ﮐﻨﮕﺮه ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ اﯾﺮان ،ﮐﻨﮕﺮه اروﻣـﯿـﻪ ،در
ﻣﺼﻮﺑﻪهﺎی ّدوﻣﯿﻦ
ﺳﺎل  ١٣٠۶در اﻋﺘﻼی ﺟﻨﺒﺶ ﮐﺎرﮔﺮی و ﺳﻨﺪﯾﮑﺎﯾﯽ ﺑﻪوﯾـﮋه درﻣـﻨـﺎﻃـﻖ
ﻧﻔﺘﯽ ﺟﻨﻮب ،در اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﻧﻘﺸﯽ ﺑﺰرگ داﺷﺖ .ﺗﺼﻤﯿﻢهـﺎی اﯾـﻦ
ﮐﻨﮕﺮه ﻓﺼﻞ ﺟﺪﯾﺪ زﻧﺪﮔﯽ ﻋﻠﯽ اﻣﯿﺪ و هﻤﺮزﻣﺎن ﮐﺎرﮔﺮ او را رﻗﻢ زد .ﺳﺎزﻣـﺎ
ﻧﺪهﯽ اﻋﺘﺼﺎب در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻧﻔﺘﯽ در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و ﻋﻠﯽ اﻣﯿﺪ ﻧﯿـﺰ
در راس اﯾﻦ ﻣﺒﺎرزه ﻗﺮار داﺷﺖ .ﺑﻪ ﮐﻮﺷﺶ او و دﯾﮕﺮ ﮐﺎرﮔﺮان ﭘـﯿـﺸـﺮو در
ﮔﺮدهﻤﺎﯾﯽ ﮐﺎرﮔﺮان ﻧﻔﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر  ٢٠٠ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﮐﺎرﮔﺮان ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷـﺪ،
ﺧﻮاﺳﺘﻪ هﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﮐﺎرﮔﺮی ،ﭘﺎﯾﺎن دادن ﺑﻪ ﺟـﺮﯾـﻤـﻪ و
ﮐﺘﮏ زدنهﺎ و دﺷﻨﺎم دادنهﺎ ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﺮان و ﺗﻮﻗﻒ ﺳـﯿـﺎﺳـﺖ ﺗـﺒـﻌـﯿـﺾ
درﺷﺮﮐﺖ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﻧﻔﺖ در ﻣﯿﺎن ﻣﻠﯿﺖ هﺎ ،ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﯿﻤﻪ ﺑﯿﮑﺎری ،ﭘﯿـﺮی،
ﺣﻮادث ،ﺑﻪرﺳﻤﯿﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻦ ﺣﻖ اﻋﺘﺼﺎب و اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﮐﺎرﮔﺮان -ﻣﻘﺎﺑـﻠـﻪ
ﺑﺎﺗﻨﺒﯿﻪ ﺑﺪﻧﯽ ﮐﺎرﮔﺮان ،ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن دﺳﺘﻤـﺰد ﺗـﺎ  ١۵درﺻـﺪ ،ﺑـﻪرﺳـﻤـﯿـﺖ
ﺷﻨﺎﺧﺘﻦ اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﮐﺎرﮔﺮی و رﺳﻤﯿﺖ ﯾﺎﻓﺘﻦ اول ﻣﺎه ﻣﻪ ٧ ،ﺳﺎﻋﺖ ﮐﺎر ﺑﺮای
ﺟﻮاﻧﺎن ﮐﻤﺘﺮ از  ١٨ﺳﺎل و ...ﺗﺪوﯾﻦ و اﻋﻼم ﮔﺮدﯾﺪ.
روز  ١۴اردﯾﺒﻬﺸﺖ  ١٣٠٨اﻋﺘﺼﺎب آﻏﺎز ﺷﺪ ٩ .هﺰار ﺗـﻦ از  ١٠هـﺰار
ﮐﺎرﮔﺮﻋﻀﻮ اﺗﺤﺎدﯾﻪ در اﯾﻦ اﻋﺘﺼﺎب ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮدﻧﺪ .ﻣﺒﺎرزه ﮐﺎرﮔﺮان
 ٣روز اداﻣﻪ ﯾﺎﻓﺖ .ﺑﺎ ﺣﻤﻠﻪ ﮔﺰﻣﮕﺎن ﺷﺮﮐﺖ ﻧـﻔـﺖ اﻧـﮕـﻠـﯿـﺲ و اوﺑـﺎش
اﻋﺘﺼﺎب ﺳﺮﮐﻮب و ﺑﯿﺶ از  ٣٠٠ﮐﺎرﮔﺮ از ﺟﻤﻠﻪ ﻋﻠﯽ اﻣﯿﺪ و ﺗﻨﯽ ﭼـﻨـﺪ از
دﯾﮕﺮ رهﺒﺮان اﻋﺘﺼﺎب ﺑﺎزداﺷﺖ و زﻧﺪاﻧﯽ ﺷﺪﻧﺪ.
اﯾﻦ اﻋﺘﺼﺎب ﻓﺮاز ﻣﻬﻤﯽ از ﺗﺎرﯾﺦ ﺟﻨﺒﺶ ﮐﺎرﮔﺮی ﻣﯿﻬﻦ ﻣﺎﺳﺖ ﮐـﻪ ﺑـﺎ
ﻧﺎم ﻋﻠﯽ اﻣﯿﺪ؛ رهﺒﺮ ﺑﺰرگ ﻧﻔﺖ ﮔﺮان و ﭼﻬﺮه درﺧﺸﺎن ﺟﻨﺒﺶ ﮐـﺎرﮔـﺮی-
ﺳﻨﺪﯾﮑﺎﯾﯽ اﯾﺮان ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺧﻮرده اﺳﺖ .ﻋﻠﯽ اﻣﯿﺪ  ١٣ﺳـﺎل را در زﻧـﺪان
رﺿﺎﺧﺎﻧﯽ ﺑﺴﺮ ﺑﺮد .در ﺳﺎل  ١٣٢٠هﻤﺎﻧﻨﺪ دﯾﮕﺮ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ هـﺎ از زﻧـﺪان
آزاد ﺷﺪ و ﻣﺒﺎرزه ﺧﻮد را در ﺳﻨﮕﺮ ﭘﺮاﻓﺘﺨﺎر ﺣﺰب ﺗﻮده اﯾـﺮان اﯾـﻦ ﯾـﮕـﺎﻧـﻪ
ٔ
ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ اﯾﺮان از ﺳﺮ ﮔﺮﻓﺖ  .او ﭘـﺲ
اداﻣﻪدهﻨﺪه و وارث
از ﮐﻮدﺗﺎی  ٢٨ﻣﺮداد ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﺑﻨﺪ ﮐﺸﯿﺪه ﺷﺪ .اﯾﻨﺒـﺎر ﻧـﯿـﺰ ﺳـﺮﻓـﺮاز از
آزﻣﻮن رزم و زﻧﺪﮔﯽ ﺑﯿﺮون آﻣﺪ و ﺗﺎ ﺑﻪ آﺧﺮ هﻤﭽﻮن ﯾﮏ ﺗﻮده ای ﺳﺮﺑﻠﻨﺪ و
وﻓﺎدار زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺮد .ﻋﻠﯽ اﻣﯿﺪ در ﺳﺎل  ١٣۵٢در ﺗﻬﺮان ﭼﺸﻢ از ﺟﻬﺎن ﻓـﺮو
ﺑﺴﺖ.
اداﻣﻪ در ﺻﻔﺤﻪ ٣۵

٣۵

دوﺷﻨﺒﻪ  ١۶ﺗﯿﺮ ١٣٩٩

اداﻣﮥ ﯾﺎدی از ﺷﻤﺎری از ﭘﯿﺸﮕﺎﻣﺎن
اﮐﺒﺮ ارﺑﺎبزاده
اﮐﺒﺮ ارﺑﺎبزاده ﯾـﮑـﯽ از ﺟـﻮاﻧـﺘـﺮﯾـﻦ
اﻋﻀﺎی ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ اﯾﺮان ﺑـﻮد ﮐـﻪ
هﻤﺮاه ﺑﺎ ﻧﺼﺮاﻟﻪ ﺷﯿﺦ زاده ﻣﺴﺌﻮل ﮐﻤﯿﺘﻪ
رﺷﺖ ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ اﯾﺮان در هـﺠـﻮم
ﻋﻨﺎﺻﺮ ارﺗﺠﺎﻋﯽ ﺑﻪ ﺣﺰب ﮐـﻤـﻮﻧـﯿـﺴـﺖ
اﯾﺮان در ﺷﻬﺮ رﺷﺖ ﺑﻪ ﻃـﺮز ﻓـﺠـﯿـﻌـﯽ
ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪ .اﮐﺒﺮ ارﺑﺎب زاده ﻓﺮزﻧﺪ ﺷـﺎﻋـﺮ
ﻧﻮآور و از ﭘﯿﺶ ﮐﺴﻮﺗﺎن ﺟـﻨـﺒـﺶ زﻧـﺎن
اﯾﺮان؛ ﺷﻤﺲ ﮐﺴﻤﺎﺋﯽ ﺑﻮد .او ﮐﻪ زﯾـﺮ
ﻧﻈﺮ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺎدر آ ﮔﺎه و ﺗﺮﻗﯽ ﺧﻮاه ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺷﺪه ﺑـﻮد ،وﻗـﺘـﯽ ﻧـﻬـﻀـﺖ
اﻧﻘﻼﺑﯽ ﮔﯿﻼن اوج ﻣﯽ ﮔﺮﻓﺖ ﺑﻪ ﺻﻔﻮف ﺣـﺰب ﮐـﻤـﻮﻧـﯿـﺴـﺖ اﯾـﺮان
ٔ
ﮐﻤﯿﺘﻪ رﺷـﺖ ﺣـﺰب
ﭘﯿﻮﺳﺖ و ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺑﻪ هﻨﮕﺎم ﺣﻤﻠﻪ ارﺗﺠﺎﻋﯿﻮن ﺑﻪ
ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ اﯾﺮان ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از  ١٩ﺳﺎل ﻧﺪاﺷـﺖ ﺑـﻪ ﺷـﻬـﺎدت
رﺳﯿﺪ .اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢ ﻻهﻮﺗﯽ ﮐﻪ در آن ّاﯾﺎم در ﺗﺒﺮﯾﺰ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﺮد ﺷﻌﺮ زﯾﺮ
را ﺑﻪ ﯾﺎد رﻓﯿﻖ اﮐﺒﺮ ارﺑﺎبزاده ﺑﻪ ﻣﺎدر ﻗﻬﺮﻣﺎن او ﺗﻘﺪﯾﻢ ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﺷﻤﺲ ﮐﺴﻤﺎﺋﯽ
در ﻓﺮاق ﮔﻞ ﺧﻮد ،ای ﺑﻠﺒﻞ،
ﻧﻪ ﻓﻐﺎن ﺑﺮﮐﺶ و ﻧﻪ زاری ﮐﻦ.
ﺻﺒﺮ ﺑﻨﻤﺎ و ﺑﺮدﺑﺎری ﮐﻦ،
ﻣﮑﻦ آﺷﻔﺘﻪ ﻣﻮی ﭼﻮن ﺳﻨﺒﻞ.
ﺗﻮ ﮐﻪ ﺷﻤﺲ ﺳﻤﺎی ﻋﺮﻓﺎﻧﯽ
ﺑﺮﺗﺮﯾﻦ ﺟﻨﺲ ﻧﻮع اﻧﺴﺎﻧﯽ
ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺘﺨﺎر اﯾﺮاﻧﯽ،
ﺑﻬﺘﺮ از هﺮﮐﺴﯽ ﺗﻮ ﻣﯿﺪاﻧﯽ
ﮐﻪ دو روز اﺳﺖ ﻋﻤﺮ ٔ
دوره ﮔﻞ
ﻻهﻮﺗﯽ ،ﺗﺒﺮﯾﺰ ١٩٢١

دﮐﺘﺮ ﺗﻘﯽ اراﻧﯽ
” اﮔﺮ ﭘﺮﺳﺎن ﺷﻮد روزی ﺟﻮاﻧﯽ
ﮐﻪ در راه ﺷﮕﺮف زﻧﺪﮔﺎﻧﯽ
ِﮐﻪ را از َﺑﻬﺮ ﺧﻮد ﺳﺮﻣﺸﻖ ﺳﺎزم
ﺑﺪون ﻣﮑﺚ ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ اراﻧﯽ
اﺣﺴﺎن ﻃﺒﺮی
دﮐﺘﺮ ﺗﻘﯽ اراﻧﯽ ،ﻓﺮزاﻧﮥ اﻧﻘﻼﺑﯽ و ﭼﻬﺮۀ ﺗﺎﺑﻨﺎک ﺟﻨﺒـﺶ ﮐـﺎرﮔـﺮی و
ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ ﻣﯿﻬﻦ ﻣﺎ ،در  ١٣ﺷﻬﺮﯾﻮرﻣﺎه  ١٢٨٢ﺧﻮرﺷـﯿـﺪی در ﺷـﻬـﺮ
ﺗﺒﺮﯾﺰ دﯾﺪه ﺑﻪﺟﻬﺎن ﮔﺸﻮد ،و در روز ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ  ١۴ﺑﻬـﻤـﻦﻣـﺎه  ١٣١٨در
ﺟﻮاﻧﯽ و در اوج ﺧﻼﻗﯿﺖ ﻋﻠﻤﯽ و ﭘﯿﮑﺎر اﻧﻘﻼﺑﯽ ،ﺑﻪدﺳﺘﻮر رﺿـﺎﺷـﺎه و
ﺑﻪ ٔ
وﺳﯿﻠﻪ رﺋﯿﺲ ﺷﻬﺮﺑﺎﻧﯽ ﺟﻼدش ﺳﺮﭘﺎس رﮐﻦاﻟﺪﯾﻦ ﻣﺨﺘﺎری ،در ﺳﻦ
 ٣۶ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺟﺎن ﺑﺎﺧﺖ .ﭼﻨﯿﻦ ﭘﯿﺶ آﻣﺪ ﮐﻪ ﺗﻘﯽ ﮐﻮدک ﮐﻪ ﭼﻬﺎر ﺳـﺎل
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﺪاﺷﺖ ﺑﻪهﻤﺮاه ﻣﺎدر و ﺧﻮاهﺮاﻧﺶ ﺑﻪ ﺗـﻬـﺮان آﻣـﺪ .ﮐـﻮدﮐـﯽ و
ﻧﻮﺟﻮاﻧﯽ ﺗﻘﯽ اراﻧﯽ ﺑﺎ دورهای ﺑﺴﯿﺎر ﭘﺮﻓﺮازوﻧﺸﯿﺐ از ﺗـﺎرﯾـﺦ ﮐﺸـﻮرﻣـﺎن
هﻢزﻣﺎن ﺷﺪ .ﺗﺤﻮلهﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ و روﯾﺪادهﺎی ﻣﻬﻢ ﺗﺎرﯾﺨـﯽ در اﯾـﻦ

ٔ
وﯾﮋه ﻧﺎﻣﻪ ﯾﮑﺼﺪ ﺳﺎﻟﮕﯽ
ﺑﺮهﻪ از زﻣﺎن ﺑﺮ روح ﺣﺴﺎس اﯾﻦ اﻧﺴﺎن ﻣﯿﻬﻦدوﺳﺖ ﺗـﺄﺛـﯿـﺮی ﻋـﻤـﯿـﻖ
ﺑﺮﺟﺎی ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ و در ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻓﮑﺮی او ﻧﻘﺸﯽ ﻣـﻬـﻢ اﯾـﻔـﺎ ﮐـﺮدﻧـﺪ .او در
ﺷﺶﺳﺎﻟﮕﯽ وارد ﻣﺪرﺳﻪ اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﺷﺪ .هﻮش و اﺳﺘـﻌـﺪادش ﭼـﻨـﺎن ﺑـﻮد
ﮐﻪ از هـﻤـﺎن ﺳـﺎلهـﺎی آﻏـﺎزﯾـﻦ ﺗـﺤـﺼـﯿـﻞ ﺣـﯿـﺮت آﻣـﻮزﮔـﺎران و
هﻢﺷﺎﮔﺮدیهﺎﯾﺶ را ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺖ .ﭘﺲ از ﺑﻪﭘﺎﯾﺎن رﺳﺎﻧﺪن ٔ
دوره اﺑﺘـﺪاﯾـﯽ و
در اداﻣﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ وارد ﻣﺪرﺳﻪ داراﻟﻔﻨﻮن ﺷﺪ .در اﯾﻦ ﻣﺪرﺳﻪ ﺑـﻮد ﮐـﻪ ﺑـﻪ
هﻨﺮ ،ادﺑﯿﺎت ،زﺑﺎنهﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ،و ﻋﻠـﻮم ﮔـﺮاﯾـﺶ ﭘـﯿـﺪا ﮐـﺮد .او دوره
ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ را ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﮐﺴﺐ ﻋﻨﻮان ﺷﺎﮔﺮد ﻣﻤﺘﺎز ﺑﻪﭘـﺎﯾـﺎن رﺳـﺎﻧـﺪ و
ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﺪرک دﯾﭙﻠﻢ ،ﺗﺸﻮﯾﻖﻧﺎﻣﻪای ﻧﯿﺰ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮد .اراﻧﯽ  ١٨ﺳﺎﻟﻪ در
اﻋﺘﺮاضهﺎی ﻣﺮدﻣﯽ آن زﻣﺎن ﺑﺮ ﺿﺪ ﻗﺮارداد ) ١٢٩٨ﻣﻌﺮوف ﺑـﻪ ﻗـﺮارداد
 ١٩١٩وﺛﻮقاﻟﺪوﻟﻪ( ١ﺑﺎ ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ ،ﮐﻪ ﻗﺮاردادی ﻧﻨﮕﯿﻦ و اﺳـﺎرتﺑـﺎر ﺑـﻮد،
هﻢدوش ﺑﺎ ﺗﻮدههﺎی ﻣﺤﺮوم و ﺣﻖﻃﻠﺐ ﺷﺮﮐﺖ ﺟﺴﺖ .در ﺳﺎل / ١٣٠١
 ١٩٢٢ﺑﺮای اداﻣﮥ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺑﻪ آﻟﻤﺎن رﻓﺖ .او ﺳﺎل ﺑـﻌـﺪ وارد داﻧﺸـﮑـﺪه
ﻓﻠﺴﻔﮥ داﻧﺸﮕﺎه ﺑﺮﻟﯿﻦ ﺷﺪ .اراﻧﯽ ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﺗﺄﻣﯿﻦ هﺰﯾﻨﻪ زﻧﺪﮔﯽ و ﺗﺤﺼـﯿـﻞ
در آﻟﻤﺎن ،در ﭼﺎﭘﺨـﺎﻧـﻪ ﻣـﺠـﻠـﻪ "ﮐـﺎوه" ﮐـﻪ از ﺳـﻮی دﻣـﮑـﺮاتهـﺎ و
ﺳﻮﺳﯿﺎلدﻣﮑﺮاتهﺎی ﻣﻬﺎﺟﺮ اﯾﺮاﻧﯽ در ﺑﺮﻟﯿﻦ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣـﯽﺷـﺪ ،ﻣﺸـﻐـﻮل
ﺑﻪﮐﺎر ﺷﺪ و ﺑﻪاﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎر و زﻧﺪﮔﯽ ﻃﺒﻘﮥ ﮐـﺎرﮔـﺮ آﻟـﻤـﺎن را از
ﻧﺰدﯾﮏ ﻟﻤﺲ ﮐﺮد .در اﯾﻦ دوران ﮐﻪ ﺟﻨﺒﺶ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻃﺒﻘﮥ ﮐﺎرﮔـﺮ آﻟـﻤـﺎن
درﺣﺎل اوجﮔﯿﺮی ﺑﻮد او ﺑﺎ اﻧﺪﯾﺸﻪهﺎی ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ -ﻟﻨﯿﻨﯿﺴﻢ ﺑﯿﺸﺘﺮ آﺷـﻨـﺎ
ﮔﺮدﯾﺪ .در ﺳﺎلهﺎی ﺗﺤﺼﯿﻞ در داﻧﺸﮕﺎه ﺑـﺮﻟـﯿـﻦ ،اراﻧـﯽ ﺑـﻪ ﻋﻀـﻮﯾـﺖ
"ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻣﺒﺎرزه ﻋﻠﯿﻪ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری" در آﻣﺪ .اﯾﻦ ﺟﻤﻌﯿﺖ از ﺳﻮی اﯾـﺮاﻧـﯿـﺎن
ﻣﻬﺎﺟﺮ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه ﺑﻮد و ﻣـﺒـﺎرزه
ﺑﺎ رﺿﺎﺧﺎن ﮐﻪ در ﺗﺪارک ﺑﺮﻗـﺮاری
دﯾــﮑــﺘــﺎﺗــﻮری در ﮐﺸــﻮر ﺑــﻮد
ﺳــﺎزﻣــﺎندهــﯽ ﻣــﯽﮐــﺮد .او در
ﺟﺮﯾﺎن ﻣﺒﺎرزات ﺿﺪ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﺑﺎ
ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖهﺎﯾﯽ ﻧﺎﻣﺪار هﻤـﺎﻧـﻨـﺪ:
ﻣــﺮﺗﻀــﯽ ﻋــﻠــﻮی ،ﻧــﯿــﮏﺑــﯿــﻦ،
و ﺳﻠﻄـﺎنزاده آﺷـﻨـﺎ ﺷـﺪ .اﯾـﻦ
رﻓــﺎﻗــﺖهــﺎ ﻧــﻘــﺸــﯽ ﻗــﺎﻃــﻊ
در ﺟﻬﺖﯾﺎﺑﯽ ﻣﺴﯿﺮ آﯾﻨﺪۀ زﻧﺪﮔـﯽ
اراﻧﯽ اﯾﻔﺎ ﮐﺮد ،ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ،او در
راه ﭘﺎﺳﺪاری از ﻣﻨﺎﻓﻊ ﮐـﺎرﮔـﺮان و
زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن ﺑﻪ "ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿـﺴـﺖ
اﯾﺮان" ﭘﯿﻮﺳﺖ و در ﺳـﺎل ١٣٠۶
در دوﻣﯿﻦ ﮐﻨﮕﺮۀ ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ اﯾـﺮان )"ﮐـﻨـﮕـﺮۀ اروﻣـﯿـﻪ"( ﻣـﺒـﺎرزۀ
ﮔﺮوههﺎی داﺧﻠﯽ ﺣﺰب را ﺟﻤﻊﺑﻨﺪی ﮐﻨﺪ و ﺗﻮاﻧﺴﺖ در ﮐﻠﯿﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿـﺖهـﺎی
ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ و ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ ﺣﺰب ﺟـﺎن ﺗـﺎزهای ﺑـﺪﻣـﺪ .در آن زﻣـﺎن ﻣـﺠـﻠـﮥ
"ﺳﺘﺎرهﺳﺮخ" و ﺳﭙﺲ روزﻧﺎﻣﻪهﺎی "ﭘﯿﮑﺎر"" ،ﻧﻬﻀﺖ" ،و "ﺑـﺮق اﻧـﻘـﻼب"
ﺑﻪﻣﻨﺰﻟﻪ ارﮔﺎن ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺗﯽ ﺣﺰب در آﻟﻤﺎن اﻧﺘﺸﺎر ﻣﯽﯾﺎﻓﺖ و اراﻧﯽ ﺗﺎ هﻨﮕﺎم
ﻣﺮاﺟﻌﺘﺶ ﺑﻪ اﯾﺮان ﺑﺎ روزﻧﺎﻣﮥ "ﭘﯿﮑﺎر" و "ﻧﻬﻀﺖ" هﻤﮑﺎری داﺷﺖ .اراﻧﯽ در
ﺳﺎلهﺎﯾﯽ ﺑﻪ اﯾﺮان ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﮐﻪ رﺿﺎﺧﺎن ،اﯾﻦ ﺳﺮﺳـﭙـﺮدۀ اﻣـﭙـﺮﯾـﺎﻟـﯿـﺴـﻢ
اﻧﮕﻠﯿﺲ و ﺳﭙﺲ ﻓﺎﺷﯿﺴﻢ آﻟﻤﺎن ،ﺑﺎ ﺗﺼﻮﯾﺐ "ﻗﺎﻧـﻮن ﺳـﯿـﺎه" ) (١٣١٠و
ﯾﻮرشهﺎی ﭘﯿﺎﭘﯽ ﺑﻪ ﺟﻨﺶ ﮐﺎرﮔﺮی و دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺮوهﺎی ﻣـﺘـﺮﻗـﯽ ﭘـﺎﯾـﻪهـﺎی
دﯾﮑﺘﺎﺗﻮریاش را در ﺳﺮﮐﻮب ﺧﻮﻧﯿﻦ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﻠﻖ اﯾﺮان ﭘﺎﯾﻪرﯾﺰی
ﻣﯽﮐﺮد .ﭘﺲ از ﺑﺎزآﻣﺪن ﺑﻪ ﻣﯿﻬﻦ ،اراﻧﯽ ﺑﻪ آﻣﻮزش دادن ﻋﻠﻮم ﻓﯿﺰﯾـﮏ و
ﺷﯿﻤﯽ در دﺑﯿﺮﺳﺘﺎنهﺎی ﺗﻬﺮان ﭘﺮداﺧﺖ و ﭘﺲ از ﭼﻨﺪی ﺑﻪرﯾﺎﺳـﺖ ادارۀ
ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﻣﻨﺼﻮب ﺷﺪﮐﻪ ﺗﺎ روز ﺑﺎزداﺷﺘﺶ از ﺳﻮی ﺗﺄﻣﯿﻨﺎت رﺿﺎﺷﺎهـﯽ در
آن ﺳﻤﺖ ﺑﻪ ﻓﺮهﻨﮓ ﮐﺸﻮر ﺧﺪﻣﺖ ﮐﺮد .در  ١٣١٣ﺑﻪهﺪف ﭘﯿﺸـﺒـﺮد اﻣـﺮ
ﺗــﺒــﻠــﯿــﻎ اﻧــﺪﯾﺸــﻪهــﺎی ﻋــﻠــﻤــﯽ،
آ ﮔﺎهﯽﺑـﺨـﺸـﯽ و ﺳـﺎزﻣـﺎنﮔـﺮی
اداﻣﻪ در ﺻﻔﺤﻪ ٣۶

٣۶

دوﺷﻨﺒﻪ  ١۶ﺗﯿﺮ ١٣٩٩

ٔ
وﯾﮋه ﻧﺎﻣﻪ ﯾﮑﺼﺪ ﺳﺎﻟﮕﯽ

اداﻣﮥ ﯾﺎدی از ﺷﻤﺎری از ﭘﯿﺸﮕﺎﻣﺎن

اداﻣﮥ ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ اﯾﺮان ،دهﻘﺎﻧﺎن

ﭘﯿﺮاﻣﻮن اﻧﺪﯾﺸﻪهﺎی ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ -ﻟﻨﯿﻨﯿﺴﻢ در اﯾـﺮان ،ﺑـﺎ ﯾـﺎری ﺟـﻤـﻌـﯽ از
هﻢرزﻣﺎﻧﺶ ،ﺑﻪ اﻧﺘﺸﺎر ﻣﺠﻠﮥ "دﻧﯿﺎ" دﺳﺖ زد .ﻣﺠﻠﮥ "دﻧﯿﺎ" ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻧﺸـﺮﯾـﻪ در
اﯾﺮان آن روز ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪﺗﺮوﯾﺞ ﻋﻠﻨﯽ ﺟﻬﺎنﺑﯿﻨﯽ ﻋﻠﻤﯽ و ﺷﺎﻟﻮدۀ ﻧﻈﺮی آن ﯾﻌﻨـﯽ
ﻓﻠﺴﻔﮥ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺘﯽ هﻤﺖ ﮔﻤﺎﺷﺖ.
ﺗﺎ ٔ
ﻣﯿﺎﻧﻪ ﺳﺎل ١٣١۴روﯾﻬﻢرﻓﺘﻪ  ١٢ﺷﻤﺎره از ﻣﺠﻠﮥ "دﻧﯿﺎ" ﺑﻪﺳﺮدﺑـﯿـﺮی اراﻧـﯽ
ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ .ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺪارک ﻣﻘﺎﻻت و ﻧﺸﺮ ﻣﺠﻠﻪ "دﻧﯿﺎ" ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ هـﻮاداران
راه ﺻﻠﺢ و ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺰم ﻧﯿﺰ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮔﺮدﯾﺪ .از ﺳﺎل  ،١٣١٣ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢ رهﺒـﺮی
ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖهﺎی اﯾﺮاﻧﯽ در ﻣﻬﺎﺟﺮت ،دﮐﺘﺮ اراﻧﯽ ،ﻋﻀﻮ هﯿﺌﺖ ﺳﻪﻧﻔﺮی ﻣﺴـﺌـﻮل
اﺣﯿﺎی ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﮔﺮدﯾﺪ و از ﺟﺎﻧﺐ رهﺒﺮی ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ -ﺑـﯽ آﻧـﮑـﻪ
ً
رﺳﻤﺎ اﻋﻼم ﺷﻮد -ﻣﺠﻠﮥ دﻧﯿﺎ از ﺷﻤﺎره ﺷﺸﻢ ارﮔﺎن ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ اﯾﺮان ﺷﺪ.
درﻧﺘﯿﺠﮥ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖهﺎی دﮐﺘﺮ اراﻧﯽ و ﯾﺎراﻧﺶ ،در ﺧـﻼل ﺳـﺎلهـﺎی -١٣١٣
 ١٣١۴ﭼﻨﺪﯾﻦ اﻋﺘﺼﺎب در داﻧﺸﮑﺪههﺎی ﺗﻬﺮان در اﻋﺘـﺮاض ﺑـﻪ اﻗـﺪامهـﺎی
ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺗﺮور و ﺧﻔﻘﺎن رﺿﺎﺧﺎﻧﯽ روی داد ﮐﻪ اهﻤﯿـﺖ و ﺗـﺄﺛـﯿـﺮی ﺧـﺎص در
ﻓﻀﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ آن زﻣﺎن داﺷﺘﻨﺪ .در ﺳﺎل  ١٣١۴وزارت ﻓﺮهﻨﮓ از
اﻧﺘﺸﺎر ﻣﺠﻠﮥ "دﻧﯿﺎ" ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﺮد ،اﻣﺎ ﺗﻮﻗﯿﻒ و ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ از اﻧﺘﺸﺎر "دﻧﯿﺎ" ﺑﻪ ﻗﻄﻊ
رﺷﺘﮥ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖهﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،و ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ اراﻧﯽ و ﯾﺎراﻧﺶ ﻧﯿـﻨـﺠـﺎﻣـﯿـﺪ.
ٔ
داﻣـﻨـﻪ ﭘـﯿـﮕـﺮدهـﺎی
ﭘﻠﯿﺲ رﺿﺎﺧﺎﻧﯽ ﮐﻪ در روﯾﺎروﯾﯽ ﺑﺎ ﻣﺒﺎرزۀ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺑﺮ
اﻣﻨﯿﺘﯽاش اﻓﺰوده ﺑﻮد ،اواﯾﻞ ﺳﺎل  ١٣١۵ﻋﺪهای را دﺳﺘﮕﯿﺮ و زﻧﺪاﻧـﯽ ﮐـﺮد و
ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺗﻮاﻧﺴﺖ اراﻧﯽ و ﻋﺪهای از هﻢرزﻣﺎﻧﺶ ﮐﻪ ﺑﻌﺪهﺎ ﺑﻪ "ﮔـﺮوه  ۵٣ﻧـﻔـﺮ"
ﻣﺸﻬﻮر ﺷﺪﻧﺪ را ﻧﯿﺰ ﺑﺎزداﺷﺖ و زﻧﺪاﻧﯽ ﮐﻨﺪ .ﺗﻘﯽ اراﻧﯽ در زﻧﺪان ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻣـﻈـﻬـﺮ
ﺷﺠﺎﻋﺖ و ﭘﺎﯾﺪاری و ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪ و ﮐﯿﻨﮥ ﺣﯿﻮاﻧﯽ دﺳﺘﮕـﺎه ﺣـﮑـﻮﻣـﺘـﯽ
رﺿﺎﺧﺎن را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﻮ ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺖ .در ﺑﯿﺪادﮔﺎهﯽ ﮐﻪ در آﺑﺎنﻣﺎه  ١٣١٧ﺑﺮﮔﺰار
ﺷﺪ ،دﮐﺘﺮ اراﻧﯽ در دﻓﺎع ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺷﺶﺳﺎﻋﺘﻪاش از ﺧﻮد و درواﻗـﻊ ﺑـﻪدﻓـﺎع از
ٔ
ﺑﺎﯾﺴﺘﻪ ﺷﻬﺎﻣﺖ ﻏـﺮورآﻣـﯿـﺰ
اﻧﺪﯾﺸﻪهﺎی ﻋﻠﻤﯽ و آزادیﺧﻮاهﺎﻧﻪای ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ ﮐﻪ
ﯾﮏ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ اﺳﺖ .او در اﯾﻦ دادﮔﺎه ﮔﻔﺖ" :ﭼﻄﻮر ﻣﯽﺗﻮان ﻋﻘﺎﯾﺪی را ﻗﺪﻏﻦ
ﮐﺮد ﮐﻪ رﯾﺸﮥ ﻋﻠﻤﯽ آن ﺑﺎ آﻏﺎز ﺟﺎﻣﻌﮥ ﺑﺸﺮ ﺷﺮوع ًﺷﺪه ،در ﺟﻤﯿﻊ ﺷﻌﺐ زﻧـﺪﮔـﯽ
ﻓﺮدی و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ از روی اﺻﻮل و ﭘﺎﯾﻪهﺎی ﮐﺎﻣﻼ ﻋﻠﻤﯽ و ﻣﻨﻄﻘﯽ اﻇﻬـﺎرﻧـﻈـﺮ
ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ"... .
اراﻧﯽ در دﻓﺎع ﺷﺠﺎﻋﺎﻧﻪ ،ﻣﻨﻄﻘﯽ ،و ﻋﻠﻤﯽاش در دادﮔﺎه ،ﻣﺤﮑﻮﻣﯿـﺖ رژﯾـﻢ
اﺳﺘﺒﺪادی رﺿﺎﺷﺎه را ﻣﺴﺘﻨﺪ ﮐﺮد و ﺑﺎ زدن داغ ﻧﻨﮓ و ﻧﻔﺮت اﺑﺪی ﺑﺮ ﭘـﯿـﺸـﺎﻧـﯽ
"ﻗﺎﻧﻮن ﺳﯿﺎه" ،ﺑﻄﻼن ﺗﺎرﯾﺨﯽ آن را اﻋﻼم داﺷﺖ .او در دادﮔـﺎه ﺑـﺎﺷـﻬـﺎﻣـﺘـﯽ
ﺑﯽﻧﻈﯿﺮ ﮔﻔﺖ" :ﻓﻘﻂ آن ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﻘﺪس اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺎﻓﻆ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺗﻮدههﺎ ﺑـﺎﺷـﺪ" .
دﺳﺘﮕﺎه ﻗﻀﺎﯾﯽ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﺣﺎﮐﻢ ،اراﻧﯽ و ﯾﺎراﻧﺶ را ﺑﻪﺟﺮم ﺧﻮاﻧـﺪن ﮐـﺘـﺎب و
ﺗﺮﺟﻤﮥ آﺛﺎر ﻋﻠﻤﯽ ،ﯾﻌﻨﯽ ﺗﻨـﻬـﺎ ﺟـﺮمهـﺎﯾـﯽ ﮐـﻪ در ﻣـﻮرد آﻧـﺎن اﺣـﺮاز ﺷـﺪ،
ﺑﻪﺣﺒﺲهﺎﯾﯽ ﺗﺎ  ١٠ﺳﺎل زﻧﺪان ،ﻣﺤﮑﻮم ﮐﺮد .وﻟـﯽ آن روح ﭘـﺮ ﺗـﺐوﺗـﺎب و
اﻧﺴﺎﻧﯽای ﮐﻪ ﺳﺨﻨﺎن زﯾﺮ در هﺮﻟﺤﻈﻪ از زﻧﺪﮔﯽ و ﻋﻠـﻢ او درآﻣـﯿـﺨـﺘـﻪ ﺑـﻮد،
هﯿﭻﮔﺎه و هﯿﭻ ﺟﺎ ﺧﻮاه در آزادی ﯾﺎ در زﻧﺪان ،ﺑﻪﺗﺴﻠﯿﻢ و ﺳﮑﻮت ﺗﻦ در ﻧـﺪاد.
اراﻧﯽ رﺳﺎﻟﺖ ﺧﻮد و ﯾﺎران هﻤﺪﻟﺶ را ﺧﻮب ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﺪ ﮐﻪ ﭼـﻨـﯿـﻦ ﻣـﯽﮔـﻮﯾـﺪ:
"ﺟﺮﯾﺎن ﺗﺎرﯾﺦ ﺷﻂ روﺷﻨﯽﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ درﯾﺎی ﺗﮑﺎﻣﻞ ﻣﯽرﯾﺰد .ﺑﮕﺬارﯾﺪ ﺗﺎ در اﯾـﻦ
ﺷﻂ ﻣﻘﺪس از ﻗﻄﺮاﺗﯽ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ درﯾﺎ ﻣﯽرود ﻧـﻪ آنهـﺎﯾـﯽ ﮐـﻪ در ﮐـﻨـﺎر
ﻟﺠﻦزار ،آﻟﻮده و ﮔﻨﺪﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد " .اراﻧﯽ زﻧﺪﮔﯽ را در ﻟـﺤـﻈـﻪ ﻟـﺤـﻈـﻪاش،
ﭘﻮﯾﻨﺪﮔﯽ درﻧﮓﻧﺎﭘﺬﯾﺮ و ﻧﺒﺮد در ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﯿﺮوهﺎی ﺑﺎزدارﻧﺪه ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ .اراﻧﯽ زﻧـﺪان را
ﻧﯿﺰ ﺑﻪ رزﻣﮕﺎهﯽ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺴﺎن زﻻلﺗﺮﯾﻦ و ﭘﺮﺗﻼﻟﺆﺗﺮﯾﻦ "ﻗﻄـﺮه
"هﺎی ﺷﻂ آن ﺑﻪ درﯾﺎی ﺗﮑﺎﻣﻞ ﺑﺸﺮی ﺑﺮﯾﺰد.
ﺗﻘﯽ اراﻧﯽ هﻤﭽﻮن ٔ
ﺳﺘﺎره درﺧﺸﺎن راهﺑﻨﻤﺎﯾﯽ در ﺷﺐ ﺗﺎرﯾﮏ ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﯿﻬﻦ ﻣﺎ،
در آﺳﻤﺎن روزﮔﺎر ﺗﯿﺮه ﻓﺎم ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺧﻮدﮐﺎﻣﮥ رﺿﺎﺷﺎه درﺧﺸﯿﺪ و ازاﯾـﻦروی ،در
ﭼﺸﻢ ﺧﻔﺎﺷﺎن رژﯾﻢ ﺗﺤﻤﻞﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﺷﺪ“...

ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﺳﻌﯽ در ﺣﻔﻆ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﮐﻬﻦ ﺑـﻮد .ﺗـﻼش در راه
ﺑﺴﯿﺞ دهﻘﺎﻧﺎن ،در ﺷﺮاﯾﻂ ﺣﺎﺿﺮ ،ﺑﺎ دﺷﻮاریهﺎی زﯾﺎد روﺑﻪرو
ٔ
ﺟﺎﻣﻌﻪ روﺳﺘﺎﯾﯽ ﮐﺸﻮر ﻧﯿﺰ ﺑﺮ ﺑﻐﺮﻧﺠـﯽ ﮐـﺎر
اﺳﺖ .ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻮدن
ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺪ .ﺑﺎوﺟﻮد اﯾﻦ ،ﺗﻮان ﺑﺎﻟﻘﻮۀ دهـﻘـﺎﻧـﺎن در ﺟـﺎﻣـﻌـﻪ،
ﻋﺮﺻﻪ را ﺑﯿﺶازﭘـﯿـﺶ
ﺿﺮورت ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ،و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ در اﯾﻦ ً
در دﺳﺘﻮرﮐﺎر ﻧﯿﺮوهﺎی اﻧﻘﻼﺑﯽ ،ﺧﺼـﻮﺻـﺎ ﺣـﺰب ﻣـﺎ ،ﻗـﺮار
ﻣﯽدهﺪ .ﺑﺎﯾﺪ از ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﯿﻠﯿﻮنهﺎ زﺣﻤﺘﮑﺶ روﺳﺘﺎﯾﯽ در ﺑﺮاﺑـﺮ
آﺳﯿﺐهﺎی ﻧﺎﺷﯽ از ﻋﻤﻠﮑﺮد اﻗﺘﺼﺎدی -اﺟـﺘـﻤـﺎﻋـﯽ رژﯾـﻢ
وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ دﻓﺎع ﮐﺮد و ﺑﻪ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻧﻘﺶ و ﺣﻀـﻮر ﺟـﻨـﺒـﺶ
دهﻘﺎﻧﯽ در ﻣﺒـﺎرزه ﺳـﺮاﺳـﺮی ﺿـﺪ اﺳـﺘـﺒـﺪادی و اﯾـﺠـﺎد
ﺗﺤﻮلهﺎی دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ ﺑﻪﺳﻮد اﮐﺜﺮﯾﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺎ هـﻤـﮥ ﺗـﻮان
ﺑﺎﯾﺪ ﯾﺎری رﺳﺎﻧﺪ!
......................
 .١ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﻮﯾﻦ اﯾﺮان ،ﺗﺮﺟﻤﻪ رﻓﯿﻖ ﺷﻬﯿﺪ هﻮﺷﻨﮓ ﺗﯿﺰاﺑـﯽ،
ص . ٧١
ٔ
" .٢درﺑﺎره ﺣﺰب ﻋﺪاﻟﺖ" ،ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺟﻌﻔﺮ ﭘﯿﺸـﻪوری ،ﻣـﻘـﺎﻟـﻪ
ﻣﻨﺪرج در روزﻧﺎﻣﻪ "آژﯾﺮ" .ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از" :اﺳﻨﺎد ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺟـﻨـﺒـﺶ
ﮐﺎرﮔﺮی ،ﺳﻮﺳﯿﺎلدﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ و ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ اﯾﺮان" ،ﺟـﻠـﺪ ،٣
ﺑﻪهﻤﺖ ﺧﺴﺮو ﺷﺎﮐﺮی.
ٔ
ﻧﻮﺷﺘـﻪ
" .٣ﻧﻈﺮی ﺑﻪ ﺟﻨﺒﺶ ﮐﺎرﮔﺮی ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ در اﯾﺮان"،
ﻋﺒﺪاﻟﺼﻤﺪ ﮐﺎﻣﺒﺨﺶ ]در ﻣﮑﺎن ﻧﻮﺷﺘﻦ اﯾﻦ "دﺳـﺘـﻮرﻧـﺎﻣـﻪ"،
ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺸﻬﺪ ،ﺗﺮدﯾﺪی ﻧﯿﺴﺖ .ﺗﺎرﯾﺦ آن ﻧـﯿـﺰ در اﯾـﻦ ﮐـﺘـﺎب
ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺳﺎل  ١٩٠۵ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ در ﮐﺘـﺎب "ﺗـﺎرﯾـﺦ
اﺣﺰاب" ﭘﺮﻓﺴﻮر ﻋﺒﺪاﻟﺤﺴﯿﻦ آ ﮔﺎهﯽ هﻢ ﺑﺎ اﺗﮑﺎ ﺑﺮ ﺳﻨـﺪهـﺎی
ﻧﻮﯾﺎﻓﺘﻪ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳـﺖ" :در ﺳـﺎل  ١٢٨٣ﺣـﯿـﺪرﺧـﺎن
ﻋﻤﻮاوﻏﻠﯽ ،ﭘﺲ از ﻣﺮاﺟﻌﺖ از روﺳﯿﻪ ،ﺑﺎ ﺟﻤﻌﯽ از ﮐﺎرﮔﺮان و
هﻤـﻔـﮑـﺮان در ﺷـﻬـﺮ ﻣﺸـﻬـﺪ ،ﻧـﺨـﺴـﺘـﯿـﻦ ﺣـﻮزههـﺎی
ﺳﻮﺳﯿﺎلدﻣﮑﺮاﺳﯽ اﻧﻘﻼﺑﯽ اﯾﺮان را ﺗﺸﮑﯿﻞ داد .ﺳﺎل ﺑـﻌـﺪ،
ﺳﺎل  ،١٢٨۴در آﺳﺘﺎﻧﻪ اﻧﻘﻼب ﻣﺸﺮوﻃﯿﺖ ،در ﺟﻠﺴـﻪای در
ﺷﻬﺮ ﻣﺸﻬﺪ ،اوﻟﯿﻦ ﺳﻨﺪ رﺳﻤﯽ ﺟﻨﺒﺶ ﺳﻮﺳﯿﺎلدﻣﮑﺮاﺳﯽ در
اﯾﺮان )دﺳﺘﻮر ﻧﺎﻣﻪای ﮐﻪ ﻣﺘﻦ آن ﻣﻨﺘﺸﺮﺷﺪه اﺳﺖ( ﺗﺪوﯾﻦ و
ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷﺪ"[.
" .۴ﻧﻈﺮی ﺑﻪ ﺟﻨﺒﺶ ﮐﺎرﮔﺮی ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ در اﯾﺮان" ،ﻧﻮﺷﺘـﻪٔ
ﻋﺒﺪاﻟﺼﻤﺪ ﮐﺎﻣﺒﺨﺶ.
 .۵ﻣﺠﻠﻪ دﻧﯿﺎ ،ﺷﻤﺎره  ،٢ﺳﺎل .١٢
ٔ
ﻧـﻮﺷـﺘـﻪ اﻣـﯿـﺮ
" .۶روﺳﺘﺎهﺎی اﯾﺮان در اﻧﺘﻈﺎر ﺗـﺤـﻮل"،
ﻧﯿﮏآﯾﯿﻦ و دﯾﮕﺮان ،اﻧﺘﺸﺎرات ﺣﺰب ﺗﻮده اﯾﺮان.١٣۶٠ ،
" .٧ﭼﻬﻞوﭘﻨـﺞ ﺳـﺎل ﭘـﯿـﮑـﺎر ﺧﺴـﺘـﮕـﯽﻧـﺎﭘـﺬﯾـﺮ در راه
ﺳﺎزﻣﺎندهﯽ و رهﺎﯾﯽ دهﻘﺎﻧﺎن اﯾﺮان" ،ﺻﻔﺤﻪ .١٧
 " .٨ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ اﯾﺮان در ﻣـﻬـﺎﺟـﺮت )١٢٩۶-
ٔ
ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺳﻮﻟﻤﺎز رﺳﺘﻤﻮا ﺗﻮﺣﯿﺪی.
،(١٣١١

٣٧

دوﺷﻨﺒﻪ  ١۶ﺗﯿﺮ ١٣٩٩

ﭘﯿﺎم هﺎی ﺗﺒﺮﯾﮏ ﭘﺮﺷﻮر ﺣﺰب
هﺎی ﮐﺎرﮔﺮی و ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ ﺟﻬﺎن
ٔ
ﺑﻪ ﺣﺰب ﺗﻮده اﯾﺮان ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ
ﺻﺪﻣﯿﻦ ﺳﺎﻟﮕﺮد ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺣﺰب
ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ اﯾﺮان
ﭘﯿﺎم ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﻓﺪراﺳﯿﻮن روﺳﯿﻪ
ٔ
ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻣﺮﮐﺰی ﺣﺰب ٔ
ﺗﻮده اﯾﺮان
ﺑﻪ
رﻓﻘﺎی ﮔﺮاﻣﯽ،
ٔ
ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻣﺮﮐﺰی ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﻓﺪراﺳﯿﻮن روﺳﯿـﻪ
ﺻﺪﻣﯿﻦ ﺳﺎﻟﮕﺮد ﺑﻨﯿﺎدﮔﺬاری ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ اﯾﺮان،
ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖ در ﺗﺎرﯾﺦ ﮐﺸﻮر ﺷﻤﺎ را
ﺑﻪ ﮔﺮﻣﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺷﺎدﺑﺎش ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ.
ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ اﯾﺮان از هﻤﺎن زﻣﺎن ﭘﺎﯾﻪﮔﺬاری در ﺳﺎل  ،١٩٢٠و ﺑـﻌـﺪهـﺎ
در ﻗﺎﻟﺐ ﺣﺰب ٔ
ﺗﻮده اﯾﺮان ،راه درازی از ﻣﺒﺎرزه را ﺑﺮای ﺻﻠﺢ ،ﺣـﻘـﻮق ﺑﺸـﺮ و
ﺣﻘﻮق دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ ،ﻋﺪاﻟﺖ ،و ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ در اﯾﺮان ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳـﺖ.
ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖهﺎی اﯾﺮان ،ﺑﻪرﻏﻢ ٔ
هﻤﻪ دﺷﻮاریهـﺎی ﭘـﯿـﮑـﺎر در ﺧـﻂ ﻣـﻘـﺪم،
ٔ
هﻤﭽﻨﺎن ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ّ
ﺳﻨﺖهﺎی ﻣﺒﺎرزاﺗﯽ ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ در اﯾﺮان را اداﻣﻪ ﻣﯽدهﻨﺪ و
ﭘﺮﭼﻢ ﺳﺮخ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ را ﺑﻪرﻏﻢ ﺷﺮاﯾﻂ دﺷﻮار ﻣﻮﺟـﻮد ﺑـﺎ اﻓـﺘـﺨـﺎر ﺣـﻤـﻞ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .اﻣﺮوزه هﻤﺒﺴﺘﮕﯽ و ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺑﺮای ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖهﺎی ﺟﻬﺎن از اهﻤـﯿـﺖ
وﯾﮋهای ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ .ﻣﺎ هﻤﺮاه ﺑﺎ ﺣﺰب ﺷﻤﺎ و ﺣﺰبهـﺎی ﮐـﻤـﻮﻧـﯿـﺴـﺖ و
ﮐﺎرﮔﺮی ﺟﻬﺎن ﺑﺮای ُ
ﭘﯿﺸﺒﺮد هﺪفهﺎ و آرﻣﺎنهﺎی ﻣﺸﺘﺮﮐﻤﺎن و رﺳـﯿـﺪن ﺑـﻪ
ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ آﻣﺎدهاﯾﻢ.
ﻣﺎ اﻃﻤﯿﻨﺎن دارﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ وﺟﻮد ٔ
هﻤﻪ دﺷﻮاریهﺎ ،ﺣـﺰب ﺷـﻤـﺎ ﺑـﻪ ﺗـﻘـﻮﯾـﺖ
ﺻﻔﻮف ﺧﻮد و اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﻔﻮذش در ﮐﺸﻮر ،و ﮔـﺎم ﺑـﺮداﺷـﺘـﻦ در راهـﯽ ﮐـﻪ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﮐﺮده اﺳﺖ اداﻣﻪ ﺧﻮاهﺪ داد.
ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ٔ
اداﻣﻪ ﻗﺎﻃﻌﯿﺖ اﻧﻘﻼﺑﯽ ،ﻋﺰم راﺳﺦ ،و ﺧﻮشﺑﯿﻨﯽ در ﻣﺒﺎرزه ﺑﺮای
ﺗﺤﻘﻖ ﺣﻘﻮق ﮐﺎرﮔﺮان آرزوﻣﻨﺪﯾﻢ.
ﺑﺎ درودهﺎی رﻓﯿﻘﺎﻧﻪ،
ٔ
ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻣﺮﮐﺰی ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ روﺳﯿﻪ
ﭘﯿﺎم ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﯾﻮﻧﺎن
ﺑﻪ ﺣﺰب ٔ
ﺗﻮده اﯾﺮان
رﻓﻘﺎی ﮔﺮاﻣﯽ،
ﮔﺮمﺗﺮﯾﻦ درودهـﺎی اﻧـﻘـﻼﺑـﯽ ﺣـﺰب
ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﯾﻮﻧﺎن را ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﺻـﺪﻣـﯿـﻦ
ﺳﺎﻟﮕﺮد ﺑﻨﯿﺎﮔﺬاری ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ اﯾـﺮان
ﮐﻪ از ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺣﺰبهﺎی ﮐﻤﻮﻧﯿـﺴـﺖ در
ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ و آﺳﯿـﺎی ﻏـﺮﺑـﯽ ﺑـﻮد ،از ﻣـﺎ
ﺑﭙﺬﯾﺮﯾﺪ .ﺑﻪ هﻤﯿﻦ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ،ﺑﺎر دﯾﮕﺮ هﻤﯿﺎری و هﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺧﻮد را
ٔ
ﺑﺎ اﻋﻀﺎ و ﮐﺎدرهﺎی ﺣﺰب ٔ
ﺗﻮده اﯾﺮان ،و
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺣﺰب ﺷﻤﺎ اﺑﺮاز ﻣـﯽﮐـﻨـﯿـﻢ.
اﮐﻨﻮن ﺻﺪ ﺳﺎل اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖهﺎی اﯾﺮان در راه ﺗﺤﻘﻖ ﺧـﻮاﺳـﺖهـﺎ و
ﻣﻨﺎﻓﻊ ٔ
ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ و دﯾﮕﺮ ﻗﺸﺮهﺎی ﻣﺮدﻣﯽ ﮐﺸﻮر ،در ﺑﺮاﺑﺮ اذﯾـﺖ و آزارهـﺎ و
ﺳﺮﮐﻮب ﺑﻮرژوازی و دوﻟﺖهﺎی آن ﻣﺒﺎرزه ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﻪ هﻤﯿﻦ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ،هﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺧﻮد را ﺑﺎ ٔ
ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ و ﻣـﺮدم اﯾـﺮان اﺑـﺮاز
ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ هﻤﻪﮔﯿﺮی ﮐﻮوﯾﺪ ١٩-ﻣﻮاﺟﻪاﻧﺪ و ﺑﺮ اﺛﺮ ﮐﻤﺒـﻮدهـﺎی ﻋـﻈـﯿـﻢ
ﻧﻈﺎم درﻣﺎﻧﯽ ﮐﺸﻮر ﺗﻠﻔﺎت ﺟﺎﻧـﯽ زﯾـﺎدی دادهاﻧـﺪ ﮐـﻪ ﻧـﻈـﺎم اﺳـﺘـﺜـﻤـﺎری
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری و ٔ
هﻤﻪ دوﻟﺖهﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﻈﺎم را در ﺧﺪﻣﺖ ﻣـﻨـﺎﻓـﻊ ﺳـﺮﻣـﺎﯾـﻪ

ٔ
وﯾﮋه ﻧﺎﻣﻪ ﯾﮑﺼﺪ ﺳﺎﻟﮕﯽ
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﻣﺴﺌﻮل آﻧﻨﺪ .ﺑﺮای دههﺎ هﺰار ﺗﻦ ﮐﻪ در ﮐﺸـﻮر ﺷـﻤـﺎ ﺑـﯿـﻤـﺎر
ﺷﺪهاﻧﺪ آرزوی ﺑﻬﺒﻮدی ﺳﺮﯾﻊ دارﯾﻢ .هﻤﭽﻨﯿﻦ ،ﺑﺎ ﺧﺎﻧـﻮادههـﺎ و ﺧـﻮﯾﺸـﺎوﻧـﺪان
ﺑﯿﺸﺘﺮ از دههﺰار ﻧﻔﺮی ﮐﻪ ﺟﺎن ﺧﻮد را در اﯾﻦ هﻤﻪﮔﯿﺮی از دﺳﺖ دادهاﻧـﺪ اﺑـﺮاز
هﻤﺪردی ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ و ﺗﺴﻠﯿﺖ ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﻢ.
رﻓﻘﺎی ﻋﺰﯾﺰ
ّ
ﻓﺮوﭘﺎﺷﯽ ﻧﻈﺎم ﻣﺮاﻗﺒﺖهﺎی ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ-درﻣﺎﻧﯽ هﻤﮕﺎﻧﯽ ،ﺣﺘﯽ در ﻗﻠﺐ ﺟﻬـﺎن
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری -در آﻣﺮﯾﮑﺎ -ﺑﻪرﻏﻢ ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﯽ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺑـﺨـﺶ درﻣـﺎن در آﻧـﺠـﺎ،
ﺷﺪﯾﺪﺗﺮ ﺷﺪن ﮐﺎر اﯾﻦ ﮐﺎرﮐﻨﺎن و ﻧﺒﻮد ﺣﺘﯽ اﺑﺘﺪاﯾﯽﺗـﺮﯾـﻦ اﻣـﮑـﺎﻧـﺎت ﺣـﻔـﺎﻇـﺖ
ﺷﺨﺼﯽ ،ﺧﻄﺮی ﮐﻪ زﻧﺪﮔﯽ و ﺳﻼﻣﺘﯽ ﮐﺎرﮔﺮان و زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن را ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻣﯽﮐﻨـﺪ،
و ﺑﯿﮑﺎری ،ﻓﻘﻂ ﻧﻤﻮﻧﻪهﺎی روزاﻧﻪای هﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﭘﻮﺳﯿﺪﮔﯽ و ورﺷﮑﺴﺘﮕﯽ ﺗﺎرﯾﺨﯽ
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدهﻨﺪ.
در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ،وﺟﻮد رﻗﺎﺑﺖ ﺧﺼﻮﺻﯽ و ﺳﻮداﮔﺮی در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ]ﺑﻬﺪاﺷـﺖ و
ٔ
زﻣﯿﻨـﻪ
درﻣﺎن[ ،ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻀﻌﯿﻒ و ﮐﻢاﺛﺮ ﺷﺪن ﻓﻌﺎﻟﯿﺖهﺎی ﻋﻠﻤﯽ و ﭘﮋوهﺸﯽ در
ﯾﺎﻓﺘﻦ راهﯽ ﺳﺮﯾﻊﺗﺮ ﺑﺮای ﺑﺮونرﻓﺖ از ﺑﺤﺮان اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری هﻤﻪﮔـﯿـﺮ و ﺑـﺮآوردن
ٔ
روزﻣﺮه ﻣﺮدم ﻣﯽﺷﻮد .اﻣﺮوزه ،ﻣﺮدم ﺟﻬﺎن هﺮﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺘﻮﺟﻪ و آﮔﺎهﺗﺮ
ﻧﯿﺎزهﺎی
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﻓﺮﯾﺎد ﻣﯽزﻧﻨﺪ ﮐﻪ "وﯾﺮوس واﻗﻌﯽ ،ﺳـﺮﻣـﺎﯾـﻪداری اﺳـﺖ" .ﺿـﺮورت
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﺮدن ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ اﺑﺰار ﺗﻮﻟﯿﺪ ،ﺗﻮزﯾﻊ ،ﺧﺪﻣﺎت ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﻣﺮﮐﺰی ﻋﻠﻤﯽ،
و ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ آﺷﮑﺎر ﻣﯽﺷﻮد.
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آﻣﻮزههﺎی ﺗﺎرﯾﺦ ﺟﻨﺒﺶ ﮐﺎرﮔﺮی ﮐﺸﻮر ﻣﺎ و ﺳﺮاﺳـﺮ ﺟـﻬـﺎن ،اﻣـﺮوزه
ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ اهﻤﯿﺖ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﺗﻤﺎم ﭘﯿﺮوزیهﺎی ٔ
ﻃﺒﻘﻪ ﮐـﺎرﮔـﺮ ﺑـﺎ ﻣـﺒـﺎرزاﺗـﯽ
دﺷﻮار ،از راه ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﺑﺎ ٔ
هﻤﻪ ﻗﺪرت آن ،و ﺑﺮاﻧﺪازی ﻧﯿﺮوهـﺎﯾـﯽ ﺑـﻪ
دﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ روزی ﻧﺎﺑﻮد ﻧﺸﺪﻧﯽ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﯿﺪﻧﺪ.
ﻣﻬﻢﺗﺮ از هﻤﻪ ،ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﮐﻪ ٔ
ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ ،اﯾﻦ ﭘﯿﺸﺮوﺗﺮﯾﻦ ﻧﯿـﺮوی
ﺟﺎﻣﻌﻪ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در اﺗﺤﺎد ﺑﺎ دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺮوهﺎی ﻣﺮدﻣﯽ ﺳﺘﻢدﯾـﺪه ﺳـﺮﻣـﺎﯾـﻪداری را
ٔ
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺟﺪﯾﺪی ﺑﺴﺎزد ﮐﻪ ﺑﺮآورده ﮐﺮدن ﻧﯿﺎزهﺎی روزاﻓﺰون ﻣﺮدﻣﯽ
ﺳﺮﻧﮕﻮن ﮐﻨﺪ و
در ﮐﺎﻧﻮن وﻇﺎﯾﻒ اﺻﻠﯽ آن ﺑﺎﺷﺪ.
ٔ
ٔ
ٔ
اراﺋـﻪ
دهﻨﺪه ﺑﺮﺗﺮی ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴـﻢ در
ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ در ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺘﻢ ﻧﺸﺎن
ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ-درﻣﺎﻧﯽ ،ﺑﯿﻤﻪ ،اﺷﺘﻐﺎل ،و ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳـﺖ .ﻓـﺮورﯾـﺰی
ٔ
ﮐﻨـﻨـﺪه ﺑـﺮﺑـﺮﯾـﺖ
ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ و ﻋﻘﺐﻧﺸﯿﻨﯽ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺟﻨﺒﺶ ﮐﺎرﮔﺮی ،ﻧﻪ ﺗﻮﺟﯿﻪ
ٔ
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری اﺳﺖ و ﻧﻪ ﭼﺮخ ﺗﺎرﯾﺦ را ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ وﺟﻮد هﻤﻪ ﻣﺸﮑﻼت
و ﻣﻮاﻧﻊ ،هﻤﭽﻨﺎن ﺑﻪ ﭘﯿﺶ ﻣﯽرود.
رﻓﻘﺎی ﮔﺮاﻣﯽ،
ﺷﯿﻮع ﺑﯿﻤﺎری هﻤﻪﮔﯿﺮ ﮐﻮوﯾﺪ ١٩-ﻋﺎﻣﻞ ﺗﺴﺮﯾﻊ ﮐﻨﻨﺪه در ﺑـﺤـﺮان ﺟـﺪﯾـﺪ در
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﻮد .اﻓﻮل ﺷﺎﺧﺺهﺎی اﻗﺘﺼﺎدی از ﻗﺒﻞ ]از ﮐـﻮروﻧـﺎ[
ﻣﺸﻬﻮد ﺑﻮد .در ﯾﻮﻧﺎن ﻧﯿﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ ٔ
هﻤﻪ ﮐﺸﻮرهﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ،دوﻟﺖ ﺑﻮرژواﯾﯽ در
ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﯿﻠﯿﺎردهﺎ ﯾﻮرو در اﺧﺘﯿﺎر ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداران و اﻧﺤﺼﺎرهﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﻗـﺮار
ٔ
رﺣﻤﺎﻧﻪ
ﻣﯽدهﺪ و از ﺑﻬﺮهوری آﻧﻬﺎ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،دﺳﺖ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم اﻗﺪامهﺎی ﺑﯽ
ﺟﺪﯾﺪی ﻋﻠﯿﻪ ٔ
ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ و ﻣﺮدم زده اﺳﺖ .در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ،ﺑﺤﺮان ﺟﺪﯾﺪ ﻣـﻮﺟـﺐ
ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ رﻗﺎﺑﺖهﺎی اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ آﺷﮑﺎرﺗﺮ و ﺗﺠـﺎوزﮔـﺮی اﻣـﭙـﺮﯾـﺎﻟـﯿـﺴـﺘـﯽ
ٔ
ٔ
ﻣﺪاﺧﻠﻪ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ هـﻢ
اﺗﺤﺎدﯾﻪ اروﭘﺎ ﺷﺪﯾﺪﺗﺮ ﺷﻮد .ﺧﻄﺮ ﺟﻨﮓ و
آﻣﺮﯾﮑﺎ ،ﻧﺎﺗﻮ و
ٔ
ٔ
ﻣﺪﯾﺘﺮاﻧﻪ ﺷﺮﻗﯽ و ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ و هﻢ در ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﺪﯾﺪﺗﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻣﻨﻄﻘﻪ
در
در ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ،ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﯾﻮﻧﺎن از ﺟﻨﺒﻪهﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺑﺎ ﺳـﯿـﺎﺳـﺖ
ﺿﺪﻣﺮدﻣﯽ دوﻟﺖ «دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﻧﻮﯾﻦ »و ﺳﺎﯾﺮ ﺣﺰبهﺎی ﺧﺪﻣﺘﮕﺰار ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻣﺎﻧﻨـﺪ
«ﺳﯿﺮﯾﺰا »ﻣﺒﺎرزه ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ در ﮐﺸـﻮر ﻣـﺎ ﺣـﮑـﻮﻣـﺖ ﻣـﯽﮐـﻨـﻨـﺪ .ﻣـﺎ در راه
ٔ
ﺳﺎزﻣﺎندهﯽ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ اﯾﻦ هﺪف ﮐﻪ ٔ
هﺰﯾـﻨـﻪ
ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ و اﻗﺸﺎر ﻣﺮدﻣﯽ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ
ﺑﺤﺮان ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری را ﻧﭙﺮدازﻧﺪ ،در راه ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣﺒـﺎرزه ﺑـﺮای اﺣـﻘـﺎق ﺣـﻘـﻮق و
ﺧﻮاﺳﺖهﺎی ﮐﻨﻮﻧﯽ ﻣﺮدم ،و در راه ﺧﺎرج ﺷـﺪن ﮐﺸـﻮرﻣـﺎن از ﭘـﯿـﻤـﺎنهـﺎی
ٔ
ٔ
ﻃﻠﺒﺎﻧﻪ ﺧـﻄـﺮﻧـﺎک
اﺗﺤﺎدﯾﻪ اروﭘﺎ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪهﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ و ﺟﻨﮓ
اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﻧﺎﺗﻮ و
آﻧﻬﺎ ﻣﺒﺎرزه ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ .ﻣﺎ اﯾﻦ ﻣﺒﺎرزه را از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﭘﯿﮑﺎر در ﻣﺴﯿﺮ رﺳﯿـﺪن ﺑـﻪ
ﺗﻨﻬﺎ ﭼﺸﻢاﻧﺪاز اﻣﯿﺪوارﮐﻨﻨﺪه -ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ -ﺑﻪ ﭘﯿﺶ ﻣﯽﺑﺮﯾﻢ.
ٔ
اهﻤﯿﺖ ٔ
ﻣﺒﺎرزه ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﯾﻮﻧﺎن و ﻧﯿﺮوهﺎی ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ «ﭘـﺎﻣـﻪ »
وﯾﮋه
ٔ
ٔ
ّ
)ﺟﺒﻬﻪ ﻣﺒﺎرزهﺟﻮی هﻤﻪ ﮐﺎرﮔﺮان( در روز اول ﻣﺎه ﻣﻪ اﻣﺴﺎل در هﻤﯿﻦﺟﺎﺳﺖ .در
آن روز ،هﺰاران ﮐﺎرﮔﺮ ﺑﺎ اﻧﻀﺒﺎط ﮐﺎﻣﻞ و ﻧﻈﻤﯽ ﺧـﻮب در آﺗـﻦ و ﺑﺴـﯿـﺎری از
ﺷﻬﺮهﺎی دﯾﮕﺮ ﺗﻈﺎهﺮات ﮐﺮدﻧﺪ و ﺗﻼش دوﻟﺖ را ﺑﺮای ﻟﻐﻮ راهﭘﯿﻤﺎﯾـﯽهـﺎ در روز
ّاول ﻣﺎه ﻣﻪ ٰ
ﺧﻨﺜﯽ ﮐﺮدﻧﺪ.
ّ
ٔ
ﻣﺒﺎرزه ﮐﺎرﮔﺮان و ﻣﻠﺖهﺎ در ﻣﺴﯿﺮ ﺿﺪﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری و
ﻣﺎ ﻣﻌﺘﻘﺪﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻘﻮﯾﺖ
ﺿﺪاﻧﺤﺼﺎری در هﺮ ﮐﺸﻮر ،اﻗﺪام ﻣﺸﺘﺮک و هﻤﮑﺎری ﺣﺰبهﺎی ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ در
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اداﻣﮥ ﭘﯿﺎم هﺎی ﺗﺒﺮﯾﮏ ﭘﺮﺷﻮر ﺣﺰب هﺎی
ﺳﻄﺢ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ را ﻣﯽﺗﻮان ﺗﺤﮑﯿﻢ ﮐﺮد و ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺨﺸﯿﺪ و از آن ﻃـﺮﯾـﻖ ،ﺑـﻪ
وﺣﺸﯿﮕﺮی هﻮﻟﻨﺎک ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﭘﺎﯾﺎن داد.
ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﯾﻮﻧﺎن هﻤﯿﺸﻪ و ﭘﯿﮕﯿﺮاﻧﻪ ﺑﺮ هﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺧﻮد ﺑـﺎ
ﺣﺰب ٔ
ﺗﻮده اﯾﺮان ﺗﺄﮐﯿﺪ ﮐﺮده ،ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ آن را ﻣـﺤـﮑـﻮم ﮐـﺮده ،و از
ﻣﻘﺎمهﺎی اﯾﺮاﻧﯽ ﺧﻮاهﺎن آزادی ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖهﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﺑﺎ اﻣﯿﺪ ﺑﻪ ﺗﺤﮑﯿﻢ هﺮﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت دوﺟﺎﻧﺒﻪ ﻣﯿﺎن دو ﺣﺰب ﻣـﺎ ،ﺑـﺮای
ﺷﻤﺎ در ﺑﺰرﮔﺪاﺷﺖ ﺻﺪﻣﯿﻦ ﺳﺎﻟﮕﺮد ﺑﻨﯿﺎدﮔﺬاری ﺣﺰب ﮐﻤـﻮﻧـﯿـﺴـﺖ اﯾـﺮان و
ﺗﻘﻮﯾﺖ و ارﺗﻘﺎی ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺣﺰب ٔ
ﺗﻮده اﯾﺮان آرزوی ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ دارﯾﻢ.
ﺑﺎ درودهﺎی رﻓﯿﻘﺎﻧﻪ،
ٔ
ٔ
ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻣﺮﮐﺰی
ﺷﻌﺒﻪ رواﺑﻂ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ
ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﯾﻮﻧﺎن
ﭘــﯿــﺎم ﺷــﺎدﺑــﺎش ﺣــﺰب
ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﭘﺮﺗﻐﺎل ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ
ﺻﺪﻣﯿﻦ ﺳﺎﻟﮕﺮد ﺑﻨﯿـﺎدﮔـﺬاری
ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ اﯾﺮان
ﺑﻪ ﺣﺰب ٔ
ﺗﻮده اﯾﺮان
رﻓﻘﺎی ﮔﺮاﻣﯽ،
ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﺻﺪﻣﯿﻦ ﺳﺎﻟﮕﺮد ﺑﻨﯿﺎدﮔﺬاری ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ اﯾﺮان ،ﺣﺰﺑﯽ ﮐـﻪ
ٔ
ٔ
دهـﻨـﺪه
ﺗـﻮده اﯾـﺮان اداﻣـﻪ
در روز  ٢٣ژوﺋﻦ  ١٩٢٠ﭘﺎﯾﻪﮔﺬاری ﺷﺪ و ﺣـﺰب
ٔ
ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ راه آن اﺳﺖ ،ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﭘﺮﺗﻐﺎل درودهﺎی ﻗﻠﺒﯽ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺣﺰب
ٔ
ﺗﻮده اﯾﺮان ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﺗﺎرﯾﺦ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖهﺎی اﯾﺮان ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻃﻮﻻﻧﯽ و ﺣﻤﺎﺳـﯽ اﺳـﺖ .ﻓـﻌـﺎﻟـﯿـﺖ
ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖهﺎی اﯾﺮان و ﺳﺎزﻣﺎنهﺎی آﻧﻬﺎ در ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﺎرﯾﺦ ﺻﺪ ﺳﺎﻟﻪﺷﺎن ﺗﻮﺳﻂ
رژﯾﻢهﺎی دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری اﯾﺮان ﻣﻤﻨﻮع ﺑﻮده اﺳﺖ و آﻧﻬﺎ ﻣﻮرد اذﯾـﺖ و آزار ﻗـﺮار
داﺷﺘﻪاﻧﺪ .هﺰاران ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ اﻏﻠﺐ ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﺨﻔﯽ در ﺷﺮاﯾﻂ دﺷـﻮار
ﺑﻮدهاﻧﺪ ،ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ دﻓﺎع از ﺣﻘﻮق زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن اﯾـﺮان ﺑـﻪ زﻧـﺪان اﻧـﺪاﺧـﺘـﻪ و
ﺷﮑﻨﺠﻪ و اﻋﺪام و ﺗﺮور ﺷﺪهاﻧﺪ .وﻟﯽ ﺷﻤﺎ آﻣﻮﺧﺘﻪاﯾﺪ ﮐﻪ ﭼﻄﻮر ﺑﺎ اﯾﻦ اذﯾـﺖ و
آزارهﺎ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﮐﻨﯿﺪ ،ﺑﻪ ﻣﺒﺎرزه اداﻣﻪ دهﯿﺪ ،ﺑﻪ وﻇﺎﯾﻒ و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖهﺎی ﺗﺎرﯾﺨـﯽ
ٔ
ﺟـﺎﻣـﻌـﻪ
ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖهﺎ ﻋﻤﻞ ﮐﻨﯿﺪ ،و از ﺧﻮد ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ ﺑﺨﺸﯽ ﺟﺪاﯾﯽﻧﺎﭘﺬﯾـﺮ از
اﯾﺮان دﻓﺎع ﮐﻨﯿﺪ.
ﺣﺰب ﺷﻤﺎ ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺎﺑﻨﺎﮐﯽ در دﻓﺎع از ﺣﻘﻮق ﺳﯿﺎﺳﯽ ،اﻗﺘﺼﺎدی ،و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
ٔ
داﻧﺸـﺠـﻮﯾـﺎن ،و دﯾـﮕـﺮ
ﻣﺮدم اﯾﺮان ،در ﺳﺎزﻣﺎندهﯽ ﻃﺒﻘﻪ ﮐـﺎرﮔـﺮ ،زﻧـﺎنّ ،
ﺑﺨﺶهﺎی ﺟﺎﻣﻌﻪ ،و در دﻓﺎع از اﺳﺘﻘﻼل و ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻣﻠﯽ اﯾـﺮان دارد .اﯾـﻦ
ٔ
ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺗﺎرﯾﺨﯽ اﮐﻨﻮن ﯾﮏ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺑﻪ آزﻣﻮن ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﭼﻮن ﺷـﻤـﺎ
آزارهـﺎ و
در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ هﻢزﻣﺎن ﺑﺎﯾﺪ در ﻣـﻘـﺎﺑـﻞ اذﯾـﺖ و
ّ
ﺗـﻬـﺪﯾـﺪهـﺎی ﺟـﺪی
ﻣﺤﺪودﯾﺖهﺎی ﺣﻘﻮق ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در اﯾﺮان ،و
ّ
اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ،ﺑﻪوﯾﮋه اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ آﻣﺮﯾﮑﺎ ،و اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻠـﺖ اﯾـﺮان ،ﺑـﻪ
ﻣﺒﺎرزه اداﻣﻪ دهﯿﺪ .از زﻣﺎن اﻧﻘﻼب ﺗﺎرﯾﺨﯽ ]ﺑﻬﻤﻦ  [۵٧اﯾـﺮان ﺗـﺎ ﮐـﻨـﻮن،
زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن ﻣﻮرد ٔ
ﺣﻤﻠﻪ ﺑﯽوﻗﻔﻪ ،و ﺗﻬﺪﯾﺪ ﺑﻪ ﺟﻨﮓ و ﺗـﺠـﺎوز و ﻣـﺤـﺎﺻـﺮه و
ﺗﺤﺮﯾﻢهﺎی ﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻗﺮار دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﺶ و ﭘﯿﺶ از هﺮ ﺑـﺨـﺶ دﯾـﮕـﺮی از
ﺟﺎﻣﻌﻪ ،ﺑﺮ زﻧﺪﮔﯽ آﻧﻬﺎ اﺛﺮ ﻣﯽﮔﺬارد.
ﺳﺮاﺳﺮ ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﻣﯿﺎن ﻗﺪرتهﺎی اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ و ﺧﺎورﻣﯿـﺎﻧـﻪ،
وﯾﮋﮔﯽ
ِ
ٔ
ّهﻤﯿﻦ رﻓﺘﺎرهﺎی ﺗﺠﺎوزﮐﺎراﻧﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ رﻧﺞهـﺎ و ﻣﺼـﯿـﺒـﺖهـﺎی
ﻣﻠﺖهﺎی اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ،هﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ در ﺗﺎرﯾﺦ اﯾﺮان و ﻧﯿﺰ در وﺿﻌﯿﺖ اﺳﻔﻨﺎک
ﻋﻄﺶ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ﺑﺮای دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑـﻪ
ﻣﺮدم ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ﺑﻪروﺷﻨﯽ دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮدّ ،
ﺛﺮوت ﻋﻈﯿﻢ ﮐﻞ اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ اﺳﺖ .اﻣﺮوزه ﻣﻠﺖ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ﭘﺲ از دههـﺎ ﺳـﺎل
ٔ
ٔ
ﻣﺴﺌﻠﻪ اﻟﺤﺎق ﯾﮑﺠﺎی ﯾﮏ ّ
ﮐﺮاﻧـﻪ
ﺳﻮم ﺳﺮزﻣﯿﻦهﺎی
ﭘﯿﻤﺎنﺷﮑﻨﯽ ﻋﻠﯿﻪ آن ،ﺑﺎ
ﻏﺮﺑﯽ رود اردن ﺑﻪ ﺧﺎک اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺗﻮﺳﻂ دوﻟﺖ ﻧﺘﺎﻧﯿﺎهﻮ ،ﺑﺎ ﺣـﻤـﺎﯾـﺖ دوﻧـﺎﻟـﺪ
ﺗﺮاﻣﭗ ،روﺑﺮوﺳﺖ.
ٔ
ﻏﺎرﺗﮕﺮاﻧﻪ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ اﻣﺮوز ﺑـﯿـﺸـﺘـﺮ از ﭘـﯿـﺶ
ﺧﻄﺮ ﺳﺮﺷﺖ ﺗﺠﺎوزﮐﺎراﻧﻪ و
اﺳﺖ .ﺑﺤﺮان ﻋﻤﯿﻖ و ﺳﺎﺧﺘﺎری ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ًداری -ﮐﻪ هﻢ در ﺑـﺤـﺮان  ٢٠٠٨و
هﻢ در ﭘﯿﺎﻣﺪهﺎی هﻤﻪﮔﯿﺮی ﮐﻨﻮﻧﯽ ﮐﺎﻣﻼ روﺷﻦ ﺑـﻮده اﺳـﺖ -و ﻧـﯿـﺰ زوال
ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ و ﺧﻄﺮﻧﺎکﺗﺮﯾﻦ ﻗﺪرت اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ،اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪ آﻣﺮﯾﮑﺎ،

