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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 «
، در انزلی، برگزار و تشکیل این حزب را به طور رسمی به جهانیان اعالم کرد که، حدود نیم قرن زمینه ١٢٩٩نخستین کنگره خود را در تیرماه 

له تاریخی ای مشحون از مبارزه را پشت سر داشت. حزب کمونیست ایران با هدف استقراِر جمهوری انقالبی، تشکل و رهبرِی طبقه کارگر، حِل مسئ
ی ارضی و محِو کامل بقایای فئودالیسم، و حِل مسئله ملی خلق ها ، به روشنگری و نشر اندیشه های مترقی پرداخت، که دستاوردهای بزرگی برا

به رهبری حیدر عمواوغلی، مبارز نامدار و چهره درخشان انقالبی و نیز از رهبران برجسته انقالب  -مردم دربرداشت... حزب کمونیست ایران 
، اعتصاب کارگران نساجی  ١٣٠٨مشروطیت در عرصه های گسترده ای همچون مبارزه در دفاع از حقوِق کارگران که اعتصاب کارگران نفت در 

، اعتصاب کارگران راه آهن شمال، و همچنین مبارزه برای کسِب استقالل سیاسی و اقتصادی کشور، و نیز سازماندهِی مبارزات ١٣١٠اصفهان در 
   »دانشجویی از آن جمله بودند، کارزاری نیرومند و توده ای را توانست در میهن مان سازماندهی کند...

 ١٣٩١حزب تودٔه ایران مصوب ششمین کنگره حزب، اسفندماه   از برنامهٔ 



هـای  ها و اندیشـه در این دوران بود که با تأثیر پذیرفتن از دیدگاه
ویژه در تبریز، تهران، و  به -مارکسیستی، در شهرهای بزرگ ایران

ای زیرزمینی شکل گـرفـتـنـد تـا  های سیاسی سازمان -اصفهان
های مردم را بسیج و به مسیر انقالب هدایت کنند. جـنـبـش  توده

دمکراسی در ایران پس از شکست انقالب مشروطیـت و  سوسیال
بعد از آن یعنی در طی جنگ جهانی اول، چه در ایران و چـه در 

ویژه در روسیه)، فعالیتش را ادامـه  مهاجرت (در اروپای غربی و به
داد. اوایــل جــنــگ جــهــانــی اول گــروهــی از مــجــاهــدیــن 

رهبری اسداله  عامیون" و کارگران معادن نفت باکو، به "اجتماعیون
غفارزاده (صدرمیرزا اقوام) کاتب، بهرام آقایف، بـابـاهـاشـم زاده، 

زاده، و دیگران، که تظـاهـرات و  اله ابراهیم زاده، سیف رستم کریم
دادند، خود را گـروه  های اعتراضی کارگران را تشکیل می میتینگ

 "عدالت"  نامیدند.
ها گروهی سیـاسـی بـود کـه "عـلـی ُمسـیـو"، از  در میان آن

ش) تشـکـیـل  ١٢٧٧(   ١٨٩٨روشنفکران برجستٔه تبریز، در سال 
داد. این سازمان بعدها به یکی از قدرتمندترین مرکزهای مـبـارزٔه 

ای که بـرای  ضداستبدادی تبدیل شد. نخستین بار کارگران ایرانی
ویـژه  رفتند، به کارهای فصلی به قفقاز و مناطق آسیایی روسیه می

برای کار در صنعت نفت باکو (بـیـشـتـر از نـیـمـی از کـارگـران 
دموکـراسـی را بـه  های نفتی باکو، ایرانی بودند)، سوسیال میدان

ای بـزرگ هـمـچـون حـیـدر  های ایـرانـی ایران آوردند. انقالبی
عمواوغلی (از رهبران برجسته انقالب مشروطیت و دبیرکل حـزب 

، ١٩٠۴کمونیست ایران) از میان این کارگران برخاستند. در سال 
هـای  گذاری شـد تـا فـعـالـیـت گروه سیاسی "همت" در باکو پایه

ها را بین زحمتکشان آذربایجان و دیگـر  دموکرات انقالبی سوسیال
 دهی کند.  ایرانیان سازمان

هـایـی را کـه در  ها و جزوه در همان سال، علی مسیو اعالمیه
دموکرات  های باکو، تفلیس، و تبریِز "حزب کارگران سوسیال شعبه

فقط در آذربایجـان و دیـگـر  شد، نه روسیه (بلشویک)" منتشر می
ها به عربی، در شهرهای  نقاط ایران، بلکه پس از ترجمه کردن آن
بغداد و کاظمین (در عراق) نیز پخـش 

 ویژه نامٔه یکصد سالگی  ١٣٩٩تیر  ١۶دوشنبه    ٢ 

فراخوان نشست وسیع کمیتٔه مرکزی 
 حزب تودٔه ایران

استقبال صدمین سالگرد   به
 تٔاسیس حزب کمونیست ایران!

 ٣ادامه  در صفحه 

 رفقای گرامی!
از تاریخ تأسیس حزب کمونیسـت ایـران صـد  ١٣٩٩با فرارسیدن خردادماه 

دموکـراسـی  های جنبش کارگری و سوسیال شود. اگرچه نطفه سال سپری می
در میهن ما در دوران انقالب مشروطیت نضج یافت و تٔاثیرهایی تعیین کنـنـده 

گیری و پیروزی انقالب مشروطیت داشت اما بااینهمـه جـنـبـش  بر روند شکل
یافته و منسجم در تیرمـاه  کارگری و کمونیستی ایران در هیئت حزبی سازمان 

رهـبـری شـخـصـیـت  خورشیدی و تشکیل حزب کمونیست ایـران بـه ١٢٩٩
 گردد.   طوررسمی آغاز می برجسته انقالب مشروطیت حیدر عمواوغلی به

های چپ و مارکسیستی در ایران اواخر قرن نـوزدهـم و  سرآغاز رشد اندیشه
اوایل قرن بیستم میالدی است. با رشد صـنـعـت و تـوسـعـٔه شـیـؤه تـولـیـد 

یابد. صـحـنـٔه اجـتـمـاعـی و  های مارکس به ایران راه می داری، آموزه سرمایه
سیاسی این دوره را در چارچوب تحّول تاریخی جامعٔه ایـران در گـذار آن از 

داری نـوزادٔه  توان خالصه کرد. پا گرفتن سرمایه داری می فئودالیسم به سرمایه
گـیـری طـبـقـٔه  رشد بود و زایش و شکل کندی، اما درحال  آن زمان، اگرچه به

های آخر قرن نوزدهم میالدی، و  کارگر کشور درحال کامل شدن بود. در سال
های چپ مترقی، مبارزٔه ضداستبدادی رشدی چشمگیر  زیر تأثیر و نفوذ دیدگاه
دان بـرجسـتـه  ای از مردم به مبارزٔه انقالبی پیوستند. تاریخ کرد و شمار فزاینده
گاهی در "تاریخ احزاب در ایران"، در  میهن ما، رفیق جان باخته عبدالحسین آ
نـویسـد: "پـیـرامـون  های سوسیالـیـسـتـی در ایـران مـی زمینه رشد اندیشه

ای کـه  های سوسیالیسم معاصر برای نخستین بار در ایران، در مقـالـه اندیشه
نقل از روزنامه "اخـتـر" (چـاپ  ) به١٢٩۵، اسفندماه ۴٠٢روزنامه ایران (شمارٔه 

/ ١٨٧١مـارس  ١٨مناسبت نهمین سالگرد کـمـون پـاریـس ( استانبول) به
تفصیل سخن رفته است. روزنـامـه  خورشیدی) درج کرده، به ١٢۴٩اسفندماه 

روز در  هـا... روز بـه دهد: سوسیالیـسـت علت درج مقاله را چنین توضیح می
نمایند... و اآلن قریـب بـیـسـت سـال  ترویج دادن مقاصد خودشان ترقی می

اند. ..." نویسـنـده در تـوضـیـح  شود که در جمیع اروپ [اروپا] منتشر شده می
خواهند "فقرا و عـمـلـه در کـل  نویسد می "اصل مقصود این گروه" ازجمله می

اموال مردم مشترک سازند و از این راه معیشت و سعادت حال فقرا و رنجـبـران 
شـمـار  را خاطرجمعی دهند و در این خصوص مٔولفین بسـیـار تـألـیـفـات بـی

 اند." نوشته
دمکراسی در  گرچه عقیده محققان دربارٔه تاریخ دقیق آغاز جنبش سوسیال

اند و آن هم این اسـت کـه  ایران مختلف است، اما همگی در این باور شریک
عامیون" اولین حزب نسبتًا متشکل در ایران بود که نقشی فـعـال  "اجتماعیون

) داشـت. فـعـاالن ١٢٩٠  -١٢٨۴در تدارک و برپایی انقالب مشـروطـیـت (
دمکراسی انقالبی، مانند اسدالله غفارزاده و دیگران کوششـی  جنبش سوسیال

 اند. فراوان در راستای انقالب مشروطیت داشته

اولین کنگره بزرگ رهبران حزب کمونیست کشورهای آسیایی  ١٢٩٩شهریور 
که با  »کنگره ی ملل ستمدیده ی مشرق زمین«و آفریقایی تحت عنوان 

حیدر عمواوغلی رهبری هیأت کمونیست  حضور لنین در شهر باکو برگزار شد.
 های ایرانی را بر عهده داشت. 



، آمـده ١٢گردید. در بخش فارسی سند برنامٔه حزب عدالت، صفـحـٔه 
تغییر و تحّول زنـدگـی و  ،عدالت،های [حزب]  است: "یکی از خواست

مناسبات اجتماعی بر پایٔه سوسیالیسم است تا بـتـوان بـه اسـتـثـمـار 
 کنند پایان داد."  هایی که بر جامعه حکومت می زحمتکشان توسط آن

دموکرات "عدالت" ایـران در تـیـرمـاه  نخستین کنگرٔه حزب سوسیال
)، در انزلی، "حزب کمونیسـت ایـران" را  بـنـیـاد ١٩٢٠(ژوئن  ١٢٩٩

طورکلی سیر اوضاع سیاسی در جامعه در آغاز تشکیل حزب  گذاشت. به
این شکل خـالـصـه کـرد کـه، پـس از  توان به کمونیست ایران را می

طورعموم روحـیـه ضـد  های شمال کشور، تا مدتی به های قیام ناکامی
هـا و قشـرهـای  استعماری بر کشور تسلط دارد و منافع محدود طبـقـه

گـیـرد. در اثـر ایـن وضـع،  الشعاع این روحیه قـرار مـی مختلف تحت
های مخـتـلـف  هایی وسیع از نیروهایی ضد استعماری در نقطه سازمان
هایی نظیر قزوین، همدان، کرمانشاه، و جز  خصوص در نقطه به -کشور
هـای  هـای حـزب هـا، بـازمـانـده وجود دارند. این سـازمـان -جاها  این

هـا)  ها، وجـزایـن دمکرات ها، سوسیال گوناگون سابق (مانند: دمکرات
شان، شکل و نـامـی  های محل و سابقٔه مبتکران بودند که بنا بر ویژگی

اند. حزب کمونیست ایران، از زمانی که مرکزیتش را  خود گرفته خاص به
 کند، به تهران منتقل می

دهـد.  اش قـرار مـی های پراکنده را در برنامـه کار در بین این تشکل 
دلیل نداشتن کادرهای ورزیـده، هـنـوز تـوان  حزب کمونیست ایران به

های پراکنده را در خود ندارد، اما ارتقای سطح  ایـن  رهبری این جنبش
وجـود  مـنـظـور بـه دهد، و درنتیجه، بـه ها را مدنظر خود قرار می تشکل

آوردن وحدت تشکیالتی و باال بردن تـوان نـظـری (تـئـوریـک) ایـن 
های ضد استعماری، نخست روزنامـٔه  تشکل

 ویژه نامٔه یکصد سالگی  ١٣٩٩تیر  ١۶دوشنبه    ٣ 

 ۴ادامه  در صفحه 

هـا،  های نشریٔه "ایسکرا"، ارگان مرکزی حزب بلشویک کرد. نسخه می
فرسـتـاده  ، از طریق باکو به تبریز ١٩٠٢تا  ١٩٠١های  در فاصلٔه سال

شدند. عملیات ارسال ایسکرا را خود لنین و همسرش کروپسکـایـا  می
دموکراسی را نخستین بـار  کردند. اصطالح سوسیال دهی می سازمان

عامیون" ترجمه کرد تا معنای آن از سوی  گروه "همت" به "اجتماعیون

فـهـمـیـده  های اروپایی آشنایی نداشتند  زحمتکشان ایرانی که با زبان
از روسـیـه بـه ایـران  ١٩٠۴که در سال  شود. حیدر عمواوغلی وقتی

هـای  بازگشت، همراه با بـرخـی از رفـقـایـش، نـخـسـتـیـن هسـتـه
های انقالبی را در شهر مشهد تشکـیـل داد. یـک  دموکرات سوسیال

سال بعد و در آستانٔه انقالب مشروطیت، نخسـتـیـن سـنـد رسـمـی 
تصـویـب  ای در مشهـد بـه دموکراسی ایران در جلسه جنبش سوسیال

 رسید. 
پس از شکست انقالب مشروطیت (برآمدن اسـتـبـداد صـغـیـر) و 

هـای  دموکرات )، سوسیال١٩١۴سپس در جریان جنگ جهانی اّول (
شان هم در ایران و هم در تبعید ادامـه  های  انقالبی ایرانی به فعالیت

روسیه و سرنـگـون شـدن  ١٩١٧دادند. پس از پیروزی انقالب فوریٔه 
ای که به روسیه مهاجرت کرده بودنـد  های ایرانی رژیم تزاری، انقالبی

شـان را  هـای شان را علنی کنند، فعالیت امکان پیدا کردند تشکیالت
شّدت بخشند، و دفترهای حزبی و مراکز کارگری بـرای خـود بـرپـا 

در  ١٩١٧دموکرات "عدالت" ایران در مـاه مـه  کنند. حزب سوسیال
اش به دو زبان فارسی و آذری منـتـشـر  شهر باکو تأسیس شد و برنامه

 ادامۀ فراخوان نشست وسیع کمیته مرکزی



ای ُبـعـدی تـازه و  نیروهای ارتجاعی بر ضد جنبش کارگری و اتحادیـه
 تر پیدا کرد.  گسترده

و در آستانٔه انتخابات مجلس شـورای مـلـی،  ١٣٠۴در همین سال 
فرمان رضاشـاه مـنـحـل  های کارگری تهران به شورای مرکزی اتحادیه
ها و نیروهای چپ آغاز شـد.  بر ضد کمونیست  گردید و کارزاری گسترده

، رضاشاه قانونی ننگین را از تصویب مـجـلـس ١٣١٠سرانجام، در سال 
اش گذراند که بعدها به "قانون سیاه" معروف شد. مـطـابـق  نشانده دست

این "قانون سیاه" ضد کمونیستی، هرگونه فعالیت کمونیستی در ایـران 
ممنوع شد. در همین سال است که دکتر تقی ارانی در جـمـع رهـبـری 

گیرد. رهبری جدید حزب کمونیست کـه  حزب کمونیست ایران جای می
های تشکیالتی حـزب بـود، در اوایـل سـال  هدفش متحد کردن رده

 سیاسی و تئوریکی کمونیـسـتـی  ٔکه درواقع نشریه -"دنیا"  نشریهٔ  ١٣١١
بینی ماتریالیستی" را در  انتشار کرد که و نخستین بار "جهان آغاز به -بود

داشته شدٔه ایران مطرح کرد. پلیـس  نگه شدت مذهبی و عقب  جامعٔه به
، دکتر ارانی و گروهی از رهـبـران و کـادرهـای ١٣١۵رضاشاه در سال 

نـفـر" شـهـرت یـافـتـنـد.  ۵٣حزبی را دستگیر کرد که بعدها به "گروه 
نفر درعمل به از هم پاشیده شدن حزب کـمـونـیـسـت  ۵٣این   بازداشت

ایران منجر شد. چندی بعد موتور محرک حزب یعنـی دکـتـر ارانـی در 
 هایی که شده  بود جان باخت.   زندان رضاشاهی و  بر اثر شکنجه

پس از آنکه نیروهای متفقین رضاشاه را از قدرت برکنار کردند و افـراد 
دلیل شکسته شدن یخ فضـای  نفر و دیگر زندانیان سیاسی به ۵٣گروه 

حزب تودٔه ایـران، در  ١٣٢٠دیکتاتوری از زندان آزاد شدند، در مهرماه 
مقام حزب طبقٔه کارگر ایران و ادامه دهندٔه راستین راه حزب کمونیست 

های سترگی همچون حیدر عمواوغلـی و دکـتـر تـقـی  ایران و انقالبی
ارانی، بنیاد نهاده شد و  به عرصٔه فعالیت پا نهاد و بـار دیـگـر پـرچـم 

 اهتزاز درآورد. ظفرنمون رزم طبقٔه  کارگر و زحمتکشان را در میهن ما به
 

 رفقا!
ها و حزب تـودٔه ایـران در  گواهی تاریخ صدسالٔه  اخیر، کمونیست به

مـان   انجام شدن تغییرهایی سیاسی، فرهنگی، و اجتماعی در مـیـهـن
  انـد ای داشـتـه ایران، نقشی یگانه و تاریخی

 ویژه نامٔه یکصد سالگی  ١٣٩٩تیر  ١۶دوشنبه    ۴ 

 ۵ادامه  در صفحه 

ای  های محلی ها روزنامه دنبال آن "حقیقت"، سپس روزنامٔه "کار"، و به
هـای مـحـلـی  مثل روزنامٔه "نصیحت" قزوین، "پیک رشت"، و روزنامه

خـواه و  کند. در این دوره، حزب تـرقـی ای دیگر را منتشر می (والیتی)
رهـبـری  شدت زیر تأثیر انقالب اکتـبـر بـوده، بـه مبارز دیگری که به

میرزا اسکندری، و آن،  شخصیت بنام انقالب مشروطه یعنی سلیمان
حزب "اجتماعیون" (معادل فارسی "سوسیالیست") نـام دارد کـه بـر 

های قشرهای میانٔه جـامـعـه شـکـل گـرفـتـه اسـت.  مبنای گرایش
ای بسیار نزدیک میان حزب کـمـونـیـسـت ایـران و حـزب  همکاری

وجود آمد. نزدیکی و وحدت کاری میان این دو حـزب  اجتماعیون به
هایـی کـه  نحوی است که بارها کنسول بریتانیا در ایران در گزارش به

فرستـد ایـن دو  در این دوران برای وزارت خارجه کشور متبوعش می
حزب را با هم اشتباه گرفته است. در آن هنگام جـوانـان روشـنـفـکـر 

هایی فرهنگی، ادبی، و نمایشی ذوق و  کشورمان برای ایجاد جمعیت
دادنـد. در بـرخـی از  شـهـرهـا،  شوق مخصوصی از خود بروز مـی

وجـود  هایی نیـز بـه های سیاسی، چنین جمعیت نظر از سازمان صرف
ها عبارت بـودنـد از: "جـمـعـیـت  ترین این جمعیت آمده بودند. مهم

فرهنگ" در رشت، "انجمن پرورش" در قزوین، "جمعیت فرهـیـخـت" 
در بندر انزلی، و "پیک سعادت نسـوان [زنـان]" و "نسـوان [زنـان] 

ها، حزب اجتماعیون و حـزب  وطنخواه" در تهران. در تمام این تشکل
های پیش از تشـکـیـل  داشتند. سال  کمونیست ایران نقشی برجسته
همچنین بـا رشـد  ١٢٩٠های دهه  حزب کمونیست ایران یعنی سال

های کارگری همراه اسـت. در  گیری اعتصاب جنبش کارگری و شکل
ساعت کـار  ٨ها، کارگران خواستار حقوق خود ازجمله حق  این حرکت

 در هفته بودند. 
گاهی در کار تحقیقی   شـود کـه، اش در این زمینه یادآور می رفیق آ

هـای کـارگـری  خورشیدی "شورای مرکزی اتـحـادیـه ١٢٩٩در سال 
ای اهـمـیـتـی  تهران" پدید آمد که در تاریخ جنبش کارگری و اتحادیه

های کـارگـری تـهـران،  سزا داشت. همین شورای مرکزی اتحادیه به
آن   های کارگری دیگر شـهـرهـا نـیـز بـه بعدًا توسعه یافت و اتحادیه

، در ١٣٠٠مـاه  پیوستند. بر اساس منابع آماری گوناگون، در دی می
اتحادیٔه کارگری با حـدود  ١٠هزار نفر جمعیت،  ٢٠٠تهران با بیش از 

هـزار  ٢٠٠اند. در تبریز با حـدود  کرده هزار نفر  عضو فعالیت می ١٠
هزار نفر عضو  ٣های کارگری و صنفی در حدود  نفر جمعیت، اتحادیه

هـای  هزار نفر جـمـعـیـت، اتـحـادیـه ۴٠اند. در رشت با حدود  داشته
  هزار نفر عضو داشتند. در انزلی و حومه اتحـادیـه ٣کارگری در حدود 

کارگران   درصد آن ٣٠هزار نفر عضو داشت که  ٣کارگران ماهیگیری 
حال، در بندر انزلی کارگران بندر نـیـز اتـحـادیـه  روسی بودند. درعین
نفر عضو. در دیگر شـهـرهـای  ٢٠٠اند با در حدود  خودشان را داشته
آینـد. در  وجود می تدریج به های کارگری و  صنفی به ایران نیز اتحادیه

ها، جنبش اعتصابی  دهی و رهبری اتحادیه این دوره درنتیجٔه سازمان
 ١٣٠٠های کارگری توانستنـد اوایـل سـال  گسترش یافت و اتحادیه

هایند اعتصاب   چندین اعتصاب پیروزمند را سازمان دهند. از جمله آن
های تـهـران،  های تهران، اعتصاب کارگران نانوایی کارگران چاپخانه

های ریسندگی تهران، اعتصـاب کـارگـران  اعتصاب کارگران کارخانه
طورکلی جنبٔه اقتصادی داشتند. پس از  ها، که به بندر انزلی و جز این

هـای  ، حـمـلـه١٣٠۴استقرار حکومت دیکتاتوری رضاخان در سـال 
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عـالوه،  های وحشیانه رژیم والیت فقیه جـان بـاخـت. بـه زیر شکنجه
هایی هـمـچـون  چهره

  علی امید، شنـاسـایـی،
مــعــلــم، حســیــن پــور 
تبریـزی، و دیـگـران، 
نــقــشــی درخشــان در 
جنبش سندیکایی ایران 

اند و در تـاریـخ  داشته
مبارزات معاصر جنبـش 
کارگری و کمونیـسـتـی 

 میهن ما ماندگارند.
انـتـشـار   کوتاه سخن:

صدها کتـاب و جـزوه 
هـا و  علـمـی، نشـریـه

های پرمحـتـوای  مجله
سیاسی، اجتمـاعـی، و 
فرهنگی، نشر گستـردٔه 

هـای  ها و آمـوزه اندیشه
-ساز مارکسیسـم دوران

لنینیسم در جـامـعـه، 
ـــــان ـــــازم ـــــی  س ده

سندیکاهای کارگری و 
هـای صـنـفـی دانشـجـویـی و ایـجـاد  دهی فعالیت دهقانی، سازمان

گـرایـی و  های پیشرو در راه رهایی زنان میهن از چنگـال واپـس تشکل
هـایـی انـقـالبـی و مـبـارزه بـرای  ستم جنسی و طبقاتی، طرح برنامه

رسمیت شناخته شدن حقوق کارگران و تصویب قانون کـار، مـبـارزه  به
نفع دهقانان، مبارزه بـرای دسـتـیـابـی  برای اجرای اصالحات ارضی به

خـاطـر  زنان میهن به حق انتخاب شدن و انتخاب کردن، کـوشـش بـه
مند شدن همگان از بهداشت و آموزش رایگان برای همه، تقسیـم  بهره

عادالنه ثروت و تحقق عدالت اجتماعی، تحقق حق خودمختاری برای 
های کشورمان در چارچوب ایرانـی آزاد و یـگـانـه، مـبـارزه  همه خلق

های صنفی، در زمـرٔه دیـگـر  ها و جمعیت خاطر آزادی فعالیت حزب به
ساز بودند که نـخـسـتـیـن بـار از سـوی  ها و کارزارهایی دوران اندیشه

مان در شـکـل و مـحـتـوایـی  ها خصوصًا حزب ما در میهن کمونیست
سازنده و خالق مطرح شدند و از استقبال گستردٔه  جـامـعـه بـرخـوردار 

بار نشستن ایـن  ها و به شدند. در راه جامه عمل پوشاندن به این اندیشه
ای  ای و همچنین نیـروهـایـی مـتـرقـی مـبـارزه ها، هزاران توده تالش

 دهی کردند. متشکل را سازمان
نشست وسیع کمیتٔه مرکزی حزب تودٔه ایران، رهبری حزب را موظف 

داشت  صدمین سالگرد تٔاسیس حزب کمونیـسـت  کند که در گرامی می
های تـبـلـیـغـی و  ای از برنامه ایران در خالل یک سال آینده مجموعه

 دهی کند. این مناسبت را سازمان ترویجی ازجمله انتشار کتابی به
 

 نشست وسیع کمیتٔه مرکزی حزب تودٔه ایران
   ١٣٩٨اسفندماه 

 ١٣٩٨اسفندماه  ١٢، ١٠٩٩، شمارٔه »نامٔه مردم«به نقل از 
  

 ویژه نامٔه یکصد سالگی  ١٣٩٩تیر  ١۶دوشنبه    ۵ 

هـای  ای از سوی ارتجاع و بلندگوهای رسـانـه که هیچ تالش تبلیغاتی
امپریالیستی توان نفی آن را ندارد و بنا بر این تالشی است مذبوحانـه. 

ای بوده اسـت کـه  ها و خصوصًا مبارزان توده در نتیجه کار کمونیست
های جنبش انقـالبـی  های مارکس و لنین و دیگر آثار و نوشته آموزش
 در ایران منتشر و پخش شد.   طور گسترده فارسی ترجمه و به جهان به

غنای نظری و اجتماعی حزب ما و پایگاه مردمـی عـظـیـم آن در 
 ۵٧و سپس در نبرد انقالب بهمن  ١٣٣٠و١٣٢٠های  های دهه سال
آن   چنان بوده است که حتی دشمنان و مخالفان حـزب نـیـز بـه آن

های حزب در بین روشنفکران و تـأثـیـر  کنند. نفوذ اندیشه اعتراف می
ها و انسجام جنبش طبقٔه کارگر و  پایگاه مردمی آن در ارتقای خواست

های زحمتکش کشورمان را بسیاری از نـاظـران  ها و الیه دیگر طبقه
تـریـن  اند. برخی از برجستـه غرض جامعه و تاریخ ایران اذعان کرده بی

اند که عبارتـنـد از:  آثار مارکسی از سوی حزب توده ایران منتشر شده
ای از مــارکــس و انــگــلــس و ازجــمــلــه  تــرجــمــٔه آثــار کــلــیــدی
ترجمٔه رفیق ایرج اسکندری، بخش بـزرگـی از  "سرمایه" [کاپیتال] به

باخته محمد پورهرمزان، دو کتاب مرجع  ترجمٔه رفیق جان آثار لنین به
باخته  "ماتریالیسم دیالکتیک" و "ماتریالیسم تاریخی" نوشتٔه رفیق جان

های اقتصـاد  آیین)، آثاری مهم در زمینه (امیر نیک  هوشنگ ناظمی
الله میزانی (جوانشیر) و رفعـت  سیاسی و امپریالیسم نوشتٔه رفقا: فرج

محمدزاده (اخگر)، از اعضای کمیتٔه مرکزی و هیئت سیاسی حـزب 
گـذاری  که از سوی رژیم جمهوری اسالمی اعـدام شـدنـد، بـنـیـان

بـاخـتـه  وسـیـلـٔه رفـیـق جـان نگاری نوین مردمی در ایران  بـه تاریخ
گاهی و رفقا:  رحیم نامور، و حسن قزلچی (در زمـیـنـه  عبدالحسین آ

بـخـش  ، انتشار آثاری کلیدی در زمینه جنبش رهایـی تاریخ خلق ُکرد)
یاد ملکه محمدی و مریم فیـروز،  قلم رفقا: زنده زنان از ستم جنسی به

های ایدئولوژی و تـئـوری  در زمینه  و چاپ و نشر آثاری مهم و برجسته
شناسی، و تاریخ با قلم توانای رفیق احسان طبری و  مارکسیسم، زبان

همچنین آثاری ارزنده از رفیق قهرمان رحمان هاتفی (مهرگـان) کـه 
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بینی علمی، متکی به انترنـاسـیـونـالـیـسـم و  سیاسی نوینی مجهز به جهان
اش، بـا  المللی، و بنا به سرشت و سیمای انقالبی و مـردمـی همبستگی بین

ویـژه طـبـقـٔه  دست شهر و روستا، بـه های تهی خدشه از منافع توده دفاع بی
های موجود، توانسـت در عـرصـٔه  کارگر نوپدیِد ایران، با وجود همٔه دشواری

سیاست و مبارزٔه طبقاتی میهن ما نقش و نفوذ اجتماعی معتبری بـه دسـت 
 آورد.

های بـنـیـادی و مـبـرم  حزب کمونیست ایران در طرح و پیشُبرِد موضوع
جامعٔه آن روِز ایران مانند مسئلٔه ارضی، مسـئـلـٔه اسـتـقـالل سـیـاسـی و 

های دموکراتیـک،  اقتصادی، برقراری عدالت اجتماعی، دموکراسی و آزادی
برابری زنان و مردان، مبارزه برای پیشرفت اجتـمـاعـی، رشـِد صـنـعـتـی و 

ها سنِد تاریخی معتبر، نسبت بـه  کشاورزی، و تحّول فرهنگی، به گواهی ده
نظری معاصر نقِش پیشاهنگ -های فکری های سیاسی و نحله دیگر گردان

هایی را به روشی علـمـی طـرح و  داشت و برای نخستین بار چنین موضوع
راه  ناپذیر مـبـارزه کـرد. بـی شکلی خستگی وفصل و تحقق آنها به برای حل

نخواهدبود اگر تأکید کنیم که حزب کمونیست ایران برای نـخـسـتـیـن بـار 
َورزی علمی سیاسی و شیؤه تحلیِل علمی مسائل اجتماعی و سیاسی  اندیشه

را در ایران مطرح و متداول کرد و از آن پس تمام حیاِت سیاسی جامـعـٔه مـا 
تحت تأثیر همین شیؤه اندیشه و اسلوِب تـحـلـیـل قـرار گـرفـت، و حـتـی 

ای  اصطالحات نوینی که حزب کمونیست ایران مطرح کرد، به طور گسترده
 وارد فرهنگ جامعه شد.

مطبوعات حزب کمونیست ایران آغازگر تحّولی بزرگ و مترقی در فرهنگ 
هایی همچون حقیقت، اقـتـصـاد ایـران، کـار، پـیـکـار،  مّلی بودند. روزنامه

نظری ُپرباری مثل سـتـارٔه -هایی نظیر خلق و جرقه، و نشریاِت علمی مجله
انکار نقِش ستـرگ و اثـرگـذار حـزب  سرخ و دنیا، همه و همه گواه غیرقابل

کمونیست ایران در تحّول کیفی سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ایران اسـت. 
گاه دلیل نبود که شماری از خبره بی ترین روشـنـفـکـران ایـرانـی در  ترین و آ
های حزب کمونیست ایران قـرار  هایی از فعالیِت خود تحت تأثیر اندیشه دوره

های مّلی نامـداری مـانـنـد  ویژه از شخصیت توان به داشتند. ازمیان آنها می
 یـار (دهـقـان) یـاد کـرد. الشعرای بهـار، و اسـتـاد بـهـمـن دهخدا، ملک

های مهم فعالیِت حزب کمونیست ایران در طول حیاِت خود، تـرویـج  از جنبه
لنینیسـم بـه شـکـل مـنـظـم و -بینی علمی و خردگرای مارکسیسم جهان
های ُپرفروغ ترویج و  یافته است. فعاالن حزب کمونیست ایران شعله سازمان

ساز را در جامعـٔه ایـران روشـن کـردنـد و در  بینی دوران آموزش این جهان
مطبوعاِت خود به تبلیغ و ترویج سه بخش عمدٔه آن یعنـی سـوسـیـالـیـسـم 
علمی، اقتصاد سیاسی، و فلسفٔه ماتریالیسم دیالکتیک پـرداخـتـنـد. حـزب 

 گیری دست یافت. های چشم کمونیست ایران در این راه به کامیابی
-همچنین، فعالیِت نظری حزب کمونیست ایران در ترویج مـارکسـیـسـم

لنینیسم بستر تاریخی مناسبی فراهم آورد که چندی بعد حزب تودٔه ایران بـر 
آموزشـی -ترویجی-بنیاِد آن توانست کار تبلیغی

خود را به پیش ببرد و تا همین امروز در تبلیغ و 

 ویژه نامٔه یکصد سالگی  ١٣٩٩تیر  ١۶دوشنبه    ۶ 

اعالمیٔه کمیتٔه مرکزی حزب تودٔه ایران به مناسبت صدمین 
 سالگرد بنیادگذاری حزب کمونیست ایران

درفِش پیکار برای استقالل مّلی، 
حکومِت متکی بر ارادٔه مردم، عدالت 

های دموکراتیک و  اجتماعی، آزادی
 سوسیالیسم با افتخار برافراشته است!

 ٧ادامه  در صفحه 

 میهنان، کارگران و زحمتکشان ایران هم
آغاز تابستان امسال مصادف با صدمین سالـگـرد بـنـیـادگـذاری حـزب 

 ١٢٩٩اوایـل تـیـر سـال -کمونیست ایران است. در روزهای آخر خـرداد
در “ عدالت ” خورشیدی، مبارزان حزب سوسیال دموکرات کارگری ایرانیان 

گذاری حزب کمونیست ایران را رسمًا اعالم کـردنـد.  کنگرٔه بندر انزلی پایه
آید که  شمار می دهندٔه سازمان اجتماعیون و عامیون به حزب عدالت ادامه

نقشی برجسته در انقالب مشروطیت ایفا کرد و سپس در فرایندی تاریخی، 
گـیـری  با برگزاری کنگرٔه انزلی به حزب کمونیست ایران فراروییـد. شـکـل

حزب کمونیست ایران تحّولی اجتماعی بزرگی در پاسخ به نیازهای عیـنـی 
 سازی از تاریخ معاصر میهن ما بود. جامعه در دورٔه سرنوشت

حزب کمونیست ایران در اوضاع جهانی و داخلی بسیار حّساسی پـا بـه 
اقتصادی مبتنی -ماندگی اجتماعی عرصٔه مبارزه گذاشت. از یک سو عقب

رعیتی، تشدید بحران و افزایش نابسامانی پس از ناکـامـی -بر روابط ارباب
انقالب مشروطیت همراه با استبداد و خودکامگی شاه و حکـام مـحـلـی، 

هـایـی از خـاک  های وسیع مردم، اشغال بخش حقوقی و فالکِت توده بی
های امپریالیستی در جنِگ جهانی اّول، و در پـی آن  کشور توسط دولت

های وضـعـیـت  جوش و خروش مّلی علیه استبداد و استعمار، از مشخصه
داخلی میهن ما بود. از دیگر سو، در عرصٔه جهانی، از بطن بحران عمومی 

هـای انـقـالِب کـبـیـر  داری و جنگ جهانی اّول، شـعـلـه جهان سرمایه
سوسیالیستی اکتبر در روسیه افروخته شد و تغییر سیمای جهـان و آغـاز 
دورانی نوین را نوید داد. در همسایگی میهن ما، دولِت کارگران و دهقانان، 

 حکومت شوراها، پدیدار گشت.
پیروزی انقالب اکتبر در روسیه سبـب تـقـویـِت جـنـبـش کـارگـری و 

بخِش مّلی در چهارگوشٔه گیتی گردید. به این تـرتـیـب،  های رهایی جنبش
نسیِم شورانگیز انقالب در روسیه، در میهن ما نیـز وزیـدن گـرفـت. ایـن 

ساز تاریخی به لحاظ عینی و ذهنی وضعیتی مسـاعـد بـرای  رخداِد دوران
رشد و گسترِش مبارزاِت مّلی، ضدامپریالیستی، و خلقی در کشور ما پـدیـد 
آورد. در چارچوب این اوضاع مشخص تاریخی، جنبش مردم ایران عـلـیـه 

ش) که مطابـق آن امـپـریـالـیـسـم ١٢٩٨(   ١٩١٩بار سال  قرارداد اسارت
اش را به دسِت وابستگان خود به کشور ما تحمیل  کوشید سلطه بریتانیا می

کند، در سراسر ایران، از جمله در نواحی شمالی، شمال شرقی و جـنـوب 
 کشور گسترش یافت.

عامیون -حزب کمونیست ایران همچون َسَلِف خود سازمان اجتماعیون
بالفاصله پس از بنیادگذاری و آغاز فعالیت، خود را در بـرابـر یـک رشـتـه 

عامیون در -های بغرنج و ُپراهمیت در مقیاس مّلی دید. اجتماعیون تحّول
آغاز پیدایش، با جوشش و فعالیت سترگ انقالب مشروطیت مواجه بود که 

ای به دوش گرفت. به همان  برانگیز و برجسته در آن نقش تاریخی ستایش
ترتیب، حزب کمونیست ایران نیز در آغاز حیاِت خویش با نهضت انقـالبـی 
گیالن، تغییر در سلسلٔه پادشاهی قاجار و مداخلٔه استعمار روبـرو شـد. در 
چنین اوضاعی خطیر و حّساس، حزب کمونیست ایران به مـثـابـه گـردان 
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هـای  بینی و انطباق خالق آن بر جامـعـٔه ایـران فـعـالـیـت ترویج این جهان
 ُپرثمری داشته باشد.

گاهـی و سـازمـان دهـی جـنـبـش  حزب کمونیست ایران در زمینٔه رشد آ
کـنـنـده ایـفـا  بدیل و تعیین یابندٔه کارگری و سندیکایی نیز نقشی بی گسترش

گاهی طبقاتی  کرد. مشارکت در تشکیل اتحادیه های کارگری، افشاندن بذر آ
های کارگر، و پرورِش گروهی از کادرهای حـزبـی پـرتـالش و  در میان توده

فداکار برای مشارکت در مـبـارزات کـارگـری و هـدایـت آن، از خـدمـاِت 
نشدنی و بزرگ حزب کمونیست ایران است. اعتصاب کارگران نفـت  فراموش
، اعتصاب ١٣١٠، اعتصاب کارگران نساجی اصفهان در سال ١٣٠٨در سال 

، که هر یک فرازهایی مـهـم از ١٣١١  – ١٣١٠های  آهن در سال کارکنان راه
ناپذیر رزمـنـدگـان  تاریخ جنبش کارگری ایران بودند، حاصل فعالیِت خستگی

های نامـدار  حزب کمونیست ایران بود. در درون همین مبارزات بود که چهره
ِکسوت جنبش کارگری میهن ما، مانند رفقای کارگر مـبـارز مـرتضـی  و پیش

حجازی، علی امید، محمد تنها، استادعلی بنا، و محمدعلی کـاوه پـرورش 
 یافتند.

حزب کمونیست ایران در زمینٔه برابری حقوق زنان و مردان نیز در تـاریـخ 
معاصر میهن ما پیشاهنگ است. این حزب مبارزٔه ُپرشور و درخشانی را در در 

ای عقب نگه داشته شده سازمان داد. انـدکـی پـس از  این زمینه در جامعه
تشکیل نخستین کنگرٔه حزب کمونیست ایـران در شـهـر رشـت در سـال 

، جمعیِت پیک سعادت نسوان با برنامٔه مشـخـص بـه دسـت آوردن ١٣٠٠
حقوق سیاسی و اجتماعی برای زنان تشکیل شد. در همین اّیام، در تـهـران 

خواه شکل گرفت که هدف آن رفع حجاب و  نیز جمعیِت ِنسوان [زنان] وطن
ساخـت. بـه  مبارزه با خرافات بود. این تشکل مجلٔه جهان زنان را منتشر می
مارس، روز  ٨کوشش زنان مبارز این جمعیت بود که برای نخستین بار در روز 

جهانی زن، نمایش دختر قربانی با هدایت چهرٔه سترگ فـرهـنـگـی کشـور 
یاد میرزادٔه عشقی به روی صحنه رفت و با استقبال فراوان مـردم روبـرو  زنده

شد. همچنین، در شهر اصفهان اتحادیٔه صنفی زنان، در شهر شیراز مجمـع 
دهی شد. در همٔه ایـن  انقالب زنان، و در شهر قزوین انجمن ِنسوان سازمان

ها اعضا و فعاالن حزب کمونیست ایران با فداکاری در راه  ها و انجمن تشکل
دفاع از حقوق زنان و مبارزه با جهل و خرافه حضور و فعالیت داشتند. از دل 

ِکسوتان جنبش زنان ماننـد شـمـس  همین مبارزٔه درخشان، شماری از پیش
دوست، محترم اسکندری، و سکـیـنـه  کسایی، جمیله صدیقی، روشنک نوع

 شبرنگ برآمدند.
ناپذیر حزب کمونیست ایران از همان آغاز کـیـنـٔه ارتـجـاع  مبارزٔه خستگی

دلیل نبود کـه  گرا را برانگیخت. بی پرست و واپس ایران و همٔه نیروهای کهنه
های ایران را دشـمـن اصـلـی خـود  دیکتاتوری ضدمّلی رضاخان کمونیست

 های ایران خالی نبود. های رضاخانی هرگز از کمونیست دانست و زندان می
ای مبارزه کردند که هـر  های برجسته در حزب کمونیست ایران شخصیت

ای به میهن و جنبش کارگری کمونیـسـتـی ایـران  یک مصدر خدماِت ارزنده
توان از شخصیت نامدار انقالب مشروطیت حیدرخـان  بودند. از آن میان می

زاده)، اسـدالـلـه  عمو اوغلو، سیروس بهرام، آوتیس میکائیلیـان (سـلـطـان
وری،  زاده، جعفر پیشه بین، کامران آقازاده، نصرالله شیخ غفارزاده، کریم نیک

ذّره، حسابی، الدُبن اسفندیاری (برادر نیما یـوشـیـج)، دکـتـر تـقـی ارانـی، 
سرهنگ سیامک، و عبدالصمد کامبخش نام برد. کارگران پیشرو و اعضـا و 
هواداران حزب تودٔه ایران حق دارند به خود ببالند که یـکـی از نـخـسـتـیـن 

سـال مـا  لنینیست جهان در میـهـن کـهـن-های حزبی مارکسیست گردان
 تشکیل شده است.