ٔ
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ٔ
هﻤﻪ ﻧﻮع ﺑﺸﺮ را ﺑﺎ ﺧﻄﺮ ﻋﻈﯿﻤﯽ روﺑﺮو ﮐﺮده اﺳﺖ .در ﭼﻨﯿـﻦ ﭘـﯿـﺶزﻣـﯿـﻨـﻪای،
ٔ
رﻗﺎﺑﺖهﺎی ﺑﯿﻦ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺖهﺎ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ رﻗﺎﺑﺖ ﻣﯿﺎن آﻣﺮﯾﮑﺎ و اﺗﺤﺎدﯾﻪ اروﭘﺎ ،رو ﺑـﻪ
ٔ
اﺗﺤﺎدﯾﻪ اروﭘﺎ ﮐﻪ ﯾﻮرش ﺑﯽرﺣﻤﺎﻧﻪای
اﻓﺰاﯾﺶ دارد .اﻟﺒﺘﻪ ﻗﺪرتهﺎی اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ
ٔ
ﺑﻪ ﺣﻘﻮق و ﺳﻄﺢ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺎرﮔﺮان را در ﮐﺸﻮرهﺎی ﻋﻀﻮ اﺗﺤﺎدﯾﻪ اروﭘﺎ ﺑـﻪ ﭘـﯿـﺶ
آن را ﮐﺎرﮔﺮان ﭘﺮﺗﻐﺎﻟﯽ ﺑﺎ ﺗﻤﺎم وﺟﻮد اﺣﺴﺎس ﮐﺮدهاﻧﺪ -در
ﺑﺮدهاﻧﺪ -و درﻧﺪهﺧﻮﯾﯽ ّ
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ٔ
ٔ
ﻃﺒﻘﻪ ّﺣﺎﮐﻢ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻣﺘـﺤـﺪﻧـﺪ.
دﺷﻤﻨﯽ ﻃﺒﻘﺎﺗﯽﺷﺎن ﺑﺎ ﻣﻠﺖهﺎﯾﺸﺎن ،ﺑﺎ
ٔ
هﻢ آﻣﺮﯾﮑﺎ و هﻢ
اﺗﺤﺎدﯾﻪ اروﭘﺎ از ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻦ ﺣﻖ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻣﻠـﺖهـﺎ و ﺧـﻠـﻖهـﺎی

ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﺳﺮ ﺑﺎز ﻣﯽزﻧﻨﺪ .اﯾﻦ رﻓﺘﺎر آﻧﻬﺎ را در ﺗﺠﺎوزﮔﺮی هـﻤـﯿـﺸـﮕـﯽ آﻧـﻬـﺎ ﺑـﻪ
ﮐﺸﻮرهﺎﯾﯽ ﮐﻪ راه اﺳﺘﻘﻼل را در ﭘﯿﺶ ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ ،ﻣﺜﻞ ﺳﻮرﯾﻪ ،ﻟﯿﺒﯽ ،وﻧـﺰوﺋـﻼی
ﺑﻮﻟﯿﻮاری ،و دﯾﮕﺮان ،و ﻧﯿﺰ در ﺗﺸﺪﯾﺪ ﺧﺼﻮﻣﺖ و ﺗﺠﺎوزﮔﺮی آﻧﻬﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭼﯿﻦ و
روﺳﯿﻪ ﮐﻪ دارﻧﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮهﺎی ﮐﯿﻔﯽ در ﺗﻮازن ﻧﯿﺮوهﺎی اﻗﺘﺼـﺎدی و ﺳـﯿـﺎﺳـﯽ در
ﺟﻬﺎن ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽآورﻧﺪ ،ﺑﻪروﺷﻨﯽ ﻣﯽﺗﻮان دﯾﺪ.
اﻣﺮوزه ﻧﺸﺎﻧﻪهﺎی ﻓﺰاﯾﻨﺪهای دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد ﺣﺎﮐﯽ از آﻧﮑﻪ ﺑﺨﺶهﺎی ﺑﺰرﮔﯽ از
ﻃﺒﻘﺎت ﺣﺎﮐﻢ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ در ﺻﺪد اﺳﺘﻔﺎده از زور و ﺧﺸﻮﻧـﺖ در واﮐـﻨـﺶ ﺑـﻪ
وﺿﻌﯿﺖ ﻣﻮﺟﻮدﻧﺪ .اﻣﺮوزه ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻓﺎﺷﯿﺴﻢ و ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺑـﺮ ﺳـﺮ ٔ
ﮐـﺮه
زﻣﯿﻦ ﺳﺎﯾﻪ اﻓﮑﻨﺪه اﺳﺖ ،ﺗﻬﺪﯾﺪی ﮐﻪ در ٔ
دوره وﺟـﻮد ﺗﺴـﻠـﯿـﺤـﺎت هﺴـﺘـﻪﯾـﯽ،
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻓﺎﺟﻌﻪای ﺑﺮﮔﺸﺖﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﺑﻪ ﺑﺎر آورد.
رﻓﻘﺎی ﮔﺮاﻣﯽ،
ٔ
ﻣﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ اﯾﻦ ﺳﺎﻟﮕﺮد ﻣﻬﻢ ﺣﺰب ٔ
هـﻤـﻪ
ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ اﯾﺮان ،ﮐﻪ از ﻣﻨـﺎﻓـﻊ
ﻃﺒﻘﺎت و ﻗﺸﺮهﺎی ﻣﺮدﻣﯽ ﮐﺸﻮر ﺷـﻤـﺎ دﻓـﺎع ﮐـﺮده اﺳـﺖ ،ﺑـﻪ ﺷـﻤـﺎ درود
ٔ
ﺗـﻮده
ﻣﯽﻓﺮﺳﺘﯿﻢ .ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﭘﺮﺗﻐﺎل ﺑﺎر دﯾﮕﺮ هﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺧﻮد را ﺑـﺎ ﺣـﺰب
هﻤﻪ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖهﺎ و ٔ
اﯾﺮان ،ﺑﺎ ٔ
ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ اﯾﺮان اﺑﺮاز ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻣﺎ اﻣـﯿـﺪوارﯾـﻢ ﮐـﻪ
ٔ
ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ّ
ﺳﻨﺘﯽ هﻤﮑﺎری دو ﺣﺰب ﻣﺎ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ اﺣﺘﺮام ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ،هـﻤـﺒـﺴـﺘـﮕـﯽ ،و
ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺳﺎلهﺎﺳﺖ اداﻣﻪ دارد ،ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ ﺗﺤﮑﯿﻢ و ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺷﻮد.
ﻓﺮﺧﻨﺪه ﺑﺎد ﺻﺪﻣﯿﻦ ﺳﺎﻟﮕﺮد ﺑﻨﯿﺎدﮔﺬاری ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ اﯾﺮان!
ٔ
ﻣﺒﺎرزه زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن اﯾﺮان و ﺣﺰب آﻧﻬﺎ!
ﭘﯿﺮوز ﺑﺎد
ٔ
ﭘﺎﯾﻨﺪه ﺑﺎد ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت هﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻣﯿﺎن ﺣﺰب ﺗﻮده اﯾﺮان و ﺣـﺰب ﮐـﻤـﻮﻧـﯿـﺴـﺖ
ﭘﺮﺗﻐﺎل!
ﭘﯿﺎم ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻣﺮﮐﺰی ﺣﺰب ﻣﺘﺮﻗﯽ
زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن ﻗﺒﺮس )آﮐﻞ( ﺑﻪ ﺣﺰب
ﺗﻮده اﯾﺮان ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﺻﺪﻣﯿﻦ
ﺳﺎﻟﮕﺮد ﺗﺎﺳﯿﺲ ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ
اﯾﺮان

رﻓﻘﺎی ﻋﺰﯾﺰ،
ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ ﺻﺪﻣﯿﻦ ﺳﺎﻟـﮕـﺮد
ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧـﯿـﺴـﺖ اﯾـﺮان و وارث
ٔ
ٔ
ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ آن ﺣﺰب ٔ
ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻣﺮﮐﺰی آﮐﻞ ﮔﺮمﺗﺮﯾﻦ ﺗﺒﺮﯾﮏهﺎی ﺑـﺮادراﻧـﻪ
ﺗﻮده اﯾﺮان،
ٔ
و ُﭘﺮﺷﻮر ﺧﻮد را ﺑﻪ رهﺒﺮی ،ﮐﺎدرهﺎ ،و اﻋﻀﺎی ﺣﺰب ﺗﻮده اﯾﺮان ﺗﻘـﺪﯾـﻢ ﻣـﯽدارد.
هﺎی اﯾﺮاﻧﯽ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑـﺮای
اهﻤﯿﺖ ﺑﺰرﮔﺪاﺷﺖ اﯾﻦ روز ﻓﻘﻂ ﺑﺮای ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ً
ٔ
هﻤﻪ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖهﺎی ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻤﯿﻘﺎ اﯾﻦ روز را ﮔﺮاﻣﯽ ﻣﯽدارﻧـﺪ و
ﺑﺮ هﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﺎ ﻣﺒﺎرزات ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖهﺎی اﯾﺮاﻧﯽ ﺗﺄﮐﯿﺪ دارﻧﺪ.
اﯾﻦ روز ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﯾﺎدآور ﻓﺪاﮐﺎریهﺎی ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﺎﻧﻪ و ﺳﺘﺮگ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖهﺎی اﯾـﺮان
در ﺻﺪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ و ﺣﺰب ٔ
ﺗﻮده اﯾﺮان در ﺳﺮاﺳﺮ ﺗـﺎرﯾـﺦ
ﺧﻮد ﺑﯽوﻗﻔﻪ و ﺷﺠﺎﻋﺎﻧﻪ ﺑﺮای ﺗﺤﻘﻖ ﺣﻘﻮق زﺣﻤﺘﮑﺸـﺎن ،ﺗـﻮﺳـﻌـﻪ و آزادی و
اﺳﺘﻘﻼل ﮐﺸﻮر ،و ﺑﺮای دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ و ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ ﺗﻼش ﮐﺮده ُ
اﻧﺪ.ﻣﻬﺮ و ﻧﺸـﺎن
ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞاﻧﮑﺎر ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖهﺎی اﯾﺮان در ٔ
ٔ
ﻣـﺒـﺎرزه ﻣـﺮدم اﯾـﺮان ﺑـﻪ
هﻤﻪ ﻋﺮﺻﻪهﺎی
ﭼﺸﻢ ﻣﯽﺧﻮرد ،از ﺟﻤﻠﻪ در ﻣﺒﺎرزات ٔ
ﻃﺒﻘﻪ ﮐـﺎرﮔـﺮ ،دهـﻘـﺎﻧـﺎن ،ﻓـﺮهـﻨـﮕـﯿـﺎن،
هﻨﺮﻣﻨﺪان ﻣﺘﺮﻗﯽ ،زﻧﺎن و ﺟﻮاﻧﺎن.
ٔ
ٔ
دهﻨﺪه ﺣﻘﺎﻧﯿﺖ ﻧﺎم ﺣﺰب ﺗﻮده اﯾﺮان اﺳﺖ ،اﯾﻦ ﺣـﺰب
هﻤﻪ اﯾﻦ ﻣﺒﺎرزات ﻧﺸﺎن
ٔ
ﺑﻪدرﺳﺘﯽ ﺣﺰب ﻣﺮدم و ﺗﻮدههﺎﺳﺖ ،ﺑﻪ ًرﻏﻢ هﻤﻪ ﺳﺮﮐﻮبهﺎ و آزارهﺎی ﺷـﺪﯾـﺪی
ﮐﻪ ﻋﻠﯿﻪ آن ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،ﻋﻤﯿﻘﺎ در ﻗﻠﺐ و ذهﻦ زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن اﯾﺮان رﯾﺸـﻪ
دارد .ﺗﻌﺪاد ﺑﯽﺷﻤﺎری از ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖهﺎی اﯾﺮان ﺳﺮﮐﻮب ،زﻧﺪاﻧﯽ ،ﺷـﮑـﻨـﺠـﻪ ،و
اﻋﺪام ﺷﺪهاﻧﺪ .آﮐﻞ ،ﺣﺰب ﻣﺘﺮﻗﯽ زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن ﻗﺒﺮس ،ﺑﻪ ﺷﻬﯿﺪان و ﻗﻬـﺮﻣـﺎﻧـﺎن
ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ اﯾﺮان و ﺣﺰب ٔ
ﺗﻮده اﯾﺮان ﮐـﻪ ﺟـﺎن ﺧـﻮد را در راه دﻓـﺎع از
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اداﻣﮥ ﭘﯿﺎم هﺎی ﺗﺒﺮﯾﮏ ﭘﺮﺷﻮر ﺣﺰب هﺎی
آرﻣﺎنهﺎی ﺧﻮد و ﺣﻘﻮق و آرﻣﺎنهﺎی ﻣﺮدم اﯾﺮان ﻓﺪا ﮐﺮدهاﻧﺪ ،ادای اﺣـﺘـﺮام
ﻣﯽﮐﻨﺪ.
اوﺿﺎع در ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ ﺑﯽﺛﺒﺎت اﺳﺖ و ﻣﺪاﺧﻠﻪهﺎی اﻣﭙﺮﯾـﺎﻟـﯿـﺴـﻢ ﺑـﺎ هـﺪف
ﺗﻀﻤﯿﻦ ﮐﻨﺘﺮل ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ و ﻣﺴﯿﺮهﺎی اﻧﺘﻘﺎل اﻧﺮژی از ﻣﻨﻄﻘﻪ اداﻣﻪ دارد.
اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ﺑﺮای ُ
ﭘﯿﺸﺒﺮد و ﺗﺤﻤﯿﻞ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺧﻮد از اﻧﻮاع ﻧﯿﺮوهﺎی ﺑـﻨـﯿـﺎدﮔـﺮا و
ارﺗﺠﺎﻋﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﻣﺪاﺧﻠﻪهﺎ هﻤﭽﻨـﯿـﻦ ﺑـﺎ هـﺪف ﺗﻀـﻌـﯿـﻒ و
ﺗﺤﻮل ﻣﺘﺮﻗﯽ در ٔ
ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از هﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ و ّ
هﻤﻪ ﮐﺸﻮرهﺎی ﻣﻨﻄﻘـﻪ ﺻـﻮرت
ﻣﯽﮔﯿﺮد .و هﻤﯿﺸﻪ ﻣﺮدماﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻬﺎی آن را ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ٔ
آﮐﻞ ﺑﺮای ﻧﻘﺶ ﺣﺰب ٔ
ﺟـﺒـﻬـﻪ ﻣﺸـﺘـﺮک
ﺗﻮده اﯾﺮان در ﻣﺒﺎرزه ﺑﺮای اﯾﺠـﺎد
ٔ
ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺳﺘﻢ ٔ
دﯾﺪه ﻣﺎ ﺑﺎ هﺪف ﺣﻞوﻓﺼﻞ ﻣﺴﺎﻟﻤﺖآﻣﯿﺰ ﻣﻨﺎﻗﺸﻪهـﺎ ﺑـﺮ
ﻣﺒﺎرزه در
اﺳﺎس ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ،ﻋﺪم ﻣﺪاﺧﻠﻪ در اﻣﻮر داﺧﻠﯽ ﮐﺸﻮرهﺎ ،و اﺣﺘﺮام ﺑـﻪ
ﻗﺎﺋﻞ اﺳﺖ.
ﺣﻖ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻣﻠﺖهﺎ ،ارج ﺑﺴﯿﺎری ً
ٔ
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑـﯿـﺸـﺘـﺮ
ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ اﯾﻦ ﺳﺎﻟﮕﺮد ،آﮐﻞ ﻣﺠﺪدا آﻣﺎدﮔﯽ ﺧﻮد را ﺑﺮای
رواﺑﻂ ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﺎ ،ﭼﻪ رواﺑﻂ دوﮔﺎﻧﻪ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ و ﭼﻪ رواﺑﻂ ﭼﻨﺪﺟﺎﻧﺒﻪ ﺑﺎ ﺣﺰبهـﺎی
ٔ
ﻣـﺒـﺎرزه
دﯾﮕﺮ ،در ﭼﺎرﭼﻮب ﺟﻨﺒﺶ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ اﻋﻼم ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻣﺎ ﺑﻪ
دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ،و ﺳﻮﺳﯿـﺎﻟـﯿـﺴـﻢ،
ﻣﺸﺘﺮﮐﻤﺎن ،ﺑﺮای ﺻﻠﺢّ ٔ ،
ﺧﻮد ﺑﺮای ٔآرﻣﺎنهﺎی ّ
هﻤﻪ ﻣﻠـﺖهـﺎی ﺟـﻬـﺎن اداﻣـﻪ
آﯾﻨﺪه ﺷﮑﻮﻓﺎی ﻣﻠﺖهﺎی دو ﮐﺸﻮر و
و ﺑﺮای
ٔ
ٔ
ﻣـﺒـﺎرزه
ﭘﯿﮕﯿﺮاﻧﻪ ﺣﺰب ﺷﻤـﺎ ﺑـﺎ
ﺧﻮاهﯿﻢ داد .ﻣﺎ از هﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﯽﻗﯿﺪوﺷﺮط و
ٔ
ﺟـﺰﯾـﺮه ﻣـﺎ
ﻣﺮدم ﻗﺒﺮس و آﮐﻞ ﺑﺮای ﭘﺎﯾﺎن دادن ﺑـﻪ اﺷـﻐـﺎل 37درﺻـﺪ از
ٔ
دوﺑﺎره ﮐﺸﻮر و اﺗﺤﺎد ﻣﺮدم ﻣﺎ در ﭼﺎرﭼﻮب راه ﺣـﻞ
ﺗﻮﺳﻂ ﺗﺮﮐﯿﻪ ،در راه وﺣﺪت ّ
ﻓﺪراﻟﯽ دو-ﻣﻨﻄﻘﻪﯾﯽ و دو-ﻣﻠﺘﯽ ﻗﺪرداﻧﯽ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ.
رﻓﻘﺎی ﻋﺰﯾﺰ،
ٔ
ﺑﺮادراﻧﻪ ﻣﺎ ﺑﺮای ﻣـﻮﻓـﻘـﯿـﺖ در ﻣـﺒـﺎرزهﺗـﺎن را
ﺑﺎر دﯾﮕﺮ درودهﺎ و آرزوهﺎی
ﺑﭙﺬﯾﺮﯾﺪ .آﮐﻞ در ٔ
هﻤﻪ ﻣﺒﺎرزات ﺷﻤﺎ دوﺷﺎدوش ﺷﻤﺎ اﯾﺴﺘﺎده اﺳﺖ.
ٔ
ﻣﺎ ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ﺷﮑﻮهﻤﻨﺪ ﻣﺒﺎرزات ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ اﯾﺮان و ﺣﺰب ﺗـﻮده اﯾـﺮان
ادای اﺣﺘﺮام ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ.
ٔ
ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻣﺮﮐﺰی ﺣﺰب ﻣﺘﺮﻗﯽ زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن )آﮐﻞ(
ﻧﯿﮑﻮزﯾﺎ ،ﻗﺒﺮس
 ٢٠ژوﺋﻦ ٢٠٢٠
ﭘﯿﺎم ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﺷﯿﻠﯽ
 ٢٣ژوﺋﻦ ٢٠٢٠
رﻓﻘﺎی ﮔﺮاﻣﯽ ﺣﺰب ٔ
ﺗﻮده اﯾﺮان،
ﯾــﺎد ﮐــﺮدن و ﺻــﺤــﺒــﺖ ﮐــﺮدن از ﺣــﺰب
ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ اﯾﺮان در ﺻﺪﻣﯿﻦ ﺳﺎﻟﮕﺮد ﺗـﺄﺳـﯿـﺲ
آن ،ﯾﻌﻨﯽ ﯾﺎد ﮐﺮدن و ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮدن از ﺣـﺰﺑـﯽ
ﮐﻪ ﻣﺜﻞ ﺻﺪهﺎ ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧـﯿـﺴـﺖ و ﮐـﺎرﮔـﺮی
ٔ
ٔ
ﻋﺮﺻﻪ ﺣـﯿـﺎت
ﻣﺒﺎرزه آﻧﻬﺎ ﭘﺎ ﺑﻪ
دﯾﮕﺮ در ﺟﻬﺎن از ﻣﯿﺎن ﺗﻮدههﺎی زﺣﻤﺘﮑﺶ و
ﮔﺬاﺷﺖ ،ﻗﺪرت ﮔﺮﻓﺖ ،در راه ﺣﻘﻮق زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن رزﻣﯿﺪ ،و ﺑﺨﺶ ﺟﺪاﯾﯽﻧﺎﭘﺬﯾﺮ
و ﻣﺎﻧﺪﮔﺎری از ﭘﯿﺮوزیهﺎ و ﺷﮑﺴﺖهﺎی زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن اﺳﺖ.
ﺷﻤﺎر ﻋﻈﯿﻤـﯽ
ﺗﻮاﻧﺴﺖ
ﮐﻮﺗﺎه وﻟﯽ ُﭘﺮﺛﻤﺮ ﺧﻮد
ّ
ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ اﯾﺮان در ﻋﻤﺮ ّ
از ﮐﺎرﮔﺮان را ﺳﺎزﻣﺎندهﯽ ﮐﻨﺪ و در ﻣﺪﺗﯽ ﮐﻮﺗﺎه ﺑﺮ ﺳﯿﺎﺳﺖهﺎی ﻣﻠـﯽ ﮐﺸـﻮر
ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺑﮕﺬارد .ﺑﯽدﻟﯿﻞ ﻧﺒﻮد ﮐﻪ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ و آﻣﺮﯾﮑﺎ و دﺳﺖﻧﺸﺎﻧﺪﮔﺎن و
ﭼﺎﮐﺮان ﻣﺤﻠﯽﺷﺎن ﻧﮕﺮان ﺷﺪﻧﺪ ،ﭼﻮن ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴـﺖ اﯾـﺮان را ﺧـﻄـﺮی
ّ
ﺟﺪی در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی ﺧﻮد هﻢ در داﺧﻞ اﯾـﺮان و هـﻢ در
ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﯽدﯾﺪﻧﺪ.
در ﻧﺘﯿﺠﻪ ،ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ اﯾﺮان را ﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧﯽ اﻋﻼم ﮐـﺮدﻧـﺪ و ﺳـﺮﮐـﻮب
ﺷﺪﯾﺪی را ﻋﻠﯿﻪ ﺣﺰب و اﻋﻀﺎی آن ﺑﻪ راه اﻧﺪاﺧﺘﻨﺪ .ﺷﻤﺎر زﯾﺎدی از اﻋﻀـﺎی
ﺣﺰب را ﺑﺎزداﺷﺖ ،زﻧﺪاﻧﯽ ،ﺷﮑﻨﺠﻪ ،و در ﻧﻬﺎﯾﺖ اﻋﺪام ﮐﺮدﻧﺪ و ﻋـﺪهای ﻧـﯿـﺰ
ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ ﺗﺮک وﻃﻦ ﺷﺪﻧﺪ.
ّاﻣﺎ ﺑﻪرﻏﻢ آﻧﮑﻪ ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ اﯾﺮان ﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺷﺪ ،وﻟﯽ وارث ﺑـﺮﺣـﻖ و
دهﻨﺪه راه آن ،ﯾﻌﻨﯽ ﺣﺰب ٔ
ٔ
ﺗﻮده اﯾﺮان ،ﭘﺮﭼﻢ ﻣﺒﺎرزه را ﺑﻠﻨﺪ ﮐﺮد ﮐﻪ اﻣـﺮوز
اداﻣﻪ
ﺑﻪﺣﻖ از ﺑﻨﯿﺎدﮔﺬاران و اﻋﻀﺎی آن ﺣﺰب ﯾﺎد و ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ادای اﺣﺘﺮام ﻣﯽﮐﻨﺪ.

از ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺳﺎﻟﻮادور آﻟﻨﺪه و ﭘﺎﺑﻠﻮ ﻧﺮودا ،ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﺷﯿﻠﯽ ﺑﻪ ﻣـﻨـﺎﺳـﺒـﺖ
ﺻﺪﻣﯿﻦ ﺳﺎﻟﮕﺮد ﺑﻨﯿﺎدﮔﺬاری ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ اﯾﺮان ﺑﻪ ﺷﻤﺎ رﻓﯿـﻘـﺎﻧـﻪ ﺷـﺎدﺑـﺎش
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﻨﯿﺎدﮔﺬاران آن ﺣﺰب و ﺷﻬﯿﺪان ﺣﺰب ﮐـﻪ
ﺟﺎن ﺧﻮد را ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺘﻦ ﮐﺸﻮر و ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﻬﺘﺮ ﻓﺪا ﮐﺮدﻧﺪ ،ادای اﺣﺘﺮام ﻣﯽﮐﻨﺪ و
ﺑﻪ آﻧﻬﺎ درود ﻣﯽﻓﺮﺳﺘﺪ.
زﻧﺪه ﺑﺎد ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖهﺎی اﯾﺮاﻧﯽ!
ﻓﺮﺧﻨﺪه ﺑﺎد ﺻﺪﻣﯿﻦ ﺳﺎﻟﮕﺮد ﺑﻨﯿﺎدﮔﺬاری ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ اﯾﺮان!
ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﺷﯿﻠﯽ
ﺳﺎﻧﺘﯿﺎﮔﻮ ،ﺷﯿﻠﯽ
ﭘﯿﺎم دوﺳﺘﯽ و هﻤﺒﺴﺘﮕﯽ
ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺑﻪ
ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﺻﺪﻣﯿﻦ ﺳﺎﻟﮕﺮد
ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ اﯾﺮان
رﻓﻘﺎی ﻋﺰﯾﺰ،
ﺳـﺎﻟـﮕـﺮد ﺑـﻨـﯿـﺎدﮔـﺬاری ﺣـﺰب ﮐـﻤـﻮﻧـﯿـﺴـﺖ اﯾـﺮان،
ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﺻﺪﻣﯿﻦ
ّ
ٔ
هـﻤـﻪ رهـﺒـﺮی ﺣـﺰب
ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖهﺎی ﻓﺮاﻧﺴﻪ ،دﺑﯿﺮ ﻣﻠﯽ ﺣﺰب ﻓﺎﺑﯿﻦ روﺳﻞ ،و
ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﻓﺮاﻧﺴﻪ درودهﺎی رﻓﯿﻘﺎﻧﻪ و ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ آرزوهﺎی ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺷﻤـﺎ ﺗـﻘـﺪﯾـﻢ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ] .ﭘﺲ از ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ اﯾﺮان[ ﺣﺰب ﺷﻤﺎ از زﻣـﺎن ﺗـﺄﺳـﯿـﺲ ،ﺑـﺮای
ﺗﺤﻘﻖ ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ،دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ،و ﺻﻠﺢ در اﯾـﺮان ﻣـﺒـﺎرزه ﮐـﺮده
اﺳﺖ .در ﺷﺮاﯾﻂ دﺷﻮار ﻓﻌﻠﯽ ﻧﯿﺰ ﺷﻤﺎ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ رژﯾﻢ ﺣﺎﮐﻢ را ﮐـﻪ ﺑـﻪ ﺳـﺮﮐـﻮب
ٔ
ﻓﺰاﯾﻨﺪه ﻣﺮدﻣﯽ ﮐﻤﺮ ﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ ،اداﻣﻪ دادهاﯾﺪ .ﺷﻤﺎ ﻓﺴـﺎد
آزادی و ﺟﻨﺒﺶهﺎی
و ﭼﭙﺎول اﻗﺘﺼﺎدی ٔ
ﻃﺒﻘﻪ ﺣﺎﮐﻢ را ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﺸﺪﯾﺪ ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮیهﺎ و ﻓﻘـﺮ در اﯾـﺮان
ﻣﯽﺷﻮد ،اﻓﺸﺎ و ﻣﺤﮑﻮم ﮐﺮدهاﯾﺪ و ﺑﻪ ﺷﻨﯿـﺪه ﺷـﺪن ﺻـﺪای ﻣـﺮدم اﯾـﺮان در
ﻣﺒﺎرزهﺷﺎن در راه رهﺎﯾﯽ ،ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ.
ٔ
ﺗﺠﺎوزﮐﺎراﻧﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻧﯿﺰ روﺑﺮو هﺴﺘـﻨـﺪ
ﻣﺮدم اﯾﺮان در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﺑﺎ ﺳﯿﺎﺳﺖهﺎی
درد و رﻧﺞ
ﮐﻪ ﺗﺤﺮﯾﻢهﺎی وﺣﺸﺘﻨﺎﮐﯽ را ﺗﺤﻤﯿﻞ ﮐﺮده و ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﯾﺶ ﭼﺸﻤﮕﯿﺮ ّ
ﻣﺮدم ﺷﺪه اﺳﺖ .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ هﻤﻪﮔﯿﺮی ﮐﻮوﯾﺪ ١٩-ﺑﺎﻋﺚ ﻓﺎﺟﻌﻪای ﺟـﺪ ﺷـﺪه
اﺳﺖ ،اﯾﻦ ﺗﺤﺮﯾﻢهﺎ ﻧﯿﺰ ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺮدم اﯾﺮان آﺳـﯿـﺐ ًزدهاﻧـﺪ،
ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﻨﺘﺮل رژﯾﻢ اﺳﺘﺒﺪاد ﻣﺬهﺒﯽ ﺷﺪهاﻧﺪ .اﯾﻦ ﺗﺤﺮﯾﻢهﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻓﻮرا ﻟـﻐـﻮ
ﺷﻮد!
ٔ
ﻣﺪاﺧﻠﻪ
ﮐﺸﻮرهﺎی ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ در ﻣﻌﺮض ﺣﺎﻟﺖ ﺟﻨﮕﯽ داﺋﻤﯽ هﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ
ﻧﻈﺎﻣﯽ ،ﺑﯽﺛﺒﺎﺗﯽ ،و ﻓﺠﺎﯾﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ هﻤﭽﻮن ﻣﻮج ﮐﺸﺘﻪﺷﺪﮔﺎن و ﭘﻨﺎهﺟﻮﯾﺎن ﺷـﺪه
اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺑﻪ ﺻﻠﺢ ﻓﻮری اﺳﺖ .ﻣﺎ ﻧﻘﺶ ﺣﺰب ﺷﻤﺎ در ﮔـﺮد هـﻢ
آورن و ﻣﺘﺤﺪ ﮐﺮدن ﻧﯿﺮوهﺎی ﺧﻮاهﺎن ﺻﻠﺢّ ،
ﺗﺤﻮل اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،و دﻣﻮﮐﺮاﺳـﯽ در
ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ را ﮔﺮاﻣﯽ ﻣﯽدارﯾﻢ.
اﯾﻦ اﻣﺮ هﻤﺎن ﺗﻌﻬﺪ ﻣﺎ و ﺷﻤﺎﺳﺖ .زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖهﺎی رﯾﺎﺿﺘﯽ وﺣﺸﯿﺎﻧـﻪ،
درﮔﯿﺮیهﺎ ،و ﺗﻌﺮض ﺑﻪ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ و ﻧﻈـﺎﻣـﯿـﮕـﺮی هـﻤـﻪﺟـﺎ دﯾـﺪه ﻣـﯽﺷـﻮد،
هﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺿﺮورﺗﯽ ﺣﺘﻤﯽ و ﻣﻬـﻢ اﺳـﺖ .در اﯾـﻦ ﻣـﺒـﺎرزه ،ﺣـﺰب
ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﻓﺮاﻧﺴﻪ در ﮐﻨﺎر ﺷﻤﺎ اﯾﺴﺘﺎده اﺳﺖ!
زﻧﺪه ﺑﺎد ﺣﺰب ﺗﻮده اﯾﺮان!
زﻧﺪه ﺑﺎد دوﺳﺘﯽ ﺑﯿﻦ ﻣﺮدم اﯾﺮان و ﻓﺮاﻧﺴﻪ!
زﻧﺪه ﺑﺎد هﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ!
ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﻓﺮاﻧﺴﻪ
ﭘﺎرﯾﺲ
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ٔ
ﭘﯿﺎم ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻣﺮﮐﺰی ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﻣﮑﺰﯾﮏ
ٔ
ﺑﻪ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻣﺮﮐﺰی ﺣﺰب ﺗﻮده اﯾﺮان
ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﻣﮑﺰﯾﮏ ﺻﺪﻣﯿﻦ ﺳﺎﻟﮕﺮد ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ اﯾـﺮان را
ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺷﺎدﺑﺎش ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ و هﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﻣﺒﺎرزات ﻣﻌﺎﺻﺮ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖهﺎی
اﯾﺮان در راه ﺗﺤﻘﻖ آزادی و ﻋﻠﯿﻪ ﺳﺘﻢ و ﺳﺮﮐﻮب اﻋﻼم ﻣﯽدارد.
ﺣﻀﻮر و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺣﺰبهﺎی ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت اﻧـﻘـﻼﺑـﯽ آﻧـﻬـﺎ،
ٔ
ﻧـﻈـﺮﯾـﻪ ﻣـﺎرﮐﺴـﯿـﺴـﺘـﯽ-
ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑـﺮ

اداﻣﻪ در ﺻﻔﺤﻪ ۴٠

ٔ
وﯾﮋه ﻧﺎﻣﻪ ﯾﮑﺼﺪ ﺳﺎﻟﮕﯽ
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اداﻣﮥ ﭘﯿﺎم هﺎی ﺗﺒﺮﯾﮏ ﭘﺮﺷﻮر ﺣﺰب هﺎی
ٔ
ٔ
ﻃـﺒـﻘـﻪ ﮐـﺎرﮔـﺮ در رﺳـﯿـﺪن ﺑـﻪ
ﻣﺒﺎرزه
ﻟﻨﯿﻨﯿﺴﺘﯽ ،ﺷﺮط ﻻزم ﺑﺮای ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ
هﺪفهﺎی ﻓﻮری و ﻧﺰدﯾﮏ و ﻧﯿﺰ ﺗﺤﻘﻖ هﺪف ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻧﻬﺎﯾﯽ آن ،ﯾﻌﻨﯽ رﺳﯿﺪن
ﺑﻪ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ اﺳﺖ.
ﺧﺠﺴﺘﻪ ﺑﺎد ﺻﺪﻣﯿﻦ ﺳﺎﻟﮕﺮد ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ اﯾﺮان!
ٔ
ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻣﺮﮐﺰی ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﻣﮑﺰﯾﮏ
ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮋﯾﮏ
ﺑﻪ ٔ
ﺷﻌﺒﻪ رواﺑﻂ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺣﺰب ٔ
ﺗﻮده اﯾﺮان
رﻓﻘﺎی ﻋﺰﯾﺰ،
ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﺻﺪﻣﯿﻦ ﺳﺎﻟﮕﺮد ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺣـﺰب ﮐـﻤـﻮﻧـﯿـﺴـﺖ اﯾـﺮان ،ﺣـﺰب
ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮋﯾﮏ ﺑﻪ ٔ
دهﻨﺪه راه ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ اﯾﺮان ،ﯾﻌﻨﯽ ﺣﺰب ٔ
ٔ
ﺗﻮده
اداﻣﻪ
ً
اﯾﺮان ﺷﺎدﺑﺎش ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ده ﺳﺎل ﭘﺲ از ﻏﯿﺮﻗـﺎﻧـﻮﻧـﯽ ﮐـﺮدن ﺣـﺰب
ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ اﯾﺮان ﺗﻮﺳﻂ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری رﺿﺎﺷﺎه ،ﭘﺎﯾﻪﮔﺬاری ﺷﺪ.
ٔ
رﻓﯿﻘﺎﻧﻪ ﺧﻮد را ﺑـﺎ
هﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺎﯾﻞ اﺳﺖ هﻤﺒﺴﺘﮕﯽ
ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮋﯾﮏ
ّ
ﺣﺰب ٔ
ﺗﻮده اﯾﺮان اﺑﺮاز ﮐﻨﺪ ﮐﻪ در ﻣﺪت ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ  ٨٠ﺳﺎل ﻣـﻮﺟـﻮدﯾـﺖ ﺧـﻮد
دههﺎ ﺳﺎل ﺑﺎ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﻢﺳﺘﯿﺰی ،ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ،و ﺳﺮﮐﻮب روﺑـﺮو ﺑـﻮده و
ﻣﺒﺎرزه ﮐﺮده اﺳﺖ .در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ،هﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺗﻬﺪﯾﺪهﺎی اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴـﺘـﯽ ﺑـﻪ
ﺟﻨﮓ و ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﻢﺳﺘﯿﺰی در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن رو ﺑﻪ اﻓـﺰاﯾـﺶ اﺳـﺖ ،ﻣـﺎ ﺑـﺎﯾـﺪ
هﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺧﻮد را اداﻣﻪ دهﯿﻢ و ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ٔ
ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ
را در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن ﻋﻠﯿﻪ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﺳﺎزﻣﺎندهـﯽ و ﻣـﺘـﺤـﺪ
ﮐﻨﯿﻢ.
ﻣﺎ ﺑﻪ رﻓﻘﺎی اﯾﺮاﻧﯽ ﺧﻮد در ﭘﯿﮑﺎرﺷﺎن ﺑﺮای ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺻـﻠـﺢ ،دﻣـﻮﮐـﺮاﺳـﯽ ،و
ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ در اﯾﺮان درود ﻣﯽﻓﺮﺳﺘﯿﻢ.
زﻧﺪه ﺑﺎد ﺣﺰب ٔ
ﺗﻮده اﯾﺮان!
زﻧﺪه ﺑﺎد هﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ!
رﻧﻪ اﻧﺪرﺳﻦ
ﻣﺴﺌﻮل رواﺑﻂ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮋﯾﮏ
ﭘﯿﺎم ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ هﻨﺪ
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ٔ
ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻣﺮﮐﺰی ﺣﺰب ٔ
ﺗﻮده
ﺑﻪ
اﯾﺮان
رﻓﻘﺎی ﮔﺮاﻣﯽ،
ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﺻـﺪﻣـﯿـﻦ ﺳـﺎﻟـﮕـﺮد
ﺑﻨﯿﺎدﮔﺬاری ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ اﯾـﺮان،
ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴـﺖ هـﻨـﺪ درودهـﺎی
ﭘﯿﮑﺎرﺟﻮﯾﺎﻧﻪ ﺧﻮد را ﺑﻪ رهﺒﺮی و ٔ
ٔ
هﻤﻪ اﻋﻀﺎی ﺣﺰب ٔ
ﺗﻮده اﯾﺮان ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ هﻨﺪ از ﺗﺎرﯾﺦ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖهﺎی اﯾﺮاﻧﯽ و ﻣﺮﺣﻠﻪهﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن
ﻣﺒﺎرزات و ﻓﺪاﮐﺎریهﺎی آﻧﻬﺎ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺣﺮوف ّزرﯾـﻦ در دﻓـﺘـﺮ ﺗـﺎرﯾـﺦ ﺟـﻨـﺒـﺶ
ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ درج ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺑﻪﺧﻮﺑﯽ آﮔﺎه اﺳﺖ.
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ اﯾﺮان ﮐﻪ در ﺳﺎل  ١٢٩٩ﭘﺎﯾﻪﮔﺬاری ﺷـﺪ ،و ﻧـﯿـﺰ
ﺣﺰب ٔ
ﺗﻮده اﯾﺮان ]ﮐﻪ راه ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ را اداﻣﻪ داد[ ﺑـﺎرهـﺎ در رژﯾـﻢهـﺎی
ّ
اﯾﺮان ﻣﻤﻨﻮع ﺷﺪه اﺳﺖ .اﻣﺎ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖهﺎی اﯾﺮاﻧﯽ ،ﺑﺎ اﻋـﺘـﻘـﺎد ﻋـﻤـﯿـﻖ ﺑـﻪ
ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ-ﻟﻨﯿﻨﯿﺴﻢ و ﺑﻪ اﺗﮑﺎی ﺑﻬﺘﺮﯾـﻦ ّ
ﺳـﻨـﺖهـﺎی ﺗـﺎرﯾـﺨـﯽ ﺟـﻨـﺒـﺶ
ّ
ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ٔ
ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ ،ﺣﺘﯽ در دﺷﻮارﺗﺮﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ اﻓﺘﺨﺎر و ﻏﺮور ﺑـﺮای
دﻓﺎع از ﻣﻨﺎﻓﻊ زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن اﯾﺮان رزﻣﯿﺪهاﻧﺪ.
ٔ
ٔ
ﮔﺬﺷﺘﻪ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖهﺎی اﯾﺮان ،ﺗـﺎرﯾـﺦ ﻓـﺪاﮐـﺎریهـﺎ و
ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ ﺻﺪ ﺳﺎل
ﺟﺎﻧﺒﺎزیهﺎﺳﺖ .در اﯾﻦ ﺳﺎلهﺎ ،هﺰاران ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﺷﮑﻨﺠﻪ و ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ و
هﻨﻮز هﻢ ﺑﺴﯿﺎری از آﻧﻬﺎ در ﺣﺒﺲاﻧﺪ .ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ ،آﻧﻬﺎ ﺑﺮ ﺳﺮ ﺣﻘﻮق ﺧـﻮد و
اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی و ارزشهﺎﯾﺸﺎن ﺳﺎزش ﻧﮑﺮدﻧﺪ .ﺑﻪ هﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﭘـﺮﭼـﻢ
ﺳﺮخ ﻣﺒﺎرزه هﻤﭽﻨﺎن در ﺧﺎک اﯾﺮان ﺑﺮاﻓﺮاﺷﺘﻪ و در اهﺘﺰاز اﺳﺖ.

رﻓﻘﺎی ﮔﺮاﻣﯽ،
ﻣﺎ هﻤﭽﻨﯿﻦ از ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﮐﻪ رﻓﻘﺎی ﺣﺰب ٔ
ﺗـﻮده اﯾـﺮان در آن ﻓـﻌـﺎﻟـﯿـﺖ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ آﮔﺎهﯿﻢ .ﻣﺎ اﯾﻤﺎن و اﻋﺘﻘﺎد ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ٔ
ٔ
ﻣﺒﺎرزه ﻣﺮدم اﯾﺮان و رﺷـﺎدت
اداﻣﻪ
ﺷﻤﺎ را در اﯾﻦ ﻣﺒﺎرزه ﻋﻠﯿﻪ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ،ﺑﻨﯿﺎدﮔﺮاﯾﯽ ﻣﺬهﺒﯽ ،و ﺧﻮدﮐﺎﻣﮕﯽ و در راه
ٔ
ﺗﺤﻘﻖ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ،ﺻﻠﺢ ،و ّ
ﺟﺎﻣﻌﻪ اﯾﺮان ارج ﻣﯽﻧﻬﯿﻢ.
ﺗﺤﻮل اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در
ﺑﺎر دﯾﮕﺮ از ﺟﺎﻧﺐ ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ هﻨﺪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ درود ﻣﯽﻓﺮﺳـﺘـﯿـﻢ و ﭘـﯿـﻤـﺎن
ﻣﯽﺑﻨﺪﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ هﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺧﻮد ﺑﺎ ﺣﺰب ٔ
ﺗﻮده اﯾﺮان اداﻣﻪ ﺧﻮاهﯿﻢ داد.
ﺑﺎ آرزوی ﮐﺎﻣﯿﺎﺑﯽ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖهﺎی اﯾﺮاﻧﯽ،
ﺑﺎ درودهﺎی رﻓﯿﻘﺎﻧﻪ،
ﻨﮕﻮﭘﺘﺎ
ﭘﺎﻻب ِﺳ
ّ
دﺑﯿﺮ ﺷﻮرای ﻣﻠﯽ ،ﺻﺪر دﻓﺘﺮ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ
ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ هﻨﺪ
ﭘﯿﺎم ﺷﺎدﺑﺎش ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ
هﻨﺪ )ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖ(
 ٢٠ژوﺋﻦ ٢٠٢٠
رﻓﻘﺎی ﮔﺮاﻣﯽ،
ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ هﻨـﺪ )ﻣـﺎرﮐﺴـﯿـﺴـﺖ(
درودهﺎی اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺧﻮد را ﺑـﻪ ﻣـﻨـﺎﺳـﺒـﺖ
ﺻﺪﻣﯿﻦ ﺳﺎﻟﮕﺮد ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿـﺴـﺖ
اﯾﺮان ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻣﯽﮐﻨـﺪ .ﺑـﻪ هـﻤـﯿـﻦ
ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﻣﻬﻢ ،ﻣﺎ ﺑﻪ رهﺒﺮی و ٔ
هﻤﻪ اﻋﻀﺎی ﺣﺰب ٔ
ﺗﻮده اﯾﺮان درود ﻣﯽﻓـﺮﺳـﺘـﯿـﻢ
ﮐﺮدهاﻧﺪ و ﺑﻪ ﭘﯿﺶ ﻣـﯽﺑـﺮﻧـﺪ ،و
ﮐﻪ ﻣﯿﺮاث ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ اﯾﺮان را دﻟﯿﺮاﻧﻪ ﺣﻔﻆ ً
هﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻗﻠﺒﯽ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺷﻤﺎ اﺑﺮاز ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ .اﺗﻔﺎﻗﺎ ﺣـﺰب ﮐـﻤـﻮﻧـﯿـﺴـﺖ هـﻨـﺪ
)ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖ( ﻧﯿﺰ اﻣﺴﺎل ﺻﺪﻣﯿﻦ ﺳﺎل ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺧﻮد را ﺟﺸﻦ ﻣﯽﮔـﯿـﺮد .روﺷـﻦ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﻟﺪ هﺮ دو ﺣﺰب اﻟﻬﺎمﮔﺮﻓﺘﻪ از اﻧﻘﻼب ﮐﺒﯿﺮ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ اﮐـﺘـﺒـﺮ ﺑـﻪ
رهﺒﺮی ﻟﻨﯿﻦ و ﺣﺰب ﺑﻠﺸﻮﯾﮏ ﺑﻮده اﺳﺖ.
ٔ
ﺗـﻮده اﯾـﺮان
ﺗﺎرﯾﺦ ﺻﺪ ﺳﺎل ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ درﺧﺸﺎن ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ اﯾﺮان و ﺣـﺰب
ﻣﻨﺒﻊ اﻟﻬﺎم ﻋﻈﯿﻤﯽ ﺑﺮای ٔ
هﻤﻪ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖهﺎ در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن اﺳﺖ .ﺣﺰب ﺷـﻤـﺎ
در ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ،ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﮐﻨﺘﺮل اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ﺑﺮ ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻔﺖ اﯾﺮان ،و ﻧـﯿـﺰ
ٔ
ﺧـﻮدﮐـﺎﻣـﻪ ﺷـﺎه ،ﻧـﻘـﺸـﯽ
ﭘﯿﮑﺎر ﺑﺎ اﻧﻮاع ﻧﯿﺮوهﺎی ارﺗﺠﺎﻋﯽ ،از ﺟﻤﻠﻪ ﺣﮑﻮﻣـﺖ
ﺳﺘﻮدﻧﯽ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﻣﺒﺎرزه ﻋﻠﯿﻪ ﺳﺮﮐـﻮب و اﺳـﺘـﺜـﻤـﺎر ،ﺣـﺰب ﺷـﻤـﺎ
ﺑﺨﺶهﺎی ﮔﺴﺘﺮدهای از ﺟﺎﻣﻌﻪ را ،از ﮐﺎرﮔﺮان و دهﻘﺎﻧﺎن ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ هﻨﺮﻣﻨـﺪان و
ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن و ﺷﺎﻋﺮان و روﺷﻨﻔﮑﺮان ،ﺑﻪ ﺧـﻮد ﺟـﻠـﺐ و ﺟـﺬب ﮐـﺮد .هـﻤـﯿـﻦ
ٔ
ﻓﺰاﯾﻨﺪه ﺣﺰب ﺑﻮد ﮐﻪ ﻃﺒﻘﺎت ﺣﺎﮐﻢ در اﯾﺮان را ﻣـﯽﺗـﺮﺳـﺎﻧـﺪ.
ﻣﺤﺒﻮﺑﯿﺖ و اﻋﺘﺒﺎر
ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺣﺰب را ﻣﻤﻨﻮع ﮐﺮدﻧﺪ و دﺳﺖ ﺑﻪ ﺳﺮﮐﻮﺑﯽ ﺑﯽرﺣﻤﺎﻧﻪ زدﻧـﺪ ﮐـﻪ
ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻧﺪاﺷﺖ .ﺷﻤﺎ هﻤﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﺳﺮﮐﻮب و اذﯾﺖ و آزار را ﻣﺘﺤﻤﻞ ﺷﺪﯾﺪ وﻟﯽ ﭘﺮﭼـﻢ
ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ و ٔ
ﺳﺮخ ﻣﺒﺎرزه ،ﭘﺮﭼﻢ ٔ
هﻤﻪ ﻃﺒﻘﺎت زﺣﻤﺘﮑﺶ ﺟﺎﻣﻌـﻪ را دﻟـﯿـﺮاﻧـﻪ و
ﺷﺠﺎﻋﺎﻧﻪ ﺑﺮاﻓﺮاﺷﺘﻪ ﻧﮕﻪ داﺷﺘﯿﺪ .هﺰاران ﺗﻦ از رﻓﻘﺎی ﺷﻤﺎ ﺟﺎن ﺧـﻮد را در راه
ﺳﺎﺧﺘﻦ آﯾﻨﺪهای ﺑﻬﺘﺮ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﮐﺮدﻧﺪ و اﻣﺮوزه هﻢ ﺷﻤﺎر زﯾﺎدﺗﺮی از رﻓـﻘـﺎی ﺷـﻤـﺎ
هﻤﭽﻨﺎن اﯾﻦ ﻣﯿﺮاث ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﯽ را اداﻣﻪ ﻣﯽدهﻨﺪ و ﺗﺎر و ﭘﻮد ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﻮع ﺑﺸـﺮ را ﺑـﺎ
رﺷﺘﻪهﺎی ّزرﯾﻦ ﻣﯽﺑﺎﻓﻨﺪ.
ﺑﺤﺮانهﺎی اﯾﻦ روزهﺎ -هﻢ هﻤﻪﮔﯿﺮی ﮐﻮوﯾﺪ ١٩-و هـﻢ ﺑـﺤـﺮان ﺟـﻬـﺎﻧـﯽ
اﻗﺘﺼﺎد -دوراﻧﺪﯾﺸﯽ ﺑﻨﯿﺎدﮔﺬاران ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ-ﻟﻨﯿﻨﯿﺴﻢ را ﺛﺎﺑﺖ ﮐـﺮد .ﺑـﺎر دﯾـﮕـﺮ
ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﺑﻪ ﻃﻮر ذاﺗﯽ و ﺳﺮﺷﺘﯽ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺑﺤﺮانزا اﺳﺖ و ﻗـﺎدر
ﻧﯿﺴﺖ ﻧﻮع ﺑﺸﺮ را از ﻓﻼﮐﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ آن ﮔﺮﻓﺘﺎر اﺳﺖ ،رهﺎ ﺳـﺎزد ّ .ﻧـﺎﺑـﺮاﺑـﺮیهـﺎی
اﻗﺘﺼﺎدی و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻧﮋادی ﮐﻪ آﻓﺖ دﻧﯿﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﺟﺪیﺗﺮ از وﯾﺮوﺳـﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺸﺮ را ﺗﻬﺪﯾﺪ ﮐﺮده اﺳﺖ .اﻣﺮوزه ﺑﺨﺶهﺎی ﺑﯿﺸـﺘـﺮی از ﻣـﺮدم
ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ و درﻣﺎﻧﺪﮔﯽ ﻧﻈﺎم ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﺳﺮﺷﺖ ﻏﯿﺮاﻧﺴﺎﻧـﯽ آن
را درک ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﺗﺪاوم و ﺗﺸﺪﯾﺪ ﺗﺤﺮﯾﻢهﺎی ﻗﺪرتهﺎی اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ و در ﭘﯿﺸﺎﭘﯿﺶ آﻧﻬﺎ آﻣﺮﯾﮑﺎ
ﺑﺮ ﮐﻮﺑﺎ ،وﻧﺰوﺋﻼ ،و اﯾﺮان ،ﺑﻪوﯾﮋه در اﯾـﻦ روزهـﺎی دﺷـﻮار ،اﻓﺸـﺎﮔـﺮ ﺳـﺮﺷـﺖ
ٔ
ﺑﯽ
رﺣﻤﺎﻧﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری اﺳﺖ .اﻣـﺮوزه ﺑـﺎر دﯾـﮕـﺮ ﻋـﻈـﻤـﺖ و ﺑـﺮﺗـﺮی ﻧـﻈـﺎم
ٔ
ٔ
ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪ ،ﻧﻪﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺤﻮه ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﮐﻮﺑﺎ ،ﭼـﯿـﻦ،
وﯾﺘﻨﺎم ،و ﻻﺋﻮس ﺑﺎ هﻤﻪﮔﯿﺮی در ﮐﺸﻮر ﺧﻮدﺷﺎن ،ﺑﻠﮑﻪ در ﯾﺎریرﺳﺎﻧﯽ آﻧـﻬـﺎ ﺑـﻪ
ﺧﯿﻠﯽ از ﮐﺸﻮرهﺎی دﯾﮕﺮ ﺟﻬﺎن .ﺗﻤﺎﯾـﺰ
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ٔ
وﯾﮋه ﻧﺎﻣﻪ ﯾﮑﺼﺪ ﺳﺎﻟﮕﯽ
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اداﻣﮥ ﭘﯿﺎم هﺎی ﺗﺒﺮﯾﮏ ﭘﺮﺷﻮر ﺣﺰب هﺎی
و ﺗﺒﺎﯾﻨﯽ ﺑﻬﺘﺮ از اﯾﻦ ﻣﯿﺎن اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ و ﺳـﻮﺳـﯿـﺎﻟـﯿـﺴـﻢ ﻧـﻤـﯽﺷـﻮد دﯾـﺪ:
اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،در ﺣـﺎﻟـﯽ ﮐـﻪ ﮐﺸـﻮرهـﺎی ﺳـﻮﺳـﯿـﺎﻟـﯿـﺴـﺘـﯽ
ﮐﻤﮏرﺳﺎﻧﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
اﻣﺮوزه ﻣﺮدم ﺟﻬﺎن اﯾﻦ ّ
ﺗﺤﻮلهﺎ را ﺑﺎ دﻗﺖ دﻧﺒﺎل و ﺗـﺤـﻠـﯿـﻞ ﻣـﯽﮐـﻨـﻨـﺪ.
ﺑﺨﺶهﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ ﺧﯿﺎﺑﺎنهﺎ آﻣﺪهاﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻧﺎﺗﻮاﻧـﯽ و درﻣـﺎﻧـﺪﮔـﯽ
دوﻟﺖهﺎﯾﺸﺎن اﻋﺘﺮاض ﮐﻨﻨﺪ .اﻋﺘﺼﺎبهﺎ و اﻋﺘﺮاضهﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﮐـﺎرﮔـﺮی
ٔ
ٔ
ﻓﺰاﯾﻨﺪه ﻣﺮدم اﺳـﺖ.
دهﻨﺪه هﻤﯿﻦ ﻧﺎرﺿﺎﯾﺘﯽ
ﮐﻪ اﻣﺮوزه ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد ﺑﺎزﺗﺎب
اﻋﺘﺮاض ﺑﻪ ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮیهﺎی ﻧﮋادی در آﻣﺮﯾﮑﺎ و ﮐﺸﻮرهﺎی دﯾﮕﺮ ﻧـﯿـﺰ ﻧﺸـﺎﻧـﮕـﺮ
ﺧﺸﻢ ﻣﺮدم ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﯾﻮرشهﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،اﻗﺘﺼﺎدی ،و ﻓـﺮهـﻨـﮕـﯽ ﻧـﻈـﺎم
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری اﺳﺖٔ .
هﻤﻪ اﯾﻦ رﺧﺪادهﺎ و ّ
ﺗﺤﻮلهﺎ ﻓﺮﺻﺘﯽ درﺧﻮر اﺳـﺖ ﺑـﺮای
ﻣﺎ ،ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖهﺎ ،ﺗﺎ ﺑﺪﯾﻞ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﺧﻮد را ﻣﻄﺮح و ﺗﺒﻠﯿﻎ و ﺗﺮوﯾﺞ ﮐﻨﯿﻢ.
در ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺴﺘﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ﺳﺨﺖ ﺗﻼش دارد ﺳﺮﮐﺮدﮔﯽاش ﺑـﺮ
ﺟﻬﺎن را ﺣﻔﻆ ﮐﻨﺪ و ﺗﻮﺟﻪ ﻣﺮدم را از ٔ
رﯾﺸﻪ اﺻﻠﯽ ﻓﻼﮐﺖ و ﺗﻬﯽدﺳـﺘـﯽﺷـﺎن
ﻣﻨﺤﺮف ﮐﻨﺪ .ﻧﻮﻣﯿﺪاﻧﻪ و ﺑﺎ هﺮ وﺳﯿﻠﻪای ﺗﻼش دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﻦ ﻣﺮدم ﺑﺮ اﺳـﺎس
ﻧﮋاد ،دﯾﻦ ،و ﻗﻮﻣﯿﺖ ﺗﻔﺮﻗﻪ ﺑﯿﻨﺪازﻧﺪ .ﻧﯿﺮوهﺎی راﺳﺖﮔﺮا ،ﺗﻔﺮﻗﻪاﻓﮑﻦ ،ﻓﺮﻗﻪﮔﺮا،
و ﺑﻨﯿﺎدﮔﺮا را ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺟﻠﻮ ﻣﯽاﻧﺪازﻧﺪ ﺗﺎ از ﻃﺮﯾﻖ آﻧـﻬـﺎ ،هﺸـﯿـﺎری و
ٔ
آﮔﺎهﯽ
ﻓﺰاﯾﻨﺪه ﻣﺮدم را ﺳﺮﮐﻮب و ﺧﻨﺜﺎ ﮐﻨﻨﺪ .راهﺣﻞ آﻧﻬﺎ ﺑﺮای ﺑـﺮونرﻓـﺖ از
ﺑﺤﺮانهﺎی هﻤﻪﮔﯿﺮی )ﺳﻼﻣﺖ( و اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﻨﻮﻧﯽ ،ﻣﺜﻞ هﻤﯿﺸﻪ ،اﻧﺪاﺧﺘـﻦ
ﺑﺎر ﺑﻪ دوش ٔ
ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ و دﯾﮕﺮ زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺖ .ﻣﺎ ﮐﻤـﻮﻧـﯿـﺴـﺖهـﺎ
ٔ
ﻣﻌﺘﻘﺪﯾﻢ ﮐﻪ وﻇﯿﻔﻪ ﻣﺎ ﻣﻘﺎوﻣﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ اﯾـﻦ ﺗـﻼشهـﺎی ﺳـﺮﻣـﺎﯾـﻪداری ،و
ﮐﻮﺷﺶ در راه ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ ﮔﺴﺘﺮدهﺗﺮﯾﻦ اﺗـﺤـﺎد ﻃـﺒـﻘـﺎﺗـﯽ ﻣـﻤـﮑـﻦ در ﻣـﯿـﺎن
زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن ،ﺑﻪ رهﺒﺮی ٔ
ﻃﺒﻘﻪ
ﮐﺎرﮔﺮ ،اﺳﺖّ .
ٔ
ﻣﺎ اﻃﻤﯿﻨﺎن دارﯾﻢ ﮐﻪ ﺣﺰب ﺗﻮده اﯾﺮان در ﺣﺪ ﻋﺎﻟﯽﺗﺮﯾﻦ اﻧﺘﻈﺎرهﺎﯾﯽ ﮐـﻪ از
آن ﻣﯽرود ﻋﻤﻞ ﺧﻮاهﺪ ﮐﺮد و در ﺑﺮاﺑﺮ ٔ
هﻤﻪ ﺗﻼشهـﺎی ﻃـﺒـﻘـﺎت ﺣـﺎﮐـﻢ و
اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺧﻮاهﺪ ﮐﺮد و ﻣﯿﺮاث درﺧﺸﺎن ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ را ﺳﺮﺑﻠﻨـﺪ
ﻧﮕﻪ ﺧﻮاهﺪ داﺷﺖ.
ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﺻﺪﻣﯿﻦ ﺳﺎﻟﮕﺮد ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ اﯾﺮان ﺑـﺎر دﯾـﮕـﺮ ﺑـﺮ
هﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺧﻮد ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ و ﺗﺼﺮﯾﺢ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ هـﻨـﺪ
)ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖ( ﺷﺎﻧﻪ ﺑﻪ ٔ
ﺷﺎﻧﻪ ﺷﻤﺎ در ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ و در راه ﺑـﺮﻗـﺮاری
ﺟﺎﻣﻌﻪای رهﺎ از اﺳﺘﺜﻤﺎر اﯾﺴﺘﺎده اﺳﺖ.
ٔ
ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻣﺮﮐﺰی
ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ هﻨﺪ )ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖ(
ﭘﯿﺎم ﺷﺎدﺑﺎش ﺣﺰب
ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ آﻓﺮﯾﻘﺎی ﺟﻨﻮﺑﯽ ﺑﻪ
ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻣﺮﮐﺰی ﺣﺰب ﺗﻮده اﯾﺮان
رﻓﻘﺎی ﺣﺰب ٔ
ﺗﻮده اﯾﺮان
ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒـﺖ ﺻـﺪﻣـﯿـﻦ ﺳـﺎﻟـﮕـﺮد
ﭘﺎﯾﻪﮔﺬاری ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧـﯿـﺴـﺖ اﯾـﺮان،
َ
ٔ
ﺗـﻮده اﯾـﺮان ،ﺑـﻬـﺘـﺮﯾـﻦ
َﺳﻠﻒ ﺣﺰب
آرزوهﺎی اﻧﻘﻼﺑـﯽ را از ﺣـﺰب ﺑـﺮادر
ﺧﻮدﺗﺎن ،ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ آﻓـﺮﯾـﻘـﺎی
ﺟﻨﻮﺑﯽ ،ﺑﭙﺬﯾﺮﯾﺪ.
ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺑﻼﺗﮑﻠﯿﻔﯽ و ﻋـﺪم
در زﻣﺎن
اﻃﻤﯿﻨﺎن در ِ ٔ
ﺑﺤﺒﻮﺣﻪ هﻤﻪﮔﯿﺮی ﮐﻮوﯾﺪ ،١٩-ﮐـﻪ ﺷـﺪﯾـﺪﺗـﺮﯾـﻦ ﺗـﺎﺧـﺖوﺗـﺎز
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﻧﻮﻟﯿﺒﺮال ﺳﺒﺐ ﺗﺒﺎهﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺮدم در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن ﺷﺪه اﺳـﺖ،
ٔ
وﻇﯿﻔﻪ ﻣﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﺴﺘﺮدهﺗﺮﯾﻦ هﻤﮑﺎری و هﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻣﻤﮑﻦ را ﮐﻪ ﺗﺎ ﮐـﻨـﻮن
در ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﻮع ﺑﺸﺮ دﯾﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺑﻪ وﺟﻮد آورﯾﻢ.
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﻧﻮﻟﯿﺒﺮال ﻧﻪﻓﻘﻂ در ﺑﺤﺮان اﺳﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ در وﺧﯿﻢﺗﺮﯾﻦ ﺑﺤﺮان از
زﻣﺎن رﮐﻮد ﺑﺰرگ ٔ
]دهﻪ  [١٩٣٠ﻗﺮار دارد ،ﺑـﺤـﺮاﻧـﯽ ﮐـﻪ آن را ﺑـﻪ ﺳـﻮی
ٔ
ﺑﯽﺳﺎﺑﻘﻪﺗﺮﯾﻦ ﺳﻄﺢ ﺗﺠﺎوزﮐﺎری و ﺟﻨﮓﻃﻠﺒﯽ ﺑﻪوﯾﮋه در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧـﺎورﻣـﯿـﺎﻧـﻪ
آرزوﻣﻨﺪ ﺻﻠﺢ ،ﺑﻬﺮوزی ﻓﺮاﮔﯿﺮ ،و ﺳﻄﺢ زﻧﺪﮔﯽ ﺧﯿﻠـﯽ
راﻧﺪه اﺳﺖ .ﻣﺮدم ﺟﻬﺎن
ِ
ﺑﺎﻻﺗﺮیاﻧﺪ.