زنان و مردان آزاده، کارگران، دهقانان، روشنفـکـران مـتـرقـی، و هـمـٔه 
 مبارزان راه آزادی و سربلندی میهن

بنیادگذاری حزب کمونیست ایران تحّولی مهم با اثرهایی ماندگار در تاریـخ 
معاصر میهن ما بود. حزب کمونیست ایران در سراسر حـیـات کـوتـاه خـود 

حل آن مسائل را  کوشید که در کنار طرح مسائل بنیادی و عمدٔه جامعه، راه

 مرکزی کمیتهٔ   ادامۀ اعالمیٔه 

نیز ارائه کند. حزب کمونیست ایران به دالیل عینی و ذهنی در این راه بـا 
های متعددی روبرو بود و در آغاز فعالیت خود، در تشـخـیـص و  چالش

ها نیز شد. با وجود  های جامعٔه ایران گاه دچار برخی اشتباه ارزیابی ویژگی
های ایران با صداقت تمام عمل انقالبی خود را نـقـد و  این، کمونیست

هـایـی  های خود، کوشیدنـد ارزیـابـی بررسی کردند و با تصحیح سیاست
بینانه در عرصٔه سیاست داخلی ارائه کنند. تعیین خصلـِت انـقـالب  واقع
دموکراتیک ایران که در انقالب مشروطیت ناتمام ماند، و تـالش -مّلی

ای  برای اتحاد عمل نیروهای مّلی، انقالبی، و ضداستبداد بر پایٔه برنامـه
نظری و عملی حزب کمـونـیـسـت -های علمی مشترک، از زمره کوشش

 ایران طی دوران حیات آن بود.
با توجه به رویدادهای سرنوشت ساِز آن مقطع تاریـخـی مشـخـص و 
وظایف حزب در برابر آن، حزب کمونیست ایران چند ماه پس از کـنـگـرٔه 

هـای تـاریـخـی  اول، در جریان پلنوم (نشست) کمیتٔه مرکزی، تصمـیـم
مهمی گرفت. حیدر عمواغلو شخصیت نامدار انقالب مشروطیت را بـه 

های اصـولـی مـنـطـبـق بـا  دبیرکلی حزب برگزید و برای تعیین سیاست
وضعیت کشور و متناسب با توازن قوا در عرصٔه سیاسـت داخـلـی، گـام 

ای برداشت. در این زمینه سندی با عنوان "تـزهـایـی  های عملی سازنده
اقتصادی ایران و تاکتیک حزب کمونیـسـت -پیرامون وضعیت اجتماعی

ایران" توسط رهبری وقت حزب تنظیم شد. این سـنـد کـه بـه تـزهـای 
به تصویب کمـیـتـٔه مـرکـزی  ١٣٠٠حیدرخان شهرت یافته، در ماه دی 

های ایران در آن دورٔه  حزب رسید. تزهای حیدرخان وظیفٔه کمونیست
مشخص تاریخی را در چارچوب همکاری و اتحادعمل "همٔه طبقـات از 
پرولتاریا گرفته تا بورژوازی متوسـط بـرای مـبـارزه عـلـیـه قـاجـاریـه و 

کرد که "حزب کمونـیـسـت  های بیگانه" تعیین و یادآوری می امپریالیست
ایران (عدالت) خواهان آن است که با رهـبـران سـرشـنـاس جـنـبـش 

خان و امثال او همکاری کنـد." بـه  بخش مّلی مانند میرزا کوچک آزادی
این ترتیب، بر اساس تزهای حیدرخان، که در واقع برنامٔه عـمـل حـزب 

تر شد و منـاسـبـات بـا  های حزب کمونیست ایران اثربخش بود، فعالیت
 بخش مّلی بازسازی شد. های جنبش آزادی دیگر گردان

هایی بسـیـار  این دورٔه حیات حزب کمونیست ایران در بر گیرندٔه تجربه
خواه میهن ماست. در هـمـیـن  آموزنده و مهم برای همٔه نیروهای ترقی

اّیام و در کوران حوادث ُپرشتاب تاریخی، حزب کـمـونـیـسـت ایـران بـا 
موضوع بغرنج تشخیص ماهیت طبقاتی و اجتماعی حکومت رضـاخـان 
مواجه بود. حزب برای بازشناسی سرشِت طبقاتی و چندوچون حکـومـت 

 علمی قابل توجهی انجام داد.-رضاخان کار نظری
دّومین کنگرٔه حزب کمونـیـسـت ایـران، 

 ٨ادامه  در صفحه در پاسـخ بـه  ١٣٠۶کنگرٔه ارومیه، در سال 



 ویژه نامٔه یکصد سالگی  ١٣٩٩تیر  ١۶دوشنبه    ٨ 

ها و به منظور بهبوِد مبازرٔه حزبی برگزار شد و کوشید راهکارهـای  این چالش
هـای آن در  عملی سیاسی مناسبی ارائه دهد. کنگرٔه دّوم حزب و مصـّوبـه

ویژه درمناطق نـفـتـی جـنـوب، در  اعتالی جنبش کارگری و سندیکایی به
 استان خوزستان نقشی بزرگ داشت.

عالوه بر اینها، حزب کمونیست ایران تجربٔه بسیار موفق حضور در مـیـان 
های اجـتـمـاعـی  ها و سازمان های مردم و مشارکت در فعالیت جمعیت توده

مترقی را در کارنامٔه خود ثبت کرده است که شایستـٔه تـوجـه جـّدی اسـت. 
همکاری و فعالیت در جمعیت فرهنگ رشت، انـجـمـن پـرورش قـزویـن، 

های دیگر، از فرازهای به یاد مانـدنـی  جمعیت فرهیخت بندر انزلی، و نمونه
فعالیِت حزب کمونیست ایران در میان روشنفکران و جـوانـان و دهـقـانـان 

 است.
 

اعضا، هواداران، دوستداران حزب تودٔه ایران و همٔه مبارزان 
 راستین راه رهایی زحمتکشان

زندگی و مبارزٔه ُپرفراز و نشیب و در عین حال ُپرافتخار حزب کمـونـیـسـت 
ها تهی نبوده است، اما معیار و شاخص اصـلـی  ها و لغزش ایران، از ناکامی

ها بلـکـه  ها و لغزش برای ارزیابی مبارزٔه حزب کمونیست ایران نه این ناکامی
ای است که این حزب در جامعٔه مـا  تکان و تحّول نیرومنِد سازمانی و نظری

 به سود بهروزی و سعادِت مردم و سربلندی میهن پدید آورد.
واسطٔه مبارزٔه حزب کمونیـسـت  دهندٔه مستقیم و بی حزب تودٔه ایران ادامه
های آزادشده از زندان رضاخان در بنیادگذاری حـزب  ایران است. کمونیست

حـق  روست که حزب تودٔه ایـران بـه تودٔه ایران سهمی اساسی داشتند. ازاین
های آن حـزب  دهندٔه مبارزٔه حزب کمونیست ایران و وارث سّنت خود را ادامه

انـد و  داند. برخالف تبلیغات هدفمند ارتجاع و امپریالیسم که کـوشـیـده می
کوشند که در تاریخ حزب کمونیست ایران سفسطه کنند و ایـن حـزب را  می

های متناقض و ناهمگون جلوه دهند،  ای از نیروها، افراد، و جریان مجموعه
تردیدی نیست که حزب کمونیست ایران حزبی رزمنده در مبارزٔه طبقاتی بـود 

ها و نیازهای جامعٔه آن روز ایران  گیری و فعالیت آن ناشی از ضرورت و شکل
 بود.

ای ژرف در هسـتـی، تـاریـخ، و  به همین ترتیب، حزب تودٔه ایران ریشه
سال اخیر دارد. تداوم مبارزٔه کارگـری  ٨٠های جامعٔه ما در قریب به  ضرورت

و کمونیستی ایران در سه دورٔه تاریخی خود تا امروز، این واقعیـت را تـأیـیـد 
کند. ادامٔه مبارزٔه پیگیر و نفوذ معنوی و اعتبار تاریخی حزب ما در صحنٔه  می

های مرگبار دو رژیم شاهنشاهـی  ویژه پس از ضربه سیاسی ایران تا امروز، به
های سیاسی ایـران  و والیت فقیه به حزب در تالش برای حذف آن از معادله

با همدستی امپریالیسم، خود بهترین گواه ریشٔه ژرف تاریخی آن در جـامـعـٔه 
 های آن است. ایران و حقانیت راه، اندیشه، و برنامه

هـا،  ای در صدمین سالگرد بنیادگذاری حزب کمونیست ایـران، مـا تـوده
هـای صـد  های انقالبی حزب کمونیست ایران، با اتکا به تجربه وارثان سّنت

سالٔه تاریخ جنبش کارگری و کمونیستی ایران، پرچم اتحاد عمل و همکـاری 
-همٔه نیروهای راستین مدافع منافع مردم و میهن برای گذار به مرحلٔه مّلـی

دموکراتیک تحّول اجتماعی در چارچوب جبهٔه واحـد ضـددیـکـتـاتـوری را 
 دهیم. داریم و به مبارزه در این راه ادامه می همچنان برافراشته نگه می

حیات چهار دهه حکومت جمهوری اسالمی گواه آشکار و روشِن ماهـیـِت 
ها سرکـوب و  داری حاکم بر میهن ماست. سال ضدمردمِی حکومت سرمایه

خفقان تأیید کنندٔه این واقعیت است که منشأ فقر و فالکت و سرکوب کنونی 
حاکم و نهادهای امنیتی اطالعاتی آن هستند. رژیم والیت “نظام “در ایران، 

فقیه سّد اساسی راه پیشرفت کشور و برقراری حاکمیتی متکی به ارادٔه مردم 
سال پس از انقالب بهمن، و به شکـسـت کشـانـدن آن تـوسـط  ۴١است. 

گرای انحصارطلب، اکنون جامعٔه ما به تحّولی بنیادی بـرای  حاکمیت اسالم
ویژه کارگران و زحمتکشان شهر  تأمین زندگی شایسته برای اکثریت مردم، به

 و روستا نیاز دارد.

رفـت  های کنگرٔه ششم خود برای برون حزب تودٔه ایران بر پایٔه مصوبه مرکزی کمیتهٔ   ادامۀ اعالمیٔه 
از اوضاع بحرانی کنونی و مبارزه پیروزمندانه با دیکتاتوری مذهبی حاکم، 

خـواه را کـه  خواه و انـقـالبـی و آزادی اتحاد عمل همٔه نیروهای ترقی
خواهان برچیده شدن استبداد حاکم و برپایی حکومتی متکـی بـه ارادٔه 

داند. بدون رهـبـری  مردم هستند، راهی مؤثر برای پیروزی در مبارزه می
ای مشـتـرک،  سیاسی معتبر و مؤثر و اتحاد عمل فراگیر بر پایٔه بـرنـامـه

پیروزی در مبارزه با استبداد مذهبی حاکم بسیـار دشـوار خـواهـد بـود. 
های تاریخی مبارزه در ایران، تشـکـیـل  رو، حزب ما به اتکای تجربه ازاین
دوست، و  ای گسترده و فراگیر از همٔه نیروهای ضداستبداد، میهن جبهه
آمیز به مرحله مّلی و دمکراتیک تـحـّول  خواه را برای گذار موفقیت آزادی

 داند. اجتماعی مناسب و مؤثر می
های کنونی حزب تودٔه ایران در عیـن حـال  یی و سیاست اصول برنامه

مبتنی بر تجربٔه صد سالٔه جنبش کارگری و کمونیستی ایران است. آنچه 
جنبش مردمی و ضددیکتاتوری امروز میهن ما به آن نـیـاز دارد اتـحـاد 
عمِل اثرگذار نیروهای سیاسی جّدی دارای پایگاه اجتماعی، حول برنامٔه 

روست که حزب ما هـدف  سیاسی و مبارزاتی مردمی مشترک است. ازاین
یی خود را تشکیل جبهٔه واحد ضددیکتاتوری و طرد رژیـم والیـت  مرحله

داند و  فقیه و گذار از جمهوری اسالمی به حکومِت ملی و دمکراتیک می
 کند. در این راه پیکار می

حزب ما در صدمین سالگرد بنیادگذاری حزب کمونیـسـت ایـران، در 
تدارک برگزاری هفتمین کنگرٔه خود است. برگزاری این کنگره با حضـور 
فعال اعضا، هواداران، و دوستداران حزب نشانه و ضـامـن تـداوم رزِم 

کمونیستی و تالش پیگیر حزب مـدافـع طـبـقـٔه -ُپرشور جنبش کارگری
کارگر ایران، حزب توده ایران، برای ارائٔه راهکارهای عملی متناسـب بـا 
شرایط خاص لحظه با هدِف رسیدن به استقالل، عدالـت اجـتـمـاعـی، 

های دموکراتیک فردی و اجتماعی، و در هم شکستـن و  حقوق و آزادی
 برچیدن استبداد مذهبی حاکم است.

کمیتٔه مرکزی حزب تودٔه ایران صدمین سالگرد بـنـیـادگـذاری حـزب 
کمونیست ایران را به همٔه اعضا، هواداران، و دوستداران حزب و هـمـٔه 
مدافعان حقوق مردم و طبقٔه کارگر و دیـگـر زحـمـتـکـشـان شـادبـاش 

گوید. در صدمین سالگرد حزب کمونیست ایران، به خاطرٔه تـابـنـاِک  می
همٔه مبارزان جنبش کارگری و کمونیستی ایران و همٔه رزمندگان فداکار 

خواهانٔه میهن و به تمام قهرمانان بنام و گمـنـام جـنـبـش  جنبش آزادی
 فرستیم. درود می

 فرخنده باد صدمین سالگرد بنیادگذاری حزب کمونیست ایران!
دهنده و وارث  زنده باد حزب تودٔه ایران، حزب طبقه کارگر ایران، ادامه

 شایستٔه حزب کمونیست ایران!
پیروز باد مبارزٔه مردم ایران برضد دیکتاتوری مذهبی و برای طرد رژیـم 

 فقیه! والیت
درود آتشین به جنبش کارگری و سندیکایی ایران که در اوضاع دشـوار 

 کنونی علیه استبداد و مداخلٔه امپریالیسم مبارزه می کند!
درود ُپرشور به زنان، جوانان و دانشجویان مبارز که برای کسب حقـوق 

های دموکراتیک و رهایی میهن از چنگال دیـکـتـاتـوری والیـی  و آزادی
 رزمند! می

خـواه،  درود و افتخار بر همٔه نیروهای راستـیـن چـپ، مـّلـی، آزادی
دوسِت ایران که علیه دیکتاتوری مـذهـبـی حـاکـم،  خواه، و میهن ترقی
 کنند! های امپریالیستی، و مداخلٔه خارجی مبارزه می تحریم

خـواه  خواه، انقالبی، و آزادی پیش به سوی اتحاد همٔه نیروهای ترقی
ایران در جبهٔه واحد ضد دیکتاتوری برای آزادی، صـلـح، اسـتـقـالل، 

 فقیه! عدالت اجتماعی، و طرد رژیم والیت
 

 کمیتٔه مرکزی حزب تودٔه ایران 
 ١٣٩٩تیر  ١
 



 روشنگر به میهن ما و مبارزانش داشتند.
هـم  ، نتیجه بـه١٢٩٩درواقع تأسیس حزب کمونیست ایران در تیرماه 

دموکراسـی انـقـالبـی در ایـران  های مختلف سوسیال پیوستن جریان
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 

بخش ملی ایران و مبارزٔه طبقه کارگر و زحمتکشان میهن  جنبش رهایی
ما گشوده شد که ثمرات آن نقش مهمـی در دگـرگـون شـدن روابـط 
راه  اجتماعی و سیاسی در ایران داشت. کمک کومنیست هـا بـرای بـه

های کارگری در تـهـران و شـهـرهـای مـخـتـلـف و  انداختن اتحادیه
یافتگی مبارزٔه طبقه کارگر خیلی زود ارتجاع حاکم بـر کشـور را  سازمان

، ١٣٠۴هراس انداخت، و پس از تحکیم دیکتاتوری رضاخان در سال  به
هـای آن تشـدیـد شـد.  فشار بر حزب کمونیست ایـران و فـعـالـیـت

دهی نخستین اعتصاب بزرگ کارگران نـفـت ایـران بـر ضـد  سازمان
، ارتـجـاع را ١٣٠٨امپریالیسم انگلیس و حکومت رضاشاه در سـال 

های حزب کمونیست جـلـوگـیـری کـنـد.  مصمم کرد تا از ادامه فعالیت
وسیله حکومـت رضـاشـاه، در  تصویب قانون "سیاه" ضد کمونیستی به

، بـه غـیـرقـانـونـی شـدن ١٣١٠خردادماه  ١٠مجلس شورای ملی در 
رهـبـری حـزب  های کمونیستی در ایران و یورش گستـرده بـه  فعالیت

هـا و ازجـمـلـه  کمونیست ایران و دستگیری شمار زیادی از کمونیست
دانید بعدًا در  طور که می رفیق قهرمان دکتر ارانی منجر شد که او همان

 قتل رسید. زندان رضاشاه به
 

رفیق خاوری دربارٔه دکتر ارانی و یـارانـش در زنـدان و نامٔه مردم:
نفر مطالب زیادی نوشته شده است و در پـی آزادی  ۵٣ازجمله دربارٔه 

تأسیس  ١٣٢٠از زندان بود که حزب تودٔه ایران در مهرماه   ها کمونیست
گیری حـزب کـمـی  نفر در شکل ۵٣نقش   شد. اگر ممکن است دربارهٔ 

 توضیح بدهید
نـفـر از  ۵٣طور که اشاره کردید با آزاد شدن  همان  رفیق خاوری:

هـای  زندان و سقوط حکومت رضاشاه زمینه مناسبی بـرای فـعـالـیـت
همت زندانیان سیاسی آزاد شده  سیاسی فراهم شد و حزب تودٔه ایران به

خواهی همچـون سـلـیـمـان  های آزادی از زندان و همچنین شخصیت
 ۵٣تذکر است که همـٔه  گذاری شد. البته الزم به میرزای اسکندری پایه

تـوانـیـد  ای مـی نفر فورًا به حزب  نپیوستند. مثًال در خاطرات انور خامه
یعنی دو سال پس از تـأسـیـس بـه حـزب   ،١٣٢٢ببینید که او در سال 

 پیوست.
 

 ویژه نامٔه یکصد سالگی  ١٣٩٩تیر  ١۶دوشنبه    ٩ 

 ١٠ادامه  در صفحه 

:رفیق گرامی خاوری با تشکر فراوان از اینکه دعوت مـا نامٔه مردم
  را برای این مصاحبه پذیرفتید. با توجه به اینکه نشست وسیع کـمـیـتـهٔ 

تصمیم گرفت تا صدمـیـن سـالـگـرد  ١٣٩٨مرکزی حزب در اسفندماه 
تٔاسیس حزب کمونیست ایران و بیش از یک سده جنبش کـارگـری و 

مان را در  کمونیستی ایران را گرامی بدارد، اجازه بدهید نخستین سؤال
وگو با جویا شدن نظر شما دربارٔه اهمیت و نـقـش جـنـبـش  این گفت

مـان آغـاز  کارگری و کمونیستی ایران و مبارزه صدساله آن در مـیـهـن
 کنیم.  

با تشکر متقابل از رفقای تحریریه "نامٔه مـردم"، در   رفیق خاوری:
طول هشت دهه اخیر مطالب زیادی در مورد تاریخ جنـبـش کـارگـری 
ایران از سوی حزب ما منتشر شده است. کارهای پربـار تـحـقـیـقـاتـی 

گـاهـی و  دانشمندان حزب ما، ازجمله رفیق جان باخته عبدالحسیـن آ
پیش از آن در کتاب رفیق فقید کامبخش و هـمـچـنـیـن کـار بسـیـار 

انـقـالب   باخته رحمان هاتفی (مـهـرگـان) دربـارهٔ  ارزشمند رفیق جان
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 تشنٔه فراگیری تاریخ جنبش کارگری و کمونیستـی 

هـای  ها رجـوع کـنـد. دربـاره نـفـوذ انـدیشـه تواند به آن میهن ما می
مارکسیستی در ایران باید اشاره کرد که زمینٔه ایـن امـر بـه پـیـش از 

گـیـری جـنـبـش  تأسیـس حـزب کـمـونـیـسـت ایـران و بـه نضـج
داری در ایـران و  دموکراسی و پیدایی و رشد روابط سـرمـایـه سوسیال

گاهی در کـتـاب  گردد. همان پاگیری طبقه کارگر برمی طور که رفیق آ
 -"تاریخ احـزاب ایـران" نـیـز اشـاره کـرده اسـت، "اجـتـمـاعـیـون

در ایـران بـود کـه در انـقـالب  متشکـل نسبتاً  اولین حزب عامیون"
ای ایفا کرد. در این زمیـنـه  نقش برجسته ١٢٩٠تا  ١٢٨۴مشروطیت از 

حیدرخان عمواوغلی و نـقـش   همچنین مطالب تاریخی بسیاری دربارهٔ 
ویژه و برجستٔه او در پیروزی انقالب مشروطیت نوشته شده اسـت کـه 

جز حیدرخان عمـواوغـلـی  ها در اینجا نیست. البته به نیازی به تکرار آن
های درخشان دیگری مثل علی مسـیـو، کـامـران  در این دوران چهره

بین، و غفارزاده هم بودند که  نیک  سیروس بهرام،  زاده، آقازاده، سلطان
دهی جنبش کارگری و کمونیستـی  ای در سازمان هریک نقش برجسته

در ایران ایفا کردند. اشاره به این نکته هم مهم است که این تـحـوالت 
گرفت که در همسایگی ما انقـالب کـبـیـر  در ایران درحالی صورت می

گـیـری بـود و  رهبری لنـیـن، درحـال شـکـل سوسیالیستی اکتبر، به
نـظـری  -های روسیه نقش مهمی در رساندن مطالب سیاسی بلشویک

 گزیده هایی از مصاحبٔه 
 رفیق علی خاوری با

به مناسبت   »نامٔه مردم« 
صدمین سالگرد بینادگذاری 

 حزب کمونیست ایران



رو  یافت، واقعًا هیچ چیزی در جامعه وجود نداشت و حزب مـا ازایـن می
رو و مـتـرقـی  های پیش بزرگی را حول خواست  توانست نیروی اجتماعی

کار گرفتـن هـمـه  بسیج کند. دشمنی ارتجاع و امپریالیسم با حزب و به
خاطر نفـوذ عـمـیـق  امکانات برای نابودی آن را نیز از همین زاویه و به

طور که اسـنـاد  ای در تاروپود جامعه ما باید دید. همان های توده اندیشه
سـال  ۶٧های انگلیس و آمریکا امروز پس از گـذشـت  تاریخی دولت

مـرداد مـتـوقـف  ٢٨های عمده کودتای  یکی از هدف  دهند، نشان می
توده ای در جامعه و نابودی حزب تودٔه  -های مترقی کردن رشد اندیشه

شان از این بود کـه دکـتـر مصـدق  ایران بود. آمریکا و انگلیس هراس
رو با هـمـکـاری  نتواند جلو رشد نفوذ حزب در جامعه ما را بگیرد و ازاین

الله کاشانی و شـمـاری از  نیروهای ارتجاعی داخلی کسانی مانند آیت
مرداد  ٢٨کار شدند و آن کودتای ننگین  نزدیکان دکتر مصدق دست به

کودتایی که به سرنگونی حکومت قانونی دکـتـر   دهی کردند، را سازمان
مصدق و دستگیری شمار زیادی از اعضا و هـواداران حـزب، اعـدام 

ای هـمـچـون مـرتضـی  یاد دکتر فاطمی و شماری از رفقای تـوده زنده
هـای درخشـانـی هـمـچـون  ای، چهـره کیوان و افسران قهرمان توده

 رفقای دیگر، و روزبه منجر شد.  عطارد، وزیریان،  سیامک، مبشری،
 

مرداد و شـکـسـت جـنـبـش  ٢٨رفیق خاوری کودتای    مردم:  نامهٔ 
 دهی دوباره و مبارزه حزب داشت؟ مردمی چه تأثیری در سازمان

های زیـادی  مرداد تالش ٢٨حزب پس از کودتای رفیق خاوری:  
شکل مخفـی در ایـران ادامـه دهـد.  کرد تا فعالیت و مبارزه خود را به
چـهـار مـاه پـس از  -ای و مصدقی مبارزٔه قهرمانانه دانشجویان توده

ثـبـت  آذر" را در تاریخ کشورمان بـه ١۶که حماسٔه " -مرداد ٢٨کودتای 
های افشـاگـرانـٔه حـزب بـر ضـد کـودتـای  رساند و همچنین فعالیت

و دستگیری رفیق روزبـه و شـمـار  ١٣٣۶مرداد، تا سال  ٢٨آمریکایی 
دیگری از رفقای حزبی ما جریان داشت. البته اختالف نـظـر بـر سـر 
ارزیابی از بورژوازی ملی، دولت دکتر مصدق، و همچنیـن چـگـونـگـی 

مرداد میان رهبری حزب در ایـران و رفـقـای  ٢٨مبارزه در پی کودتای 
ای روشـن  دهی دوبارٔه حزب و ارائه سیاست مبارزاتی خارج، کار سازمان

شـکـل  کرد. این مسائل بـه  کننده هایی فلج  را دچار سردرگمی و اختالل
خیلی روشنی در اسناد پلنوم وسیع چهارم کمیته مرکزی حزب در سـال 

سـال بـود، در  ٩که اولین نشست کمیتـٔه مـرکـزی بـعـد از  ١٣٣۶
انتقادهایی جدی از رهبری حزب و عملـکـرد آن بـازتـاب پـیـدا کـرد. 