َ
ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﺑﻨﯿﺎدﮔﺬاری َﺳﻠﻒ ﭘﯿﺸﮕﺎمﺗﺮﯾﻦ ﻧﯿﺮوی ﺗﺮﻗﯽﺧﻮاه و ﭼﭗ در ﺗـﺎرﯾـﺦ
ٔ
اﯾﺮان ،ﻣﺎ اﺣﺘﺮام ﻋﻤﯿﻖ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻣﯿﺮاث اﯾﻦ ﻧﯿﺮوهﺎ و ﻣﺒﺎرزه آﻧﻬﺎ ﺑـﺮای دﻧـﯿـﺎﯾـﯽ
ﺑﻬﺘﺮ ﺑﺮای هﻤﮕﺎن اﺑﺮاز ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ.
ﭘﯿﺮوزی ﻗﻄﻌﯽ اﺳﺖ!
ﭼﻪ ﻣﺎﺗﻠﻬﺎﮐﻮ
ﻣﻌﺎون دﺑﯿﺮﮐﻞ
ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ آﻓﺮﯾﻘﺎی ﺟﻨﻮﺑﯽ
ﭘﯿﺎم ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﺗﺮﮐﯿﻪ
رﻓﻘﺎی ﮔﺮاﻣﯽ،
ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒـﺖ ﺻـﺪﻣـﯿـﻦ ﺳـﺎﻟـﮕـﺮد
ﭘﺎﯾﻪﮔﺬاری ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧـﯿـﺴـﺖ اﯾـﺮان،
ﮔﺮمﺗﺮﯾﻦ درودهﺎی ﺧﻮد را ﺑـﻪ ﺣـﺰب
ٔ
ﺗﻮده اﯾﺮان ﻣﯽﻓﺮﺳﺘﯿﻢ.
ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺣﺰبهﺎی ﻣﺎ در
اﯾﺮان و ﺗﺮﮐﯿﻪ در ﺳـﺎل  ١٩٢٠ﯾـﮑـﯽ
ّﭘﺲ از دﯾﮕﺮی اﯾﺠﺎد ﺷﺪﻧﺪ .ﮐﺸﻮرهـﺎ،
ﻣﻠﺖهﺎ ،و ﺣﺰبهﺎی ﻣـﺎ در ﺳـﺮاﺳـﺮ
ﺗﺎرﯾﺦ ﺧﻮد ﺷﺒﺎهﺖهﺎی زﯾﺎدی داﺷﺘﻪاﻧﺪ .ﺟﻨﺒﺶ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ در اﯾﺮان هﻤـﯿـﺸـﻪ
ﻧﯿﺮوﯾﯽ ﻋﻤﺪه در ٔ
هﻤﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪهﺎی ﺗﺮﻗﯽﺧﻮاهﯽ در ﺗﺎرﯾﺦ اﯾﺮان ﺑﻮده اﺳﺖ ،درﺳﺖ
ﻣﺜﻞ ﺟﻨﺒﺶ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ در ﺗﺮﮐﯿﻪ .وﻗﺘﯽ ﮐﻪ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ﺑﺎ ﮐﺎرﺑﺴﺖ ﺷـﯿـﻮه ّهـﺎﯾـﯽ
ﻣﺜﻞ ﮐﻮدﺗﺎ و ﺗﺎﮐﺘﯿﮏهﺎی ﻧﻔﻮذی ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﻪ از ﻣﯿﺎن ﺑﺮدن دﺳﺘﺎوردهﺎی ﻣﻠﺖهـﺎ
ﮔﺮﻓﺖ ،ﺣﺰبهﺎی ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ در اﯾﺮان و ﺗﺮﮐﯿﻪ هﻤﯿﺸﻪ ﺣﺮﯾﻒ اﺻﻠﯽ ﺑﻮدهاﻧﺪ .هـﺮ
دو ﺣﺰب ﻣﺎ را »ﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧﯽ«ﮐﺮدﻧﺪ .ﺑﺎ ﻧﮕﺎهﯽ ﺑﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪروﺷﻨﯽ ﻣﯽﺗﻮان دﯾﺪ ﮐـﻪ
ٔ
ﺟﺮﯾﺎنهﺎی ﺿﺪاﻧﻘﻼﺑﯽ در اﯾﺮان و ﺗﺮﮐﯿﻪ در آﻏﺎز
دهـﻪ  [١٣۶٠] ١٩٨٠ﻧـﻘـﺎط
ﻋﻄﻔﯽ ﻣﻬﻢ در ﻣﺴﯿﺮی ﺑﻮدﻧﺪ ﮐـﻪ ﺑـﺎ ﮐـﻤـﺎل ﺗـﺄﺳـﻒ ﺑـﻪ ﻓـﺮورﯾـﺰی اردوﮔـﺎه
ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﻣﻨﺠﺮ ﺷﺪ.
ّاﻣﺎ ﭘﯿﺸﺎهﻨﮕﺎن ٔ
ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ از ﻟﺤﺎظ ﺗﺎرﯾﺨﯽ در ﺳﻮی ﺣﻖ ﻗﺮار دارﻧﺪ و ﺑـﺮای
ٔ
ﺳﺮﻧﮕﻮن ﮐﺮدن ﻧﻈﺎم ﻏﯿﺮاﻧﺴﺎﻧﯽ و ﻧﺎﻋﺎدﻻﻧﻪ ﮐﻨﻮﻧﯽ و اﺳﺘﻘﺮار ﻧﻈﻤﯽ ﻧﻮﯾﻦ ﭘﯿـﮑـﺎر
ﺗﻮده اﯾﺮانٔ -
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺣﺰب ٔ
ٔ
دهﻨﺪه راه ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴـﺖ اﯾـﺮان -و ﺣـﺰب
اداﻣﻪ
ٔ
ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﺗﺮﮐﯿﻪّ ،هﺮ دو ،ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﻮد را وﻗﻒ ﻣﺒﺎرزه ﯾﮑﺴﺎﻧﯽ ﮐﺮدهاﻧﺪ .ﺗـﺮدﯾـﺪی
ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ هﺮ دو ﻣﻠﺖ و هﺮ دو ﺣﺰب در ﭘﯿﺮوزی ﺣﺘﻤﯽ ٔ
ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ در اﯾـﺮان و
ﺗﺮﮐﯿﻪ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﻣﺸﺘﺮﮐﯽ ﺧﻮاهﻨﺪ داﺷﺖ.
زﻧﺪه ﺑﺎد ﭘﯿﮑﺎر در راه ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ!
زﻧﺪه ﺑﺎد ﻣﯿﺮاث ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ اﯾﺮان!
ﭘﺎﯾﻨﺪه ﺑﺎد ﺣﺰب ٔ
ﺗﻮده اﯾﺮان!
ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﺗﺮﮐﯿﻪ
ﭘﯿﺎم ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ اوﮐﺮاﯾﻦ
رﻓﻘﺎی ﮔﺮاﻣﯽ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻣﺮﮐﺰی
ﺣﺰب ﺗﻮده اﯾﺮان،
ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳـﺒـﺖ ﺻـﺪﻣـﯿـﻦ ﺳـﺎﻟـﮕـﺮد
ﺑﻨﯿﺎدﮔﺬاری ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧـﯿـﺴـﺖ اﯾـﺮان،
ﯾﮑﯽ از ﻗﺪﯾﻤﯽﺗﺮﯾﻦ ﺣﺰبهﺎی ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ در ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ و آﺳـﯿـﺎی ﻏـﺮﺑـﯽ ﮐـﻪ
ﺧﻮدش ٔ
ٔ
دهﻨﺪه راه ﺣﺰب ﺳﻮﺳﯿﺎل-دﻣﻮﮐﺮات اﻧﻘـﻼﺑـﯽ در اﯾـﺮان ﺑـﻪ ﻧـﺎم
اداﻣﻪ
ٔ
ٔ
»ﻋﺪاﻟﺖ«ﺑﻮد ،و در ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﮐﻨﮕﺮه آن ،ﮐﻨﮕﺮه ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺣﺰب در روز  ٢٣ژوﺋـﻦ
١٩٢٠ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺖ ،از ﺟﺎﻧﺐ ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ اوﮐﺮاﯾﻦ و ﺧﻮدم ،از ﺻﻤﯿﻢ ﻗﻠﺐ و
ﺑﻪﮔﺮﻣﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺷﺎدﺑﺎش ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ.
ٔ
روﺳـﯿـﻪ
ﺑﺮای ﻣﺎ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖهﺎی اوﮐﺮاﯾﻦ ،ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﮐﺸـﻮر ﺷـﻤـﺎ ﺑـﻪ
اﻧﻘﻼﺑﯽ ﮐﻪ در آن ﺣﺰب ﺑﻠﺸﻮﯾﮏ زﯾﺮ رهﺒﺮی وﻻدﯾﻤﯿﺮ اﯾﻠﯿﭻ ﻟﻨﯿﻦ ﺷﮑﻞ و ﻗـﺪرت
ﮔﺮﻓﺖ ،ﻣﻬﻢ اﺳﺖ .ﭘﯿﺮوزی اﻧﻘﻼب ﮐﺒﯿﺮ ﺳﻮﺳﯿـﺎﻟـﯿـﺴـﺘـﯽ اﮐـﺘـﺒـﺮ در روﺳـﯿـﻪ
ٔ
ﺷﺎﻟﻮده ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ اﯾـﺮان و اﯾـﺠـﺎد ﺟـﻤـﻬـﻮری
ﭘﯿﺶزﻣﯿﻨﻪ و
ﺷﻮروی ﮔﯿﻼن در اﻧﺰﻟﯽ ،در اﺳﺘﺎن ﮔﯿﻼن ،در ژوﺋﻦ  ١٩٢٠را ﻓـﺮاهـﻢ آورد .ﺑـﻪ
هﻤﯿﻦ ﺳﺒﺐ ،در هﻤﯿﺎری و هﻤﺮاهﯽ اﻧﻘﻼﺑﯽ و اﻧﺘﺮﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎﻟﯿﺴﺘـﯽ ﻣـﺎ ﺗـﺮدﯾـﺪی
ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﺮای ﻣﺎ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖهﺎی اوﮐﺮاﯾﻦ ،ﭘﯿﮑﺎر اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺑﯽﻧﻈﯿﺮ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴـﺖهـﺎی
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اداﻣﮥ ﭘﯿﺎم هﺎی ﺗﺒﺮﯾﮏ ﭘﺮﺷﻮر ﺣﺰب هﺎی
اﯾﺮان در دﻓﺎع از ﺣﻘﻮق و آزادیهﺎی ﮐﺎرﮔﺮان ،ﺑﻪوﯾﮋه در ﺷﺮاﯾﻂ اذﯾﺖ و آزار و
ﺗﺮور رژﯾﻢهﺎی ﺿﺪﻣﺮدﻣﯽ ﺣﺎﮐﻢ ،ﺗﺤﺴﯿﻦﺑﺮاﻧﮕﯿﺰ اﺳﺖ.
ٔ
ﺟﻨـﺎﯾـﺘـﮑـﺎراﻧـﻪ
اﮐﻨﻮن ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺑﺤﺮان اﻗﺘﺼﺎدی و ﻣﺎﻟﯽ ﺟﻬﺎﻧﯽ ،و ﺳﯿﺎﺳﺖ
آﻣﺮﯾﮑﺎ و ﻣﺘﺤﺪاﻧﺶ ،ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺮورﯾﺴﻢ و درﮔﯿﺮیهﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺗﺎزه ،ﺗﺠﺪﯾﺪ ﺣﯿﺎت
ﻓﺎﺷﯿﺴﻢ ،و ﯾﻮرش ﺑﻪ ﺣﻘﻮق و آزادیهﺎی دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﻣﻨﺠﺮ ﺷـﺪه
اﺳﺖ ،ﻣﻮﺿﻮع ﺿﺮورت ﻣﺒﺎرزه ﺑﺮای اﺗﺤﺎد ﺟﻨﺒﺶ ﺑﯿـﻦاﻟـﻤـﻠـﻠـﯽ ﮐـﺎرﮔـﺮی و
ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ ﺑﺮای ﺗﺤﻘﻖ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ و ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ اهﻤﯿﺖ ﭘـﯿـﺪا
ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﺑﻪ اﻣﯿﺪ آﻧﮑﻪ رﺷﺪ و ﺗﺤﮑﯿﻢ رواﺑﻂ دوﺳﺘﺎﻧﻪ و هﻤﺒﺴﺘﮕﯽ اﻧﺘﺮﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎﻟﯿﺴـﺘـﯽ
ٔ
ﻣﺒﺎرزه هﺮ دو
ﻣﯿﺎن ﺣﺰبهﺎی ﻣﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﻨﺎﻓﻊ زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن اﯾﺮان و اوﮐﺮاﯾﻦ و
ﺣﺰب ﻣﺎ ،هﻤﭽﻨﺎن اداﻣﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﮐﺎرﮔﺮان ٔ
هﻤﻪ ﮐﺸﻮرهﺎ ﻣﺘﺤﺪ ﺷﻮﯾﺪ!
ﺑﺎ درودهﺎی رﻓﯿﻘﺎﻧﻪ،
ٔ
ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻣﺮﮐﺰی
ﭘﺘﺮو ﺳﯿﻤﻮﻧﻨﮑﻮ ،دﺑﯿﺮ ّاول
ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ اوﮐﺮاﯾﻦ
ﭘﯿﺎم ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ
ﻋﺮاق
ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﺻﺪﻣﯿﻦ
ﺳﺎﻟﮕﺮد ﺑﻨﯿﺎدﮔﺬاری ﺣﺰب
ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ اﯾﺮان
رﻓﻘﺎی ﮔﺮاﻣﯽ،
ﺳـﺎﻟـﮕـﺮد
ﺻـﺪﻣـﯿـﻦ
ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ
ﺑﻪ
ﻋﺮاق
هﺎی
ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ
درودهﺎی
ﮔﺮمﺗﺮﯾﻦ
ّ
ﭘﺎﯾﻪﮔﺬاری ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ اﯾﺮان را ﺑﭙﺬﯾﺮﯾﺪ .ﺑﺰرﮔﺪاﺷﺖ اﯾﻦ ﺳـﺎﻟـﮕـﺮد ﺣـﺘـﯽ
اﻣﺮوز ،ﺻﺪ ﺳﺎل ﺑﻌﺪ از ﺑﻨﯿﺎدﮔﺬاری ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ،ﻣﻨﺎﺳـﺒـﺖ ﺷـﺎﯾﺴـﺘـﻪای
اﺳﺖ ﺑﺮای ﺑﺰرﮔﺪاﺷﺖ و ادای اﺣﺘﺮام ﺑﻪ ﭘﺎﯾﻪﮔﺬاران ﺣﺰب ٔ
ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ اﯾﺮان ،و
ٔ
ﺧﺎﻃﺮه ﮔﺮوه اﻧﺒﻮهﯽ از رهﺒﺮان و ﮐﺎدرهﺎی ﮐﻤـﻮﻧـﯿـﺴـﺖ
ﺑﺮای ادای اﺣﺘﺮام ﺑﻪ
اﯾﺮاﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﯿﻬﻦدوﺳﺘﺎﻧﯽ واﻗﻌﯽ ﺑـﻮدﻧـﺪ و زﻧـﺪﮔـﯽ و ﺟـﺎن ﺧـﻮد را در راه
ٔ
ﻋﺎدﻻﻧﻪ ﻣﺮدم اﯾﺮان ﻓﺪا ﮐﺮدﻧـﺪ.
اﻧﺪﯾﺸﻪهﺎی واﻻی ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﻢ و دﻓﺎع از آرﻣﺎن
ٔ
اﻟﮕﻮﯾﯽ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﻪﺟﺎ ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ ،اﻟﻬﺎمﺑﺨﺶ ﻧﺴﻞهﺎی آﯾﻨﺪه ﮐﻤﻮﻧـﯿـﺴـﺖهـﺎ و
ﺗﺮﻗﯽﺧﻮاهﺎن در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ و ﺧﻮاهﺪ ﺑﻮد.
ﺣﺰب ٔ
ﺗﻮده اﯾﺮان اﻣﺮوزه در هﻤﺎن ﻣﺴﯿﺮ ُﭘﺮاﻓﺘﺨﺎر ﮔﺎم ﺑـﺮﻣـﯽدارد و ﭘـﺮﭼـﻢ
ﺳﺮخ ﻣﺒﺎرزه را در اﯾﺮان ﺑﺮاﻓﺮاﺷﺘﻪ ﻧﮕﻪ ﻣﯽدارد ،هﻤـﺎنﻃـﻮر ﮐـﻪ در ﺳـﺮاﺳـﺮ
ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ  ٨٠ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﭘﺲ از ﺗﺄﺳﯿﺲ آن ﺣـﺰب ﭼـﻨـﺪ ﺳـﺎل ﺑـﻌـﺪ از
ٔ
دهـﻪ
ﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺷﺪن ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ اﯾﺮان ﺗﻮﺳﻂ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری رﺿـﺎﺷـﺎه در
 ،١٣١٠/١٩٣٠ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﭘﯿﮕﯿﺮاﻧﻪ ﻋﻤﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﺑﺰرﮔﺪاﺷﺖ ﺻﺪﻣﯿﻦ ﺳﺎل ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ اﯾﺮان ،ﻣﺎ از ﻧﻘﺶ
در اﯾﻦ
ِ
ﺑﻨﯿﺎدﮔﺬاران ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ اﯾﺮان ﺑﻪ رهﺒﺮی ﺣﯿﺪر ﻋﻤﻮاوﻏﻠﯽ )ﺣﯿﺪر ﺧﺎن( و
ٔ
ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﺣﺰب ٔ
ﺗﻮده اﯾﺮان ﯾﺎد ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﮐـﻪ ﻣـﯿـﻬـﻦدوﺳـﺘـﺎن و
ﻧﻘﺶ رهﺒﺮان

اﻧﺘﺮﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎﻟﯿﺴﺖهﺎی واﻗﻌﯽ ﺑﻮدهاﻧﺪ .در ﻣﯿﺎن اﯾﻦ ﻗﻬﺮﻣـﺎﻧـﺎن ﻣـﺮدم اﯾـﺮان،
ﺑﻪوﯾﮋه از رﻓﯿﻖ ﺧﺴﺮو روزﺑﻪ ﯾﺎد ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ در ﻣﺎه ﻣـﻪ ]١٩۵٨اردﯾـﺒـﻬـﺸـﺖ
ٔ
ﺟﻮﺧﻪ اﻋﺪام اﯾﺴﺘﺎد.
 [١٣٣٧ﺑﺎ ﺷﺠﺎﻋﺖ ﺗﻤﺎم در ﺑﺮاﺑﺮ
ﺻﺪﻣﯿﻦ ﺳﺎﻟﮕﺮد ﺑﻨﯿﺎدﮔﺬاری ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ اﯾﺮان هﻤﭽﻨﯿـﻦ ﻣـﻨـﺎﺳـﺒـﺖ
ﺧﻮﺑﯽ اﺳﺖ ﺑﺮای ﻣﺎ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖهﺎی ﻋﺮاﻗﯽ ﺗﺎ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺑﺎ اﻓﺘﺨﺎر از راﺑـﻄـﻪ و
وﯾﮋه ﻣﯿﺎن دو ﺣﺰب ٔ
ﭘﯿﻮﻧﺪ ٔ
ﺗﻮده اﯾﺮان و ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﻋﺮاق ﯾﺎد ﮐـﻨـﯿـﻢ .در
دهﻪهﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ،در دورهای ﮐـﻪ هـﺮ دو ﺣـﺰب ﻣـﺎ ﺑـﺎ ﺳـﺮﮐـﻮب و ﺗـﺮور
ﺣﮑﻮﻣﺖهﺎی ارﺗﺠﺎﻋﯽ و ﺿﺪﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ ﭘﯽدرﭘﯽ روﺑﺮو ﺑﻮدهاﻧﺪ ،اﯾـﻦ ﭘـﯿـﻮﻧـﺪ
ﭘﺎﯾﺪارﺗﺮ و ﻣﺤﮑﻢﺗﺮ از ﭘﯿﺶ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ دارﯾﻢ ﮐﻪ در ٔ
دهﻪ  [١٣٣٠]١٩۵٠و  ،[١٣۴٠]١٩۶٠ﺑﻪرﻏﻢ ﺷﺮاﯾﻂ
ﺑﺴﯿﺎر دﺷﻮار در هﺮ دو ﮐﺸﻮر اﯾﺮان و ﻋﺮاق ﭘﺲ از ﮐﻮدﺗﺎهﺎی ﻓﺎﺷﯿﺴﺘﯽ ﺳﯿـﺎ-
ﺳﺎﺧﺘﻪ ،وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖهﺎ و دﻣﻮﮐﺮاتهﺎ ﻣﺘﺤﻤﻞ ﺗـﺮور ﻓـﺎﺷـﯿـﺴـﺘـﯽ و
اﻋﺪامهﺎی ﮔﺮوهﯽ ﺷﺪﻧﺪٔ ،
راﺑﻄﻪ وﯾﮋه و ﻣﻨﺤﺼﺮﺑﻪﻓﺮدی ﻣﯿـﺎن دو ﺣـﺰب ﻣـﺎ
ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺖ.
ٔ
دهﻪ  [١٣۵٠]١٩٧٠و اواﯾﻞ ٔ
در اواﺧﺮ ٔ
روﺣﯿـﻪ
دهﻪ  [١٣۶٠]١٩٨٠ﺑﺎر دﯾﮕﺮ
اﻧﺘﺮﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﻣﯿﺎن دو ﺣﺰب ﺑﺎ ﻗﻮت ﺧﻮد را ﻧﺸﺎن داد .در ﺟﺮﯾـﺎن ﺟـﻨـﮓ

ٔ
وﯾﮋه ﻧﺎﻣﻪ ﯾﮑﺼﺪ ﺳﺎﻟﮕﯽ
ﺧﻮﻧﯿﻦ اﯾﺮان-ﻋﺮاق ﮐﻪ هﺸﺖ ﺳﺎل ﺑﻪ درازا ﮐﺸﯿﺪ و ﭘﯿـﺎﻣـﺪهـﺎی ﻓـﺎﺟـﻌـﻪﺑـﺎری
داﺷﺖ و ﺻﺪهﺎهﺰار ﺗﻦ از هﺮ دو ﻃﺮف در آن ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪﻧـﺪ ،ﮐـﻤـﻮﻧـﯿـﺴـﺖهـﺎی
اﯾﺮاﻧﯽ و ﻋﺮاﻗﯽ ﻧﯿﺮوی ﭘﯿﺶ ٔ
ﺑﺮﻧﺪه ﮐﺎرزار ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﺮای ﭘﺎﯾﺎن دادن ﺑﻪ ﺟـﻨـﮓ و
ﺑﺮﻗﺮاری ﺻﻠﺢ و دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ در هﺮ دو ﮐﺸﻮر ﺑﻮدﻧﺪ.
ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖهﺎی ﻋﺮاﻗﯽ اﯾﻦ ﻣﯿﺮاث اﻧﺘﺮﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎﻟﯿﺴﺘﯽ را ﮔﺮاﻣﯽ ﻣﯽدارﻧـﺪ و ﺑـﻪ
ٔ
دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ آزادی،
ﻣﺒﺎرزه ﻣﺸﺘﺮک در راه
ﺗﺤﮑﯿﻢ و ﺗﻘﻮﯾﺖ ﭘﯿﻮﻧﺪهﺎی ﻣﺒﺎرزاﺗﯽ در
ّ
ﺻﻠﺢ ،و ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،و ﺳﺎﺧﺘﻦ آﯾﻨﺪهای ﺑﻬﺘﺮ ﺑـﺮای هـﺮ دو ﻣـﻠـﺖ اﯾـﺮان
وﻋﺮاق اداﻣﻪ ﺧﻮاهﻨﺪ داد.
رﻓﻘﺎی ﮔﺮاﻣﯽ،
ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ وﯾﮋه در زﻧﺪﮔﯽ ﺷﻤﺎ ﺣﺰب ﺑﺮادر ،ﻣﺎ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺑﺮ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺧﻮد از
ﺑﻪ اﯾﻦ
ِ
آرﻣﺎنهﺎی ﺑﺮﺣﻖ ﻣﺮدم اﯾﺮان ﺑﺮای ﺑﺮﺧﻮرداری از ﺻﻠﺢ ،دﻣﻮﮐﺮاﺳـﯽ ،و ﺣـﻘـﻮق
ﺑﺸﺮ ﺗﺼﺮﯾﺢ و ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ .ﻣﺎ هﻤﺮاه ﺑﺎ ﺟﻨﺒﺶ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ و ﻧﯿﺮوهـﺎی
ﺗﻬﺪﯾﺪهﺎی ﺧﺎرﺟﯽ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ و ﺗﺤﺮﯾﻢهﺎی اﻗﺘﺼﺎدی آﻣﺮﯾﮑﺎ
ﺗﺮﻗﯽﺧﻮاه ﺟﻬﺎن
ّ
ﻋﻠﯿﻪ اﯾﺮان را ﮐﻪ ﺳﺒﺐ ﺷﺪت ﯾﺎﻓﺘﻦ ﺗﻨﺶهﺎ و ﺑﺮاﻓﺮوﺧﺘﻦ ﺷﻌﻠﻪهﺎی ﺟﻨﮕﯽ دﯾﮕﺮ
در ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﻣﺤﮑﻮم ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ .ﺑﻪ اﻋﺘﻘﺎد ﻣﺎ ،ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻧـﻘـﺸـﻪهـﺎی
اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ و ﭘﯿﮑﺎر در راه ﺑﺮﻗﺮاری ﺻﻠﺢ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ دﻓﺎع از ﺣﻘﻮق ﺑﺸـﺮ و ﺣـﻘـﻮق
دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ ﻣﺮدم اﯾﺮان هﻤﺮاه ﺑﺎﺷﺪ .هﻤﺒﺴﺘﮕﯽ اﻧﺘﺮﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﻣﺴﺘﻠﺰم ﻗـﺮار
ﮔﺮﻓﺘﻦ در ﮐﻨﺎر ﻣﺮدم و ﻧﯿﺮوهﺎی دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ ﻣﺮدﻣﯽ در هﺮ ﮐﺸـﻮر ،و ﻃـﺮد هـﺮ
ﮔﻮﻧﻪ روﯾﮑﺮد ﯾﮏ ٔ
ﺟﺎﻧﺒﻪ زﯾﺎﻧﺒﺎر اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻘﺾ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ و ﺣﻘﻮق دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ را
ﻧﺎدﯾﺪه ﻣﯽﮔﯿﺮد.
رﻓﻘﺎی ﮔﺮاﻣﯽ،
ﺑﺎﺷﮑﻮه ﺻﺪﻣﯿﻦ ﺳﺎﻟﮕﺮد ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ اﯾﺮان ﻣﺎ از
ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ
در اﯾﻦ
ِ
ِ
ﻓﺮﺻﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ و ﺑﺎر دﯾﮕﺮ از ﺣﺰب ﺷـﻤـﺎ ﺑـﻪ ﺧـﺎﻃـﺮ هـﻤـﺒـﺴـﺘـﮕـﯽ
اﻧﺘﺮﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﭘﯿﮕﯿﺮﺗﺎن ﺑﺎ ﻣﺮدم و دﻣﻮﮐﺮاتهﺎ و ﮐـﻤـﻮﻧـﯿـﺴـﺖهـﺎی ﻋـﺮاﻗـﯽ
ﺳﭙﺎﺳﮕﺰاری ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ.ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﺻﺪﻣﯿﻦ ﺳﺎﻟﮕﺮد ﭘﺎﯾﻪﮔﺬاری ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿـﺴـﺖ
اﯾﺮان ،درودهﺎی ﮔﺮم ﺧﻮد را ﺑﻪ ٔ
هﻤﻪ اﻋﻀﺎ و هﻮاداران ﺣﺰب ٔ
ﺗﻮده اﯾـﺮان ﺗـﻘـﺪﯾـﻢ
ٔ
ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ .ﻣﺎ ﺧﻮاهﺎن ﺗﺤﮑﯿﻢ و ﺗﻘـﻮﯾـﺖ ﭘـﯿـﻮﻧـﺪهـﺎی وﯾـﮋه دوﺳـﺘـﯽ ّ و رواﺑـﻂ
اﻧﺘﺮﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﺑﯿﻦ ﺣﺰبهﺎﯾﻤﺎن و ﻧﯿﺰ ﭘﯿﻮﻧﺪهﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻣـﯿـﺎن ﻣـﻠـﺖهـﺎی
ﻋﺮاق و اﯾﺮان در راه دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﺻﻠﺢ ،آزادی ،دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ،و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋـﯽ
هﺴﺘﯿﻢ.
ﺑﺎ ﮔﺮمﺗﺮﯾﻦ درودهﺎی رﻓﯿﻘﺎﻧﻪ،
ٔ
ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻣﺮﮐﺰی،
ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﻋﺮاق
 ٢١ژوﺋﻦ ٢٠٢٠
ﭘﯿﺎم ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺗﺮﻗﯽﺧﻮاه ﺑﺤﺮﯾﻦ
 ٢١ژوﺋﻦ ٢٠٢٠
ﺑﺎ درود ﺑﻪ ﺷﻤﺎ رﻓﻘﺎ،
ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺻﺪﻣﯿﻦ ﺳﺎﻟﮕﺮد ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴـﺖ اﯾـﺮان ،ﻣـﻦ از ﻃـﺮف
ٔ
ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻣﺮﮐﺰی و اﻋﻀﺎی ﺟـﻤـﻌـﯿـﺖ
رهﺒﺮی ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺗﺮﻗﯽﺧﻮاه ﺑﺤﺮﯾﻦ و رﻓﻘﺎی
درودهﺎ و ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ آرزوهﺎی ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ رﻓﻘﺎ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻣﯽﮐـﻨـﻢ .ﻓـﺪاﮐـﺎریهـﺎ و
ﺟﺎﻧﺒﺎزیهﺎی ﺷﻤﺎ رﻓﻘﺎی ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ در ﺻـﺪ ﺳـﺎﻟـﯽ ﮐـﻪ از ﺗﺸـﮑـﯿـﻞ ﺣـﺰب
ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ اﯾﺮان ،ﺣﺰب ﻣﺮدم ﺳﺘﻢدﯾﺪه و زﺣﻤﺘﮑﺶ اﯾﺮان ،ﻣـﯽﮔـﺬرد ﺷـﺎﯾﺴـﺘـﻪ
ٔ
ﺗـﻮده اﯾـﺮان در ﻣﺴـﯿـﺮ ﺗـﻼش
ﺗﻘﺪﯾﺮ اﺳﺖ .ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ اﯾـﺮان و ﺣـﺰب
ﺧﺴﺘﮕﯽﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﺧﻮد در راه آزادی ،دههﺎ ﺷﻬﯿﺪ و ﺗﺒـﻌـﯿـﺪی داﺷـﺘـﻪاﻧـﺪ و ﺑـﺮای
ﺣﺰبهﺎی ﺗﺮﻗﯽﺧﻮاه اﻣﺮوزی ﺳﺮﻣﺸﻖ ﭘﺎﯾﺪاری ﺑﻮدهاﻧﺪ.
ﺣﺰب ٔ
ﺗﻮده اﯾﺮان از زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺗﺄﺛﯿﺮ را ﺑـﺮ ﺷـﮑـﻞﮔـﯿـﺮی
ٔ
ﺣﺰبهﺎی ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس ،از ﺟﻤﻠﻪ ﭘﺎدﺷﺎهﯽ ﺑﺤﺮﯾﻦ داﺷـﺘـﻪ
ٔ
ٔ
ﺗـﻮده اﯾـﺮان
ﻣـﺒـﺎرزه ﺣـﺰب
اﺳﺖ .ﮐﺎدرهﺎ و اﻋﻀﺎی ﺣﺰب در ﺑﺤﺮﯾﻦ در ﻣﮑﺘﺐ
آﻣﻮزش دﯾﺪﻧﺪ ﮐﻪ اﻣﯿﺪ را در ﻣﯿﺎن زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺖ و ﮔﺴﺘﺮدُ .ﻣﻬﺮ و
ﻧﺸﺎن ﺣﺰب ﺷﻤﺎ در ﻣﯿﺎن روﺷﻨﻔﮑﺮان و ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺒﺎرزاﺗﯽ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻪ ﺟﺎ ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ.
رﻓﻘﺎی ﺷﻤﺎ در ﺑﺤﺮﯾﻦ ﺣﺰب ﺷﻤﺎ را اﻟﮕﻮ ﻣﯽﺑﯿﻨﻨﺪ .ﻣﺎ اﻣﯿﺪوارﯾﻢ ﮐﻪ ﺣﺰب ﺷﻤـﺎ
و ﻣﺮدم اﯾﺮان ﮐﻪ در ﻣﻌﺮض ﺗﺤﺮﯾﻢهﺎی اﻗﺘﺼﺎدی دوﻟﺖهﺎی اﻣﭙﺮﯾـﺎﻟـﯿـﺴـﺘـﯽ و
ٔ
ﻣﺒﺎرزه ﺧﻮد ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺷﺮاﯾﻂ دﺷﻮار
ﺳﺮﮐﻮب ﭘﻠﯿﺴﯽ رژﯾﻢ ﺗﺎرﯾﮏاﻧﺪﯾﺶ ﻗﺮار دارﻧﺪ ،ﺑﺎ
ﮐﻨﻮﻧﯽ را ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﺑﮕﺬارﻧﺪ .اﻣﯿﺪوارﯾﻢ ﮐﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﻋـﯿـﻨـﯽ و ذهـﻨـﯽ
ﮐﻨﻮﻧﯽ زﻣﯿﻨﻪای َ
ﺑﺎرور ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻣﺒﺎرزه و ﺧﯿﺰش ﻣﺮدم ﺑﺮای رهـﺎﯾـﯽ را ﺑـﻪ
ﭘﯿﺮوزی ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ.

اداﻣﻪ در ﺻﻔﺤﻪ ۴٣

۴٣

ٔ
وﯾﮋه ﻧﺎﻣﻪ ﯾﮑﺼﺪ ﺳﺎﻟﮕﯽ

دوﺷﻨﺒﻪ  ١۶ﺗﯿﺮ ١٣٩٩

اداﻣﮥ ﭘﯿﺎم هﺎی ﺗﺒﺮﯾﮏ ﭘﺮﺷﻮر ﺣﺰب هﺎی
ﺧﺎﻃﺮه ﺷﻬﯿﺪان ﺣﺰب ٔ
ٔ
ﺗﻮده اﯾﺮان ﻓﺮﺧﻨﺪه و ﭘﺎﯾﻨﺪه ﺑﺎﺷﺪ!
ﯾﺎد و
ﻓﺮﺧﻨﺪه ﺑﺎد ﺻﺪﻣﯿﻦ ﺳﺎﻟﮕﺮد ﭘﺎﯾﻪﮔﺬاری ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ اﯾﺮان!
ﭘﺎﯾﻨﺪه ﺑﺎﺷﯿﺪ رﻓﻘﺎ!
ﺧﻠﯿﻞ ﯾﻮﺳﻒ
دﺑﯿﺮﮐﻞ
ﭘﯿﺎم ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ
ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ
ﭘﯿﺎم ﺷﺎدﺑﺎش و
هﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ ﺣﺰب ٔ
ﺗﻮده
اﯾﺮان ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ١٠٠ﻣﯿﻦ
ﺳﺎﻟﮕﺮد ﺑﻨﯿﺎدﮔﺬاری ﺣﺰب
ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ اﯾﺮان
ٔ
ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻣﺮﮐﺰی ﺣﺰب ٔ
ﺗﻮده اﯾﺮان
ﺑﻪ
 ١٣ژوﺋﻦ ٢٠٢٠
رﻓﻘﺎی ﮔﺮاﻣﯽ،
ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ هﻤﺒﺴﺘﮕﯽ و ﮔـﺮمﺗـﺮﯾـﻦ درودهـﺎی ﺧـﻮد را ﺑـﻪ
ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﺻﺪﻣﯿﻦ ﺳﺎﻟﮕﺮد ﺑﻨﯿﺎدﮔﺬاری ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ اﯾﺮان در روز  ٢٣ژوﺋـﻦ
 ١٩٢٠ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ،ﺣﺰب ٔ
ﺗﻮده اﯾﺮان ،ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ٔ
ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ اﯾﺮان و ﺣﺰب ﺗﻮده اﯾﺮان ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪای ﺣﻤﺎﺳﯽ از ﻣـﺒـﺎرزه و
ٔ
دهـﻪ ّاول
ﻣﻘﺎوﻣﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ،ﺑﻪوﯾﮋه اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ دارﻧﺪ .در
ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺘﻢ ،ﺷﺮﮐﺖهﺎی ﻧﻔﺘﯽ ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ از دوﻟﺖ ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ ،ﻣﻨﺎﺑـﻊ
ﻧﻔﺘﯽ وﺳﯿﻊ ﮐﺸﻮر ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ّ
ﺗﺼﺮف ﺧﻮد در آوردﻧﺪ و ﺗﺎ هﺸﺘﺎد ﺳﺎل ﺑﻌـﺪی در
ٔ
اﺧﺘﯿﺎر ﺧﻮد ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻨﺪ .در اﯾﻦ دوره زﻣﺎﻧﯽ ،دوﻟﺖ ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ ﺑﺮای ﺗﻀﻤﯿﻦ ﺑﻘﺎی
رژﯾﻢهﺎی ﻣﻄﯿﻊ ﺑﺎرهﺎ در ﮐﺸﻮر ﺷﻤﺎ دﺧﺎﻟﺖ ﮐﺮدﻧﺪ ،ﺑﻪوﯾﮋه ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣـﺤـﺪود
ﮐﺮدن ﻓﻌﺎﻟﯿﺖهﺎی ﺣﺰب ﺷﻤﺎ ،و ﻧﯿﺰ ﺑﺮای ﺗﻀﻤﯿﻦ ﺳﺮﮐﻮبهﺎی ﺧﺸﻦ ﺗﻮﺳـﻂ
رژﯾﻢ ﺣﺎﮐﻢ .ﺑﻪ هﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ،ﮐﻤﻮﻧﯿﺴـﺖهـﺎی ﺑـﺮﯾـﺘـﺎﻧـﯿـﺎ در ﺳـﺮاﺳـﺮ ﻗـﺮن
]ﻣﯿﻼدی[ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎ رﻓﻘﺎی ﺧﻮد در اﯾﺮان اﺑﺮاز هﻤﺒـﺴـﺘـﮕـﯽ ﮐـﺮدهاﻧـﺪ و از
ٔ
ﻣﺒﺎرزه ﮐـﺎرﮔـﺮان
ﺟﺎﻧﺒﺎزیهﺎی ﻋﻈﯿﻢ ﺷﻤﺎ در راه رهﺎﯾﯽ ﮐﺸﻮرﺗﺎن ،آﮔﺎهاﻧﺪ .ﻣﺎ
ﻧﻔﺖ اﯾﺮان زﯾﺮ رهﺒﺮی ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ در ﺳﺎل  ١٩٢٩ﺑﺎ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ،ﺳﺮﮐﻮب
ﺧﺸﻦ آن ،و ﺳﭙﺲ ﺳﺮﮐﻮب ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ اﯾﺮان در ﺳﺎل  ،١٩٣١زﻧـﺪاﻧـﯽ
ﮐﺮدن رهﺒﺮی آن ،و ﺑﻪ ﻗﺘﻞ رﺳﺎﻧﺪن دﮐﺘﺮ ﺗﻘﯽ اراﻧﯽ ،از رهـﺒـﺮان ﺣـﺰب ،در
ﺳﺎل  ١٩۴٠را ﺑﻪ ﯾﺎد دارﯾﻢ.
ﻣﺎ هﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻨﯿﺎدﮔﺬاری ﺣﺰب ﺷﻤﺎ ،ﺣﺰب ٔ
ﺗﻮده اﯾﺮان ،در ﺳـﺎل  ١٩۴١ﺑـﺎ
ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻋﺪهای از  ۵٣ﺗﻦ از رهﺒﺮان آزاد ٔ
ﺷﺪه ﺣﺰب ﮐـﻤـﻮﻧـﯿـﺴـﺖ ﭘـﺲ از
ﺷﺎه هﻤﺪﺳﺖ ]ﺑﺎ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ[ را ﮔﺮاﻣﯽ ﻣﯽدارﯾﻢ .ﺳﺎلهﺎی ﺑـﻌـﺪی،
ﺑﺮﮐﻨﺎری ِ
ﻇﻬﻮر ﺟﻨﺒﺶ ﺗﻮدهﯾﯽ ٔ
ٔ
اﯾـﺮان،
ﺗـﻮده
ﺣـﺰب
رهـﺒـﺮی
زﯾـﺮ
ﮐﺎرﮔﺮ
ﻃﺒﻘﻪ
ﺷﺎهﺪ
ٔ ّ
ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ ﻣـﻠـﯽ
ﺗﻼشهﺎی ﻋﻈﯿﻢ در راه رهﺎﯾﯽ زﻧﺎن ،و اﻧﺘﺨﺎب دﮐﺘﺮ ﻣﺼﺪق ﺑﺎ

ﮐﺮدن ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻧﻔﺖ اﯾﺮان ﺑﻮد .ﮐﻮدﺗﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎﯾـﯽ-اﻧـﮕـﻠـﯿـﺴـﯽ ١٩۵٣
]ﻣﺮداد  [١٣٣٢ﺑﺎر دﯾﮕﺮ در ﺻﺪد از ﻣﯿﺎن ﺑﺮدن آن ﺟﻨﺒﺶ دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ ﺑـﺮآﻣـﺪ
و ﺑﻪوﯾﮋه ﺑﺎﻋﺚ ﻣﺨﻔﯽ ﺷﺪن اﺟﺒﺎری ﺣﺰب ٔ
ﺗﻮده اﯾـﺮان و دﺳـﺘـﮕـﯿـﺮیهـﺎی
ﮔﺴﺘﺮده ﺗﺎ ﺳﺎل  ١٩۵٧ﺷﺪ.
ٔ
در دو ٔ
روﺣﯿﻪ ﻣﻘﺎوﻣﺖ دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ در اﯾـﺮان ًرا
دهﻪ ﺑﻌﺪ از ﮐﻮدﺗﺎ ،ﺣﺰب ﺷﻤﺎ
زﻧﺪه ﻧﮕﻪ داﺷﺖ و ﻧﻘﺸﯽ ﮐﻠﯿﺪی در اﻧﻘﻼب  ١٩٧٩ﺑﺎزی ﮐﺮد .اﮐﻨـﻮن ﮐـﺎﻣـﻼ
ﻣﺴﺘﻨﺪ و روﺷﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ]در ٔ
دهﻪ  [١٣۶٠ﻧﯿﺮوهﺎی دوﻟﺘﯽ ﺑﺮﯾﺘـﺎﻧـﯿـﺎ ،از