های خیلی دشواری را طی کرد تا دوباره بتـوانـد  هرصورت، حزب سال به
(متن کامل مصاحبه رفیق ای را ادامه دهد. ....  یافته مبارزه سازمان

 منتشر شده است) ١١٠۴شمارٔه » نامه مردم«خاوری در 

 ویژه نامٔه یکصد سالگی  ١٣٩٩تیر  ١۶دوشنبه    ١٠ 

 ادامۀ گزیده هایی از مصاحبه رفیق خاوری 

رفیق خاوری شما آن وقت چند سال داشتـیـد و آیـا بـا نامٔه مردم:
  نفر تماس یا دیداری داشتید؟ ۵٣کدام از  هیچ

هـنـگـام تـولـد  هستم و بنابراین به  ١٣٠٢من متولد رفیق خاوری: 
های مترقـی و در مشـهـد  حزب، جوانی بودم عمیقًا تحت تأثیر اندیشه

کردم. تا آنجا که یادم هست بعد از تشکیل حزب شمـاری از  فعالیت می
ای کـه داشـتـنـد بـرای  خاطر تجربه و سواد سیاسی نفر به ۵٣اعضای 
های مختلف اعـزام شـدنـد.  های حزب به استان دهی فعالیت سازمان

دهی حـزب بـه  نفر بود برای سازمان ۵٣محمود بقراطی که از اعضای 
خراسان آمد و کمیته ایالتی خراسان را ایجاد کرد. در ابتـدای کـار مـن 

ها دکه کوچکی که شبیه یک دکان کوچک بـود  ای یادم هست که توده
کرد و هـم کـار  را برای بقراطی گرفته بودند که او در آنجا هم زندگی می

چرخاند. برادر من عبدالرسول خـاوری هـم از فـعـاالن و  حزب را می
کادرهای حزب کمونیست بود و بعدًا عضو کمیته ایالتی خراسان شـد و 

هـای  از این طریق من توانستم به دیدار بقراطی بروم و در مورد فعالـیـت
کنـی  خودم در عرصه جوانان با او صحبت کنم. از من پرسید که چه می

که به او گفتم در آموزشکده مشغول فعالیت و روشنگری هستم و شمـار 
زیاد از جوانان به ما سمپاتی دارند. خیلی خوشحال شد و گفت برو فـورًا 
همه را جمع کن و بیار دفتر حزب. بعدها با اینکه من هنوز خیلی جـوان 

ای به دبیرخـانـه حـزب نـوشـت و بـرای مـن  بودم رفیق بقراطی نامه
رسید و مـن  ١٣٢٢درخواست عضویت کرد. کارت عضویت من در سال 

دانم چه  ها نمی ها حفظ کردم ولی متأسفانه در جابجا شدن آن را تا سال
 دار بودم. شد. من بعدها مسئولیت جوانان حزب در مشهد را عهده

 
های حـزب در آن  رفیق خاوری کمی از مبارزه و فعالیتنامٔه مردم:

 ها برایمان بگویید.  سال
ببینید، تأسیس حزب در آن دوران واقعًا جامعه ایران رفیق خاوری: 

را دگرگون کرد. پیدایش حزب تودٔه ایران در صحنه مبـارزه سـیـاسـی و 
طبقاتی ایران با پیدایی هیچ گروه و یا حزب سیاسی از نظر اهـمـیـت و 

چـنـان ریشـٔه  مقایسه نیست. حزب در کوتاه مـدتـی آن تأثیرگذاری قابل
رفتی حرف حـزب بـود. از  عمیقی در جامعه ما دواند که هرکجا که می

ها در راه ایجاد سندیکـاهـا و  ای های توده های کارگری و فعالیت محیط
هـای دانشـجـویـی کـه  های کارگری و دهقانی گرفته تا محیط اتحادیه

تر اینکه، برای نخستین بـار  کامًال زیر نفوذ حزب قرار داشت. نکته مهم
زنان میهن ما صدای نـیـرومـنـدی را در   پس از حزب کمونیست ایران،

جامعه در راه دفاع از حقوقشان شنیدند و پیدا کردند که در آن دوران و 
هـای  ماندٔه آن روز ایران که عمیقًا زیـر تـأثـیـر انـدیشـه در جامعه عقب

ای در بیداری زنان در  توانست نقش ویژه  ارتجاعی و خرافی مذهب بود،
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 

هـای  ترین شـخـصـیـت توان احساس کرد. بسیاری از بزرگ امروز می به
رو و مترقی حـزب  های پیش اجتماعی و فرهنگی آن روز با درک اندیشه

ما یا هوادار حزب شدند یا به صفوف آن پیوستند. در طـول ایـن هشـت 
دهه حتی شماری از مخالفان حزب ازجمله کسـانـی مـثـل مـهـنـدس 
بازرگان و مهندس سحابی عمیقًا معتقد بودند که تحزب در شکل مدرن 

 ها بوده است.   ای آن در جامعه ایران ثمرٔه کار توده
ایران مصوِب نخستین کنگرٔه آن   شبیه به نخستین برنامٔه حزب تودهٔ 

ای کـه  های پـیـشـرو و مـتـرقـی و همچنین آن اندیشه ١٣٢٣در سال 
وسیلٔه روزنامه "رهبر"، ارگان حزب، و دیگر نشریات حـزبـی انـتـشـار  به



سپرد و در تولـیـد  نوپدید ایران در این شرایط تاریخی مسیر تکوین می
شـمـار و  اجتماعی نقش و تأثیر داشت. این طبقه بـا مصـائـبـی بـی
داری اسـت  استثماری وحشیانه کـه ذاتـی مـنـاسـبـات سـرمـایـه

هـای  های سیاسی و صنفی سازمان وپنجه نرم کرد و در عرصه دست
که از نقش ارزنده حزب کمونیسـت  اش را بنیاد گذاشت. هنگامی ویژه

سـخـن   ایران در سیر تکاملی جنبش کارگری و سندیکایـی مـیـهـن
آوریم، باید جایگاهی ویـژه کـه جـنـبـش سـنـدیـکـایـی  میان می به

زحمتکشان ما از آن برخوردار است را در نظر آوریم. در تاریخ جنبـش 
عبارتی ویـژگـی وجـود  کارگری و سندیکایی ایران دو برجستگی یا به

دارد. نخست آنکه این جنبش در دوران تکوین خود در مـقـطـعـی از 
های سوسیالیسم علمی برای اولین بار  گیرد که اندیشه تاریخ قرار می

گردد و جنبش سندیکـایـی از ایـن  در جامعه ایران تبلیغ و ترویج می
پذیرد، دوم آنکه جنبش سندیکـایـی کـارگـران  ترویج سخت تأثیر می

ایران برخالف مسیر کالسیک آن در اروپای غربی و آمریکـا، پـدیـد 
دیـگـر سـخـن، رشـد جـنـبـش  پیماید. بـه آمده و مسیر تکامل می

های ایران بوده و بـا  سندیکایی در ایران زیر تأثیر مستقیم کمونیست
پیوند داشـتـه اسـت.  تاریخ حزب کمونیست ایران و حزب توده ایران 

سندیکاهای کارگری ایران از میان عرصٔه مبارزه صنفی و سیاسـی و 
در پیوند سرشتی با مبارزات حزب طبقه کارگر ایـران سـر بـرآوردنـد. 

ای  که در اروپای غربی و آمریکا جنبش سندیکایی و اتحادیـه درحالی 
وجود آمده بودند. در ایـران (بـا  پیش از تشکیل حزب طبقه کارگر به

داری در کشـور مـا)  توجه به وضعیت رشـد مـنـاسـبـات سـرمـایـه
ای  گیری در مبارزٔه طبقـاتـی سندیکاهای کارگری از همان آغاز شکل

 ای آشکارا درگیر بودند. امان با خصلت انقالبی بی
هایی، حزب کمونیست ایران در ادامـه راه و  با بودن چنین زمینه

عامیون، از  -دمکراسی انقالبی ایران، یعنی اجتماعیون رزم سوسیال
آغاز حیات و فعالیتش تقویت و ارتقای سطـح رزمـنـدگـی جـنـبـش 

هـایـش قـرار داد. حـزب  کارگری و سندیکایی را در اولویت بـرنـامـه
شود و با مـبـارزات  بنیاد گذاشته می ١٢٩٩کمونیست ایران در سال 

اش در زندگی سیاسی، اجتماعی، و فرهنگی جـامـعـٔه آن  جانبه همه
ویژٔه حزب به تـقـویـت  گذارد. توجه  جا می روز ایران تأثیری شگرف به

ها، سندیکاها و گسترش جنبش کارگری است. در این مقطع  اتحادیه
هـای کـارگـری  دهی اتحادیه های ایران در سازمان زمانی کمونیست

منظـور  بدیل دارند. برپایی اعتصاب در حکم شیوه اصلی به نقشی بی
هـا قـرار  تأمین منافع صنفی و سیاسی کارگران در دستورکار اتحادیـه

گاهی در پژوهش دارد. دانشمند جان هـای  باخته رفیق عبدالحسین آ
ها را در ایـن  پرارزشش رشد اتحادیه

 ویژه نامٔه یکصد سالگی  ١٣٩٩تیر  ١۶دوشنبه    ١١ 

 حزب کمونیست ایران و جنبش 
سندیکایی ایران –کارگری   

  ١٢ادامه  در صفحه 

صد سال از بنیادگذاری حزب کمونیست ایران گذشت. حزب کمـونـیـسـت 
نـگـه  های گوناگون جامعه عقب  ایران طی دوران زندگی و مبارزه خود عرصه

شده ما را مستقیم و غیرمستقیم تحت تأثیر قرار داد و از این رهـگـذر   داشته
هـای مـهـم  یادگار گذاشته است. یکی از عرصه خدماتی پرارزش و تاریخی به

یافـتـه در مـیـان کـارگـران و  پیکار حزب کمونیست ایران، فعالیت سازمان
های ایران، جـنـبـش  ناپذیر کمونیست زحمتکشان بود. بر اثر مبارزه خستگی

گیر یافته و جـایـگـاهـی  کارگری و سندیکایی میهن ما تحول و ارتقائی چشم
مهم در میدان مبارزه طبقاتی در هر دو زمینٔه سیاسی و صنفی کسـب کـرد. 

ای تاریخی صورت گرفت. با پـیـدایـش و گسـتـرش  زمینه این تحول با پیش
هایی در ساختار طبقاتی جامعه  داری در ایران سلسله تحول مناسبات سرمایه

وجود آمد. طبقه کارگـر ایـران از بـطـن ایـن  در خالل یک دوره تاریخی به
عرصه وجود نهاد و در ترکیب طبقاتی جامعه جای خاص خـود  ها پا به تحول

داری در میهن مـا  را گشود. سیر این تحوالت، بسط و رشد مناسبات سرمایه
هـا  ای داشته و دارد. این ویـژگـی هایی متنوع، بغرنج، و ویژه ها و شکل جانب

در ترکیب طبقه کارگر، موقعیت سیاسی و صـنـفـی آن و هـمـچـنـیـن در 
لـحـاظ تـاریـخـی،  اند. به اش تأثیر خود را برجای گذاشته های مبارزاتی سنت

تکوین طبقه کارگر ایران در شرایطی بود که جامعه درحال گذار از مناسـبـات 
داری بود. در طول این دوره کـه  ورعیتی به مناسبات سرمایه اجتماعی ارباب

گشـایـد، بـا  داری جای خود را در ساختار کشـور مـا مـی شیؤه تولید سرمایه
داری  هـای سـرمـایـه شود که در آن جـامـعـه ای از تاریخ مصادف می دوره

شان یعنی مرحلـٔه امـپـریـالـیـسـم گـام  رفته به آخرین مرحله رشدیافته، رفته
دار بر پـویـه  زمانی و تقارن تاریخی تأثیری شدید و دامنه گذاشتند. این هم می

جـا  داری بـه ورعیتی به نظام سرمایه تاریخی گذار جامعه ایران از روابط ارباب
سویه و نیرومند بود، گسترش مناسبات اجتمـاعـی  گذاشت. این تأثیر که همه

دار در میهن ما را از مسیر مـعـمـول  گیری طبقه سرمایه داری و شکل سرمایه
ویژه یادآور شد که سمت  اش منحرف ساخت. در این خصوص باید به تاریخی

و  -اش بـود گیری های اولیه شکل واحد و متشکل بازار داخلی که در مرحله
 -آیـد شـمـار مـی داری بـه این خود یکی از نمودارهای مهم رشـد سـرمـایـه

ایـن  گـردیـد. بـه ازپیش معطوف و وابسته به تقاضای بازار جهـانـی مـی بیش
شود و درنتیـجـٔه آن،  دچار مشکل می  ترتیب، روند انباشت نخستین سرمایه
سرعت و بیش از سرمایٔه صنـعـتـی و  سرمایٔه تجاری و بورژوازی کمپرادور به

کنند و امـکـان تـرقـی  هایی از سرمایه رشد می کنند. آن دسته ملی رشد می
شان برای سرمایه انحصاری امپریالیسـتـی ضـروری  یابند که محصوالت  می
کنـد.  شوند. این پویٔه تاریخی با فراز و فرودهایی معین مسیرش را طی می می

در آستانه انقالب مشروطیت جامعه ایران با موجی نو از رشـد و تـأسـیـس 
کنـنـد. ایـن دوره  هایی پیشرفت هم می صنایع روبروست که همراه با نوسان

درواقع دورٔه آغازین پیدایش، تکوین، و بالندگی طبقه کارگـر نـوپـدیـد ایـران 
ای تـاریـخـی صـورت  است. پیدایش طبقه کارگر ایران در چنین مجمـوعـه

رفـتـه در  یافت و رفتـه داری گرچه در جامعه ما رشد می پذیرفته است. سرمایه
همـراه  گشود، اما جامعه ما به ساختار اجتماعی جایی مسلط برای خویش می

ای  گـونـه مانده فـئـودالـی را بـه های واپس این رشد ماندگاری و بقای شکل
مانده فئودالی هرچند موانعـی ایـجـاد  نیرومند شاهد است. این بقایای واپس

کـدام مـانـع  داری بودند، اما هیچ کردند و سدی در راه رشد و نفوذ سرمایه می
داری و پیامدهای آن نبودند. طـبـقـه کـارگـر  رشد و نضج شیوه تولید سرمایه



است. در این دوران که دوران رشد و گسـتـرش جـنـبـش کـارگـری و 
دار و ژرف در جـامـعـه درحـال  سندیکایی است تغییـرهـایـی دامـنـه

گیری است. رشد صنایع و تحـول در صـنـعـت و دیـگـر روابـط  شکل
همراه دارد. در کتاب "تاریـخ نـویـن  اجتماعی، رشد طبقه کارگر را نیز به

ایران" درخصوص این دوره چنین آمده است: "طبق آمار مـطـبـوعـات 
آهن، شیالت و شرکت نفت جـنـوب  ها، راه ایران تعداد کارگران کارخانه

هزار بـه  ۴٠سال دهه سوم سده بیستم [میالدی] از  ١٠فقط در مدت 
هزار نفر رسید. تعداد کارگران سراسر ایران اعم از کارگران  ١٠٠بیش از 
آهن، شیالت، کمپانی نفـت جـنـوب، کـارگـران بـازار،  ها، راه کارخانه
ها و همچنین کارگران کشـاورزی در  های قالیبافی و سایر کارگاه کارگاه

 ٧٠٠الـی  ۵٠٠های دهه چهارم [سده بیستم میـالدی]   اوایل سال
، صفحه ١٣۵۶هزار بود" [تاریخ نوین ایران، انتشارات حزب تودٔه ایران، 

٨٠  .[ 
ویژه طبـقـه کـارگـر  در این مقطع تاریخی وضع زندگی زحمتکشان به

هـای  ها در برپایی اتحادیـه رغم برخی پیروزی  العاده اسفناک بود. به فوق
های متعدد، ساعت کار نـامشـخـص بـود و چـون  کارگری و اعتصاب

ساعـت و در بـرخـی  ١۴تا  ١٢قانون کاری وجود نداشت کارگران بین 
ساعت در روز مجبور بـودنـد کـار کـنـنـد.  ١۶مناطق دورافتاده حتی تا 

های کارگران علیه ایـن وضـعـیـت  جنبش اعتصابی گسترده و اعتراض
خـواهـانـه مـردم قـرار  ناگوار در پیوند با مبارزه ضد استعماری و آزادی

شـد.  دهـی مـی داشت که از سوی حزب کمونیـسـت ایـران سـازمـان
جـنـبـش اعـتـراض و  ١٣٠٣-١٣٠٢هـای  طـورمـثـال، در سـال به

تـوان بـه  های آن می دهی شد. از نمونه دار سازمان های دامنه اعتصاب
 ٧سازی تهران اشاره کرد. این اعتصاب پس از  اعتصاب کارگران چیت

آنان برای افزایش دستمزد پایان   روز با پیروزی کارگران و تأمین خواست
های بسیار مهم فعالیت حزب کمونیـسـت ایـران،  یافت. یکی از عرصه

فعالیت در میان کارگران صنعت نفت جنوب بود. در بـرخـی از اسـنـاد 
هزار نـفـر دانسـتـه  ١٠٠شمار کارگران صنعتی آن زمان چیزی حدود 

شده است که نیمی از این تعداد را کارگران صنعت نفت جنوب تشکیـل 
دادند. تشکل کارگران نفت وضعیت مناسبی نداشت و امپریالـیـسـم  می

یـابـی  انگلیس درهمدستی با دربار و حکام محلی از هـرگـونـه تشـکـل
 شد.  کارگران مانع می

فرسای کار و زندگی، کارگران نفت زیـر سـتـم  عالوه بر شرایط طاقت
هـا و  مضاعف امپریالیسم انگلیس و ارتجاع ایران قرار داشتند. انجمـن

های انـگـلـیـسـی  های کارگری زیر کنترل و مراقبت شدید مقام تعاونی
روی، حزب کمـونـیـسـت  بودند. ازاین

ایران بخشی از فعالیتش را مـتـوجـه 

 ویژه نامٔه یکصد سالگی  ١٣٩٩تیر  ١۶دوشنبه    ١٢ 

 ادامۀ حزب کمونیست ایران و جنبش 

دهد: "ارقامی که در اسناد مختـلـف  دوره زمانی چنین آمار می
دهـد کـه  آمده است (و اغلب باهم اختالفاتی دارند) نشان می

هـزار  ٢٠٠در تهران (با متجاوز از  ١٣٠٠ماه  طورکلی در دی به
اند.  کرده هزار عضو فعالیت می ١٠اتحادیه با حدود  ١٠سکنه) 

هـای کـارگـری و  هزار جمعیت) اتحادیه ٢٠٠در تبریز (حدود 
 ۴۵اند. در رشت (با حدود  هزار عضو داشته ٣صنفی در حدود 

انـد. در  هزار عضو داشـتـه ٣ها در حدود  هزار سکنه) اتحادیه
هـزار  ٩انزلی و حومه تنها اتحادیه کارگران ماهیگیری (جمعًا 

اند... در دیگر شهرها نیز تدریجـًا  هزار عضو بوده ٣نفر) دارای 
نقل از مجـلـه  آیند" [به وجود می های کارگری صنفی به اتحادیه

 ].   ۵۴و   ۵٣، صفحات ١٣۵٩، سال دوم، ٣دنیا، شماره 
ناپذیـر حـزب  این آمارهای تاریخی نشان از فعالیت خستگی
، ١٢٩٩های پایانی سال  کمونیست ایران در میان کارگران دارد. در ماه

هـای  صورت متحد، شوراهای مرکزی اتحـادیـه های کارگری به اتحادیه
صنفی و کارگری تهران را با سه نماینده از هر اتحادیه تشکـیـل دادنـد. 

های کارگری دیگر شهرها  این شورای مرکزی سپس با پیوستن اتحادیه
هـای کـارگـری  گسترش یافت و رسمًا به عضویت انترناسیونال اتحادیه

های کارگری ایران در  آید. نماینده اتحادیه المللی (پروفینترن) درمی بین
های کارگری، رفیق قهرمان و کارگر عضـو حـزب  انترناسیونال اتحادیه

کمونیست ایران مرتضی حجازی بود. او پس از شـرکـت در نشـسـت 
که به ایران بازگشت از سـوی گـزمـگـان رضـاخـان  پروفینترن هنگامی

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 

های جنبش کارگری  های کارگری قرار دارد. در این دوره فعالیت اتحادیه
گـاهـی  کند و در خالل آن و سندیکایی سیر صعودی می هـا سـطـح آ

طبقاتی کارگران درنتیجٔه تبلیغ، آموزش، و ترویج مبانی مبارزه طبقاتی و 
یابد. طبقه کـارگـر  های ایدئولوژیک حزب کمونیست ایران ارتقا می  آموزه

روز جهانی کارگر را بـا تـظـاهـرات و  ١٣٠١ایران نخستین بار در سال 
ای باشکوه برگزار کرد. روزنامه "حقیقت" که از سـوی  راهپیمایی خیابانی

ای را  شد و مسائل کارگری و اتحـادیـه حزب کمونیست ایران منتشر می
کرد، سه روز پیش از برگزاری نخستین راهپیمایی اول ماه مـه،  تبلیغ می

ای از آن را مـنـتـشـر  علت برگزاری اول ماه مه را توضیح داد و تاریخچه
ها و رویدادهـای  کرد. در این دوره حزب کمونیست ایران با وجود معضل

ناپذیر میان طبقه  طور خستگی  اجتماعی در کشور، به -پرشتاب تاریخی
بـا  ١٣٠٢کـرد. در سـال  دهی مـی کارگر فعالیت و کارگران را سازمان

های ایران جنـبـش سـنـدیـکـایـی رشـدی  وقفه کمونیست کوشش بی
اتحادیه  ١۵کارگری در شهر تهران به   اتحادیه ١٠چشمگیر یافت. تعداد 

هاشان  یابد. کارگران دخانیات، نساجی، و شهرداری اتحادیه افزایش می
هـای  اتـحـادیـه ١٣٠٣کنند. یک سال بعد یعنی در سال  را تأسیس می

سازی نیز تأسیـس  کارگران بندرها، کارگران ساختمانی، و کارگران چیت
 -های این دوره از جـنـبـش کـارگـری شوند. یکی دیگر از مشخصه می

سندیکایی ایران، انتشار وسیع مطبوعات آن است که از سـوی حـزب 
شد. روزنامه "حـقـیـقـت" هـم ارگـان  دهی می کمونیست ایران سازمان

های کارگری و هم نشریه حزب بود. مطالب این روزنامه زبـانـزد  اتحادیه
های آن زمان بـود.  ترین روزنامه خاص و عام و از پرتیراژترین و محبوب

های ارتجاعی و ضد کارگری و همچنین  "حقیقت" از نظر افشای محفل
رهنمودهایی در جهت سازمانگری جنبش کارگری و مبارزات سراسـری 

  ١٣ادامه  در صفحه یادماندنی و معتبر در تاریخ مطـبـوعـات  هایی به آن زمان در زمره نشریه



است: "اعتصاب کارگران نفت جنوب، باوجود اینکه شـکـسـت خـورد، 
ای بزرگ بود که اهمیت نیروی متشکل کارگران را برای نخستیـن  واقعه

نویسد، این اولین نمایشی است کـه  بار نشان داد. مجله ستاره سرخ می
خـود  از حیث عظمت و تجمع افراد صورت یک اعتصاب کارگری را بـه

دارد که کارگران  خوبی مدلل می گرفته است. پیشنهادهای کارگران... به
گاه شده ای  نقل از کـتـاب شـمـه اند" [به جنوب تا چه حد به حق خود آ

درباره تاریخ جنبش کارگری ایران، نوشته عـبـدالصـمـد کـامـبـخـش،  
 ].  ٣۶، صفحه ١٣۵٨انتشارات حزب تودٔه ایران، 

سرکوب و برخورد خشن ارتجاع تداوم جنبش اعتراضی زحمتکشان با 
هدایت حزب کمونیست ایران را مانع نگردید. برای نـمـونـه، در سـال 

ترین  بافی وطن اصفهان که یکی از بزرگ ، کارگران کارخانه پارچه١٣١٠
 اعتصاب زدند.  های آن زمان بود، دست به کارخانه

رهبری این اعتصاب با سازمان مخفـی حـزب کـمـونـیـسـت ایـران 
بود. با اسـتـقـرار دیـکـتـاتـوری  -کامران -رهبری عضدالله اصالنی به

رضاخانی، پیگرد و سـرکـوب اعضـای حـزب کـمـونـیـسـت ایـران و 
های کارگری تشدید شد. رژیم رضاخانی با گذراندن قانون سیـاه  اتحادیه

هـا  از تصویب مجلس، مانع فعالیت اتحادیه ١٣١٠ضد کمونیستی سال 
هـا حـزب  شد و سپس ترور و سرکوب نیروهای مترقی و پیشاپـیـش آن

یافت. با وجـود سـرکـوب جـنـبـش   ای گسترده کمونیست ایران دامنه
هایی دیـگـر ادامـه یـافـت.  شکل طورکلی از میان نرفت و به گاه به هیچ

خطوط عمده این عرصه از فعالیت حزب کمونیست ایران عبارت اسـت 
دهی مبارزات کـارگـری  از تقویت جنبش کارگری و سندیکایی و سازمان

 که آثاری ماندگار از خود برجای گذاشت. 
خدمات تاریخی حزب کمونیست ایران در رشد و گسـتـرش جـنـبـش 

ای پرتوان پی افکند که سپس با  سندیکایی زحمتکشان میهن ما شالوده
دوره شکوفایی جنبش کارگـری  مبارزات حزب تودٔه ایران ادامه یافت و به

هـای  منجر شد. تجـربـه و درس ١٣٢٠های دهه  و سندیکایی در سال
این مبارزه درخشان و ماندگار حزب کمونیـسـت ایـران فـراروی هـمـه 
مبارزان راستین جنبش کارگری و سندیکایی کنونـی مـیـهـن مـاسـت. 

ها، و همٔه دستاوردهای صد سال اخیـر در  ها، ناکامی ها، پیروزی سنت
هـا را  دوام مبارزه امروز از ارزشی  بسیار برخوردار بوده است و بـایـد آن

ای ماندگار در مبارزه عـلـیـه  بها و پشتوانه تاریخی ای گران همچون ارثیه
 کار گیریم. استبداد والیی به
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 ادامۀ حزب کمونیست ایران و جنبش 

های کنگره دوم حزب در سـال  کارگران نفت جنوب کرد. تصمیم
ویژه کارگران صنعـت نـفـت  در اعتالی جنبش کارگری به ١٣٠۶

، اتـحـادیـه ١٣٠۴بسیار مؤثر بود. پیش از این، یعنـی در سـال 
وسیله مبارزان و فعاالن حزب کمونـیـسـت  کارگری صنایع نفت به

های انگلیسـی  گذاری شده بود، اما مراقبت دائمی مقام ایران پایه
داد. پس از کـنـگـره دوم حـزب  اجازه فعالیت چندانی به آن نمی

های حزب روی کارگران  ، کوشش١٣٠۶کمونیست ایران در سال 
صنعت نفت متمرکز شد. تشکلی مخفی در میان نفتگران ایـجـاد 
شد و کوشندگان این تشکل با تلفیق ماهرانه فعالـیـت عـلـنـی و 

هـای  هایی در جهت برگزاری کنـفـرانـس اتـحـادیـه مخفی اقدام
این کنـفـرانـس بـا حضـور  ١٣٠۶کارگری انجام دادند. در اواخر سال 

نماینده تشکیل شد. ازجمله مصوبات بااهمیت ایـن کـنـفـرانـس  ٢٠٠
قـومـی بـود کـه از جـانـب  -افکنی و دودستگی ملـی مبارزه با نفاق

شد. در ادامه ایـن پـویـه و بـا  های انگلیسی به آن دامن زده می مقام
، ١٣٠٧کوشش مبارزان حزب کمـونـیـسـت ایـران در اواخـر سـال 

های کارگری نفت جنوب تشکیل شـد. بـرپـایـه  کنفرانس دوم اتحادیه
باره ازجمله روزنامه "ستاره سرخ" کـه  اسناد منتشر شده آن زمان در این

 های حزب کمونیست ایران بود،  از نشریه
هزار نفـر  ٣ها حدود  شمار اعضای اتحادیه کارگری نفت در آن سال

هـایـی مـتـعـدد  بود. این روزنامه درباره کنفرانس دوم گزارش و مقـالـه
هـای کـارگـری و  های کنفرانس دوم اتحادیـه منتشر ساخت. تصمیم

های آن بدون تردید از فـرازهـای مـهـم جـنـبـش کـارگـری و  اقدام
نشدنی حزب کمونیست ایران در  سندیکایی ایران و از خدمات فراموش

هـا کـه  ای از این تصمـیـم مان است. پاره عرصه جنبش کارگری میهن
اند عبارت بودند از: تجدیدنظر  های سیاسی و صنفی تلفیقی از خواست

در امتیاز نفت جنوب، آمادگی برای اعتصاب در اول ماه مـه، و چـنـد 
مورد دیگر. نخستین اعتصاب بزرگ و فراگیر کارگران نفت جنـوب در 

کـوشـش مـبـارزان  برپا شد. در این روز به ١٣٠٨ماه سال  اردیبهشت ۴
دعوت اتحادیه، کارگران نفت در پاالیشـگـاه  حزب کمونیست ایران و به

اتـفـاق  کردند. اکثریت قـریـب بـه آبادان اعالم اعتصاب و راهپیمایی 
کارگران عضو اتحادیه در این اعتصاب شرکت داشتند که شـمـاری از 

شدند. در اثـر  آنان در حمله پلیس و عّمال انگلیس بازداشت و زخمی 
طور موقت تعطیـل شـد. کـارگـران  اعتصاب استخراج و حمل نفت به

ها در سازمانی صنفی متشـکـل شـده  ابتکار کمونیست بیکار نیز که به
هزار کـارگـر،  ٢٠بودند به صف اعتصاب پیوستند. جمعیتی نزدیک به 

کسبه، و دیگر اهالی شهر در برابر نیـروهـای پـلـیـس و وابسـتـگـان 
 آرایی کردند.  استعمار انگلیس صف
های کارگران عبارت بودند از: افزایش دسـتـمـزد،  برخی از خواست

رسمیت شناخته شدن تعطیـلـی  رسمیت شناخته شدن سندیکاها، به به
روز متـوالـی ادامـه  ٣اول ماه مه و بهبود شرایط کار. اعتصاب و مبارزه 

کارگر بازداشت و روانه زندان شدند. این اعتصـاب  ٣٠٠داشت و حدود 
نمایش گـذاشـت. ایـن  گرچه پیروز نشد، اما نیروی متحد کارگران را به

اعتصاب در جنبش کارگری ایران یکی از فـرازهـای مـانـدگـار اسـت. 
دهـی را  کارگران در این مبارزات اهـمـیـت تشـکـیـالت و سـازمـان

ازپیش درک کردند. از دل این مبارزه پرشور چهره نامـدار طـبـقـه  بیش
کارگر ایران عضو شایسته حزب کمونیست ایران و سپس حـزب تـوده 

عـرصـه مـبـارزه  ایران، کارگر قهرمان رفیق علی امید و یارانش پـا بـه
گذاشتند. رفیق عبدالصمد کامبخش در کتاب خود در این باره نوشـتـه 
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ها تسلیم شود هدف گلوله قرار خـواهـنـد داد؛  را که به اولتیماتوم روس
هایی از  ،  همگی نمونه(«ایران بین دو انقالب»نقل از ی. آبراهامیان، 

 اند. مبارزات شجاعانٔه زنان ایران
اما با وجود این حضور ُپرشور، هرچند قانون اساسی با تصویب اصـل 

شـنـاخـت،  «الحـقـوق اهالی مملکت را در برابر قانون متساوی»هشتم 
ها عمًال این اصل را نقض و زنـان را در  های بعدی مجلس ولی مصّوبه

عقل) و جزو ِصَغر (کودکان نابالغ) قـرار  ردیف ُمجرمان، محجوران (کم
گـاهـی  داد. با این حال می توان گفت که انقالب مشروطیت در رشـد آ

هـا  زنان تأثیر بسزایی داشت. زنانی که در نهضت مشروطه به خـیـابـان
هایشان برنگشتنـد و بـا  آمده بودند، پس از استقرار مشروطیت به خانه

های مـخـصـوص زنـان،  ها و نشریه تأسیس مدارس دخترانه و انجمن
خواستار تغییر وضعیت خود، از جمله دستیابی به حق تحصیل شـدنـد. 

ویژه پس از تحوالت سیاسی و اجتماعی در همسایٔه شـمـالـی ایـران  به
) که به نوبٔه خـود نـقـش ١٢٩۶(انقالب کبیر اکتبر در روسیه در سال 

مؤثری در ترویج افکار مترقی و سوسیالیستی در کشور مـا ایـفـا کـرد، 
ای است کـه  نقش زنان در تحّول اجتماعی بیش از پیش شد. این نکته

نیـز بـه آن اشـاره  «پیک سعادت ِنسوان»در سرمقالٔه نخستین شمارٔه 
 شده است. 

درصـد کـل زنـان ٣فقط  ١٣٠۴بنا به اسناد تاریخی موجود، تا سال 
گاهی تا چه حـد  ایران باسواد بودند. زنان به درستی پی بردند که سواد و آ

در مشارکت اجتماعی نقش دارد. به همین دلیل، پیگیرانه سـوادآمـوزی 
گاهی را در دستور کار خود قرار دادند. این نکـتـه ای اسـت  و گسترش آ

کلیدی که ارتجاع مردساالر نیز همواره به آن تـوجـه داشـتـه اسـت و 
گاه شدن و شرکت مؤثر زنان در اجتماع بـه شـکـل هـای  همچنان از آ

 کند. مختلف جلوگیری می
های دخترانه و حق تحـصـیـل  اندازی مدرسه بر این اساس بود که راه
های فعاالن زن در دوران جنبش مشروطه و  زنان، فراگیرترین خواست

های شـخـصـی  های دخترانه با سرمایه پس از آن شد. نخستین مدرسه
ها تأسیس شد. به عـنـوان مـثـال، روشـنـک  زنان مؤسس این مدرسه

ای چهار کالسی با عـنـوان سـعـادت  مدرسه ١٢٩۶نوعدوست در سال 
نسوان در رشت تأسیس کرد. اّولین مدرسٔه دولتی دختران نیز در سـال 

در تهران تأسیـس شـد. اّمـا بـاز  ١٢٩٧

حزب کمونیست 
ایران و جنبش 

 بیداری زنان ایران 

های آن از  جنبش بیداری زنان ایران که اّولین جرقه
اواسط قرن نوزدهم میالدی در مبـارزه بـا اسـتـعـمـار 

شـک یـکـی از  خارجی و استبداد داخلی زده شد، بـی
های اجتمـاعـی ایـران  ترین جنبش ُپرشورترین و کهن

فقط در رونـد مـبـارزات  است که بعدها تأثیر بسزایی نه
های زنان منطقه بر جـای  زنان ایران، بلکه در جنبش

گذاشت. به گواهی اسناد تاریخی، زنان ایران از اواسط 
قرن نوزدهم میالدی (قرن سیزدهم هجری) ابتدا بـا 

های گوناگون علیه استعمار و اسـتـبـداد بـه  اعتراض
رةالعـیـن 

ُ
میدان آمدند. در جریان این مبارزات، نام زنانی مانند طاهره ق

(زّرین تاج)، از پیشگامان جنبش بیداری زنان، با خطـوطـی زّریـن در 
های تاریخ مبارزاتی زنان ایران به ثبت رسید. طاهره زنی ادیـب و  برگ
های شورانگیز او  شکن بود. گرایش او به جنبش بابیه و سخنرانی سّنت

بدون روبنده در میان طرفداران باب در َبَدشت در نزدیکی شاهرود (تیر 
هـای  ای انقالبی و جسور ساخت کـه بـا انـدیشـه )، از او چهره١٢٢٧
های رژیم قاجار را به لرزه در آورد. به همین دلـیـل بـود  اش پایه مترقی

 ١٨۵٢(   ١٢٣١ستیز حکومِت استبدادی قاجار در سـال  که ارتجاع زن
االرض اعـالم و  میالدی) به حکم دو مجتهد ارشد او را ُمفـسـد فـی

 محکوم به مرگ کرد.
پای مردان در جنـبـش  ، زنان پابه١٢٧٠چند دهه بعد، یعنی در سال 

تنباکو علیه واگذاری امتیاز به ُکمپانی ِرژی به میدان آمدند و با شـعـار 
علیه سلطنت ناصرالدین شـاه بـه پـا  «خواهیم با این وضع شاه نمی»

خاستند. نقش ُپررنِگ زنان در قیام علیه محتـکـران غـّلـه (در سـال 
) در تاریخ مبارزات سیاسی زنان ایران ماندگار شده است. سـال ١٢٧۵
هـای  را نیز زنان با اعتراض به گرانی و کمیابی نان و پرتاب تکـه ١٢٨۵

نان مخلوط با شن به طرف کالسکٔه مظفرالدین شاه قاجار آغاز کردنـد. 
 («اتاریخ نوین ایران»(ایوانف، 

ـرة
ُ
الـعـیـن، مـیـراث وی کـه  چندین دهه پس از قـتـل طـاهـره ق

خواهانه و مبارزٔه جسورانه او علیه ستم بود، به شکلی  های ترقی اندیشه
دیگر در انقالب مشروطیت دوباره تجلی یافت. حضور گستردٔه زنان در 

خواهان را بـرانـگـیـخـت و تـأثـیـر  انقالب مشروطیت تحسین آزادی
های بعـد داشـت، رّد خـود را در  چشمگیری که این حضور در سال

طلبانٔه زنان به جای گذاشت. از َبست نشستن زنان در حـرم  مبارزٔه حق
گرفته تا  ١٢٨۴خواه در سال  عبدالعظیم برای دفاع از علمای مشروطه
خواهان در آذربـایـجـان (از  حضور جسورانٔه آنان در نبردهای مشروطه

آوری سهام برای بانک مّلی از  )، تا جمع١٢٨٨تا اردیبهشت  ١٢٨٧تیر 
خود، یا تحریم پارچه و کاالهای خـارجـی (  طریق فروختن جواهرات

) و شرکت در ماجرای اتمام حّجت (اولتیماتوم) دولـت روسـیـٔه ١٢٨۵
تزاری به مجلس برای اخراج مورگان شوستر، مشاور مالی آمریـکـایـی 

هـایـی در زیـر  (صـد زن بـا تـپـانـچـه ١٢٩٠دولت ایران، در سال 
چادرهایشان در اماکن عمومی راه افتادند و تهدید کردند که هر وکیلی 

 ١۵ادامه  در صفحه 



دادن نمایش هنری اجتماعی و سیاسی از آثـار مـولـیـر و سـایـر  -
 نویسندگان داخلی و خارجی

های هفتگی علمی، ادبی، اجتماعی، سـیـاسـی و  دادن کنفرانس - 
 غیره 

 سوادی های اکابر برای محو بی تشکیل کالس -
یکی دیگر از خدمات این مجمع مبارزه برای تنـویـر [روشـن کـردن] 

 افکار عمومی بود از طریق
ها و بروشورها. مجلٔه فرهنگ قریب  ، رساله«فرهنگ»انتشار مجلٔه  -

 دو شماره منتشر گردید.
 خانه تشکیل کتابخانه و قرائت -
 ایجاد کالس موسیقی -

وسیلٔه تشکیل مدرسٔه دهقان با کـالس اکـابـر در  مجمع فرهنگ به
ای از  روستا دست به کار در میان دهقانان زد. در بین بانوان هم عـده 

بانوان گیالن به ابتکار روشنک خانم و جمیله صدیقی و سکینه شبرنگ 
مبادرت ورزیدند و بـرای بـیـداری  «جمعیت سعادت نسوان»به تشکیل 

پـیـک »و مجـلـٔه  «سعادت»زنان و دوشیزگان دست به تشکیل مدرسه 
مارس با نصـب عـکـس  ٨زدند. قابل توجه است اولین جشن  «سعادت

) در ١کالرا تستکین رهبر زنان جهان به وسیلٔه این جمعیت در رشت (
هایی] کـه در رشـت و  هایی [نمایشنامه برپا گردید.  پِیس ١٩١٨سال 

انزلی به معرض نمایش گذاشته شد بسیار است و از آن جملـه آرشـیـن 
طلب (اثر مولیـر)، سـالـوس، خسـیـس (اثـر  مال آالن، احمِق ریاست

مولیر) و غیره است. نمایشنامٔه سالوس که تدلیس [فریبکاری] و تزویـر 
ساخت از طرف برخی از مّالنماهای  نمایان را َبرَمال می ای از روحانی پاره

رشت و انزلی به عنوان توهین علیه جامعٔه روحانیت تلقی شـد و آنـهـا 
ممنوع کردن مجمع فرهنگ را از دولت خواستار شدند. ولی از آنجـایـی 
که اهالی گیالن مخصوصًا روشنفکران و برخی بازرگانان مترقی طرفدار 

کردند. تا تسلـط  تحّول در ایران بودند، از مجموعٔه فرهنگ پشتیبانی می
کامل پهلوی موفق به انحالل و قطع کردن مجمع فـرهـنـگ نشـدنـد. 
جمعیت فرهنگ به مناسبت محبوبیتی که بین مردم داشت مورد بغض 
دستگاه رضاشاهی بود. سرلشگر آیرم نمایندٔه شاه در گیالن همـواره بـا 

ای از افـراد مـبـارز  مجمع فرهنگ در مبارزه بود. موفق به تبعید عـده
مجموعٔه فرهنگ به شهرهای دیـگـر 

 ویژه نامٔه یکصد سالگی  ١٣٩٩تیر  ١۶دوشنبه    ١۵ 

 ادامۀ حزب کمونیست ایران و جنبش بیداری 

 ١۶ادامه  در صفحه 

های دخترانه و برخورداری دختران از حـق سـوادآمـوزی  شدن مدرسه
همچنان با تکفیر و مخالفت شدید روحانـّیـت ارتـجـاعـی روبـرو بـود. 
مقاومت زنان در این زمینه و مبارزٔه آنـان بـرای بـرخـورداری از حـق 

های تاریخ مبارزاتی زنـان ایـران  سوادآموزی یکی از شورانگیزترین برگ
ماندٔه آن روز ایران است. پیشگامـان جـنـبـش زنـان و  در جامعٔه عقب

ها در این پیکـار نـقـشـی  رغم همٔه سرکوب های مترقی آنان به سازمان
درصد دخـتـران ۶٠ویژه داشتند. حاصل آن تالش، امروزه ورود بیش از 

 های آموزش عالی کشور است. ها و مدرسه به دانشگاه
، با تشکیل حزب کمونیست ایران و گسترش جنـبـش ١٢٩٩در سال 

هـای مـتـعـدد زنـان نـیـز  خواهانه و دموکراتیک ایران، جمعیت آزادی
 تشکیل شد که اغلب تحت تأثیر این روند بودند.