ﻃﺮﯾﻖ ﺳﺎزﻣﺎن اﻃﻼﻋﺎت و اﻣﻨﯿﺖ ﻧﻈﺎﻣﯽ ِامآی ۶در هﻤﮑﺎری ﺑﺎ رژﯾﻢ ﺧﻤﯿﻨﯽ
از ﺳﺎل  ،١٩۶٢هﻤﺮاه ﺑﺎ ﻣﺄﻣﻮران آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﻃﺮح اﯾﺮان-ﮐﻨﺘﺮا در ﺳـﺎلهـﺎی
 ،١٩٨۶-١٩٨٧ﺑﻪ دﺳﺘﮕﯿﺮیهﺎی ﮔﺴﺘﺮده و ﺳﭙﺲ ﻗﺘﻞﻋﺎم ﺷﻤﺎر زﯾـﺎدی از
رﻓﻘﺎی ﺷﻤﺎ دﺳﺖ زدﻧﺪ.
ﺑﺎ وﺟﻮد ٔ
هﻤﻪ اﯾﻨﻬﺎ ،ﺣﺰب ﺷﻤﺎ ﺗﺸﮑﯿﻼت ﺧﻮد را ﺣﻔﻆ ﮐﺮده و ﺑﻪ راهﻨﻤـﺎﯾـﯽ
ٔ
ٔ
ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ ﮐﺸﻮر و ﺟﻨﺒﺶ دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ در دو دهﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ اداﻣﻪ داده اﺳـﺖ.
ﺣﺰب ﺷﻤﺎ ﺑﺎ ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﻣﺒﺎرزه ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ دﯾﻦ را در ﺧﺪﻣﺖ ﻧﻈﺎم اﺳـﺘـﺜـﻤـﺎری

ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری درآورده اﺳﺖ و آزادی ٔ
هﻤﻪ ﮐﺎرﮔﺮان ،ﺗﻮﻟـﯿـﺪﮐـﻨـﻨـﺪﮔـﺎن ﮐـﻮﭼـﮏ،
روﺷﻨﻔﮑﺮان ،و ﺑﻪوﯾﮋه زﻧﺎن را ﻣﺤﺪود ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﻓﺪاﮐﺎری و ﮔﺎمهﺎی اﺳﺘﻮار اﻋﻀﺎی ﺣﺰب ﺷﻤﺎ ﻣﻮرد اﺣﺘﺮام ﻣﺎﺳﺖ.
ﻣﺎ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ رﻓﻘﺎی ﮔﺮاﻣﯽ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ آروزهﺎ را دارﯾﻢ و ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ اﯾﻦ ﺳﺎﻟﮕـﺮد،
ﺑﺎ ﺷﻤﺎ اﺑﺮاز هﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ.
زﻧﺪه ﺑﺎد ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ!
ﭘﺎﯾﻨﺪه ﺑﺎد هﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ٔ
ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ!
راﺑﺮت ﮔﺮﯾﻔﯿﺘﺰ
دﺑﯿﺮﮐﻞ
ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ

ﭘﯿﺎم هﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧـﯿـﺴـﺖ
ﮐﺎﻧﺎدا
درودهﺎی اﻧﻘﻼﺑـﯽ ﺑـﻪ ﻣـﻨـﺎﺳـﺒـﺖ
ﺻﺪﻣﯿﻦ ﺳﺎﻟﮕﺮد ﺑﻨﯿـﺎدﮔـﺬاری ﺣـﺰب
ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ اﯾﺮان
 ٢٢ژوﺋﻦ ٢٠٢٠
ٔ
ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻣﺮﮐﺰی ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﮐﺎﻧﺎدا ﺷﺎدﺑﺎشهﺎ و درودهﺎی هﻤﺮ ٔ
زﻣﺎﻧﻪ ﮔـﺮم
ٔ
ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﻓﺮﺧﻨﺪه ﺻﺪﻣﯿﻦ ﺳﺎل ﺗﻮﻟﺪ ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ اﯾـﺮان ﺑـﻪ ﺷـﻤـﺎ
ٔ
ٔ
دهﻨﺪه راه آن ﺣﺰب ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
اداﻣﻪ
ٔ
ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ اﯾﺮان ﻧﯿﺰ ﻣﺜﻞ ﺣﺰب ﻣﺎ ﻣﯿﻮه ﺳﺎزﻣﺎندهﯽ اﻧﻘﻼﺑﯽ اﻟﻬﺎمﮔﺮﻓﺘﻪ
از ﻟﻨﯿﻦ و اﻧﻘﻼب ﮐﺒﯿﺮ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘـﯽ اﮐـﺘـﺒـﺮ ﺑـﻮد .در آن دوره ،ﺣـﺰبهـﺎی
ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن ﺑﺎ هﺪف ﻗﺪرتﮔﯿﺮی ﺳﯿﺎﺳﯽ ٔ
ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ و ﺷﮑﺴـﺖ
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری وﺣﺸﯽ ،اﺳﺘﻌﻤﺎر ،و اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ در ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺘﻢ ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ.
ﺗﺎرﯾﺦ ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ اﯾﺮان )و ﺣﺰب ٔ
ﺗﻮده اﯾﺮان( در ﻃﻮل ﻋﻤﺮ ﺧـﻮد ،ﺗـﺎرﯾـﺦ
ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ وﺣﺸﯿﮕﺮی اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ و ﺗﺤﻤﻞ ﺳﺎلهﺎی «ﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧﯽ »ﺑﻮدن ،ﺗﺒﻌـﯿـﺪ،
زﻧﺪان و ﻣﺮگ ،و ﺗﺮورﯾﺴﻢ دوﻟﺘﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﯽهﺎی ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖهﺎی اﯾﺮاﻧﯽ
در ﺳﺮاﺳﺮ اﯾﻦ ﺳﺎلهﺎی دراز و ﺗﺎرﯾﮏ هﺮﮔﺰ از ﯾﺎد ﺟﻨﺒﺶ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ
ﻧﺨﻮاهﺪ رﻓﺖ .هﻤﯿﻦﻃﻮر ،ﺟﻨﺒﺶ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ ﺟـﻬـﺎن هـﺮﮔـﺰ رﻧـﺞ و ﻣـﺤـﻨـﺖ
ّ
درازﻣﺪت ﻣﺮدم اﯾﺮان را ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ هﻤﭽﻨﺎن ﺑﻪ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿـﺴـﻢ،
ﺟﻨﮓ ،و رژﯾﻢ دﯾﻦﺳﺎﻻر ﺑﯽرﺣﻢ ﮐﻨﻮﻧﯽ اداﻣﻪ ﻣﯽدهﺪ ﮐﻪ ﺳﺎلهﺎﺳﺖ ﺑـﻪﺧـﻮﺑـﯽ
ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻓﻊ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺧﺪﻣﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﺣﺰب ٔ
ﺗﻮده اﯾﺮان در ﺳﺮاﺳﺮ ﺗﺎرﯾﺦ ﺧﻮد ﺑﺮای ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﻨﺎﻓﻊ زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن ،ﺻـﻠـﺢ،
دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ،و ﺑﺮﻗﺮاری ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ در اﯾﺮان هﻤﻮاره و ﭘﯿﮕﯿﺮاﻧﻪ رزﻣـﯿـﺪه اﺳـﺖ.
اﻣﺮوزه ،در ﺷﺮاﯾﻂ وﺟﻮد ﺗﻬﺪﯾﺪهﺎی اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ آﻣﺮﯾﮑﺎ و دوﻟـﺖ ﺗـﺮاﻣـﭗ ،ﺣـﺰب
ﻣﺪاﺧﻠﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎ و ٔ
ٔ
ٔ
هﻤﻪ ﻗﺪرتهﺎی ﺧﺎرﺟﯽ در اﯾـﺮان اداﻣـﻪ
ﺗﻮده اﯾﺮان ﺑﻪ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ
ٔ
ﻣﯽدهﺪ و ﺗﺄﮐﯿﺪ دارد ﮐﻪ ﻣﺮدم اﯾﺮان ،وﻗﺘﯽ رهﺎ از ﻣـﺪاﺧـﻠـﻪ ﺧـﺎرﺟـﯽ ﺑـﺎﺷـﻨـﺪ،
ﺧﻮدﺷﺎن ٔ
آﯾﻨﺪه ﺧﻮد -آﯾﻨﺪهای ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ -را ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖهﺎی
ٔ
اﯾﺮان در ﺷﺮاﯾﻂ ﺳﺮﮐﻮب و «ﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧﯽ »ﺑﻮدن ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﺸﺎن ﺑﻪ اراﺋﻪ رهـﻨـﻤـﻮدهـﺎی
اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺑﻪ ﭘﯿﮑﺎر ﻣﺮدم ﺑﺮﺿﺪ ﺟﻨﮓ ،ارﺗﺠﺎع ،و رژﯾﻢ دﯾﻦﺳﺎﻻر ﺑﯽرﺣﻢ ﮐـﻨـﻮﻧـﯽ
اداﻣﻪ ﻣﯽدهﻨﺪ.
ﺣﺰب ٔ
ﺗﻮده اﯾﺮان وﻇﺎﯾﻒ اﻧﺘﺮﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﺧﻮد را ﻧﯿﺰ ﭘﯿﮕـﯿـﺮاﻧـﻪ اﻧـﺠـﺎم داده
اﺳﺖ و از ﻣﺒﺎرزات زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن ﺟﻬﺎن ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ و در ﺟﻨﺒﺶ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ
ٔ
ﭘـﺎﯾـﻪ اﺻـﻮل ﻣـﺎرﮐﺴـﯿـﺴـﻢ-ﻟـﻨـﯿـﻨـﯿـﺴـﻢ و
و ﮐﺎرﮔﺮی ﺟﻬﺎن ﺑﺮای وﺣﺪت ﺑـﺮ
اﻧﺘﺮﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎﻟﯿﺴﻢ ﭘﺮوﻟﺘﺎری ﭘﯿﮕﯿﺮاﻧﻪ ﭘﯿﮑﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ.
رﻓﻘﺎی ﮔﺮاﻣﯽ ،ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ اﯾﻦ ﺻﺪﻣﯿﻦ ﺳﺎﻟﮕﺮد ،ﺑﻪ ﺷﻤﺎ درود ﻣﯽﻓﺮﺳﺘـﯿـﻢ و
ﺑﺮای ﺷﻤﺎ در ﭘﯿﮑﺎر ﺑﯽوﻗﻔﻪﺗﺎن در راه ﺑﺮﻗﺮاری ﺻﻠﺢ ،دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ،و ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴـﻢ
آرزوی ﮐﺎﻣﯿﺎﺑﯽ دارﯾﻢ.
ﺑﺎ درودهﺎی رﻓﯿﻘﺎﻧﻪ ،ﻟﯿﺰ روﻟﯽ
ﺻﺪر ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﮐﺎﻧﺎدا

اداﻣﻪ در ﺻﻔﺤﻪ ۴۴

۴۴

ٔ
وﯾﮋه ﻧﺎﻣﻪ ﯾﮑﺼﺪ ﺳﺎﻟﮕﯽ

دوﺷﻨﺒﻪ  ١۶ﺗﯿﺮ ١٣٩٩

اداﻣﮥ ﭘﯿﺎم هﺎی ﺗﺒﺮﯾﮏ ﭘﺮﺷﻮر ﺣﺰب هﺎی
ﭘﯿﺎم ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ آﻣﺮﯾﮑﺎ
ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﺻﺪﻣﯿﻦ ﺳﺎﻟﮕﺮد
ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ اﯾﺮان
ﺑــﻪ ﻣــﻨــﺎﺳــﺐ ﯾــﮏ ﻗــﺮن ﻣــﺒـ ٔ
ـﺎرزه
ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖهﺎی اﯾﺮان در راه ﻣﻨﺎﻓﻊ ٔ
ﻃﺒﻘﻪ
ﮐﺎرﮔﺮ اﯾﺮان ،ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑـﻪ
ﺣﺰب ٔ
ﺗﻮده اﯾﺮان ﺷﺎدﺑﺎش ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ.
ﮐــﻤــﻮﻧــﯿــﺴــﺖهــﺎی اﯾــﺮان از درون
دﺷﻮارﺗﺮﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮐﻪ ﻗﺎﺑﻞ ّ
ﺗﺼﻮر
اﺳﺖ ﺳﺮﺑﻠﻨﺪ ﺑﯿﺮون آﻣﺪهاﻧﺪ .ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖهﺎی اﯾﺮان ﭘﯿﺶ از ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﯽ ّدوم
و در ٔ
دوره دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری رﺿﺎﺷﺎه هﻮادار ﻧﺎزیهﺎ ﻣﺘﺤﻤﻞ زﻧﺪان و اﻋﺪام ﺷﺪﻧﺪ .در
ّ
ﺟﺮﯾﺎن ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﯽ دوم و ﭘﺲ از آن ،ﺣﺰب ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧـﻮد ﺑـﺮای
ّﺗﺸﮑﯿﻞ ﺳﻨﺪﯾﮑﺎهﺎی ﮐﺎرﮔﺮی و دﯾﮕﺮ ﺳﺎزﻣﺎنهﺎی ﻣﺮدﻣﯽ ،و ﯾﺎریرﺳﺎﻧـﯽ ﺑـﻪ
ﻣﻠﯽ ﮐﺮدن ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻔﺖ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎﯾﯽ اﯾﺮان و اﻧﮕﻠﯿﺲ اداﻣﻪ داد.
در ﺳﺎل  [١٣٣٢] ١٩۵٣ﺣﺰب ﺷﻤﺎ ﻧﻘﺶ ﺑﺮﺟﺴـﺘـﻪای در ﻣـﺨـﺎﻟـﻔـﺖ ﺑـﺎ
هﺪف اﯾﻦ ﮐﻮدﺗﺎ ،ﺧﺼﻮﺻﯽﺳﺎزی ﻣﺠـﺪد ﺻـﻨـﻌـﺖ
ﮐﻮدﺗﺎی »ﺳﯿﺎ«ﺑﺎزی ﮐﺮدِ .
ّ
ﻧﻔﺖ ﻣﻠﯽ اﯾﺮان و ﺑﻪ ﻗﺪرت رﺳﺎﻧﺪن ﻣﺠﺪد دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﺷﺎهﻨﺸﺎهﯽ ﺑﻮد .ﺑﻪرﻏﻢ
ﻣﻮج ﺗﺎزهای از ﺳﺮﮐﻮب ﮐﻪ ﭘﺲ از ﮐﻮدﺗﺎ ﺑﻪ راه اﻓﺘﺎد و ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺑـﯿـﺴـﺖ ﺳـﺎل
اداﻣﻪ ﯾﺎﻓﺖ ،ﺣﺰب ٔ
ﺗﻮده اﯾﺮان ﺑﻪ ﻣﺒﺎرزه در راه ﻣﻨﺎﻓﻊ و ﺣﻘﻮق زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن اﯾﺮان
اداﻣﻪ داد.
در ﺳﺎل  [١٣۵٧] ١٩٧٨ﺣﺰب ﺷﻤﺎ ﻓﻌﺎﻻﻧﻪ از اﻧﻘﻼب ﻣﺮدم ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﺮد ﮐﻪ
در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﺳﺮﻧﮕﻮﻧﯽ ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎﺷﺎه اﻧﺠﺎﻣﯿﺪ .ﭘﺲ از اﻧﻘﻼب ﻧﯿﺰ ﺣﺰب ﺷﻤﺎ ﺑﺎ
ٔ
ﺳﻠﻄﻪ اﻧﺤﺼﺎری ﻧﯿﺮوهﺎی ارﺗﺠﺎﻋﯽ دﯾﻦﺳﺎﻻر ﺑﺮ روﻧﺪ اﻧﻘﻼب اﺑﺮاز ﻣﺨـﺎﻟـﻔـﺖ
ﮐﺮد .در ﻧﺘﯿﺠﻪ ،ﺣﺰب ﻣﻮرد وﺣﺸﯿﺎﻧﻪﺗﺮﯾﻦ ﺳﺮﮐﻮبهﺎ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ در ﺟﺮﯾـﺎن
آن ﺷﻤﺎر زﯾﺎدی از اﻋﻀﺎ و رهﺒﺮان ﺷﻤﺎ ﺟﺎن ﺧﻮد را از دﺳﺖ دادﻧﺪ.
ّاﻣﺎ ﺑﻪرﻏﻢ ٔ
هﻤﻪ اﯾﻦ دﺷﻮاریهﺎ ﺷﻤﺎ اﯾﺴﺘﺎدﮔﯽ ﮐﺮدﯾﺪ و ﺑـﻪ ﻣـﺒـﺎرزه اداﻣـﻪ
ٔ
دادﯾﺪ ،و اﮐﻨﻮن ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺿﻤﻦ اداﻣﻪ ﭘﯿﮑﺎر ﺑﺎ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ از ﺧﺎرج و ﻣﺒﺎرزه ﺑـﺎ
ارﺗﺠﺎع در داﺧﻞ ،ﺻﺪﻣﯿﻦ ﺳﺎﻟﮕﺮد ﭘﺎﯾﻪﮔﺬاری ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ اﯾﺮان را ﺟﺸـﻦ
ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ.
ٔ
اﻧﮕﯿﺰه اﯾﻦ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﺗـﺎرﯾـﺨـﯽ ﺷـﺎدﺑـﺎشهـﺎی
ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻪ
ٔ
ٔ
اﯾﺮان ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺑﺎ ﺣﺰب
ﺻﻤﯿﻤﺎﻧﻪ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺣﺰب ﺗﻮده ّ
ﺷﻤﺎ و ﺑﺎ ﻣﺮدم اﯾﺮان اﺑﺮاز هﻤﺒﺴﺘﮕﯽ درازﻣﺪت ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﭘﯿﺎم ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ آﻟﻤﺎن
ٔ
ٔ
ﺗـﻮده
ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻣـﺮﮐـﺰی ﺣـﺰب
ﺑﻪ
اﯾﺮان
 ٢۶ژوﺋﻦ ٢٠٢٠
رﻓﻘﺎی ﮔﺮاﻣﯽ و ﻣﺤﺘﺮم،
ﺟﻨﺒﺶ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ اﯾﺮان ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺻﺪ ﺳﺎﻟﻪ دارد ﮐﻪ در آن هﻤﯿﺸـﻪ ﺣـﺎﻣـﻞ
ٔ
ﺗـﻮده اﯾـﺮان ﻧـﯿـﺰ
ﻣﺘﺮﻗﯽﺗﺮﯾﻦ اﻧﺪﯾﺸﻪهﺎ در اﯾﺮان و ﺟﻬﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺣـﺰب
ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ  ٨٠ﺳﺎل اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﭘﯿﺸﮕﺎﻣﺎﻧﻪای در ﻣﺒﺎرزات اﺟـﺘـﻤـﺎﻋـﯽ و
ﺳﯿﺎﺳﯽ ٔ
ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ اﯾﺮان ،زﻧﺎن ،و ﺟﻮاﻧﺎن و داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺷﺎﺧﺺ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﻣﯿﺎن ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖهﺎی اﯾﺮاﻧﯽ و آﻟﻤﺎﻧﯽ هﻤﯿﺸﻪ دوﺳﺘـﯽ و
اﺣﺘﺮام ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﺑﻮده اﺳﺖ .زﻣﺎﻧﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺣﺰب ﺳﯿﻮﺳـﯿـﺎﻟـﯿـﺴـﺖ ﻣـﺘـﺤـﺪ در
ﺟﻤﻬﻮری دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ آﻟﻤﺎن ﺣﺎﮐﻢ ﺑﻮد و ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ آﻟﻤﺎن در ﺟﻤﻬـﻮری
ﻓﺪرال آﻟﻤﺎن ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽﮐﺮد ،و در ﭼﺎرﭼﻮب اﻧﺘﺮﻧـﺎﺳـﯿـﻮﻧـﺎﻟـﯿـﺴـﻢ ﭘـﺮوﻟـﺘـﺎری
ﭘﯿﻮﻧﺪهﺎی ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺑﺎ ﺣﺰب ٔ
ﺗﻮده اﯾﺮان داﺷﺘﻨﺪ .اﯾﻦ ﭘﯿﻮﻧﺪ اﮐﻨﻮن در ﻣﻨﺎﺳـﺒـﺎت
ﻣﯿﺎن ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ آﻟﻤﺎن )(DKPو ﺣﺰب ﺷﻤﺎ هﻤﭽﻨﺎن ﺑﺮﻗﺮار اﺳﺖ.
ٔ
ٔ
ﻣﺒﺎرزه ﻃﺒﻘﺎﺗـﯽ از ﺳـﺮ
آﺑﺪﯾﺪه ﺷﻤﺎ ﺗﻮﻓﺎنهﺎی زﯾﺎدی را در
ﺣﺰب ُﭘﺮﺗﺠﺮﺑﻪ و
ﮔﺬراﻧﺪه اﺳﺖ و ﺟﺎﻧﺒﺎزیهﺎی زﯾﺎد و ﻓﺪاﮐﺎریهﺎی ﻋﻈﯿﻤﯽ در ﭘﯿـﮑـﺎر در راه
ﺻﻠﺢ ،دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ،و ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﻣﺎ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﻬﯿﺪان ﺑﯽﺷﻤـﺎر و
ﭘﯿﮑﺎرﮔﺮان دﻟﯿﺮ ﺷﻤﺎ در ﻣﺒﺎرزهﺗﺎن ادای اﺣﺘﺮام ﻣﯽﮐﻨﯿـﻢ .از زﻣـﺎن ﭘـﯿـﺮوزی

اﻧﻘﻼب اﯾﺮان در ﺳﺎل  ١٩٧٩ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ،رژﯾﻢ دﯾﻦﺳﺎﻻر ﺣﺎﮐﻢ ﻣﺒﺎرزان ﺣﺰب ﺷﻤـﺎ
را ﻣﻮرد اذﯾﺖ و آزار ،ﺣﺒﺲ ،ﺷﮑﻨﺠﻪ ،اﻋﺪام ،و ﮐﺸﺘﺎر ﺟﻤﻌﯽ ﻗﺮار داده اﺳﺖّ .اﻣﺎ
ﻗﺪﯾﻤﯽﺗﺮﯾﻦ ﺣﺰب اﯾﺮان ﻧﺎﺑﻮد ﻧﺸﺪه و هﻤﭽﻨﺎن زﻧﺪه اﺳﺖ و ﺑـﻪ ﻣـﺒـﺎرزه اداﻣـﻪ
ﻣﯽدهﺪ .روز ﺳﺮﻧﮕﻮﻧﯽ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری هﻢ ﻓﺮا ﺧﻮاهﺪ رﺳﯿﺪ ،روزی ﮐـﻪ ﻣـﺮدم اﯾـﺮان
ﻗﯿﺎم ﺧﻮاهﻨﺪ ﮐﺮد و زﻧﺠﯿﺮهﺎﯾﯽ را ﮐﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ و ﭘﺎﯾﺸﺎن ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ،از هـﻢ
ﺧﻮاهﻨﺪ ﮔﺴﺴﺖ .اﯾﻦ ﺳﺮﻧﮕﻮﻧﯽ ﭘﺎداش ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖهﺎﯾﯽ ﺧﻮاهﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ دهﻪهـﺎی
دﺷﻮار و ﺗﺎرﯾﮑﯽ را ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﮔﺬاﺷﺘﻪاﻧﺪ و هﻤﭽﻨﺎن ﺳﺮ ﺧﻮد را ﺑﺎﻻ ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻪاﻧﺪ.
زﻧﺪه ﺑﺎد ﺣﺰب ٔ
ﺗﻮده اﯾﺮان ،ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖهﺎی اﯾﺮان!
ﭘﺎﯾﻨﺪه ﺑﺎد هﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ!
رﻧﺎﺗﻪ ﮐﻮﭘﻪ
دﺑﯿﺮ ﺑﺨﺶ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ
ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ آﻟﻤﺎن

ﻣﺎﻧﻔﺮد اﯾﺪﻟﺮ
ﻋﻀﻮ ﺑﺨﺶ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ
ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ آﻟﻤﺎن

ﭘﯿﺎم ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ اﺗﺮﯾﺶ
ﺑﻪ ﺣﺰب ﺗﻮده اﯾﺮان
ﺑﻪ اﻧﮕﯿﺰه ﺻﺪﻣﯿﻦ ﺳﺎﻟﮕﺮد ﺑﻨﯿﺎدﮔﺬاری
ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ اﯾﺮان
رﻓﻘﺎی ارﺟﻤﻨﺪ،
ﻣﺎ ﺑﻪ ﻧﺎم هﯿﺌﺖ رﺋﯿﺴﻪ ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ اﺗـﺮﯾـﺶ ،ﺑـﻪ ﻣـﻨـﺎﺳـﺒـﺖ ﺳـﺪﻣـﯿـﻦ
)ﺻﺪﻣﯿﻦ( ﺳﺎﻟﮕﺮد ﺑﻨﯿﺎدﮔﺬاری ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ اﯾﺮان ،ﺑﻪ رﻓﻘﺎﯾﻤﺎن در ﺣﺰب ﺗﻮده
اﯾﺮان درود ﻣﯽ ﻓﺮﺳﺘﯿﻢ .ﻧﯿﺮوهﺎی ﭘﯿﺸﺮو ﺟﻨﺒﺶ ﮐﺎرﮔﺮی در اﯾﺮان ﻧﯿﺰ هـﻤـﺎﻧـﻨـﺪ
اﺗﺮﯾﺶ و در ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺸﻮرهﺎی دﯾﮕﺮ ﺑﺎ اﻟﻬﺎم از ﭘﯿﺮوزی اﻧـﻘـﻼب اﮐـﺘـﺒـﺮ در
روﺳﯿﻪ ﺑﻪ هﻢ ﭘﯿﻮﺳﺘﻨﺪ و ﺣﺰب هﺎی ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﻣﺎرﮐﺴـﯿـﺴـﺘـﯽ را ﺑـﻨـﯿـﺎد
ﮔﺬاردﻧﺪ .آﻧﺎن ﭘﯿﺶ ﻗﺮاوﻻن ﭘﯿﮑﺎر ﺑﺮ ﺿﺪ ﺳﺘﻢ و ﺑﯿﺪاد اﺳﺘﻌﻤﺎری و اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘـﯽ
ﺑﻮدﻧﺪ و در اﯾﻦ ﭘﯿﮑﺎرهﺎ از ﺧﻮدﮔﺬﺷﺘﮕﯽ هﺎی ﺑﺴﯿﺎر از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ.
ﺣﺰب ﺗﻮده اﯾﺮان ،ﮐﻪ ﭘﯿﮑﺎر ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ اﯾﺮان را در ﺷﺮاﯾﻂ دﺷﻮار ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺑﻪ
ﭘﯿﺶ ﻣﯽ ﺑﺮد ،ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ اﺣﺘﺮام و هﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻧﯿﺮوهﺎی ﭘﯿﺸﺮو ﺟﻬﺎن اﺳـﺖ.
ﻣﺎ آرزوﻣﻨﺪ و اﻣﯿﺪوارﯾﻢ ﮐﻪ ﺣﺰب ﺷﻤﺎ و ﻣﺮدم اﯾﺮان ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﻣﺬهﺒـﯽ
ﭘﯿﺮوز ﺷﻮﻧﺪ ،ﻧﻔﻮذ ﮐﺸﻮرهﺎی اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ را در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﭘﺲ ﺑﺮاﻧﻨـﺪ ،دﻣـﮑـﺮاﺳـﯽ
واﺳﺘﻘﻼل ﻣﻠﯽ را ﺑﻪ ﭼﻨﮓ آورﻧﺪ و راه هﺎی ﺗﮑﺎﻣﻞ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ را ﺑﺎز ﮐﻨﻨﺪ.
از ﺷﻤﺎ ﺧﻮاهﺶ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ،هﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺣﺰب ﻣﺎ را ﺑﻪ هﻤﮕﯽ اﻋﻀﺎ ،ﭘﯿﮑﺎرﮔـﺮان
و دوﺳﺘﺎن ﺣﺰب ﺗﻮده اﯾﺮان در اﯾﺮان ،در هﻤﻪ ﮐﺸﻮرهﺎ و ﺑـﻪ وﯾـﮋه در اﺗـﺮﯾـﺶ
ﺑﺮﺳﺎﻧﯿﺪ.
دﮐﺘﺮ ﻣﯿﺮﮐﻮ ﻣﺴﻨﺮ ،ﺳﺨﻨﮕﻮی ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ اﺗﺮﯾﺶ
ﭘﯿﺎم ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻣﺮﮐﺰی ﺣﺰب ﻣﺮدم
ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ
ﺑﻪ :رهﺒﺮی ﺣﺰب ٔ
ﺗﻮده اﯾﺮان
رﻓﻘﺎی ﻋﺰﯾﺰ
در ﺻﺪﻣﯿﻦ ﺳﺎﻟﮕﺮد ﺗـﺄﺳـﯿـﺲ ﺣـﺰب
ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ اﯾﺮان ،اﺟـﺎزه ﻣـﯽﺧـﻮاهـﯿـﻢ
ﺗﺒﺮﯾﮏهﺎ و درودهﺎی رﻓﯿﻘـﺎﻧـﻪ ﺧـﻮد را
ﺑﻪﻣﻨﺎﺳﺒﺖ اﯾﻦ روز ﻣﻬﻢ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ و از ﻃﺮﯾﻖ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ٔ
هﻤﻪ اﻋﻀﺎ و هﻮاداران ﺣـﺰب
ﺷﻤﺎ و هﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ ٔ
هﻤﻪ ﻣﺮدم ﻣﺘﺮﻗﯽ و دﻣﮑﺮات اﯾﺮان ،ﺗﻘﺪﯾﻢ دارﯾﻢ.
ﻣﺎ هﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯽﺧﻮاهﯿﻢ از اﯾﻦ ﻓﺮﺻﺖ اﺳـﺘـﻔـﺎده ﮐـﺮده ،از ﻣـﻮﺿـﻊﮔـﯿـﺮی
ﻣﺴﺘﺤﮑﻢ و ﭘﯿﮕﯿﺮ ﺷﻤﺎ و ﺣﺰب ﺷﻤﺎ در هﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑـﺎ ﻣـﺒـﺎرزه ﻋـﺎدﻻﻧـﻪ ﻣـﺮدم
ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ﻃﯽ دههﺎ ﺳﺎل ،ﺳﭙﺎﺳﮕﺰاری ﮐﻨﯿﻢ.
ﻣﺎ ﻣﻄﻤﺌﻦ هﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﺗﻼش ﺷﻤﺎ ﺑﺮای ﺻﻠﺢ ،ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ،ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤـﺎﻋـﯽ و
ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ اداﻣﻪ ﺧﻮاهﺪ ﯾﺎﻓﺖ و ﺑﻪ هﺪفهﺎﯾﺘﺎن دﺳـﺖ ﺧـﻮاهـﯿـﺪ ﯾـﺎﻓـﺖ .ﻣـﺎ
هﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻌﺘﻘﺪﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﻘﺶ ﻓﻌﺎل ﺷﻤﺎ در ﺧﺎﻧﻮاده ﺣﺰبهﺎی ﮐﻤـﻮﻧـﯿـﺴـﺘـﯽ و
ﮐﺎرﮔﺮی ،ﻣﺒﺎرزه ﺿﺪ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ و ﺿﺪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری هﻤﭽﻨـﺎن اداﻣـﻪ ﺧـﻮاهـﺪ
ﯾﺎﻓﺖ .ﻣﺎ ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪﯾﻢ رواﺑﻂ دوﺟﺎﻧﺒﻪﻣﺎن را ﺑﺎ ﺣﺰب ﺗﻮده اﯾﺮان در ﻋﺮﺻﻪ ﻣـﺒـﺎرزه
ﻣﺸﺘﺮکﻣﺎن ﺑﺮای آﯾﻨﺪه ﺑﻬﺘﺮ ﻣﺮدم ،ﺻﻠﺢ ،و ﺧـﺎورﻣـﯿـﺎﻧـﻪای ﻋـﺎری از ﺳـﻼح
هﺴﺘﻪای و ﻣﺪاﺧﻠﻪهﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﻨﯿﻢ.
ﺑﺎ درودهﺎی ﻣﺠﺪد
ٔ
ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻣﺮﮐﺰی ﺣﺰب ﻣﺮدم ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ

اداﻣﻪ در ﺻﻔﺤﻪ ۴۵

۴۵

ٔ
وﯾﮋه ﻧﺎﻣﻪ ﯾﮑﺼﺪ ﺳﺎﻟﮕﯽ

دوﺷﻨﺒﻪ  ١۶ﺗﯿﺮ ١٣٩٩

اداﻣﮥ ﭘﯿﺎم هﺎی ﺗﺒﺮﯾﮏ ﭘﺮﺷﻮر ﺣﺰب هﺎی
ﭘﯿﺎم ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ
اﺳﺮاﺋﯿﻞ
رﻓﻘﺎی ﮔﺮاﻣﯽ ﺣﺰب ٔ
ﺗﻮده
اﯾﺮان،
اﺟﺎزه ﺑﺪهﯿﺪ از ﺟـﺎﻧـﺐ ﮐـﺎدرهـﺎ و
رهﺒﺮی ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧـﯿـﺴـﺖ اﺳـﺮاﺋـﯿـﻞ
ﺻﺪﻣﯿﻦ ﺳـﺎﻟـﮕـﺮد ﺗـﺄﺳـﯿـﺲ ﺣـﺰب
ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ اﯾﺮان را ﺑﻪ ﺷـﻤـﺎ ﺗـﺒـﺮﯾـﮏ
ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ.
ﻓﺪاﮐﺎریهﺎی ﻋﻈﯿﻢ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖهﺎی اﯾﺮان و رهﺒﺮی ﺣﺰب ﮐﻤـﻮﻧـﯿـﺴـﺖ و
ﺣﺰب ﺷﻤﺎ ﻃﯽ ﺳﺎﻟﯿﺎن دراز در راه رهﺎﯾﯽ ﻣﺮدم اﯾـﺮان از ﯾـﻮغ اﺳـﺘـﻌـﻤـﺎر و
ﻧﻤﻮﻧﻪ زﻧﺪهای ﺑﺮای ٔ
ﻣﺘﺤﺪاﻧﺶٔ ،
هﻤﻪ ﺟﻨﺒﺶهﺎی اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺳﺮاﺳﺮ دﻧﯿﺎﺳﺖ.
ﺣﺰب ﺷﻤﺎ هﻤﭽﻨﺎن ﺑﻪ ﻣﺒﺎرزه در راه اﺳﺘﻘﻼل واﻗﻌﯽ ﻣﺮدم اﯾﺮان ،ﻣﺒﺎرزه ﺑـﺎ
اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ،ارﺗﺠﺎع ،و ﺗﺤﺮﯾﻢهﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﮔـﻮﻧـﺎﮔـﻮﻧـﯽ ﮐـﻪ ﻣـﺮدم اﯾـﺮان
ﻣﺘﺤﻤﻞ آﻧﻬﺎ هﺴﺘﻨﺪ ،اداﻣﻪ ﻣﯽدهﺪ.
ﭘﯿﮑﺎر و ارزشهﺎی ﻣﺸﺘﺮک ﻣﺎ در راه ﺳﺎﺧﺘﻦ آﯾﻨﺪهای ﺑﻬﺘﺮ ﺑﺮای ﻧﻮع ﺑﺸﺮ و
ٔ
هﻤﻪ ﻣﺮدم دﻧﯿﺎ ،در ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﻇﻠﻢ و ﺳﺘﻢ ،ﺗﺒﻌﯿﺾ ،اﺳﺘﻌﻤﺎر ،ﺑﺮده ﮐﺮدن ﻣﺮدم،
ٔ
و ﺗﺼﺎﺣﺐ ﺛﺮوت آﻧﻬﺎ ،و در راه ﺗﻮزﯾـﻊ ﻋـﺎدﻻﻧـﻪ اﯾـﻦ ﺛـﺮوت و رﺳـﯿـﺪن ﺑـﻪ
ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ ،ﭘﯿﮑﺎری ارزﻧﺪه و ﭘﯿﺮوزﻣﻨﺪ اﺳﺖ.
ﻓﺮﺧﻨﺪه ﺑﺎد ﺻﺪﻣﯿﻦ ﺳﺎﻟﮕﺮد ﺑﻨﯿﺎدﮔﺬاری ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ اﯾﺮان!
زﻧﺪه ﺑﺎد ﺣﺰب ٔ
ﺗﻮده اﯾﺮان!
ﺑﺎ درودهﺎی رﻓﯿﻘﺎﻧﻪ و اﻧﻘﻼﺑﯽ،
ٔ
ﮐﻤﯿﺘﻪ رواﺑﻂ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ اﺳﺮاﺋﯿﻞ
ﺣﯿﻔﺎ ،اﺳﺮاﺋﯿﻞ
 ٢۵ژوﺋﻦ ٢٠٢٠