 
 های مترقی زنان حزب کمونیست ایران و جمعیت
های مترقـی  های اّولیٔه انجمن با توجه به آنچه اشاره شد، گرچه نطفه
دموکراسی در میهن ما در دوران  زنان و نیز جنبش کارگری و سوسیال

انقالب مشروطیت بسته شد و تٔاثیرهایـی تـعـیـیـن کـنـنـده بـر رونـد 
گیری و پیروزی انقالب مشروطیت گذاشت، ولی باید گـفـت کـه  شکل

یافـتـه و بـا   جنبش کارگری و کمونیستی ایران در شکل حزبی سازمان
مبارزاتی معّین، با تشکیل حزب کمونیست ایران آغاز شد. حـزب   برنامهٔ 

هـای  گیری تشـکـل کمونیست ایران توانست تأثیر چشمگیری بر شکل
های متشکل و منسجم زنان، بگذارد و  مترقی جامعه، از جمله جمعیت

طلبانٔه آنان پشتیبانی کند. پس از  خواهانه و برابری های ترقی از خواست
تشکیل نخستین کنگرٔه (کنگرٔه مؤسسان) حزب کمونیسـت ایـران در 

یاد ملکـه مـحـمـدی  طور که زنده ، همان١٢٩٩خرداد  ٣٠انزلی در روز 
های مترقی زنان پشتیبانی کرد، بـلـکـه  فقط از جمعیت نوشت، حزب نه

خود نخستین حزب سیاسی ایران بود که پرچم مـبـارزه بـرای بـرابـری 
حقوق زن و مرد را برافراشت. حزب کمونیست ایران که آزادی طـبـقـٔه 
کارگر و سایر اقشار زحمتکش را بر درفش مبارزٔه خود نقش زده بود، بـه 

تواند خود را آزاد کـنـد، بـدون  پرولتاریا نمی»پیروی از آموزش لنین که 
، به مسئلٔه جلب زنان به مبارزه «آنکه برای آزادی کامل زنان مبارزه کند

 توجه کرد.
، بـرخـی از ١٣٠۶در دّومین کنگرٔه حزب کمونیست ایران در سـال 

منع کار شـبـانـه »اجتماعی زنان مثل -های صنفی و اقتصادی خواست
مرخصی با مواجب برای زنان آبستـن »و  «برای ِنسوان [زنان] و اطفال

مـنـع کـار بـرای »و  «در مّدت چهار هفته پیش و پس از وضع حـمـل
در برنامٔه مبارزاتی حـزب قـرار گـرفـت.  «سال ١۴تر از  اطفال کوچک

، کـتـاب اسـنـاد ١٠٧، ص «پروگرام عملیات حزب کمونیست ایران»)
 تاریخی جنبش کارگری، سوسیال دموکراسی و کمونیستی ایران)

هـای گـونـاگـون  عالوه، حزب کمونیست با تشکیل دادن انجمـن به
های مترقی در بیداری جامعه و مبارزه با جهـل  فرهنگی و انتشار نشریه

هـا، انـجـمـن  و خرافات نقش مهمی ایفا کرد. یکی از ایـن جـمـعـیـت
کـرد. اردشـیـر  در رشت فعالیـت مـی ١٣٠۵بود که تا سال  «فرهنگ»

عضو منتخب به دستگاه رهبری مجمع فـرهـنـگ، مـعـلـم »آوانسیان 
مدرسٔه اکابر [بزرگساالن]، عضو جمعیت اکتـورال [گـروه نـمـایـش] 
مجمع و از مؤسسین مدرسٔه دهقان در قریٔه ویشکا و مأمور تبلیغات در 

 نویسد: در خاطراتش  می «دهات
یکی از خدمات مجمع فرهنگ مبارزه علیه خرافات و موهومات بود »

 از طریق

 عکس: روشنک نوعدوست و مدرسه  سعادت نسوان در رشت



 جمعیت نسوان وطنخواه
) جـمـعـیـت ١٣٠١(یا به قولی در سال  ١٢٩٨در تهران نیز در سال  

گذاری شد. شعار این جمعیت فعالیـت در راه  بنیان «نسوان وطنخواه»
خصوص رفع حجاب بود. هستٔه اصـلـی  آزادی میهن و حقوق زنان و به

ها و بـانـوان  ها و دبیرستان ای از مدیران و آموزگاران دبستان آن را عده
دادند. پوشیدن لباس وطنی و ترک اشیاء تجّملـی  روشنفکر تشکیل می

برای زنان از شعارهایی بود که در مرامنامٔه این جمعیت به قصد نـفـوذ 
 دادن افکار سیاسی و ملی در نهضت زنان قید شده بود.

نـوشـتـٔه  «جمعیت نسـوان وطـنـخـواه ایـران»آن طور که در کتاب 
محمدحسین خسرو پناه آمده است، چند ماه پـس از تشـکـیـل ایـن 

ماّده تدوین شد. نویسندٔه کتاب  ٣۴جمعیت، برنامٔه آن در چهار فصل و 
هـای  درخـواسـت-١ها و مطالبات این برنامه را به دو بـخـش:  هدف

زنان اقشار محروم تقسیم کرده است . او بر این باور است -٢عمومی و 
های عمومی که شامل حال زنان همـٔه اقشـار جـامـعـه  که درخواست

شد (مانند ترویج معارف، تهذیب اخالق و حـفـظ حـقـوق نسـوان،   می
گرایانه و مبارزه با جهالت کلیٔه نسوان) و بـخـش  تزریق احساسات ملی

هایی  دیگر این برنامه که به زنان اقشار محروم اختصاص داشت، هدف
خـانـه را  مانند تأسیس دارالصنایع، باغچٔه کودکان، شیرخوارگاه، و یتیم

گزارشی از تجددطلبی گروهـی  -مطرح کرده است. (از سایت بیدارزنی
 از زنان ایرانی)

ارگان رسمی جمعیت نسوان وطنخواه بود.  «نسوان وطنخواه»نشریٔه 
این نشریه توسط محترم اسکندری  و به صـاحـب امـتـیـازی مـلـوک 

) ١٣٠۵تـا بـهـمـن  ١٣٠٢اسکندری در یازده شماره و در سه سال (از 
ژه شخص محترم اسـکـنـدری کـه در  وی منتشر شد. این جمعیت، و به

های خود علیه حجاب و در حمایت از تحصیل زنـان سـخـن  سخنرانی
هـای بسـیـاری  گفت، از سوی برخی از رهبران مذهبی مورد حملـه می

قرار داشت، به طوری که حّتٰی یک بار خانٔه محترم اسکندری غارت و 
 به آتش کشیده شد.

 ویژه نامٔه یکصد سالگی  ١٣٩٩تیر  ١۶دوشنبه    ١۶ 

 ١٧ادامه  در صفحه 

(کتاب اسناد تاریخی جنبش کارگری، سوسیال دموکـراسـی و  «گردید.
 )١١٨کمونیستی ایران، جلد اّول، ص 

هـای  در کنار حزب کمونیست ایران و تحت تأثیر آن حزب، جمعیـت  
های منسجم، کار خود را در  مترقی زنان نیز با داشتن اساسنامه و برنامه

ویژه در راه مبارزه برای حـق سـوادآمـوزی و آمـوزش و  حوزٔه زنان و به
بهداشت، مبارزه با فقر فرهنگی و اجتماعی و آشنا کردن زنان با مسائل 

های گوناگـون بـه پـیـش  روز در قالب نمایش یا سخنرانی و نشر مجله
های روحانیون و  ماندٔه آن روز ایران و مخالفت بردند. در شرایط عقب می

ستیز، این کار آسانی نبود. زنان در ایراِن آن روز برای اّولـیـن  ارتجاع زن
 شدند. بار با سرکوب مرتب و مکرر، شکنجه، و زندان آشنا می

 
 جمعیت پیک سعادت نسوان

ای  در رشت بـا اسـاسـنـامـه و بـرنـامـه ١٣٠٠این جمعیت در سال 
مشخص که به دست آوردن حقوق مدنی و اجتماعی زنان و اصالحـات 

هـا  گذاران این جمعیت خانم اساسی در رأس آن بود، تشکیل شد. بنیان
جمیله صدیقی، سکینه شبرنگ، روشـنـک نـوعـدوسـت، و اورانـوس 
پاریاب بودند. عدٔه زیادی از زنان و دختران روشنفکر گـیـالن در ایـن 

های َاکابر (بـزرگسـاالن)،  جمعیت فعالیت داشتند که با تأسیس کالس
، «پیک سـعـادت نسـوان»خانه، چاپ مجلٔه  دبستان، کتابخانه و قرائت

ها و دادن نمایش، در روشنگری افکار عمومـی،  برگزار کردن سخنرانی
کرد. در سرمقالٔه نـخـسـتـیـن  ویژه زنان آن سامان، تالش فراوان می به

و با تـأثـیـر گـرفـتـن از  ١٣٠۶مهر  ١۵شمارٔه پیک سعادت نسوان که 
انقالب اکتبر در روسیه و رهایی زنان در کشور شوراها منتشر شد، آمـده 

 است:
روزی  بختی و هزار گونه عوامل تیره های سیاه در این هنگام که پرده»

سّد بزرگی در مقابل ترقیات ِنسوان گردیده، و در این زمـان کـه اصـول 
مانده اصالح و سر و صورت نـویـن  اجتماعی تمام ملل خاموش و عقب

گیرد، و باالخره در وقتی که ایران هم از خواب غفلـت خـود  به خود می
ت…  جنبش نموده

ّ
آور حیات و معارف نسوان  با این اوضاع اسفناک و رق

ایران ما هم به نوبٔه خویش سکوت را بیش از این جایز ندانستـه خـامـٔه 
روزی را  ناتوان به دست گرفتیم تا در حد امکان عوامل و وسایـل سـیـه

 «نشان داده، اصالحات اساسی آنها را خواستار شویم.
ای بـا عـنـوان  در مقاله «پیک سعادت نسوان»در شمارٔه سّوم مجلٔه 

به نابرابری اجتماعی زن و مرد پرداخته شده و نسبت دادن  «زن و مرد»
 «ای طـفـالنـه عقیده»ها به تفاوت جسمی زن و مرد  دلیل این نابرابری

خوانده شده است. در شمارٔه چهارم مجله، شعر بلندی چاپ شده اسـت 
با امضای مستعار  م.  «روی در عاقبت صیغه»با عنوان  «صیغه»در نقد 

شـد. دربـارٔه زنـان  شیدوش. این مجله هر دو ماه یک بار منتـشـر مـی
این مجـلـه »خوانیم:  چنین می  همکار مجله، در نخستین شمارٔه مجله

پـرور گـیـالن  های حساس و معـارف به قلم و آثار فکری جمعی از خانم
مـقـامـی، سـرور  فخر ُعظمٰی َارغون، اشـرف قـائـم «اداره خواهد شد.

(َمهکامه) ُمحّصص، جمیله صدیقـی، و شـوکـت روسـتـا در شـمـار 
 «پـیـک سـعـادت نسـوان»همکاران و اعضای هیئت تحریریٔه مجلٔه 

 بودند.
نشر و توزیع این مجله منحصر به گیالن نبود و در سـراسـر کشـور 

هـا جـمـیـلـه  شد. بعدها دو نفر از اعضای این جمعیت، خانـم توزیع می
صدیقی و شوکت روستا، توسط حکومت دیکتاتوری رضاشاه بـه چـهـار 

 سال حبس در زندان زنان تهران محکوم شدند.
 
 

 ادامۀ حزب کمونیست ایران و جنبش بیداری 



ای (درخواست) بـه  های مهم این جمعیت ارائٔه عریضه از جملٔه اقدام
مجلس شورای ملی بود که در آن زنان خواستار آن شـده  بـودنـد کـه 

سـالـگـی  ١۶صنایع نساجی کشور تقویت و نیز ازدواج دختران تا قبل از 
ممنوع، و معاینٔه زن و مرد از نظر سالمتی قبل از ازدواج نـیـز اجـبـاری 

تأثیر نبود. این  شود. این عریضه در قانونی که بعدها به تصویب رسید، بی
اّولین بار بود که فعاالن زن خواستار اصالح برخی از قـوانـیـن تـوسـط 

 شدند. نمایندگان مجلس می
تـوان آن را  یکی دیگر از کارزارهای جمعیت نسوان وطنخواه  که مـی

نخستین حرکت اعتراضی فمینیستی نام نهاد، تجمـع فـعـاالن زن در 
در اسـفـنـد  «َمکر زنان»میدان توپخانٔه تهران و سوزاندن جزؤه فکاهی 

بود. صدای این اقدام شجاعانٔه آنان در سراسر پایتخت پیچید، با  ١٣٠١
های رسمی آن را بازتاب نداده بودند. در نتیجٔه این کـارزار،  اینکه روزنامه

قاطعانه به دفـاع از  «نظمیه»شماری از فعاالن زن بازداشت شدند و در 
 عمل خود برخاستند.

ای به اسـم َمـکـر زنـان  جزوه»نویسد:  خانم منگنه در خاطراتش می
فروش تعداد زیـادی   های روزنامه چاپ و منتشر شده بود که هر روز بچه

زدنـد: کـتـاب َمـکـر   دست گرفته و با صدای رسا فریاد می  از آنها را به
مدیرٔه نسوان وطـنـخـواه در جـلـسـه  زنان، َمکر زنان، َمکر زنان. هیئت

ها و این کتاب یا جزوه یا هر چه هست  فروش  مذاکره کرد که این روزنامه
زنـد] و  برای زنان توهیِن محض [است]، به حیثیت زنان لطـمـه [مـی

اهانت است. بنابراین تصمیم گرفته شد که در روز مـعـّیـن، سـاعـت ده 
هـای جـمـعـیـت نسـوان  ای شاید هفت یا هشت نفر از خانم صبح عده

ها که در  وطنخواه در میدان سپه جمع شویم... (پس از آتش زدن جزوه
جـمـعـی  بود) چند نفر آژان  دور ما جمع شدند و ما را دسته ١٣٠١اسفند 

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 

دار از نام و نشان، از منظور و مـقـصـود و صـورت و  های دامنه پرسش
کننده بـه افسـران  های محکم و قانع محّرک گرفت [پرسیدند] و جواب

 «اداره نظمیه شهربانی دادیم.
در  «کنگرٔه ِنسوان شـرق»های تأثیرگذار آنها، برگزاری  از دیگر فعالیت

 در تهران بود. 1311سال 
ها و سنگ انـدازی هـا بـه  این تشکل مترقی توانست با تمام دشواری

سال به فعالیت خـود ادامـه دهـد و ایـن بـرای حـکـومـت  ١٢مّدت 
دیکتاتوری رضاشاه که سرکوب نیروهای مترقی را در دسـتـور کـارش 

نـظـر و  ها از یک طـرف و اخـتـالف داشت، قابل تحمل نبود. سرکوب
های رضاشاه سبب شد که عالوه بـر  ها در ارتباط با سیاست چنددستگی

تـری در  سوادآموزی، برخی از این زنان خواهان فعالیت بیشتر و گسترده
 حوزٔه زنان شوند.

 
 جمعیت بیداری زنان

جمعیت بیداری زنان که گروهی جدا شده از جمعـیـت  ١٣٠۵در سال 
نسوان وطنخواه بود، تشکیل شد. عبدالصمد کامبخش  در ایـن بـاره 

ای از زنان جوان در جـمـعـیـت نسـوان  عده١٣٠۵در سال »نویسد:  می
وطنخواه که خواهان فعالیت ُپرشورتری بودند از آن کنار رفته و جمعیتی 

را تشکیل دادند. این جمعیت دست بـه فـعـالـیـت  «بیداری زنان»به نام 
سوادی و هیئـت  خانه، چند کالس َاکابر و رفع بی وسیع زد. دارای قرائت

های این جمعیت موجب گرایش  اکتورال [بازیگران نمایش] بود. نمایش
ی زیادی از زنـان جـوان [بـه ایـن جـمـعـیـت] شـد. یـکـی از  عده

هایی که توسط این جمعیت به معرض نمایش گـذاشـتـه شـد  نمایشنامه
نفر به تماشای آن آمده بودند. این  ۶٠٠بود که در حدود  «دختر قربانی»

مارس داده شد و در آنجا ناطقینی تـاریـخ و اهـمـیـت  ٨نمایش در روز 
المللی این روز را متذکر شدند و از  بین

 ویژه نامٔه یکصد سالگی  ١٣٩٩تیر  ١۶دوشنبه    ١٧ 

بود، پس از  «جهان زنان»فخر آفاق پارسا نیز که قبًال سردبیر نشریٔه 
خـاطـر نـوشـتـن از  اش در شمارٔه پنجم بـه نشریه ١٣٠٠آنکه در سال 

جمعـیـت نسـوان »حقوق زنان توقیف و خودش به اراک تبعید شد، به 
پیوسته بود. درآمد جمعیت بر اساس دریافت حق عضـویـت  «وطنخواه

هایی که برخی از پژوهشگران و از جـمـلـه  از اعضا بود. طبق پژوهش
نخستین رئیس جمعیت، محترم اسکندری »اند،  فعاالن زن انجام داده

رئیس ملوک اسکنـدری (کـه   و پس از مرگ او، مستوره افشار بود؛ نایب
صاحب امتیاز مجلٔه نسوان وطنخواه نـیـز بـود)، مـنـشـی اول و از 
نویسندگان باقدرت مجله نورالهدی منگنه، معلم کالس اکابـر نصـرت 
مشیری، منشی دّوم خانم شریفی، بازرس عباسه پایور، بازرس مـلـکـه 

زاده، دیگر اعضای هیئت مدیره: صفیه اسـکـنـدری، طـوبـٰی  ابوالفتح
نوری، فخرُعـظـمـٰی َارغـون،  الملوک خواجه الملوک و نظم بقائی، عفت

الـمـلـوک،  هایده مقبل، توران افشار، اخترالسلطـنـه سـیـادت، آصـف
دفتر حسـابـرسـی سـال …  الزمان آصف و اخترالسلطنه فروهر، عشرت

عضو داشته  ٧۴دهد که جمعیت در این زمان  جمعیت نشان می ١٣٠۵
تومانی خود را به طور کامل پرداخت  ٣٠٢است که [کل] حق عضویت 

نـگـاهـی بـه جـمـعـیـت نسـوان »(فرزانه ابراهیـم زاده،  «اند... کرده
 («وطنخواه

نویسد: نورالهدی مـنـگـنـه یـکـی از  خواه نیز می خانم مریم حسین
جلـسـات »اعضای این جمعیت در کتاب خاطرات خود نوشته است که 

شـد   مدیرٔه جمعیت نسوان وطنخواه هر هفته یک روز تشکیل می هیئت
و این جلسات سّیار بود؛ هر هفته منزل یکی از بانوان. یک روز هـفـتـه 

ناگهان صـدای در زدن …  الزمان شجاعی بودیم که منزل خانم بدیع
هـای  ها رسید. مستخدمه آمد و گفت جمعـی از الت شدیدی به گوش

خیابان اسماعیل بزاز در جلوی درب حیاط با چوب و سنـگ اجـتـمـاع 
ها را دارند، که با چوب  اند، و از قرار معلوم انتظار بیرون رفتن خانم کرده

و سنگ بر سرشان بتازند. چون که آن خانه درب دیگری نیز داشت، ما 
(از  «یکی بعد از دیـگـری از آن درب سـمـت کـوچـه گـریـخـتـیـم.

گذاران جنبش زنان درایران، سـایـت  خواه، پایه های مشروطه فمینیست
 )٢٧/١١/٩۶آسو، 
ها ی متعدد جمعیت، اذیت و آزار فعاالن زن نـیـز  زمان با فعالیت هم

ویژه ارتجاع مذهبی قرار داشت. بـه عـنـوان  در دستور کار ارتجاع و به
مثال، برای تأمین بودجٔه سوادآموزی زنان، قرار شد که نمـایشـی اجـرا 

مادام وارتو تریان که نخستین بازیگر زن ایـرانـی نـیـز هسـت، »شود: 
کرد. ایـن نـخـسـتـیـن  کارگردان نمایش بود و نقش اصلی را بازی می

آدم و »نمایش زنانه بود که بر اساس متنی از میرزاده عشقی بـه نـام 
سازی و بوفه را هـم خـوِد  رفت. هزینٔه دکور و آماده به صحنه می «حوا

های دعوت را فرستاد. این نمـایـش  منگنه شخصًا پرداخت کرد و کارت
در پردٔه اّول بدون هیچ مشکلی برگزار شد. اما هنوز پـردٔه دّوم شـروع 

خواهـنـد وارد  ها پشت دِر خانه آمدند و می نشده بود که خبر رسید آژان
مدیرٔه نسوان وطنخواه راه به جایـی نـبـرد و آن  شوند. پافشاری هیئت

ها ایستـاد و  تنه در مقابل آژان ها وارد شدند. محترم اسکندری یک آژان
مـدیـره بـه  دهد زنان را ببرند. اما در نهایت هـیـئـت گفت که اجازه نمی

مـدیـرٔه 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 

نگاهی به جـمـعـیـت »زاده،  نسوان وطنخواه فراهم شد. (فرزانه ابراهیم
 («نسوان وطنخواه
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کشی نشـد، نـمـودار  آمد یا حتی در تهران آب لوله عمومی به عمل نمی
 «روشن این گمراهی است.

کشف حجاب، آن هم به شیؤه تحمیل حجاب جمهوری اسـالمـی، 
یعنی چادرَبرداری به صورت خشن و اجباری در جامعٔه سّنـتـی آن روز 
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.
زنان پـس از بـرقـراری »نویسد:  ایراندخت ابراهیمی در این مورد می

خشن کشف اجباری حجاب، به ادارات و مؤسسات و کارخانـجـات راه 
هـا بـه عـنـوان  های شـهـرسـتـان یافتند و در کارهای تولیدی کارخانه

ُمزد از وجود آنها شروع به استفاده شد. در ایـن مـوقـع،  کارگران ارزان
کـارخـانـٔه پـنـبـه  ٢۵مؤسسٔه بافندگـی، در  ۶٩طبق آمار موجود، در 

بافی ایران، اکثریت کارگـران را  کارخانٔه پارچه ٣٠کنی دولتی، و در  پاک
هـا و  دادند. قبل از جنگ جهـانـی دّوم در کـارخـانـه زنان تشکیل می

رسید. در کارخانجات   درصد م٢۵مؤسسات ایران میزان کارگران زن به 
کـردنـد. در  ساله کـار مـی ١٢تا  ٧درصد زنان و دختران ٨٠بافی  قالی

هـزار و ٢٨صد نفر کـارگـر،  هزار و هشت۵١١بافی از  کارخانجات قالی
 ١٢تـا  ۶صد نفر کارگر زن بود. در مؤسسات صنعتی، کارگـران  هشت
دادنـد. ولـی دسـتـمـزد زنـان و  درصد کارگران را تشکیل می٢۵ساله 

(ایـرانـدخـت  «کودکان در مقابل کار مساوی با مردان، از آنها کمتر بود.
 سال مبارزٔه زنان علیه خرافات مذهبی) ٨۵ابراهیمی، 

های قانونی زنان کارگر و سایر مطالبات حقوقی حـوزٔه  بعدها خواست
های مترقی زنان پیگیر آن بـودنـد، در دسـتـور کـار  زنان که جمعیت

قرار گرفت که با سقوط دیکتاتوری  «تشکیالت دموکراتیک زنان ایران»
گـذاری  بنیان ١٣٢١رضاشاه و ایجاد فضای باز نسبی در کشور در سال 

شد. دیری نپایید که محمدرضاشـاه نـیـز بـا سـرکـوب کـردن هـمـٔه 
های زنان، راه پدر دیکتاتـورش را  های مترقی، از جمله سازمان سازمان

های مستقل و واقـعـی  در پیش گرفت. به دستور او و در غیاب سازمان
این بار به  «سازمان زنان ایران»ساخته به نام  زنان، بار دیگر تشکلی شاه

ریاست اشرف پهلوی تشکیل شد تا مبارزٔه زنان را زیر مدیریت و کنـتـرل 
خود و رژیم شاهنشاهی در آورد. حکومت استبدادی پهلوی دّوم پس از 

ها مبارزٔه پیگیرانٔه زنان، سرانجام  و در نتیجٔه سال ٣٢مرداد  ٢٨کودتای 
مجبور شد حق رأی زنان را به رسمیت بشناسد و به برخی تغـیـیـرهـای 

 کوچک نیز در قانون مدنی ایران  تن در دهد.
 

 سخن پایانی 
دهـد کـه آنـان هـرگـز  تاریخ ُپرافتخار مبارزات زنان ایران نشان مـی

اند و جنبش بـیـداری و  عدالتی نبوده پذیرندگان خاموِش نابرابری و بی
خواهانٔه زنان ایران راهی ُپرافتخار و ُپر از فراز و نشـیـب را طـی  برابری

خود شکل گرفت و خصـلـت  کرده است. این جنبش، که در آغاز خودبه
ضداستعماری داشت، بعـدهـا تـحـت 

 ویژه نامٔه یکصد سالگی  ١٣٩٩تیر  ١۶دوشنبه    ١٨ 

پـس از  ١٣٠٨طرف حّضار ُحسن استقبال شد. این جمعیت در سـال 
(عـبـدالصـمـد  «ها دامنه گرفت منحـل گشـت. آنکه تعقیب کمونیست

 («نظری به جنبش کارگری و کمونیستی در ایران»کامبخش، 
مجمع انقالبی نسوان عنوان تشکلی است که توسط زندخت شیرازی 

در شهر شیراز تأسیس شد. ایـن  ١٣٠۶شاعر مشهور دموکرات در سال 
تشکل با جسارت هر چه بیشتر علیه حجاب زنـان، و در راه آزادی و 

ای  کرد. این دوشیزٔه شاعر مجلـه برابری حقوق بانوان تبلیغ و مبارزه می
کرد که متأسفانه بیش از هفت شماره  منتشر می «دختران ایران»به نام 

 از آن انتشار نیافت.
در اصفهان نیز جمعیت اتحادیٔه صنفی زنان تشکیل شد. بعـدهـا در 

رشت به نام بیداری نسوان  «پیک سعادت نسوان»تهران جمعیتی نظیر 
تشکیل گردید. در همین اّیام در قزوین نیز جمعیت دیگری با هـمـیـن 

ای از بانوان روشنفکر قـزویـن  مرام به نام انجمن نسوان متشکل از عده
 تأسیس یافت.

ادامه داشت. در ایـن سـال بـه  ١٣١٢ها تا سال  فعالیت این انجمن
ها منحل شد و اجازٔه فعالیت از  دستور رضاشاه پهلوی همٔه این انجمن

آنها سلب گردید. دیگر تقریبًا هیچ انجمن مستقلی در ایران که بـتـوانـد 
برای زنان فعالیت کند وجود نداشت. جمیله صدیقی و شوکت روستا بـه 

بـازداشـت  «تبلیغ مسلک اشـتـراکـی»و  «تشکیل فرقٔه اشتراکی»اتهام 
شدند و به زندان افتادند، هر چند که عمل منتسب به آنها مـربـوط بـه 

 )٢بود.( ١٣١٠قبل از وضع و انتشار قانون سیاه خرداد
های سلـطـنـت  زمان با تحکیم پایه رضاشاه پهلوی هم١٣١۴در سال 

فرمـوده را بـه ریـاسـت  حکومت «کانون بانوان ایران»استبدادی خود 
افتخاری دخترش شمس پهلوی تأسیس کرد. در عین حال، او با انجام 

های سطحی تالش کرد تا خود را ناجی حقوق زنان قلمداد  برخی اقدام
های مستقل زنان را منحل  کند. رژیمی که همٔه نشریات زنان و انجمن

گاهی و مشارکت زنان را به صفـر رسـانـده بـود و  کرده و امکان رشد آ
داد، در عیـن  ترین تغییر قانونی به سود حقوق زنان را اجازه نمی کوچک

 «کـانـون بـانـوان»حال اّدعای طرفداری از زنان را داشت. فعـالـیـت 
داری،  فرموده به طور عمده پیرامـون مسـائـلـی هـمـچـون خـانـه شاه
 داری، و امور آشپزی برای زنان بود. بچه

دربـارٔه پـدرش  «مأموریت برای وطـنـم»محمدرضا پهلوی در کتاب 
داری  داری و بـچـه وظیفٔه اصلی زن خانـه»نویسد که او معتقد بود  می
فقط قدمی برای آزادی زنان بر  نه «ناجی آزادی زنان ایران»این  .«است

شّدت مردساالرانٔه ایران در اوج سلطنت او  نداشت بلکه قانون مدنی به
وپای زنـان و  به تصویب  رسید که بازتاب دهندٔه زنجیر بردگی بر دست

ادامٔه روابط منسوخ قرون وسطایی بود. خوِد او طبـق هـمـان قـانـون 
 زمان سه زن داشت. مدنی هم

کشف حجاب یا تجددنمایی رضاشاه پس از مسافرت او به ترکـیـه در 
خصوص در میان زنان در جامعـٔه  سوادی، به حالی صورت گرفت که بی
 )٣کرد. ( آن روزی ایران، غوغا می

جـامـعـٔه ایـران در دوران »یاد احسان طبری در کـتـاب  رفیق زنده
سردمداران کشور از آغاز قرن نوزدهم تـا امـروز »نویسد:  می «رضاشاه

زنند و تمدن را با گـره کـراوات و  اصطالح کرنا را از سر گشادش می به
رقص تانگو و کارد و چنگال و دست دادن و شاپو بر سر داشتن و امثال 

گیرند. وادار کردن دهقان ایرانی که حتمًا کـاله نـمـدی  آن یکسان می
قواره تبدیل کند یا کشیدن چادر نمـاز از سـر  خود را به [کاله] کپِی بی

ها اقدام خشن از این نوع در دوران  های عمومی و ده پیرزنان در میدان
سوادی، تـریـاک، امـراض  رضاشاه، در حالی که یک مبارزٔه جدی با بی

 ادامۀ حزب کمونیست ایران و جنبش بیداری 

 ١٩ادامه  در صفحه 



 ویژه نامٔه یکصد سالگی  ١٣٩٩تیر  ١۶دوشنبه    ١٩ 

 ادامۀ حزب کمونیست ایران و جنبش بیداری 

و  -حزب تودٔه ایران -تأثیر حزب کمونیست ایران و ادامه دهندٔه راه آن
تـدریـج از هـر  ویژه تشکیالت دموکراتیک زنان ایران، تا کـنـون بـه به

دهی مبارزٔه خود استفاده کرده و پیگیرانـه بـرای  فرصتی برای سازمان
های انسانی و ابتدایی خود به مـبـارزه بـرخـاسـتـه  دستیابی به خواست

های پیشرو و مترقـی زنـان  است. بر این اساس، تالش و پیکار انجمن
گاهی مانده و مبارزه در راه  شّدت سّنتی و عقب رسانی به جامعٔه به برای آ

تحقق حقوق بنیادی انسانی مانند حق تحصـیـل و حـق رأی، و در 
مانده و تحقق پیشرفت اجتـمـاعـی  دگرگون کردن سیمای جامعٔه واپس

 تأثیری ژرف داشته است.
حزب کمونیست ایران، حزب طبقٔه کارگر نوپای ایران، تأثیر بسـزایـی 

های مـتـرقـی  ها و حمایت از خواست گیری و رشد این انجمن در شکل
آنان داشت. حزب کمونیست ایران نخستین تشکل سیاسی حزبی بـود 

های زنان را در برنامٔه خود گنجاند. بـعـدهـا حـزب  که برخی از خواست
طلبانٔه  تودٔه ایران، ادامه دهندٔه راه حزب کمونیست ایران، از مبارزٔه حق

زنان ایران پشتیبانی و بخشی از برنامه و نیروی خود را به طور خاص به 
مبارزٔه و حقوق زنان اختصاص داد. مبارزٔه تشکیالت دموکراتیک زنـان 

های دموکراتیک زنـان ایـران، در  ایران برای حق رأی و دیگر خواست
های مترقی پیشـگـام نسـل پـیـشـیـن، یـکـی از  ادامٔه پیکار سازمان

های تاریخ مبارزاتی زنان ایران است. نـقـش ایـن  ترین صفحه درخشان
گاهی رسانـی بـه ایـجـاد  ویژه یاری رسانی به جامعه و به تشکیالت در آ

های صنفی سیاسی زنان مانند مادران صلح، شـورای مـادران،  تشکل
ای ارزنـده  جمعیت حمایِت کودک، اتحادیٔه زنان زحمتکش و... تجربـه

 برد. است که جامعٔه مدنی ایران امروزه نیز از آن سود می
رغـم هـمـٔه  زنان مبارز ایران امروز، مانند پیشگامان شجاع خود، بـه

ستیز والیت فقیـه بـرای مـهـار  های رژیم زن ها و همٔه تالش سرکوب
های مردمی با زندانی و شکنجه کردن کنشگران زن و فـعـاالن  جنبش

کارگری، دانشجویی، معلمان، بازنشستگان و...  همچنان در پـیـکـار 
سازی بنیادی مناسبات اجتماعی مـردسـاالرانـه در  خود برای دگرگون

کشور و دستیابی به عدالت اجتماعی و اقتصادی و رفـع تـبـعـیـض و 
نابرابری، پیگیرند. دیر نیست آن روزی که راه برای تحقق حقوق برحق 
زنان میهن ما و استقرار آزادی و عدالت اجتماعی گشوده شود. مـبـارزٔه 

های اجتماعی و نیروهـای مـدافـع  یافتٔه همٔه گردان مشترک و سازمان
آزادی، گامی است اساسی در راه پیشُبرد این امر مهم تاریخی. در ایـن 

توانند نقش و مسئولـیـت  اند که می روند، زنان میهن ما بارها ثابت کرده
 تاریخی خود را به شایستگی انجام دهند.

****** 
مارس، روز جهانی زن، در ایران اعـالم شـد:  ٨) در اّولین جشن ١( 

ایم تا برای نـخـسـتـیـن بـار در ایـران نـدای  ما هم امروز جمع شده»
 «طلبانٔه زنان ایران را در این روز به گوش جهانیان برسانیم. حق
که تبـلـیـغ و تـرویـج  ١٣١٠) اشاره است به تصویب قانون خرداد ٢)

را اقدام علیه امنیت کشور و مستوجب مجازات اعالم  «مرام اشتراکی»
 کرد. می
درصد از کل زنان ایران باسواد بـودنـد. در ٣فقط  ١٣٠۴) تا سال ٣( 

در صد زنـان در مـجـمـوع ٧٣در صد زنان روستایی و ٩٠نیز  ۵۴سال 
، سـال ١٢ای نداشتند (دنیا، شـمـارٔه  کشور از خواندن و نوشتن بهره

 )١٣۵۴، نقل از روزنامٔه کیهان، مهر ١٣۵۴

نامٔه کوتاه برخی  زندگی
از پیشگامان جنبش زنان 

 ایران

 محترم اسکندری 
 ١٣٠٣–١٢٧۴محترم اسکندری (

) از پیشگامان جنبش زنان ١٣٠۴یا 
در ایران بود. او سـازمـان دهـنـدٔه 
اصلی جمعیت ِنسوان وطـنـخـواه، 
نخستین رئیس آن، و هـمـچـنـیـن 

 «نسـوان وطـنـخـواه»ناشر نشریٔه 
 بود.

ای اشرافی در  محترم در خانواده
ــیــا آمــد. پــدرش  تــهــران بــه دن

مــیــرزا اســکــنــدری  مــحــمــدعــلــی
ـــی خـــان) از  (شـــاهـــزاده عـــل

خواهان و از مـؤسـسـان  مشروطه
انجمن آدمّیت بود. او ابتدا در خانه، نزد پدرش، درس آموخت و سپس 
برای ادامٔه دروس زبـان فـرانسـوی و ادبـیـات بـه مـکـتـب مـیـرزا 

محمدخان محققی، مدّرس معروف رفت. آنها پس از مدتی با هـم  علی
 ازدواج کردند.

محترم اسکندری که دچار آسیبی در ستون فقرات بود، مـدتـی بـه 
تدریس مشغول شد و مدتی ناظم یک مدرسٔه دخترانه بـود. او کـه از 
میزان دستاوردهای انقالب مشروطیت برای زنان ناراضی بود در سـال 

جمعـیـت نسـوان »به همراهی تعدادی از زنان پیشرو در تهران  ١٣٠١
 را تأسیس کرد. «وطنخواه

های انقالب مشروطیت و وقوع تغییرهای انقالبـی در  پس از تحّول
هـا و  جهان آن روز، مانند پیروزی انقالب اکـتـبـر در روسـیـه، حـزب

های خود در کشـور افـزودنـد.  دوست بر دامنٔه فعالیت نیروهای میهن
حزب کمونیست ایران (َسَلف حزب تودٔه ایران ) در ایـن شـرایـط بـه 

ای مانند بـرابـری  خواهانه جانبه پرداخت. مطالبات ترقی ای همه مبارزه
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 انقالب مشروطیت، مـحـتـرم هـمـراه بـا 

جمعیتـی بـه  ١٣٠١ای از زنان تجددطلب تماس گرفت و در سال  عده
که دارای گرایش سوسیالیسـتـی بـود،  «جمعیت نسوان وطنخواه»نام 

 پدید آورد.
گذاران و اعضای جمعیت نسوان وطنخواه ایران مانند  برخی از بنیان

محترم اسکندری، ملوک اسکندری، و مـهـرانـگـیـز اسـکـنـدری، بـه 
هایی تعلق داشتند که پدران، برادران، عموها، یا همسران آنهـا  خانواده

های کمونیستی متمایل بودند و پیشینٔه عضـویـت در حـزب  به اندیشه
عامیون و حزب کمونیست ایران داشتند. در بدو تأسـیـس -اجتماعیون

 ٢٠ادامه  در صفحه جمعیت نسوان وطنـخـواه، مـحـتـرم 



جمیله صدیقـی و شـوکـت 
روستا در حکومت رضـاشـاه 
به چهار سال زندان محکوم 

 شدند.
این جمعیت نشریٔه پـیـک 
سعادت نسوان را نیز منتشـر 

ــی ــک  م ــن ــه روش ــرد ک ک
نوعدوست صاحب امتیاز آن 
بود. پیک سـعـادت نسـوان 

گـرا در  نخستین نشریٔه چپ
ایران بود و از حقوق سیاسی 
و اجـتـمـاعــی زنـان دفــاع 

 کرد.  می
نقش جمعیت پیک سعادت نسوان در تاریخ مبارزات زنان میهن مـا 

هـا و  برجسته و ماندگار است. این انجمن نیز مانند سـایـر سـازمـان
نهادهای مردمی توسط دیکتاتوری رضاشاه مورد یورش قرار گرفت و 

 بسته شد. 
در دوران فعالیت جمعیت پیک سعادت نسوان، مـدرسـٔه سـعـادت 

هـای گـونـاگـون  اندوزی و آشنایی زنان با عرصـه نسوان محل دانش
 زندگی سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، و علمی بود.

اش مدرسـٔه سـعـادت  های آخر زندگی روشنک نوعدوست در سال
نسوان را به وزارت فرهنگ آن روز واگذار کرد، و وزارت فرهنـگ نـام 

 تغییر داد. «روشنک»این مدرسه را به 
های برجسته در میان زنان مـبـارز  روشنک نوعدوست یکی از چهره
اش بر روند پیشرفـت  های بی وقفه ایرانی است که تأثیر شگرف تالش

انـکـار اسـت. زمـانـی کـه  زنان و دختران گیالنی و ایرانی غیرقـابـل
کرد، حدود یـک  روشنک دّومین مدرسٔه دخترانٔه رشت را تأسیس می
 گذشت. دهه از تأسیس نخستین مدرسٔه دخترانٔه تهران می
گـرایـان اسـالمـی،  پس از انقالب بهمن و تحکیم موقعیت واپـس

هـای  متأسفانه نام روشنک را از روی مدرسه بـرداشـتـنـد. اعـتـراض
نگاری آنان  رسمی خویشان روشنک نوعدوست به این تغییر نام و نامه

 ای نداشت. با وزارت آموزش و پرورش فایده
از پایان زندگی روشنک نوعدوست اطالع زیادی در دست نیـسـت. 

های گوناگونی داشت و  در برخی منابع آمده است که روشنک بیماری
) برای معالجه به تهران آمد. خواهـرش ١٣٣۶(یا  ١٣٣٨در بهار سال 

ملوک و فرزندانش او را در این سفر همراهی کردند. متأسفانه بیماری 
سال عمر ُپربـار در راه ارتـقـای  ۵٩او درمان نشد و روشنک پس از 

گاهی زنان، در همان سال در بیمارستان درگذشت.  دانش و آ
مراسم بزرگداشت روشنک نوعدوست در تهران بـدون تشـریـفـات 

آموختگان دانشگاه تهران دربـارٔه  مذهبی و با سخنرانی یکی از دانش
آموخته که بعدها خود استاد دانشـگـاه شـد،  او برگزار شد. این دانش

ها پیش به رشت رفته بود تا زن بگیرد و  همان مرد جوانی بود که سال
 روشنک او را تشویق کرده بود که به تحصیالت عالی بپردازد.

مجلس ترحیم روشنک نوعدوست در مسجـدی در شـهـر رشـت 
برگزار شد. نکتٔه جالب اینکه چون روشنک در شهر رشت به عـنـوان 

خـواسـتـنـد  معروف بود، روحانیون شهر مـی -ای توده -یک فرد چپی
مراسم ترحیم او را بایکوت کنند. اما فرهنگیـان شـهـر از ایـن امـر 
عصبانی شدند و به روحانیون فشار آوردند و از آنـهـا خـواسـتـنـد کـه 

ترین روحانی شهر را برای صحبت کردن در رثـای روشـنـک  برجسته
نوعدوست به مسجـد بـفـرسـتـنـد. 
عامِل دیگِر تنش میان فرهنگیان و 

ویژه نامٔه یکصد   ١٣٩٩تیر  ١۶دوشنبه    ٢٠ 

 ٢١ادامه  در صفحه 

 ادامۀ زندگی نامه کوتاه 

اسکندری توسط دیگر اعضا به ریاست جمعیت برگزیـده شـد. اعضـای 
رئیسٔه این جمعیت عبارت بودند از نورالهدی منگنه، فـخـر آفـاق  هیئت

 پارسا، فخر ُعظمٰی ارغون، عادل، مستوره افشار، و صفیه اسکندری.
اهداف جمعیت نسوان وطنخواه ایران تحصیل دخـتـران، گسـتـرش 

های َاکـابـر)، حـمـایـت از  صنایع مّلی، تحصیل زنان بزرگسال (کالس
سرپرست، تأسیس بیمارستان برای زنان فـقـیـر، بـه دسـت  دختران بی

آوردن حقوق زنان، و رفع حجاب و ترویج کاالهای ایـرانـی بـود (بـرای 
بـود).  «پوشیدن لبـاس وطـنـی»مثال، یکی از شعارهای این جمعیت، 

نشریٔه نسوان وطنخواه نیز با مطالب روشنگری دربـارٔه حـقـوق زنـان، 
خطرهای ازدواج زودهنگام دختران، ضرورت تحصیل زنان، اصـالحـات 

دهـنـدٔه  شد. محترم اسکنـدری سـازمـان اجتماعی، و ادبیات منتشر می
هـایـی در  اصلی جمعیت و نخستین رئیس آن بود. او بارها سـخـنـرانـی

هـای اعضـای  حمایت از تحصیل زنان و علیه حجاب کرد و راهپیمایـی
 ریزی کرد. جمعیت را برنامه

در  ١٣١١این جمعیت میزبان دّومین کنگرٔه نسوان شرق در آذر سال 
ایران بود. این کنگره با شرکت نمایندگان زنان از کشـورهـای تـرکـیـه، 

در تهران بـرگـزار …  سوریه، لبنان، یونان، مصر، ژاپن، چین، استرالیا و
شد. هدف اصلی آن تأکید بر تساوی حقوق زن و مـرد در آمـوزش و 

هایـی  اشتغال و دستمزد، و تأمین حقوق تضییق شدٔه زنان بود. قطعنامه
های بـود: حـق رأی زنـان،  که در این کنگره تصویب شد در این زمینه

آموزش اجباری برای دختران و پسران، حقوق برابر برای کار برابر، لـغـو 
 تعدد زوجات، رفع حجاب، و آموزش زنان بزرگسال.

دوسـتـان  و سرکـوب مـیـهـن ١٣١٠پس از تصوب قانون سیاه خرداد 
ایران توسط رضاشاه و تحکیم سلطٔه دیکتاتوری دربار پهلوی بر جامعـه، 
جمعیت نسوان وطنخواه آخرین انجمن زنان بود که در دورٔه سـرکـوب 

 بسته شد. ١٣١٢نشریات و احزاب کشور به دست رضاشاه، در سال 
 سالگی در تهران درگذشت. ٢٩محترم اسکندری در 

 ١٣٩٢مرداد  ٢منبع: تارنمای صدای مردم، 
 

روشنک نوعدوست، چهرٔه برجستٔه نخستین نسل مبارزان 
 جنبش زنان

در رشـت بـه دنـیـا آمـد. پـدرش  ١٢٧٧روشنک نوعدوست در سال 
پزشکی روشنفکر بود. او در کودکی ابتدا نزد پدر درس خواند و سـپـس 

 ٣ای با  مدرسه ١٢٩٧های عربی و فرانسوی را آموخت. روشنک در  زبان
کالس برای زنان و دختران در رشت تأسیس کـرد. ایـن اقـدام در آن 

 سابقه و بسیار مترقی بود.  روزگار کم
خـواه و  روشنک نوعدوست مانند بسیاری از مـردان و زنـان آزادی

های انقالب مشروطـیـت راه مـبـارزه بـرای  دوست پس از تحّول میهن
 رهایی و سربلندی میهن و عدالت اجتماعی را برگزید. 