ﭘﯿﺎم ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﻓﻨﻼﻧﺪ
ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﻓﻨـﻼﻧـﺪ ﺑـﻪ ﻣـﻨـﺎﺳـﺒـﺖ
ﺻـﺪﻣـﯿـﻦ ﺳـﺎﻟـﮕــﺮد ﺑـﻨـﯿــﺎدﮔـﺬاری ﺣــﺰب
ٔ
ﺗـﻮده اﯾـﺮان
ﮐﻤﻮﻧﯿـﺴـﺖ اﯾـﺮان ﺑـﻪ ﺣـﺰب
ﺷﺎدﺑﺎش ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ.
اﻣﺮوزه ،ﻣﺎ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖهﺎی ﻓﻨﻼﻧﺪ ،هـﻤـﺮاه
ٔ
ﺟﺒـﻬـﻪ
ﺑﺎ ﺣﺰبهﺎی ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ و ﮐﺎرﮔﺮی در
ﺟﻬﺎﻧﯽ و از ﺟﻤﻠﻪ ﮐﻤﻮﻧـﯿـﺴـﺖهـﺎی اﯾـﺮان،
ﺻﺪﻣﯿﻦ ﺳﺎﻟﮕﺮد ﭘﺎﯾﻪﮔﺬاری ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ
اﯾﺮان ،ﯾﮑﯽ از ﻗﺪﯾﻤﯽﺗﺮﯾﻦ ﺣﺰبهﺎی ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ در ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ و آﺳﯿﺎی ﻏﺮﺑﯽ
را ﺟﺸﻦ ﻣﯽﮔﯿﺮﯾﻢ.
ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﻓﻨﻼﻧﺪ در اﯾﻦ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻣﻬﻢ ،ﺑﺮای ﺷﻤﺎ در ﺗﻼش
و ﭘﯿﮑﺎرﺗﺎن در راه ﺗﺤﻘﻖ ﺻﻠﺢ ،ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ،و ﺳﻮﺳـﯿـﺎﻟـﯿـﺴـﻢ در اﯾـﺮان آرزوی
ٔ
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖهﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪ و ﻣﺸﺘﺎق اﺳﺖ
ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ دارد.
ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ را ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﺗﻬﯿﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﻨﺪ.
ﺑﺮای ﻣﺎ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖهﺎی ﻓﻨﻼﻧﺪی ،ﻣﻮﺿﻮعهﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽای ﻣﺜﻞ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺎر
ٔ
ﻣـﺒـﺎرزه
و ﻣﺸﺎﻏﻞ ،روزهﺎی ﮐﺎری ﮐﻮﺗﺎهﺗﺮ ،ﺑﻬﺒﻮد اﻣﻨﯿﺖ و آﺳﺎﯾﺶ ﻋﻤﻮﻣﯽ ،و
ﺿﺪﻧﻈﺎﻣﯿﮕﺮی ﺑﺮای زﻧﺪﮔﯽ در ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﺪون ﺟﻨﮓ ،در ﮐﺎر ّ
روزﻣﺮ ٔه ﺣـﺰﺑـﻤـﺎن
ٔ
ﻣـﺒـﺎرزه ﻃـﺒـﻘـﺎﺗـﯽ ﺑـﺪون
ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ اوﻟﻮﯾﺖ را دارد .ﻣﺎ هﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻌﺘﻘﺪﯾﻢ ﮐﻪ
هﻤﯿﺎری ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ و اﺗﺤﺎد رﻓﻘﺎ در ﺳﻄﺢ ﺟﻬﺎن ﻣﻮﻓﻖ ﻧﺨﻮاهﺪ ﺷﺪ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﻣﺎ از هﺮ ﻃﺮح و اﺑﺘﮑﺎری ﺑﺮای هﻤﯿﺎری و هﻤﮑﺎری ﺑﯿﻦ دو ﺣـﺰب
ﻣﺎ در آﯾﻨﺪه ﺻﻤﯿﻤﺎﻧﻪ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ.
ٔ
ﻣﺒﺎرزه ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ!
ﭘﯿﺮوز ﺑﺎد
ﭘﺎﯾﻨﺪه ﺑﺎد ﺻﻠﺢ و هﻤﺒﺴﺘﮕﯽ!
زﻧﺪه ﺑﺎد ﺣﺰب ٔ
ﺗﻮده اﯾﺮان!
ﯾﻮهﺎ-ﭘﮑﺎ واﯾﺴﺎﻧﯿﻦ،

ﺻﺪر ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﻓﻨﻼﻧﺪ
ﭘﯿﺎم هﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ
اﮐﻮادور
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رﻓﻘﺎی ﺣﺰب ٔ
ﺗـﻮده اﯾـﺮان ،ﺑـﻪ ﻣـﻨـﺎﺳـﺒـﺖ
ﺻﺪﻣﯿﻦ ﺳﺎﻟﮕﺮد ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺣﺰب ﮐـﻤـﻮﻧـﯿـﺴـﺖ
اﯾﺮان ،درودهﺎی ﮔﺮم و ﭘﺮﺷﻮر ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ اﮐﻮادور ﺑﻪ اﻋﻀﺎ و رهﺒﺮان ﻣـﺒـﺎرز
ﺣﺰب ﺷﻤﺎ در دﺷﻮارﺗﺮﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﭘﯿﮑﺎر ﺑﺎ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ آﻣﺮﯾﮑﺎ و
ﺣﺰﺑﺘﺎن را ﺑﭙﺬﯾﺮﯾﺪّ .
ٔ
ﻣﺒـﺎرزه
ﺳﺮﮐﻮﺑﮕﺮان ارﺗﺠﺎﻋﯽ ﻣﻠﺖ اﯾﺮان )ﮐﻪ ﻓﺮهﻨﮕﯽ ﻏﻨﯽ دارد( ،ﺣﻀﻮر ﺧﻮد در
ﻣﺮدﻣﯽ را ﺣﻔﻆ ﮐﺮده و اداﻣﻪ داده اﺳﺖ .ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺣﺰب ﺷﻤﺎ اﺣﺘﺮام و ﺗـﺤـﺴـﯿـﻦ
ٔ ّ
ﻣـﺒـﺎرزه ﺑـﯽ ٔ
ٔ
وﻗـﻔـﻪ
هﻤﻪ ﻣﻠﺖهﺎی ﺟﻬﺎن را ﺑﺮﻣﯽاﻧﮕﯿـﺰد .واﻗـﻌـﯿـﺖ ﺗـﺎرﯾـﺨـﯽ
ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖهﺎی اﯾﺮان ﮐﻪ اﮐﻨﻮن ﺻﺪ ﺳﺎل اﺳﺖ اداﻣﻪ دارد ،ﻧـﻤـﻮﻧـﻪ و اﻟـﮕـﻮی
ﭘﺎﯾﺪاری و ﻣﺒﺎرزه ﺑﺮای اﻋﻀﺎی ﺣﺰب ﻣﺎ و ﺟﻮاﻧﺎن ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ اﮐﻮادور اﺳﺖ.
درود و اﻓﺘﺨﺎر ﺑﻪ ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ اﯾﺮان!
ٔ
ﻣﺒﺎرزه ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖهﺎی اﯾﺮان!
درود و اﻓﺘﺨﺎر ﺑﻪ ﺻﺪ ﺳﺎل
وﯾﻨﺴﺘﻮن آﻻرﮐﻮن،
دﺑﯿﺮﮐﻞ
ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ اﮐﻮادور
ﺗﺒﺮﯾﮏ ﺣﺰب ﮐﺎر اﺗﺮﯾﺶ )(PdAﺑﻪ
ﺣﺰب ٔ
ﺗﻮده اﯾﺮان ،ﺑﻪﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﺻﺪﻣﯿﻦ
ﺳﺎﻟﮕﺮد ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ اﯾﺮان
رﻓﻘﺎی ﻋﺰﯾﺰ
ٔ
ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻣﺮﮐﺰی ﺣﺰب ﮐﺎر اﺗﺮﯾﺶ ﺻﻤﯿﻤﺎﻧﻪﺗـﺮﯾـﻦ
ﺗﺒﺮﯾﮏهﺎ و درودهﺎی رﻓﯿﻘﺎﻧﻪ ﺧﻮد را ﺑﻪﻣـﻨـﺎﺳـﺒـﺖ
ٔ
ﮐﻤﯿـﺘـﻪ ﻣـﺮﮐـﺰی و هـﻤـﻪ
ﺻﺪﻣﯿﻦ ﺳﺎﻟﮕﺮد ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ اﯾﺮان ،ﺑﻪ
اﻋﻀﺎی ﺣﺰب ٔ
ﺗﻮده اﯾﺮان ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻣﯽدارد.
ﺣﺰب ٔ
ﺗﻮده اﯾﺮان ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻃﻮﻻﻧﯽ و ﺑﺎﺷﮑﻮه دارد .ﮐﻤﻮﻧﯿﺴـﺖهـﺎی اﯾـﺮان ،در
ﺻﺪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﺎﻧﻪ ﻣﺒﺎرزه ﮐﺮدهاﻧﺪ و هﺰﯾﻨﻪ ﺳﻨﮕﯿـﻦ اﯾـﻦ ﻣـﺒـﺎرزات را
ﺑﻪدﻓﻌﺎت ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ .ﻣﺎ ﺑﻪ هﺰاران ﻧﻔﺮی ﮐﻪ ﺟﺎنﺷﺎن را در ﺗـﻼش ﺑـﺮای
ﺣﻔﻆ ﺣﻘﻮق ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ و ﻣﺮدم اﯾﺮان ،در راه ﺻﻠﺢ ،آزادی ،و ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴـﻢ ﻓـﺪا
ﮐﺮدهاﻧﺪ ،ادای اﺣﺘﺮام ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ .ﺗﺪاوم ﻣﺒﺎرزات ﺣﺰب در ﺳﺨﺖﺗﺮﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ و در
ٔ
ﺳﻠﻄﻪ ﺳﺮﮐﻮﺑﮕﺮﺗﺮﯾﻦ ﺣﮑﻮﻣﺖهﺎ ﺑﻪﺧﺎﻃﺮ ﻃﺒﻘﻪ ﮐـﺎرﮔـﺮ و ﺟـﻨـﺒـﺶهـﺎی
دوران
ﻣﺮدﻣﯽ در اﯾﺮان از ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ اهﻤﯿﺖ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ .اﻣﺮوز ،ﺳﺮﮐﻮب و اﺳـﺘـﺜـﻤـﺎر
ﻣﺮدم در داﺧﻞ هﻤﺮاه ﺑﺎ ﻃﺮحهﺎی اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه و ﻣﺘﺤﺪان آن از
ٔ
ﻣﺒﺎرزه ﺣﺰب اﻧﻘﻼﺑﯽای ﻗﺪرﺗﻤـﻨـﺪ در راه
ﺧﺎرج ﮐﺸﻮر ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺑﺮ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ وﺟﻮد و
ﺣﻘﻮق ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ در اﯾﺮان ﺗﺄﮐﯿﺪ دارد.
ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖهﺎی اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﺎ ﭘﻨﺎه ﺑﺮدن ﺑﻪ اﺗﺮﯾﺶ ،رواﺑـﻂ رﻓـﯿـﻘـﺎﻧـﻪای
ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﺎ ﺟﻨﺒﺶ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ،ﻣﺎﻧﻨﺪ دﯾﮕﺮ ﮐﺸﻮرهﺎ ،ﺑﺮﻗﺮار ﮐـﺮدﻧـﺪ.
ﺣﺰب ﮐﺎر اﺗﺮﯾﺶ از ﺳﻨﺖ اﻧﺘﺮﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﺟﻨﺒﺶ اﻧﻘﻼﺑـﯽ ﮐـﻤـﻮﻧـﯿـﺴـﺘـﯽ در
اﺗﺮﯾﺶ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﺣﺰب از ﻣﺒﺎرزات ﺣﺰبهﺎی ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ و ﮐﺎرﮔﺮی در
ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن در ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺘﺜﻤﺎر ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری و ﺗﺠﺎوز اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘـﯽ ﭘﺸـﺘـﯿـﺒـﺎﻧـﯽ
ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻣﺎ ﺑﻪﺗﺤﮑﯿﻢ هﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ و هﻤﮑﺎری ﺑﯿﻦ ﺣﺰبهﺎ ﺑـﺎ اهـﺪاف
اﻧﻘﻼﺑﯽ ﯾﮑﺴﺎن ﭘﺎﯾﺒﻨﺪﯾﻢ.
ﻣﺎ ﺑﺎ آرزوی ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖهﺎ در ٔ
ﺳﺪه دوم زﻧﺪﮔﯽ ﺣﺰب ﺷﻤﺎ ،ﭘﯿﮕﯿﺮ ﺗﻘﻮﯾﺖ
رواﺑﻂ دوﺟﺎﻧﺒﻪ در آﯾﻨﺪه هﺴﺘﯿﻢ.
زﻧﺪهﺑﺎد ﺣﺰب ٔ
ﺗﻮده اﯾﺮان!
زﻧﺪهﺑﺎد ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ-ﻟﻨﯿﻨﯿﺴﻢ!
زﻧﺪهﺑﺎد اﻧﺘﺮﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎﻟﯿﺴﻢ ﭘﺮوﻟﺘﺮی!
ٔ
ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻣﺮﮐﺰی ﺣﺰب ﮐﺎر اﺗﺮﯾﺶ
وﯾﻦ ٣ ،ﺗﯿﺮﻣﺎه ١٣٩٩

اداﻣﻪ در ﺻﻔﺤﻪ ۴۶

۴۶

ٔ
وﯾﮋه ﻧﺎﻣﻪ ﯾﮑﺼﺪ ﺳﺎﻟﮕﯽ

دوﺷﻨﺒﻪ  ١۶ﺗﯿﺮ ١٣٩٩

اداﻣﮥ ﭘﯿﺎم هﺎی ﺗﺒﺮﯾﮏ ﭘﺮﺷﻮر ﺣﺰب هﺎی
ﭘﯿﺎم ﺗﺒﺮﯾﮏ و هﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺣﺰب
ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﻧﺮوژ ﺑﻪ ﺣﺰب ٔ
ﺗﻮده اﯾﺮان،
ﺑﻪﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﺻﺪﻣﯿﻦ ﺳﺎﻟﮕﺮد
ﺑﻨﯿﺎنﮔﺬاری ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ اﯾﺮان -
 ٣ﺗﯿﺮﻣﺎه ١٣٩٩
رﻓﻘﺎی ﻋﺰﯾﺰ
ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﻧﺮوژ اﻓﺘﺨﺎر ﻣـﯽﮐـﻨـﺪ در
ﻣﻘﺎم ﻋﻀﻮی از ﮐـﻨـﻔـﺮاﻧـﺲ ﺑـﯿـﻦاﻟـﻤـﻠـﻠـﯽ
ﺣﺰبهﺎی ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ و ﮐﺎرﮔﺮی در ﮐﻨﺎر وارث
ﯾﮑﯽ از ﻗﺪﯾﻤﯽﺗﺮﯾﻦ ﺣﺰبهﺎی ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ در
ٔ
ﺗـﻮده
ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ و ﻏﺮب آﺳﯿﺎ ،ﯾـﻌـﻨـﯽ ﺣـﺰب
اﯾــﺮان ،ﻗــﺮار دارد .ﺣــﺰب ﺷــﻤــﺎ ﺗــﺎرﯾــﺨــﯽ
اﻓﺘﺨﺎرآﻣﯿﺰ در ﻣﺒﺎرزات ﻃﺒـﻘـﻪ ﮐـﺎرﮔـﺮ و ﻣـﺮدم اﯾـﺮان دارد .اﻧـﺪﯾﺸـﻪهـﺎی
ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ در ﻣﯿﺎن ﺳﻮﺳﯿﺎلدﻣﻮﮐﺮاتهﺎی اﻧﻘﻼﺑﯽ اﯾـﺮان از ﺳـﺎلهـﺎی
ٔ
دهﻪ  ١٨٨٠رﯾﺸﻪ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .در اﺧﺘﺮ ،ﻧﺸﺮﯾﻪ ﭼﭗ اﯾﺮاﻧﯽ ﻣﺴﺘﻘﺮ در اﺳـﺘـﺎﻧـﺒـﻮل،
ﻣﻘﺎﻟﻪهﺎﯾﯽ در اﯾﻦ زﻣﺎن درﺑﺎره ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ ﺑﻪ ﭼﺎپ ﻣﯽرﺳﯿﺪ.
ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖهﺎی اﯾﺮاﻧﯽ در اﻧﻘﻼب ﻣﺸﺮوﻃﻪ اﯾـﺮان در ﺳـﺎلهـﺎی -١٩٠۶
 ١٩١١ﺣﻀﻮر ﻓـﻌـﺎل داﺷـﺘـﻨـﺪ .دﺑـﯿـﺮﮐـﻞ ﺣـﺰب ﮐـﻤـﻮﻧـﯿـﺴـﺖ اﯾـﺮان،
ﺣﯿﺪرﻋﻤﻮاوﻏﻠﯽ ،از رهﺒﺮان ﺷﻨﺎﺧـﺘـﻪ ٔ
ﺣـﺰب
ﺷـﺪه اﻧـﻘـﻼب ﻣﺸـﺮوﻃـﻪ ﺑـﻮد.
ً
ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ اﯾﺮان ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ ﺣﺰب اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺳﻮﺳﯿﺎلدﻣﻮﮐﺮات اﯾﺮان ﺑﻮد ﮐﻪ رﺳﻤـﺎ
در ﮐﻨﮕﺮه ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ آن در  ٢٣ژوﺋﻦ  ١٩٢٠ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  ٢ﺗﯿﺮﻣﺎه  ،١٢٩٩در ﺑـﻨـﺪر
اﻧﺰﻟﯽ ﺑﻪوﺳﯿﻠﻪ ﺟﺮﯾﺎنهﺎی ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ ﻓﻌﺎل آن زﻣﺎن در داﺧﻞ اﯾﺮان ﺗﺄﺳﯿـﺲ
ﮔﺮدﯾﺪ.
ﻣﻮﺟﻮدﯾﺖ ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ اﯾﺮان ﺑﺎ ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﻢ و ﻓـﻌـﺎﻟـﯿـﺖهـﺎی
ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ از ﻃﺮﯾﻖ اﻋﻤﺎل ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ]ﻣﻌﺮوف ﺑـﻪ ﻗـﺎﻧـﻮن ﺳـﯿـﺎه[ از ﺳـﻮی
دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری رﺿﺎ ﺷﺎه در ﺳﺎل  ١٣١٠ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺷﺪ .رهﺒﺮان ﺣـﺰب ،ﮐـﺎدرهـﺎ ،و
هــﻮاداراﻧــﯽ ﮐــﻪ در ﻗــﺮن ﮔــﺬﺷــﺘــﻪ در ﺣــﺰب ﮔــﺮدهــﻢ آﻣــﺪه ﺑــﻮدﻧــﺪ
هﻤﮕﯽ دﺳﺘﮕﯿﺮ ﺷﺪﻧﺪ .ﺑﺴﯿﺎری از آﻧﺎن رﻓﺘﺎرهﺎﯾﯽ وﺣﺸﺘـﻨـﺎک ]ﺷـﮑـﻨـﺠـﻪ
ﺟﺴﻤﯽ و روﺣﯽ[ از ﺟﺎﻧﺐ ﭘﻠﯿﺲ اﻣﻨﯿﺘﯽ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﻣﺘﺤﻤﻞ ﺷﺪﻧـﺪ و رهـﺒـﺮ
وﻗﺖ ﺣﺰب هﻢ ﯾﻌﻨﯽ دﮐﺘﺮ ﺗﻘﯽ اراﻧﯽ ،در  ١۴ﺑـﻬـﻤـﻦﻣـﺎه  ١٣١٨در زﻧـﺪان
ﺑﻪﻗﺘﻞ رﺳﯿﺪ.
رﺿﺎ ﺷﺎه را ﮐﻪ ﻃﺮﻓﺪار آﻟﻤﺎن ﻧﺎزی ﺑﻮد ]ﻣﺘﻔﻘﯿﻦ در ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧـﯽ دوم ﺑـﻪ
ﺧﺎرج ﮐﺸﻮر[ ﺗﺒﻌﯿﺪ ﮐﺮدﻧﺪ و ﭘﺴﺮش ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﭘﻬﻠﻮی را ﺑﻪ ﺗﺨـﺖ ﻧﺸـﺎﻧـﺪﻧـﺪ.
درهﺎی زﻧﺪانهﺎی ﮐﺸﻮر در ﺷﻬﺮﯾﻮر  ١٣٢٠ﮔﺸﻮده ﺷﺪﻧﺪ .رهﺒﺮان آزاد ﺷـﺪه
ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ اﯾﺮان ،ﺷﺮوع ﮐﺮدﻧﺪ ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪهﯽ ﻣﺠﺪد اﯾﻦ ﺣـﺰب .ﺑـﺮای
ٔ
ﺗـﻮده )ﻣـﺮدم(
ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﻣﺤﺪودﯾﺖهﺎی ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ،ﺣﺰب ﺑﺎزﺳﺎزی ﺷﺪه ،ﺣـﺰب
اﯾﺮان ﻧﺎم ﮔﺮﻓﺖ .ﯾﮏ ﺳﺎل ﺑﻌﺪ ،ﺣﺰب ٔ
ﺗﻮده اﯾﺮان در ﻧﺨﺴﺘـﯿـﻦ ﮐـﻨـﮕـﺮهاش،
ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ-ﻟﻨﯿﻨﯿﺴﻢ را در ﺣﮑﻢ اﺻﻮل ﻋﻘﯿﺪﺗﯽ ﺧﻮد ﺑـﺮﮔـﺰﯾـﺪ و ﺧـﻮﯾـﺶ را
اداﻣﻪدهﻨﺪه و وارث ﻣﻌﻨﻮی ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ اﯾﺮان اﻋﻼم ﮐﺮد.
ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ  ٨٠ﺳﺎل اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺰب ٔ
ﺗﻮده اﯾﺮان ﺑﺎ ﺣﻔﻆ ﺳﻨﺖهﺎی اﻧـﻘـﻼﺑـﯽ
ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ اﯾﺮان ﺑﺮای ﺻﻠﺢ ،دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در اﯾـﺮان
ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﺧﺴﺘﮕﯽﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﻣﺒﺎرزه ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﻧﺮوژ در ﻧﺒﺮد ﻣﺸـﺘـﺮک ﺟـﻬـﺎﻧـﯽ زﺣـﻤـﺘـﮑـﺸـﺎن ﻋـﻠـﯿـﻪ
اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ،ﻧﮋادﭘﺮﺳﺘﯽ ،ﻓﺎﺷﯿﺴﻢ ،و ﺟﻨﮓ و ﺑﺮای ﺑﻪﻗﺪرت رﺳﺎﻧـﺪن ﻃـﺒـﻘـﻪ
ﮐﺎرﮔﺮ و ﻣﺮدم ،ﺣﻖ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﻣﻠﯽ ،ﺻﻠﺢ و ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،در ﮐـﻨـﺎر
ﺷﻤﺎ اﯾﺴﺘﺎده اﺳﺖ!
اﺳﻠﻮ ٣٠ ،ﺧﺮدادﻣﺎه ١٣٩٩
ٔ
ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻣﺮﮐﺰی ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﻧﺮوژ
هﯿﺌﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ
ﺳﺨﻨﮕﻮ :روﻧﺎ ِا ِوﻧﺴﻦ  -دﺑﯿﺮ اﻣﻮر ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ :ﺳﻮﻧﺪن هﺎﮐﻦ ژاﮐﻮﺑﺴﻦ
ﭘﯿﺎم رهﺒﺮی ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ در داﻧﻤﺎرک
رﻓﻘﺎی ﻋﺰﯾﺰ ﺣﺰب ٔ
ﺗﻮده اﯾﺮان،
ﺑﻪﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﺻﺪﻣﯿﻦ ﺳﺎﻟﮕﺮد ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ اﯾﺮان ﺗـﺒـﺮﯾـﮏهـﺎی
ﺻﻤﯿﻤﺎﻧﻪﻣﺎن را ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻣﯽدارﯾﻢ .ﻣﺎ از ﻧﻘﺶ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖهﺎی اﯾﺮاﻧﯽ در ﻣـﺒـﺎرزه

ﺑﺮای زﻧﺪﮔﯽ ﺑﻬﺘﺮ ،ﺻﻠﺢ ،و ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ ،ﺑﻪرﻏﻢ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺴﯿﺎر دﺷﻮار و ﺧﻄﺮﻧﺎﮐـﯽ
ﮐﻪ در آن ﻗﺮار داﺷﺘﻪ و دارﻧﺪ ،ﺑﻪﺧﻮﺑﯽ آﮔﺎهﯿﻢ.
ﻣﺎ ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﺰب ٔ
ﺗﻮده اﯾﺮان در داﻧﻤﺎرک هﻤﮑﺎریای ﺧﻮب و ﻣﺪاوم دارﯾﻢ.
ﻣﺎ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ و ﺣﺰب ﺷﻤﺎ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦهﺎ را آرزوﻣﻨﺪﯾﻢ.
ﻣﻌﻀﻞ ﻣﺎ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری اﺳﺖ .ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ راهﺣﻞ اﺳﺖ.
ﺑﺎ درودهﺎی رﻓﯿﻘﺎﻧﻪ،
ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ داﻧﻤﺎرکKPiD ،
ﺑﻮ ﻣﻮﻟﺮ
ﭘﯿﺎم دﺑﯿﺮﮐﻞ ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﻓﯿﻠﯿﭙﯿﻦ )(١٩٣٠
 ٣ﺗﯿﺮﻣﺎه ١٣٩٩
رﻓﻘﺎی ﻋﺰﯾﺰ،
از ﻃــﺮﯾــﻖ ﺷــﻤــﺎ،
ﺣـﺰب ﮐـﻤـﻮﻧـﯿـﺴـﺖ
ﻓﯿﻠـﯿـﭙـﯿـﻦ ) (١٩٣٠
ﺻﻤﯿﻤﺎﻧﻪﺗﺮﯾﻦ ﺗﺒﺮﯾﮏهﺎی رﻓﯿﻘﺎﻧﻪاش را ﺑﻪﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﺻﺪﻣﯿﻦ ﺳﺎﻟﮕﺮد ﺗـﺄﺳـﯿـﺲ
ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ اﯾﺮان ،ﺑﻪ وارث آن ،ﺣـﺰب ﺗـﻮده اﯾـﺮان ،ﺗـﻘـﺪﯾـﻢ ﻣـﯽﮐـﻨـﺪ.
درﻋﯿﻦﺣﺎل ،ﺣﺰب ﻣﺎ هﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﭘﺎﯾﺪارش را ﺑﺎ ﻣﺒﺎرزات ﻓﻌﻠﯽ ﺣﺰب ﺗـﻮده اﯾـﺮان
ﻋﻠﯿﻪ ﺗﻬﺪﯾﺪات ﻧﻈﺎﻣﯽ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ و ﺗﺤﺮﯾﻢهﺎی ﺟﻨﺎﯾﺖﮐـﺎراﻧـﻪ ﻋـﻠـﯿـﻪ اﯾـﺮان و
هﻤﭽﻨﯿﻦ ﻋﻠﯿﻪ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری وﺣﺸﯿﺎﻧﻪ ﻣﺬهﺒﯽ در اﯾﺮان اﺑﺮاز ﻣﯽدارد.
ﻣﺎ ﺑﻪ ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ اﯾﺮان ،ﯾﮑﯽ از ﻧﺨﺴـﺘـﯿـﻦ ﺣـﺰبهـﺎی ﮐـﻤـﻮﻧـﯿـﺴـﺘـﯽ
ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ و ﻏﺮب آﺳﯿﺎ ،ﮐﻪ در  ٢ﺗﯿﺮﻣﺎه  ١٢٩٩در ﺑﻨﺪر اﻧـﺰﻟـﯽ ﺗـﺄﺳـﯿـﺲ ﺷـﺪ،
درودهﺎی اﻧﺘﺮﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﻣﯽﻓﺮﺳﺘﯿﻢ .ﻣﺎ ﻣﯽداﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ اﯾـﺮان
ﺗﻮﺳﻂ رهﺒﺮان ﺣﺰب ﺳﻮﺳﯿﺎلدﻣﻮﮐﺮات ﻋﺪاﻟﺖ و در ﭘﯽ اﻧﻘﻼب ﻣﺸﺮوﻃﯿـﺖ ﮐـﻪ
ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺘﯽ را در ﻣﯿﺎن زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن اﯾﺮان رواج ﻣـﯽدادﻧـﺪ ،ﺗﺸـﮑـﯿـﻞ
اﯾﺪههﺎی
ً
ﮔﺮدﯾﺪ .اﯾﻦ اﻣﺮ ﮐﺎﻣﻼ ﺑﯽﻧﻈﯿﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ از ﺑﻨﯿﺎنﮔﺬاران ﺣﺰب ،ﮐـﺎرﮔـﺮان
ﻓﺼﻠﯽ ﺷﺎﻏﻞ در ﻗﻔﻘﺎز و ﻣﻨﺎﻃﻖ آﺳﯿﺎﯾﯽ روﺳﯿﻪ ﺗﺰاری ،ﺑﻪوﯾﮋه در ﺻﻨﻌـﺖ ﻧـﻔـﺖ
ﺑﺎﮐﻮ ،ﺑﻮدﻧﺪ و آﮔﻬﯽهﺎ و ﺟﺰوههﺎی ﺷﻌﺒﻪهﺎی آﺳﯿﺎﯾﯽ ﺣﺰب ﺑﻠﺸﻮﯾﮏ ﻟـﻨـﯿـﻦ و
هﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﺴﺨﻪهﺎﯾﯽ از روزﻧﺎﻣﻪ اﯾﺴﮑﺮای ﻟﻨﯿﻦ را در ﺷﻬـﺮهـﺎی اﯾـﺮان ﭘـﺨـﺶ
ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ.
ﻣﺎ ﻧﻘﺶ ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ اﯾﺮان در ﺗﻮﺳـﻌـﻪ ﺟـﻨـﺒـﺶهـﺎی ﮐـﺎرﮔـﺮی و ﺿـﺪ
دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری در اﯾﺮان ﯾﻌﻨﯽ ﻧﻘﺸﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺣﺰب را ﺑﻪ ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪﺗﺮﯾﻦ ﭼﺎﻟﺶ در ﺑﺮاﺑـﺮ
اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ و دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری رﺿﺎﺷﺎه در آن زﻣﺎن ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺮد ،ﺳﺘﺎﯾـﺶ ﻣـﯽﮐـﻨـﯿـﻢ.
ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ،ﺷﺮوع ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖهﺎی ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ و اﺗﺤﺎدﯾﻪهـﺎی ﺻـﻨـﻔـﯽ و
دﯾﮕﺮ ﻓﻌﺎﻻن ﭼﭗ از ﺳﺎل  ١٣١٠و ﺑﺎزداﺷﺖ  ۵٣ﻧﻔﺮ ﭘﯿﺸﮕﺎﻣﺎن ﻧـﻈـﺮی ﺣـﺰب،
ﮐﺎدرهﺎی ﺑﯽﺷﻤﺎر ،و ﺣﺎﻣﯿﺎن ﺣﺰب از ﺳﻮی ﻣﺮﺗﺠﻌﺎن ،ﺑﻪﻣﻌﻨﺎی ﭘـﺎﯾـﺎن ﺣـﯿـﺎت
ﻓﻌﺎل ﺣﺰب ﺑﻮد .ﻣﺎ ﯾﺎد رهﺒﺮان و ﮐﺎدرهﺎﯾﯽ را ﮐﻪ در زﻧﺪان ﺑـﻪﻗـﺘـﻞ رﺳـﯿـﺪﻧـﺪ و
ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺷﮑﻨﺠﻪهﺎی وﺣﺸﺘﻨﺎک ﺷﺪﻧﺪ ،ﮔﺮاﻣﯽ ﻣﯽدارﯾﻢ.
ﻣﺎ ﺑﻪ اراده و ﻋﺰم آهﻨﯿﻦ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖهﺎی اﯾﺮاﻧﯽ ﮐﻪ در ﺷﻬﺮﯾﻮر  ١٣٢٠و ﭘﺲ از
ﻋﺰل رﺿﺎ ﺷﺎه هﻮادار آﻟﻤﺎن ﻧﺎزی ،آزاد ﺷﺪﻧﺪ و ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎندهﯽ ﺑﯽدرﻧﮓ ﺟﻨﺒـﺶ
ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ ،ﺣﺰب ﺗﻮده اﯾﺮان را در ﻣـﻬـﺮﻣـﺎه  ١٣٢٠ﺗـﺄﺳـﯿـﺲ ﮐـﺮدﻧـﺪ درود
ﻣﯽﻓﺮﺳﺘﯿﻢ .از آن زﻣﺎن ،ﺑﻪرﻏﻢ ﺳﺮﮐﻮﺑﮕﺮی رژﯾﻢهﺎی ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﺷﺎه ﭘﻬﻠـﻮی و
ﺳﭙﺲ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ ،ﺣﺰب ﺗﻮده اﯾﺮان هﻤﭽﻨﺎن ﭘﺮﭼﻢ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ-ﻟﻨﯿﻨﯿﺴـﻢ
و ﻣﺒﺎرزه ﺑﺮای ﺻﻠﺢ ،دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ،و ﭘـﯿـﺸـﺮﻓـﺖ اﺟـﺘـﻤـﺎﻋـﯽ در اﯾـﺮان را در
اهﺘﺰاز ﻧﮕﺎه داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
در ﺳﺎلهﺎی دهﻪ  ١٩٨٠ﻣﯿﻼدی ،ﺑﺮﺧﯽ از اﻋﻀﺎی ﺟﻮان ﺣﺰب ٔ
ﺗﻮده اﯾﺮان )و
هﻤﭽﻨﯿﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﺪاﺋﯿﺎن ﺧﻠﻖ اﯾﺮان -اﮐﺜﺮﯾﺖ( ﺑﺎ ﮐﻤﮏ دﻓﺘـﺮ ﮐـﻤـﯿـﺴـﺎرﯾـﺎی
ﻋﺎﻟﯽ ﭘﻨﺎهﻨﺪﮔﺎن ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ در ﺑﺮﺧﯽ از داﻧﺸﮕﺎههﺎی ﻣﺎﻧﯿﻞ ﺗﺤـﺼـﯿـﻞ
ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .ﻣﺎ از هﻤﮑﺎری ﺑﺎ آن رﻓﻘﺎ ﻣﻔﺘﺨﺮ ﺑﻮدﯾﻢ و ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺮﺗـﺐ ﺑـﺮای ﺗـﺒـﺎدل
اﻃﻼﻋﺎت و ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت ﺧﻮد ﺑﺎ آﻧﺎن دﯾﺪار داﺷﺘﯿﻢ و در ﺑﺮﮔﺰاری هـﻤـﺎﯾـﺶهـﺎ در
ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﺣﺎد ﭘﺎﯾﺎن دادن ﺑﻪ ﺟﻨﮓ اﯾﺮان و ﻋﺮاق هﻤﻪ ﮔـﻮﻧـﻪ ﮐـﻤـﮏ
ﻣﯽﮐﺮدﯾﻢ.
ﻣﺎ ﻗﺪردان ﺗﺠﺮﺑﯿﺎﺗﯽ هﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ هﻤﮑﺎریهﺎی ﺑﯿﻦاﻟـﻤـﻠـﻠـﯽ ﮐﺴـﺐ
ﮐﺮدهاﯾﻢ و آرزو ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ رواﺑﻂ دوﺳﺘﺎﻧﻪ ﻓﻌﻠﯽ ﺑﯿﻦ ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﻓﯿﻠﯿﭙﯿـﻦ-
ٔ
ﺗـﻮده اﯾـﺮان ،ﮐـﻪ ﺑـﺮ
 ١٩٣٠و ﺣﺰب

اداﻣﻪ در ﺻﻔﺤﻪ ۴٧

۴٧

ٔ
وﯾﮋه ﻧﺎﻣﻪ ﯾﮑﺼﺪ ﺳﺎﻟﮕﯽ

دوﺷﻨﺒﻪ  ١۶ﺗﯿﺮ ١٣٩٩

اداﻣﮥ ﭘﯿﺎم هﺎی ﺗﺒﺮﯾﮏ ﭘﺮﺷﻮر ﺣﺰب هﺎی
اﺳﺎس ﻓﻌﺎﻟﯿﺖهﺎی ﻣﺸﺘﺮک ﻣﺎ در SOLIDNETو ﻧﺸﺴﺖهﺎی ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ
ﺣﺰبهﺎی ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ و ﮐﺎرﮔﺮی اﺳﺘﻮار اﺳﺖ ،هﺮﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﻣﺒﺎرزه ﻣﺸﺘﺮک
ﻣﺎ ﻋﻠﯿﻪ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ و ﺟﻨﮓ و ﺑﺮای ﺻﻠﺢ و ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺷﻮد.
ﺑﺎ درودهﺎی ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ
آﻧﺘﻮﻧﯿﻮﭘﺎرﯾﺲ -دﺑﯿﺮﮐﻞ
ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ارﻣﻨﺴﺘﺎن
رﻓﻘﺎی ﻋﺰﯾﺰ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻣﺮﮐﺰی
ﺣﺰب ٔ
ﺗﻮده اﯾﺮان
رﻓﯿﻖ ﻋﺰﯾﺰ ﻋﻠﯽ ﺧﺎوری
دﺑﯿﺮﮐﻞ ﺣﺰب ٔ
ﺗﻮده اﯾﺮان
ﺣــﺰب ﮐــﻤــﻮﻧــﯿــﺴــﺖ ارﻣــﻨــﺴــﺘــﺎن
ﺑﻪﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﺻﺪﻣﯿﻦ ﺳﺎﻟﮕﺮد ﺗـﺄﺳـﯿـﺲ
ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿـﺴـﺖ اﯾـﺮان در ﺗـﯿـﺮﻣـﺎه
) ١٢٩٩ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ژوﺋﻦ  (١٩٢٠را ﺑﻪ هﻤﻪ
اﻋﻀﺎ و هﻮاداران ﺣﺰب ﺗﻮده اﯾﺮان ،وارث ﺣﻘﯿﻘﯽ ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧـﯿـﺴـﺖ اﯾـﺮان و
ﭘﺮﭼﻢدار ﻣﺒﺎرزه ﺑﺮای ﺻﻠﺢ و ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ ،درودهﺎ و ﺗﺒﺮﯾﮏهﺎﯾﺶ را ﺗـﻘـﺪﯾـﻢ
ﻣﯽدارد.
ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ اﯾﺮان ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﺿﺮورت ﺗﺎرﯾﺨﯽ و در ﭘﯽ اﻧﻘﻼب ﻣﺸﺮوﻃﻪ ﮐـﻪ
ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖهﺎ و ﺳﻮﺳﯿﺎلدﻣﮑﺮاتهﺎی اﻧﻘﻼﺑﯽ در آن ﻓـﻌـﺎﻟـﯿـﺖ ﻣـﯽﮐـﺮدﻧـﺪ،
ﺗﺸﮑﯿﻞ ﮔﺮدﯾﺪ .ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖهﺎی ارﻣﻨﯽ اﯾﺮاﻧﯽ از ﻣﺒﺎرزاﻧﯽ ﺑـﻮدﻧـﺪ ﮐـﻪ هـﻢ در
اﻧﻘﻼب ﻣﺸﺮوﻃﯿﺖ  ١٩٠۶-١٩١١و هﻢ در ﺑﻨﯿﺎنﮔﺬاری ﺣﺰب ﮐـﻤـﻮﻧـﯿـﺴـﺖ
اﯾﺮان ﻧﻘﺶ داﺷﺘﻨﺪ .آﻧﺎن ﻧﻘﺸﯽ ﻣﻬﻢ در ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺗﺤﻮلهﺎی ﻣﻬﻢ ﺗﺎرﯾﺨﯽ از
ﻣﻘﻄﻊزﻣﺎﻧﯽ اﺑﺘﺪای ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺘﻢ در ﮐﺸﻮر ﺷﻤﺎ داﺷﺘﻨﺪ.
از زﻣﺎن ﺑﻪﻗﺪرت رﺳﯿﺪن ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ در اﺗﺤﺎد ﺟﻤﺎهـﯿـﺮ ﺷـﻮروی ،ﺣـﺰب
ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ارﻣﻨﺴﺘﺎن ﺗﺤﻮلهﺎی اﯾﺮان را هﻤﻮاره ﺑﺎ اﺷﺘﯿـﺎق دﻧـﺒـﺎل ﮐـﺮده و
ٔ
ﺗـﻮده اﯾـﺮان داﺷـﺘـﻪ
رواﺑﻄﯽ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﺎ ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ اﯾﺮان و ﺳﭙﺲ ﺣﺰب
اﺳﺖ .ﻣﺎ از ﺗﺎرﯾﺦ ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ اﯾﺮان و اﻣﺮ ﭘﺮاهﻤﯿﺖ ٔ
اداﻣﻪ ﻓﻌﺎﻟـﯿـﺖ آن از
ﺳﻮی ﺣﺰب ﺗﻮده اﯾﺮان ،از ﺳﺎل  ،(١٣٢٠) ١٩۴١ﺑﻪﺧﻮﺑﯽ آﮔﺎهﯿﻢ.
ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖهﺎی اﯾﺮاﻧﯽ هﻤﯿﺸﻪ در ﻣﺒﺎرزه ﺑﺮای ﺻﻠﺢ ،ﺣﻘﻮق و آزادیهـﺎی
دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ ،ﻋﺪاﻟﺖ و ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ در اﯾﺮان ﻗﻬﺮﻣﺎن ﺑﻮدهاﻧﺪ ...ﻣﺒﺎرزهای ﮐـﻪ
ﺑﺎ ﺧﻮن ،اﺷﮏ ،و ﻓﺪاﮐﺎریهﺎی ﻋﻈﯿﻢ ﻋﺠﯿﻦ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﮐﻤـﻮﻧـﯿـﺴـﺖهـﺎی
اﯾﺮاﻧﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺣﺰب ﮐﻤـﻮﻧـﯿـﺴـﺖ اﯾـﺮان در ﺳـﺎل ١٢٩٩) ١٩٢٠
ﺧﻮرﺷﯿﺪی( آﻏﺎز ﮐﺮدﻧﺪ و ﭘﺲ از اﻧﺤﻼل ﺣﺰب ﺑﻪوﺳﯿﻠﻪ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری رﺿﺎ ﺷـﺎه
ٔ
ﺗـﻮده
در ﺳﺎلهﺎی دهﻪ  ١٩٣٠/١٣٠٠ﺧﻮرﺷﯿﺪی از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﺄﺳـﯿـﺲ ﺣـﺰب
اﯾﺮان و ﺑﺎ ﺣﻔﻆ ﺳﻨﺖهﺎی ﻣﺒﺎرزاﺗﯽ ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ در ﺷﺮاﯾﻂ اﯾﺮان ،ﺑﻪﻣـﺪت ٨٠
ﺳﺎل ﺳﺮاﻓﺮازاﻧﻪ ﻣﺒﺎرزه ﮐﺮدهاﻧﺪ و اﻣﺮوز ﭘﺮﭼﻢ ﺳﺮخ آﻧﺎن ﺑﻪرﻏﻢ ﺷﺮاﯾـﻂ دﺷـﻮار
ﻣﺒﺎرزه ،در اهﺘﺰاز اﺳﺖ.
ﻣﺒﺎرزات ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖهﺎی اﯾﺮان ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ در اداﻣﻪ ﭘﯿـﺶروی
ﺟﻨﺒﺶ ﻣﺮدﻣﯽ در ﺗﺎرﯾﺦ ﮐﺸﻮر ﺷﻤﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﻣﺎ ﻣﻌﺘﻘﺪﯾـﻢ ﮐـﻪ اداﻣـﻪ اﯾـﻦ
ﺣﺮﮐﺖ ﻧﻪﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮای ﮐﺎرﮔﺮان اﯾﺮاﻧﯽ ﻣﻔﯿﺪ اﺳﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﭘﯿﺎﻣﺪهﺎی ﻣﺜﺒﺖ ﻣـﻬـﻤـﯽ
در ﺗﺤﻮلهﺎی اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ در هﻤﻪ ﮐﺸﻮرهﺎی هﻤﺴﺎﯾـﻪ اﯾـﺮان ،ازﺟـﻤـﻠـﻪ در
ارﻣﻨﺴﺘﺎن ،ﺑﻪهﻤﺮاه ﺧﻮاهﺪ داﺷﺖ .ﭘﯿﻮﻧﺪهﺎی ﻣﻬﻢ و ﻗﺪرﺗـﻤـﻨـﺪ ﻓـﺮهـﻨـﮕـﯽ،
ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ﺗﺎرﯾﺨﯽ ،و اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﯿﻦ اﯾﺮان و ارﻣﻨﺴﺘﺎن هﻤﻮاره وﺟـﻮد داﺷـﺘـﻪ
اﺳﺖ.
ﻣﺎ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ درودهﺎ و ﺗﺒﺮﯾﮏهﺎیﻣﺎن را ﺑﻪﻣﻨﺎﺳـﺒـﺖ ﺻـﺪﻣـﯿـﻦ ﺳـﺎﻟـﮕـﺮد
ٔ
ٔ
ﺗـﻮده اﯾـﺮان ﮐـﻪ
ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻣـﺮﮐـﺰی ﺣـﺰب
ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ اﯾﺮان ﺑﻪ
ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ واﻗﻌﯽ ﺣﺰب ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ اﯾﺮان اﺳﺖ ،ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻣﯽدارﯾﻢ .ﻣـﺎ ﺑـﻪ
ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺗﻌﻤﯿﻖ ﺑﯿﺸﺘﺮ رواﺑﻂ ﺑﯿﻦ دو ﺣﺰﺑﻤﺎن وﻓﺎدارﯾﻢ.
زﻧﺪهﺑﺎد هﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ
زﻧﺪهﺑﺎد ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ
ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻣﺮﮐﺰی ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ارﻣﻨﺴﺘﺎن
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ﭘﯿﺎم هﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ
ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﺻﺪﻣﯿﻦ
ﺳﺎﻟﮕﺮد ﺑﻨﯿﺎدﮔﺬاری ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ
اﯾﺮان
رﻓﻘﺎی ﻋﺰﯾﺰ،
ٔ
ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻣـﺮﮐـﺰی و ﺗـﻤـﺎم
ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ از
ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ،ﺻﻤﯿﻤﺎﻧـﻪﺗـﺮﯾـﻦ
ٔ
ٔ
رﻓﯿﻘﺎﻧﻪ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺣﺰب ٔ
ﻣـﺒـﺎرزه
ﺗﻮده اﯾﺮان ،ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﺻﺪ ﺳـﺎل
ﺷﺎدﺑﺎشهﺎی
ﺷﮑﻮهﻤﻨﺪ ]ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖهﺎی اﯾﺮان[ ﺑﺎ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ،ﺑﻨﯿﺎدﮔﺮاﯾﯽ ،و اﺳﺘﺒﺪاد ﺗﻘـﺪﯾـﻢ
ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ ٔ
ٔ
راﺑﻄﻪ ﺣﺰب ٔ
ﺗﻮده اﯾﺮان و ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﻃﻮﻻﻧﯽ و
ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ.
ﻣﺎﻧﺪﮔﺎر اﺳﺖ .ﺑﻪوﯾﮋه ﭘﯿﺶ از ﺑﺮﻗﺮاری ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﺬهﺒﯽ ﻓﺎﺷﯿﺴﺘﯽ اﯾﺮان ،رﻓﻘـﺎی
ﺣﺰب ٔ
ﺗﻮده اﯾﺮان ﮐﻪ ﺳﺎﮐﻦ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﺑﻮدﻧﺪ ﯾﺎ ﺑﺮای ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺑﻪ ﭘـﺎﮐﺴـﺘـﺎن آﻣـﺪه
ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﺎ ﺣﺰب ﻣﺎ و داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن هﻮادار ﺣﺰب ﻣﺎ رواﺑﻂ ﮐـﺎری ﺑﺴـﯿـﺎر ﻧـﺰدﯾـﮑـﯽ
داﺷﺘﻨﺪ و در ﻓﻌﺎﻟﯿﺖهﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻧﯿﺰ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ را ﯾﺎری ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ.
ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ اﯾﺮان از آﻏﺎز ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﻮد در  23ژوﺋﻦ ،1920
در راهﺒﺮی و ﺳﺎزﻣﺎندهﯽ ﻣﺒﺎرزات ﺗﺎرﯾﺨﯽ درﺧﺸﺎن ﺗﻮدههﺎ ﻋﻠﯿﻪ ﺷـﺎه ﺷـﺮﮐـﺖ
داﺷﺖ .ﺗﺮس از ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ و ﻣﺤﺒﻮﺑﯿﺖ ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ اﯾـﺮان در ﻣـﯿـﺎن ﻣـﺮدم
ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪ ﮐﻪ رژﯾﻢ اﯾﺮان  11ﺳﺎل ﭘﺲ از ﺗﺸﮑﯿﻞ اﯾﻦ ﺣﺰب ،آن را ﻏﯿـﺮﻗـﺎﻧـﻮﻧـﯽ
اﻋﻼم ﮐﻨﺪ .رهﺒﺮی و ﮐﺎدرهﺎی ﺣﺰب دﺳﺘﮕﯿﺮ و ﺑﻪ زﻧﺪان اﻧﺪاﺧﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ و ﻣـﻮرد
ٔ
وﺣﺸﯿﺎﻧﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﯾﺮان ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .ﭘﺲ از ورود ﻧﯿﺮوهﺎی ﻣﺘﻔﻘﯿﻦ
ﺷﮑﻨﺠﻪهﺎی
در ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﯽ ّدوم ﺑﻪ اﯾﺮان ﺑﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ رﻓﻘﺎ از زﻧﺪان آزاد ﺷﺪﻧﺪ و ﻓـﺮﺻـﺖ را
ﺑﺮای ﺳﺎزﻣﺎندهﯽ ﻣﺠﺪد ﺣﺰب و ٔ
ٔ
ﻣﺒﺎرزه ﻋﻠﻨﯽ در ﻣﯿﺎن ﺗـﻮدههـﺎ ﻣـﻨـﺎﺳـﺐ
اداﻣﻪ
ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ.
ً
اﯾﻦ رﻓﻘﺎی ﺷﺠﺎع ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺣﺰب را ﻣﺠﺪدا ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺑﺎزﺳﺎزی ﮐﻨﻨﺪ و اﯾﻦ ﺑـﺎر
آن را ﺣﺰب ٔ
ٔ
ﺗـﻮده اﯾـﺮان
ﺗﻮده اﯾﺮان ﻧﺎمﮔﺬاری ﮐﺮدﻧﺪ .ﭘﺲ از اﯾﻦ ﺑﺎزﺳﺎزی ،ﺣﺰب
ﺗﻮاﻧﺴﺖ ُﭘﺮﻗﺪرتﺗﺮ از ﭘﯿﺶ ،ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ رژﯾﻢ ﺳﻠﻄﻨﺘـﯽ را اداﻣـﻪ دهـﺪ و ﻧـﯿـﺮوی
ٔ
ُ
ﻣـﺒـﺎرزه
ﭘـﯿـﺸـﺒـﺮد
ﮐﺎرﮔﺮان ،زﻧﺎن و داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن را در ﺟـﺒـﻬـﻪای واﺣـﺪ ﺑـﺮای
ﺿﺪﺳﻠﻄﻨﺘﯽ و ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ﺳﺎزﻣﺎندهﯽ ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ دوره از ﻣﺒﺎرزات رﻓﻘﺎی ﺗﻮدهای ﻣـﺎ
ﻓﺼﻠﯽ ﻃﻼﯾﯽ در ﺗﺎرﯾﺦ ﺟﻨﺒﺶ ﺗﺮﻗﯽﺧﻮاهﯽ ﺟﻬﺎن ﺧﻮاهﺪ ﻣﺎﻧﺪ .دﻧﯿﺎی ﻣـﺘـﺮﻗـﯽ
ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ رﻓﻘﺎی ﺣﺰب ٔ
ﺗﻮده اﯾﺮان ،ﺑﺎ وﺟﻮد ﺷـﮑـﻨـﺠـﻪ،
ٔ
ﻣـﺮﺣـﻠـﻪ
ﻗﺴﺎوت و ﺳﺮﮐﻮب ﺳﺎواک ،ﭘﻠﯿﺲ اﻣﻨﯿﺘﯽ ﺑﯽرﺣﻢ رژﯾﻢ ﺷﺎه ،راه را ﺑﺮای
اﻧﻘﻼﺑﯽ هﻤﻮار ﮐﺮدﻧﺪ .ﮐﺎرﮔﺮان ،ﻣﺮدم ،و ﻧﯿﺮوهﺎی دﻣـﻮﮐـﺮاﺗـﯿـﮏ اﯾـﺮان ﺗـﺤـﺖ
رهﺒﺮی ﺣﺰب ٔ
ﺗﻮده اﯾﺮان در ﺷﺮف رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺑﻪ هﺪفهﺎی اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺧـﻮد ﺑـﻮدﻧـﺪ
ٔ
وﻟﯽ ﻧﯿﺮوهﺎی اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ و اروﭘﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﻃـﺌـﻪ ﺟـﺪﯾـﺪی اﻧـﻘـﻼب را
ﺳﺮﮐﻮب ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﻪ ﺑﯿﺮاهﻪ ﺑﺮدﻧﺪ.
رﻓﻘﺎی ﻋﺰﯾﺰ،
ٔ
ﺗـﻮده اﯾـﺮان در اﻧـﻘـﻼب
ﺗﺎرﯾﺦ ﺟﻨﺒﺶ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ ﺷﺎهﺪ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺰب
 ١٣۵٧/1979ﻧﻘﺶ ﭘﯿﺸﺘﺎزاﻧﻪای داﺷﺖ ،وﻟﯽ ﻧﯿﺮوهﺎی ﻓﺎﺷﯿﺴﺘﯽ ﻣـﺬهـﺒـﯽ ﺑـﺎ
ﮐﻤﮏ ﺗﻮﻃﺌﻪﮔﺮان اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ اﻧﻘﻼب ﻣﺮدم را ُﺑﺮﺑﺎﯾﻨﺪ و در ﻧـﻬـﺎﯾـﺖ
ﻓﺎﺷﯿﺴﻢ ﻣﺬهﺒﯽ ﮐﻨﻮﻧﯽ را ﺑﻪ ﻣﺮدم اﯾﺮان ﺗﺤﻤﯿﻞ ﮐﻨﻨﺪ .در اﯾﻦ زﻣﺎن ﺑﻮد ﮐﻪ ﺷﻤـﺎ
ﻣﺘﺤﻤﻞ ﻗﺴﺎوتهﺎ و ﺑﯽرﺣﻤﯽهﺎﯾﯽ ﺷﺪﯾﺪﺗﺮ از ﭘﯿﺶ ﺷﺪﯾﺪ .دﺷﻤﻨﺎن ﺷﻤﺎ اﮐﻨﻮن
ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ روزی در ﮐﻨﺎر ﺷﻤﺎ ﺑﻮدﻧﺪ .ﺑﻪ هﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ،ﺑﻪ دام اﻧـﺪاﺧـﺘـﻦ و
ﺳﺮﮐﻮب رﻓﻘﺎی ﺷﻤﺎ ﺑﺮای آﻧﻬﺎ آﺳﺎنﺗﺮ ﺑﻮد .اﯾﻦ رژﯾﻢ ﻣﺬهﺒـﯽ از ﺳـﻮﯾـﯽ ﻣـﺜـﻞ
ﻧﯿﺮوﯾﯽ ﺿﺪاﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﻋـﻤـﻞ ﻣـﯽﮐـﺮد ،وﻟـﯽ از ﺳـﻮی دﯾـﮕـﺮ ،ﻧـﯿـﺮوهـﺎی
ﺿﺪاﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ هﻤﭽﻮن ﺣﺰب ٔ
ﺗﻮده اﯾﺮان را در داﺧﻞ ﮐﺸﻮر ﺳﺮﮐﻮب ﻣﯽﮐﺮد.
ٔ
ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﺣﺰب ﺗﻮده اﯾﺮان درود ﻣﯽﻓﺮﺳﺘﺪ؛ ﻧﻪﻓﻘﻂ ﺑﻪﺧﺎﻃﺮ
رودررو ﺑﻮدن ﺑﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﭘﯿﺎﻣﺪهﺎی ﻇﺎﻟﻤﺎﻧﻪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪﺧﺎﻃﺮ ﺳﺎزﻣﺎندهﯽ ﻣﺠﺪد ﺧﻮد
در ﻣﻘﺎﻃﻊ زﻣﺎﻧﯽ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن و ﺑﻪ ﭼﺎﻟﺶ ﮐﺸﯿﺪن ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺳﺘﻤـﮕـﺮ ﻓـﺎﺷـﯿـﺴـﺘـﯽ
ﻣﺬهﺒﯽ در اﯾﺮان .ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن دﺳﺘﺎوردهﺎ و ﻓﺪاﮐـﺎریهـﺎی ﺣـﺰب
ٔ
ﺗﻮده اﯾﺮان را ﻣﯿﺮاث ﺧﻮدش ﻣﯽداﻧﺪ ،و اﯾﻦ ﻧﻪﻓﻘﻂ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ داﺷـﺘـﻦ رواﺑـﻂ در
اﻟﻤﻠﻠﯽ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ ﺑﻠﮑﻪ هﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ هﻤﺴﺎﯾﮕﯽ دو ﺣﺰب ﺑـﺮادر
ﺟﻨﺒﺶ ﺑﯿﻦ ً
ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﯾﮑﺴﺎن اﺳﺖ .ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن درک ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻣـﺮدم
اﯾﺮان ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺷﮑﺴﺖ ﺳﯿﺎﺳﺖهﺎی اﻗﺘﺼﺎدی و ﺧﺎرﺟﯽ رژﯾﻢ ﻓﺎﺷﯿﺴﺘﯽ ﻣﺬهﺒﯽ
ﮐﻨﻮﻧﯽ ،دﯾﮕﺮ هﯿﭻ اﻣﯿﺪی ﺑﻪ اﯾﻦ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻧﺪارﻧﺪ .در واﻗﻊ ﻓﻘﻂ ﺣﺰب ٔ
ﺗﻮده اﯾـﺮان
اﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﯿﺪ دهﻨﺪه ﺑﻪ ﻣﺮدم اﯾﺮان اﺳﺖ .ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑـﺎور
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪرﻏﻢ دﺷﻮار ﺑﻮدن ﺷـﺮاﯾـﻂ،

اداﻣﻪ در ﺻﻔﺤﻪ ۴٨

۴٨

ٔ
وﯾﮋه ﻧﺎﻣﻪ ﯾﮑﺼﺪ

دوﺷﻨﺒﻪ  ١۶ﺗﯿﺮ ١٣٩٩

اداﻣﮥ ﭘﯿﺎم هﺎی ﺗﺒﺮﯾﮏ ﭘﺮﺷﻮر ﺣﺰب هﺎی
ﺣﺰب ٔ
ﺗﻮده اﯾﺮان اﯾﻦ رژﯾﻢ ﻓﺎﺷﯿﺴﺘﯽ ﻣﺬهﺒﯽ را ﺷـﮑـﺴـﺖ ﺧـﻮاهـﺪ داد و در
ﺳﺎزﻣﺎندهﯽ و ﻣﺘﺤﺪ ﮐﺮدن زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن ٔ
ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ و ﻧﯿﺮوهﺎی دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ ﺑﺎ
هﺪاﯾﺖ ﺧﻮد ﻣﻮﻓﻖ ﺧﻮاهﺪ ﺑﻮد.
ٔ
ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻣﺮﮐﺰی ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن
ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﺳﻮازﯾﻠﻨﺪ
ﺻﺪﻣﯿﻦ ﺳﺎﻟﮕﺮد ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺣﺰب
ٔ
ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ اﯾﺮان را ﺑﻪ ﻃﺒﻘﻪ
ﮐﺎرﮔﺮ اﯾﺮان ﺗﺒﺮﯾﮏ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ
ٔ
ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻣﺮﮐﺰی ﺣﺰب ٔ
ﺗﻮده اﯾﺮان
ﺑﻪ
 ٢٣ژوﺋـﻦ ﺳـﺎل  ٢٠٢٠ﺻـﺪﻣـﯿـﻦ
ﺳﺎﻟﮕﺮد ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺣـﺰب ﮐـﻤـﻮﻧـﯿـﺴـﺖ
اﯾﺮان ،ﯾﮑﯽ از ﻗﺪﯾﻤﯽﺗﺮﯾﻦ ﺣـﺰبهـﺎی
ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ در ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ و ﻏﺮب آﺳـﯿـﺎ
اﺳﺖ .ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﺳﻮازﯾﻠﻨﺪ ﺑﻨﯿﺎنﮔﺬاری ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿـﺴـﺖ اﯾـﺮان را ﺑـﻪ
ٔ
ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ اﯾﺮان ﺗﺒﺮﯾﮏ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ.
ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﺳﻮازﯾﻠﻨﺪ هﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗـﺒـﺮﯾـﮑـﺎت ﺧـﻮد را ﺑـﻪ وارث ﺣـﺰب
ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ اﯾﺮان ﯾﻌﻨﯽ ﺣﺰب ٔ
ﺗﻮده اﯾﺮان ،ﺑﻪﺧﺎﻃﺮ اداﻣﻪ ﻣﻨﻈﻢ ﻣﺮام ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖ
ٔ
 ﻟﻨﯿﻨﯿﺴﺘﯽ و ﻣﺒﺎرزات ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ در اﯾﺮان ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻣﯽدارد .ﺣﺰب ﺗـﻮده اﯾـﺮان درﻣﻘﺎم ﻋﻀﻮی از ﺧﺎﻧﻮاده ﺣﺰبهﺎی ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ و ﮐﺎرﮔﺮی ﺟﻬﺎن هﻤـﭽـﻨـﺎن در
ﻣﺒﺎرزات ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺆﺛﺮ ﻣﺸﺎرﮐﺖ دارد.
ٔ
ﺗـﻮده اﯾـﺮان در
ازﺧﻮدﮔﺬﺷﺘﮕﯽ اﻋﻀﺎی ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ اﯾـﺮان و ﺣـﺰب
ﻣﺒﺎرزات ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ در اﯾﺮان اﻟﻬﺎمﺑﺨﺶ ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ،ﺳﻮازﯾـﻠـﻨـﺪ ،و
هﻤﭽﻨﯿﻦ اﻋﻀﺎی ﺣﺰب ﻣﺎ اﺳﺖ .ﺟﻨﺒـﺶ ﮐـﻤـﻮﻧـﯿـﺴـﺘـﯽ در اﯾـﺮان ﻓـﺮاز و
ﻧﺸﯿﺐهﺎﯾﯽ ﺑﺴﯿﺎر را ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ وﻟﯽ اﻧﻀﺒﺎط درون ﺟﻨﺒﺶ از ﺑﯿـﻦ
ﻧﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻣﺎ درسهﺎﯾﯽ ﻋﻤﻠﯽ ،ﺑﻪوﯾﮋه درک روﻧﺪ ﭘﯿﭽﯿﺪه ﻣﺒﺎرزه ،ازﺟﻤﻠﻪ
ﻧﻘﺶ ﻧﯿﺮوهﺎی اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ در هﻤﮑﺎری ﺑﺎ ﻧـﯿـﺮوهـﺎی ارﺗـﺠـﺎع داﺧـﻠـﯽ در
ﺳﺮﮐﻮب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﻢ و ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ ،اراﺋﻪ ﻣﯽدهﺪ.
ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ اﯾﺪههﺎی ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺘﯽ در اﯾﺮان ﺑﻪ ﻗﺮن ﻧﻮزدهﻢ ﺑﺮﻣﯽﮔـﺮدد ،ﯾـﻌـﻨـﯽ
هﻨﮕﺎﻣﯽﮐﻪ رواﺑﻂ ﺳـﺮﻣـﺎﯾـﻪداری ،ﭘـﯿـﺪاﯾـﺶ ﻃـﺒـﻘـﻪ ﮐـﺎرﮔـﺮ ،و ﺟـﻨـﺒـﺶ
ﺳﻮﺳﯿﺎلدﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ در اﯾﺮان درﺣﺎل ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی ﺑﻮد .ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ در اﻧـﻘـﻼب
ﻣﺸﺮوﻃﻪ اﯾﺮان ﮐﻪ در دهﻪ اول ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺘﻢ رخ داد ،ﻧﻘﺸﯽ ﻣﻬﻢ داﺷـﺖ .اﯾـﻦ
ﭘﯿﺮوزیهﺎی ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ هﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی اﻧﻘﻼب روﺳﯿـﻪ ﺑـﻮد ﮐـﻪ ﺑـﻪ
اﻧﻘﻼب ﺑﺰرگ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ اﮐﺘﺒﺮ در ﺳﺎل  ١٩١٧اﻧﺠﺎﻣﯿﺪ .در ﺧﻼل اﯾﻦ روﻧﺪ،
ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖهﺎ اراﺋﻪ دهﻨﺪه روشهﺎی ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺘﯽ ﻣﺒﺎرزه ﺑﻪ دﯾـﮕـﺮ ﻧـﯿـﺮوهـﺎی
ﺟﻨﺒﺶهﺎی آزادیﺑﺨﺶ در ﺻﻒهﺎیﺷﺎن ﺑﻮدﻧﺪ.
ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ اﯾﺮان در ﺟﻨﺒﺶ آزادیﺑﺨﺶ ﻣﻠﯽ اﯾﺮان و ﻣﺒﺎرزات ﻃـﺒـﻘـﻪ
ﮐﺎرﮔﺮ اﯾﺮان ،ﻃﺒﻘﻪای ﮐﻪ ﺳﻬﻤﯽ ﺣﯿﺎﺗﯽ در ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋـﯽ و
ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان داﺷﺖ ،ﻓﺼﻠﯽ ﺟﺪﯾﺪ ﮔﺸﻮد .ﺣﻤﺎﯾﺖ و ﮐﻤﮏ ﮐﻤﻮﻧﯿـﺴـﺖهـﺎ در
ﺗﺸﮑﯿﻞ اﺗﺤﺎدﯾﻪهﺎی ﮐﺎرﮔﺮی در ﺗﻬﺮان و دﯾﮕﺮ ﺷﻬﺮهﺎ در ﺳـﺮاﺳـﺮ ﮐﺸـﻮر و
ﺳﺎزﻣﺎندهﯽ ﻣﺒﺎرزات آنهﺎ ،از ﯾﮏﺳﻮ ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ اﯾﺮان را ﻣﺘـﺤـﺪ ﮐـﺮد و از
ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ،ﻧﯿﺮوهﺎی ارﺗﺠﺎﻋﯽ ﺣﺎﮐﻢ را وﺣﺸﺖزده ﮐﺮد .وﺿﻊ و اﺟﺮای ﻗﻮاﻧﯿﻦ
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و ﺳﯿﺎﺳﺖهﺎی ﺿﺪ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ در ﺟﻬﺎن ،ﺑﻪ رهﺒﺮی و ﺣـﻤـﺎﯾـﺖ ﻧـﯿـﺮوهـﺎی
اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ،ﺑﺮ ﻣﻮﺟﻮدﯾﺖ ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ اﯾﺮان ﻧﯿﺰ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﻨﻔﯽ داﺷﺖ.
ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻗﺎﻧﻮن ﺿﺪ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ "ﻗـﺎﻧـﻮن ﺳـﯿـﺎه" از ﺳـﻮی رژﯾـﻢ
رﺿﺎﺷﺎه در اواﺧﺮ ﻣﺎه ﻣﻪ  ١٣٠٩ /١٩٣١ﺧﻮرﺷﯿﺪی ،ﺑﻪ ﻣﻤﻨﻮﻋﯿـﺖ ﻓـﻌـﺎﻟـﯿـﺖ
ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ اﯾﺮان و ﺳﭙﺲ ﺳﺮﮐﻮب و دﺳﺘﮕﯿﺮی ﮔﺴﺘﺮده رهـﺒـﺮی آن و
ﺗﻌﺪاد ًزﯾﺎدی از ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖهﺎ و رهﺒﺮان ﮐﺎرﮔﺮی ﻣﻨﺠﺮ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻋـﺪهای از آﻧـﺎن
ﻧﯿﺰ ﺑﻌﺪا ﺑﻪﻗﺘﻞ رﺳﯿﺪﻧﺪ .اﯾﻦ ﺣﻤﻼت ﺿﺪ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ ،وﻟﯽ ،ﻣﻮﺟﺐ ﺑـﺎزداﺷـﺘـﻦ
ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖهﺎی اﯾﺮاﻧﯽ از ﻣﺒﺎرزه ﻧﺸﺪ.
ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺣﺰب ﺗﻮده اﯾﺮان در  ٢اﮐﺘﺒﺮ  ١٠ /١٩۴١ﻣﻬﺮ  ١٣٢٠از اﺳـﺘـﻘـﺒـﺎل
ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎد ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ اﯾﺮان ﺑﺮﺧﻮردار ﺷﺪ و اﯾﻦ ﺣﺰب ﺑﺪﯾﻦ ﺗـﺮﺗـﯿـﺐ ﺗـﻮاﻧﺴـﺖ
ﻧﯿﺮوهﺎی ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ را در ﻣﺒﺎرزات ﻣﺮدم ﻣﺘﺤﺪ ﮐﻨﺪ .ﮐﻮدﺗـﺎی ﺳـﺎل /١٩۵٣
 ١٣٣٢ﮐﻪ دوﻟﺖ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ دﮐﺘﺮ ﻣﺼﺪق ﺑﻮد ﺳﺮﻧﮕﻮن ﮐﺮد ،ﺣﻤﻠـﻪای ﺑـﻪ اﺗـﺤـﺎد
ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ و ﺑﻪ ﻧﻔﻊ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ﺑﻮد .اﯾﻦ ﮐﻮدﺗﺎ ﺑﻪ ﺑﺎزداﺷﺖ و ﺣـﺒـﺲ ﺗـﻌـﺪاد
زﯾﺎدی از اﻋﻀﺎ و هﻮاداران ﺣﺰب ٔ
ﺗﻮده اﯾﺮان و ﺳﭙﺲ اﻋﺪام ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺎدرهﺎ و
اﻓﺴﺮان ﺗﻮدهای ﺣﺰب و هﻤﭽﻨﯿﻦ دﺳﺘﮕﯿﺮی و ﺑﺎزداﺷﺖ ﺑﺮﺧﯽ اﻋﻀﺎی دوﻟﺖ
ﻣﻨﺘﺨﺐ و دﻣﻮﮐﺮات و ﺣﺒﺲ ﺧﺎﻧﮕﯽ دﮐﺘﺮ ﻣﺼﺪق ﺗﺎ زﻣﺎن ﻣﺮگ اﯾﺸﺎن ﻣـﻨـﺠـﺮ
ﺷﺪ .ﺑﻪرﻏﻢ اﯾﻦ ﺷﮑﺴﺖهﺎ ،ﺑﺎ ﺗﻼشهﺎی اﻟﻬـﺎمﺑـﺨـﺶ ﺣـﺰب ﺗـﻮده اﯾـﺮان،
اﻧﻘﻼب ﺑﺰرگ  ١٣۵٧ /١٩٧٩ﺧـﻮرﺷـﯿـﺪی اﯾـﺮان ﮐـﻪ ﻣـﻮرد ﺗـﺄﯾـﯿـﺪ ﮐـﺎﻣـﻞ
زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن ﺑﻮد ،ﺑﻪوﻗﻮع ﭘﯿﻮﺳﺖ.
ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﺳﻮازﯾﻠﻨﺪ ﺑﺮای رهﺒﺮی ،اﻋﻀﺎ ،و هﻤﭽﻨﯿﻦ هﻮاداران ﺣـﺰب
ﺗﻮده اﯾﺮان و هﻤﻪ ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ اﯾﺮان ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ آرزوهﺎ را دارد .هﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ ﺣﺰب
ﻣﺎ هﻤﭽﻨﺎن ﺑﻪ ﺳﻤﺖ وﺣﺪت ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ ﺳﻮازﯾﻠﻨﺪ در ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ رژﯾﻢ اﺳـﺘـﺒـﺪاد
ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ ،آﺧﺮﯾﻦ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﭘﺎدﺷﺎهﯽ ﻣﺴﺘﺒﺪ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﻨﻮب ﺻﺤﺮای آﻓﺮﯾﻘـﺎ،
اداﻣﻪ ﻣﯽدهﺪ ،آﻣﻮﺧﺘﻪهﺎی ﻣﺒﺎرزات ﻣﺮدم اﯾﺮان ،ﺑﺮای ﻣﺮدم ﻣﻈﻠﻮم ﺳﻮازﯾﻠـﻨـﺪ
راهﻨﻤﺎﯾﯽ اﻟﻬﺎمﺑﺨﺶاﻧﺪ.
ﺑﺎ درودهﺎی ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ
ﺗﻮﮐﻮزاﻧﯽ ﮐﻨﺖ ﮐﻨﯿﻦ
ٔ
ﮐﻨﮕﺮه ﺳﻮم
دﺑﯿﺮﮐﻞ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻣﺮﮐﺰی ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﺳﻮازﯾﻠﻨﺪ –

ً
ﻟﻄﻔﺎ در ﻣﮑﺎﺗﺒﺎت ﺧﻮد ﺑﺎ آدرس هﺎی زﯾﺮ از ذﮐﺮ هﺮﮔﻮﻧﻪ ﻧﺎم اﺿﺎﻓﯽ ﺧﻮدداری ﮐﻨﯿﺪ.
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ﺷﻤﺎره وﯾﮋه ﺑﺮای ﺻﺪ ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ اﯾﺮان
Nameh Mardom –100 Anniversary of CPI