تأثیر  -تأسیس و فعالیت حزب کمونیست ایران، َسَلف حزب تودٔه ایران
های درونی جامعٔه آن روز ایران داشت. بعد از بـرگـزاری  ژرفی در تحّول

)، روشنـک ١٢٩٩نخستین کنگرٔه حزب کمونیست ایران در بندر انزلی (
را  «جمعیت پیک سـعـادت نسـوان»نوعدوست و تعدادی از زنان رشت 

برای پیگیری حقوق سیاسی و اجتماعی زنان تأسیس کردند و به ایـجـاد 
دوزی، کتابخـانـه، و   های صنایع دستی و دست مدرسٔه دخترانه، کالس

 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 
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پذیرفتند که فرهنگیان با کفش وارد  روحانیون این بود که روحانیون نمی
گفتند ما در مسجد میز و صندلی نداریم و همه روی  مسجد شوند و می

نشینند. ولی باالخره داخل مسجد را صندلی چیدند و یکـی از  فرش می
 بهترین واعظان شهر رشت در این مراسم صحبت کرد.

 بابویه تهران است. آرامگاه روشنک نوعدوست در ابن
 ٢٠١۴دسامبر   ٢٢تارنمای صدای مردم،   منبع:

 
زنُدخـت شـیـرازی، 

ــه ــام ــار و از  روزن ــگ ن
پیشگـامـان جـنـبـش 

 زنان
ــددخــت)  ــُدخــت (زن زن

نـگـار،  شیـرازی، روزنـامـه
شــاعــر، نــویســنــده، و از 
پیشگامان جنبش زنان در 

در  ١٢٨٨ایران، در سال 
ای مرّفه در شـیـراز  خانواده

متـولـد شـد. او کـه نـام 
اش فخرالملوک بود، دورۀ ابتدایی را در مدرسۀ تـربـیـت شـیـراز  اصلی

صورت خصوصی، تحصیالتش را پـی  و به  گذراند و بعد از آن در منزل 
همراه مادر و برادرانش به تهران رفـت و در  به ١٣٠٩گرفت. او در سال 

دبیرستان ناموس تحصیالتش را ادامه داد. وی پس از یک سال دوباره 
به شیراز بازگشت و همچنان به خواندن و نوشتن و فعالیت در زمـیـنـۀ 

گاهی دادن به  زنان و مبارزه در راه تساوی حقوق آنان ادامـه   آموزش و آ
 داد.

را  «مجمع انقالبی نسـوان»در هجده سالگی  ١٣٠۶زنُدخت در سال 
گاهی رسانی به زنان و دستیابی بـه  در شیراز تأسیس کرد که اهداف آن آ

حقوق زنان و رفع حجاب تعریف شده بود. زندخت تحـت فشـار دولـت 
تـغـیـیـر داد، ولـی ایـن  «نهضت نسـوان»رضاشاه نام انجمنش را به 

 ماه غیرقانونی اعالم شد. ٩تشکیالت هم پس از 
را منتشر کـرد. هـدف  «دختران ایران»زندخت نشریۀ  ١٣١٠  در سال

آرزوی دخـتـران ایـران، »این نشریه در این جمله خالصه شده بـود: 
این نشریۀ مصّور اغلب اخبار فـمـیـنـیـسـتـی  .«بیداری زنان ایران است

ماه این نشـریـه  ٧کرد. پس از  کشورهای دنیا و مطالب ادبی منتشر می
ها و نقدهای زیادی مواجه شد. زندخت به تهران رفـت  توقیف و با حمله

و بدون امکانات ماّدی کافی انتشار نشـریـه را پـی گـرفـت. بـیـشـتـر 
هـایـش  کرد. او در مـقـالـه را خوِد او ترجمه و تألیف می  های مجله مقاله

کشـیـد. او  اقتصادی ناگـوار زنـان را بـه نـقـد مـی -شرایط اجتماعی
کـرد و  دانستند رد می هایی را که فرودستی زنان را بیولوژیکی می نظریه

ها و حقـوقشـان تشـویـق  داشتن در پیگیری خواست زنان را به جسارت 
آبـادی،  کرد. در آن نشریه نویسندگان دیگری همچون صدیقه دولت می

زاده، و دکـتـر  زاده ایرانشهر، رشید یاسمی، سعید نفیسی، جمـال کاظم
های خـوب  با چاپ مقاله «دختران ایران»نوشتند.  می هوشیار نیز مقاله 

ویژه در میان  ادبی و عرفانی و اجتماعی توانست مخاطبان بسیاری را به
زنان و دختران به خود جذب کند. سیروس رومی در فصـل نـخـسـت 

زندُدخت شیرازی در »نویسد:  می «دختران ایران»کتابش دربارۀ نشریۀ 
شـود  ساله مـوفـق مـی خورشیدی پس از تالشی سه ١٣٠٩اواخر سال 

را  «دختران ایـران»نام  مجوز انتشار نخستین نشریۀ مخصوص زنان به

که در عنوان این نشریه آمـده  گونه ها بگیرد. آن از وزارت معارف آن سال
ای است علمی، ادبی، اجتماعی و اخالقـی،  است، دختران ایران مجله

تومان، خـارجـه  ٣داخله »متر و با قیمت  سانتی١٣در  ٢٠صفحۀ  ۴٠در 
هـای زمـامـداری و  هرچند روزنامۀ دختران ایران در نـیـمـه .«تومان ۴

هـای  بـه ُکـنـدبـودن حـرکـت  سلطنت رضاشاه منتشر شد، اما با توجه
های متعدد، هنوز جامعه در فرهنگی  اجتماعی و حتٰی با وجود دگرگونی

تعطیلـی نشـریـۀ دخـتـران  «کشید. گرفته از دورۀ قاجار نفس می نشأت
ایران ضربۀ سنگینی به زنُدخت زد. او چند بار تالش کرد تا دوباره مجله 

 را انتشار دهد، ولی حتٰی به او قرار مالقات هم ندادند.
کرد. زندخت  های دخترانه نیز تدریس می او در همان زمان در مدرسه

مند بـود. شـعـرهـای او حـاکـی از  همچنین از استعداد شاعری بهره
ها و اشـعـار او  های فمینیستی در آن زمان در ایران بود. نوشته گرایش

 «المتیـن حبل»های آن دوره همچون روزنامۀ  همچنین در دیگر نشریه
در قاهره، و تعـدادی  «نمای  چهره»در بمبئی،  «ایران لیگ»در کلکته، 
 شد. منتشر می «عصر آزادی»و  «استخر»ویژه  های فارسی به از روزنامه

هـا و  دلیل انـتـقـادات شـدیـد و اهـانـت مّدت او به ناامیدی طوالنی
شد، در کنار مسائل جسـمـی و مـالـی، بـه  تهدیدهایی که علیه او می

سالگی انجامیـد. او ۴٣افسردگی او منجر شد و در نهایت به مرگ او در 
 در شیراز به خاک سپرده شد.

 یکی از اشعار فمینیستی زنُدخت:
 گونه پریشان تا چند؟ زن در این ُملک بدین

 بسته به زندان تا چند؟ وپا بسته و لب دست
 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 عّزت هر کس بود از علم و کمال
 تاج عّزت نبود بر سر نسوان تا چند؟
 روح بیمار بود در تن مردم تا کی؟

 جان تا چند؟ اندر این ُملک خدا را تِن بی
 زن که باشد گل ارزندۀ بستان وجود

 سان تا چند؟ وطنان خوار بدین در بِر هم
 هر کسی ُبرد برون گوهِر علم از این بحر
 ما زنانیم چنین غرقه ز توفان تا چند؟

 دیگران گوی هنر برده ز میدان تا کی؟
 ما بمانیم در این کلبۀ احزان تا چند؟

 مند آن که بود از زر و زور و منصب بهره
 نظری هیچ ندارد به فقیران تا چند؟

 منبع: پایگاه خبری تحلیلی آبان پرس
 
 

ــا،  ــارس ــاق پ ــر آف ــخ ف
نـگـار زن  نخستین روزنامـه

 تبعیدی ایران
فخر آفاق پارسا از اّولین زنـان 

نگار دوران مشروطیت، و  روزنامه
نگار در تاریخ  نخستین زن روزنامه

ایران است که تبعید را تـجـربـه 
کرد. او مادر نخستیـن وزیـر زن 

 ادامۀ زندگی نامه کوتاه 

 ٢٢ادامه  در صفحه 
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ایرانی، یعنی فرخ رو پارسا است که در دولت هـویـدا وزیـر 
 آموزش و پرورش بود.

در تهران متولد شد. در  1277فخر آفاق پارسا در سال 
خانٔه پدری معلم سرخانه داشت و زبـان هـای عـربـی و 

سـال  14فرانسوی را  جداگانه آموخت. هنگامی که فقط 
تأسیس شهـر تـهـران  های تازه داشت، در یکی از دبستان

در همان مدرسه بـا  1291شروع به تدریس کرد. در سال 
مادر شوهر آیندٔه خود، که مدیر مدرسه بود، آشنا شـد. در 

سالگی به خواستگاری پسر مدیر مدرسه جواب مثبـت  15
الدین پارسا، در آن زمان مدیر داخلـی  داد. همسرش، فرخ

بود. اندکی پس از ازدواج، فـخـر آفـاق  «ارشاد»روزنامٔه 
پارسا به همراه همسرش به مشهد رفـت و در آنـجـا در 

به تدریس ادامه داد. او همچنین  «فروغ»مدرسٔه دخترانه 
 «جهان زنان»زمان به همراه همسرش، مجلٔه  توانست هم

 را در مشهد منتشر کند.
اّولین شمارٔه مجلٔه جهان زنان به مدیریت فـخـر آفـاق 

صفحه به قطع کوچک در مـطـبـعـٔه ُسـربـی  24پارسا در 
چاپ و منتـشـر  ١٢٩٩بهمن  15طوس در شهر مشهد در 

 شد.
فخر آفاق پارسا در طلیعٔه مجلٔه جهان زنان بشارت داد 

العلم فـریضـه عـلـی  مجلٔه جهان زنان به مفاد "طلب»که 
کل ُمسلم و مسلمه" با مسلک مستقیم "تذکار لزوم تعلیـم 

اخالقی، تعلـیـمـی، »های  هایی در موضوع با مقاله «زنان"
داری، وضع سلوک اطفال [و] ُاناث با والـدیـن،  طرز خانه

معلم، خویشان، باالخره شوهر و اطفال بر وفق مـقـررات 
 انتشار خواهد یافت. «اسالمی، مکتبی باز

 بنفشه جمالی –منبع: تارنمای بیدار زنی 
 

رغون، اّولین سردبیر زن
َ
 فخر ُعظمٰی ا
فخر عظـمـٰی 
ــون، عضــو  ارغ
هیـئـت مـدیـرٔه 
جمعیت نسـوان 
وطنـخـواه و از 
نـــخـــســـتـــیـــن 

نـگـاران  روزنـامـه
زن در زمـــان 
خود بـود. ایـن 
بانوی پیـشـرو و 
ــه،  ــت ــخ ــی ــره ف
سردبیر روزنـامـٔه 
ــران،  ــدٔه ای ــن آی
شاعر، آمـوزگـار، 
مــدّرس زبــان 

فرانسوی، و فعال حقوق زنان بود و در تـأسـیـس چـنـد 
مدرسٔه دخترانه در ایران نیز نقشـی چشـمـگـیـر داشـت. 

 سیمین بهبهانی فرزند این بانوی فرهیخته است.
 

 ادامۀ زندگی نامه کوتاه 

 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 الیی الالیی

 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…

 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 الیق 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

 زنی را می شناسم
 سیمین بهبهانی
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ویژه در تبریز، تهران، و اصفـهـان  مارکسیستی، در شهرهای بزرگ ایران، به
 های مردم را بسیج و هدایت کنند. شکل گرفتند تا توده
های سوسیالیستی در جهان، برای نخسـتـیـن بـار در  دربارٔه رشد اندیشه

سـال  ١۴٠، یعنی ١٢۵٩، در اسفند ۴٠٢ای که روزنامٔه ایران، شمارٔه  مقاله
پیش، به نقل از روزنامه اختر چاپ استانبول به مناسبت نهـمـیـن سـالـگـرد 

، درج کـرد، از جـمـلـه آمـده بـود: ١٨٧١مـارس  ١٨کمون پـاریـس 
ها... روز به روز در ترویـج دادن مـقـاصـد خـودشـان تـرقـی  "سوسیالیست

شود که در جمـیـع اروپ [اروپـا]  نمایند... و اآلن قریِب بیست سال می می
اند... در اثنای ُمحاربٔه [جنگ] پروس و فرانسه، اصـحـاب ایـن  منتشر شده

اعتقاد به نام کومونی و اینترناسیونال شهرت یافته بودند... پس از شکـسـِت 
کمون پاریس، این گروه از اجرای مقاصد دست نکشیده آهسته آهسـتـه در 

 اطراف ممالک اروپ منتشر شده، تخم خیاالت خودشان را کاشتند..."
بر اساس اسناد تاریخی موجود، سوسیال دموکراسی را نخست کـارگـران 

ای که برای کارهای فصلی به قفقـاز و مـنـاطـق آسـیـایـی روسـیـه  ایرانی
ویژه برای کار کردن در صنعت نفت باکو (بیشتر از نـیـمـی از  رفتند، به می

های نفتی باکو ایرانی بودند)، به ایران آوردند. در آن دوران  کارگران میدان
ای همچون علی ُمسیو، کامران آقازاده، سیروس بهـرام،  های برجسته چهره

بین، نصرالله  زاده)، اسدالله غفارزاده، کریم نیک آوتیس میکائیلیان (سلطان
وری، ذّره، حسابی، و اسفندیاری نـقـش مـهـمـی در  شیخ زاده، جعفر پیشه

ساز به درون جامعٔه در حـال تـحـّول  های مترقی و دوران بردن این اندیشه
میهن ما ایفا کردند. از میان همین روشنگران انقالبی بود که کسانی مانـنـد 
حیدر عمواوغلی (حیدرخان) برخاستند و نقشی اساسی در رهبری انـقـالب 

 مشروطیت ایفا کردند.
در بـاکـو  «هـّمـت»شمسی) گـروه سـیـاسـی  ١٢٨٣م (١٩٠۴در سال 

هـا را در مـیـان  های انقالبی سوسیال دمـوکـرات گذاری شد تا فعالیت پایه
دهی کند. در هـمـان سـال،  زحمتکشان آذربایجان و دیگر ایرانیان سازمان

های باکو، تفلیس، و تبریِز  هایی را که در شعبه ها و جزوه علی ُمسیو اعالمیه
شـد،  مـنـتـشـر مـی «حزب کارگران سوسیال دموکرات روسیه (بلشـویـک)»
فقط در آذربایجان و دیگر نقاط ایران، بلکه پس از ترجمه کردن به عـربـی  نه

کـرد. در فـاصـلـٔه  در شهرهای بغداد و کاظمین (در عراق) نیز پخـش مـی
هـا  ارگان مرکزی حزب بلشویک «ایسکرا»، نشریٔه ١٩٠٢تا  ١٩٠١های  سال

فرستادند. عملیات ارسال این نشـریـه  را از برلین و از طریق تبریز به باکو می
کردند. نخـسـتـیـن بـار  دهی می را خوِد لنین و همسرش کروپسکایا سازمان

بود که واژٔه سوسیال دموکراسی را به فارسی [به اجتماعـیـون  «هّمت»گروه 
هـای  عامیون] ترجمه کرد تا برای زحمتکشان ایرانی که آشـنـایـی بـا زبـان

 فهم باشد. اروپایی نداشتند، قابل
پس از شکسِت انقالب مشروطیت، و سپس در جریان جـنـگ جـهـانـی 

های ایرانی به فعالیت انقالبی خود هم در ایـران و  اّول، سوسیال دموکرات
روسـیـه و  ١٩١٧هم در تبعید ادامه دادند. پس از پیروزی انقالب فـوریـٔه 

هـای  سرنگونی رژیم تـزاری، انـقـالبـی

بیش از یکصد سال جنبش 
کمونیستی و کارگری در 

ایران و نقش و تأثیر آن در 
 تاریخ و تحوالت میهن ما 

سخنرانی رفیق محمد امیدوار به مناسبت یکصدمین 
 ١٣٩٩اول تیرماه  -سالگرد تأسیس حزب کمونیست ایران 

 
با سالم گرم به همٔه شرکت کنندگان در نشست امروز ما و تشکر فـراوان 

 دهی کردند. از رفقای حزبی که لطف کردند و این نشست را سازمان
هایم را با تبریک صدمین سالگرد تأسیس حـزب  اجازه بدهید که صحبت

کمونیست ایران و گرامیداشت بیش از یک سده تاریخ غرورآفرین جـنـبـش 
 کارگری و کمونیستی در ایران شروع کنم.

درستی اشـاره  به «نامٔه مردم»رفیق گرامی خاوری در مصاحبٔه اخیرش با 
کردند که در طول هشتاد سال گذشته، حزب ما و  رفقای دانشمندی مثـل 
گاهی و  رفیق فقید کامبخش و دیـگـر رفـقـای  رفیق شهید عبدالحسین آ

ها را پیرامـون تـاریـخ و  حزبی مجموعٔه بسیار ارزشمندی از اسناد و نوشته
انـد کـه کـارپـایـٔه  مبارزات جنبش کارگری و کمونیستی ایران منتشر کرده

خصـوص بـرای نسـل  بسیار مفیدی برای بررسی این تاریخ صدسالـه، بـه
جوانی است که امروز تشنٔه حقیقت و شناخت تاریخ معاصر میهن ماست و 
به میدان مبارزه کشیده شده است. بر این اساس، من هم با اسـتـفـاده از 

 کنم: هایم را به دو بخش تقسیم می همین منابع غنی صحبت
های کمونیستی در ایران، و تأسیس حزب کـمـونـیـسـت  . نفوذ اندیشه١

 ایران، و
. در بخش دّوم بیشتر خواهم پرداخت به ارتباط این مبارزٔه صدساله بـا ٢

هـای  دهی جنبش کارگری در ایران و تغییرات مهمی کـه انـدیشـه سازمان
هـا در  کمونیستی در جامعٔه ما پدید آورده است، و موضوعّیت این انـدیشـه

 مبارزٔه امروزین ما.
و البته تالشم این خواهد بود که فرصت کافی برای بحث و تبادل نظر و 

 پرسش و پاسخ نیز بماند.
های کمونیستـی در  طور که اشاره کردم، دربارٔه تاریخ نفوذ اندیشه همان

ایران مطالب مهم زیاد نوشته شده است، ولی به طور خالصه بایـد گـفـت 
های کمونیستی در ایران به اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن  که رشد اندیشه

هـای  گـردد. در حـالـی کـه در جـهـان انـدیشـه بیستم میالدی باز مـی
یافت و جنبش کارگری جهان بـه سـالح  ای می مارکسیستی نفوذ گسترده

داری در اروپا دست  های دیکتاتوری سرمایه نیرومندی در مقابله با حکومت
داری،  کرد، همراه با رشد صنعت و توسعٔه شیـؤه تـولـیـد سـرمـایـه پیدا می

 آموزش مارکس نیز به ایران راه یافت.
توان به دورٔه تحـّول تـاریـخـی  صحنٔه اجتماعی و سیاسی آن دوره را می

داری آن  داری خالصه کرد. سـرمـایـه جامعٔه ایران از فئودالیسم به سرمایه
گیری  آرامی، ولی پیوسته در حال رشد بود، و زایش و شکل زمان، اگرچه به

های آخر قرن نوزدهم،  طبقٔه کارگر کشور در حال کامل شدن بود. در سال
هـای چـپ، مـبـارزٔه ضـداسـتـبـدادی بـه طـور  و زیر تأثیر و نفوذ دیدگاه

ای از مردم به مبارزٔه انقالبی پیوستند.  چشمگیری رشد کرد و شمار فزاینده
 ٢۴ادامه  در صفحه هـای  ها و انـدیشـه های سیاسی زیرزمینی، با تأثیر گرفتن از دیدگاه سازمان



به نام "تزهای حیدر عمواوغلی" شهرت یافت، دو هدف اساسی را در بـرابـر 
 حزب قرار داد:

بخش مّلی با هدف اخراج امپریالیسم بـریـتـانـیـا از  بسط جنبش آزادی .١
 ایران
سرنگون کردن نظام پادشاهی و تـحـکـیـم وحـدت روسـتـایـیـان و  .٢
 دستان شهر و سازمان دادن آنها برای مبارزه با امپریالیسم بریتانیا. تهی

دانید حیدرخان مّدت زیادی در مقـام دبـیـر اّولـی  طور که می البته همان
آبـان  ۵، یـعـنـی ١٩٢١حزب باقی نماند و پس از چند ماه، در اکتبر سـال 

 ، با توطئٔه ارتجاع محلی و امپریالیسم به قتل رسید.١٣٠٠
اند  خصوص نیروهای ارتجاعی همواره مطرح کرده یکی از اّدعاهایی که به

این است که گویا حزب کمونیست ایران و اصوًال جنبش کمونیستی در ایران 
به دستور ُکمینترن (انترناسیونال کمونیستی سّوم) تأسیس شده اسـت. ایـن 
اّدعا از لحاظ تاریخی نادرست است زیرا فعالیت سوسیال دموکراسی انقالبی 
در ایران پیش از تشکیل ُکمینترن آغاز شده بود. با وجود ایـن، بسـیـاری از 

های ایرانی البته تحـت تـأثـیـر  اسناد تاریخی نشانگر آن است که کمونیست
خصوص در همسایگی کشور ما روسـیـه رخ  تحوالتی بودند که در جهان، به

های مارکسیستی در  و پیشُبرد اندیشه -یعنی پیروزی انقالب اکتبر -داده بود
گرایی اجتماعی ضروری  ایران را برای رهایی ایران از چنگال استبداد و واپس

 دانستند. می
با رشد جنبش کمونیستی در ایران پس از شکست انقالب گیالن و نـفـوذ 
چشمگیر آن در جنبش کارگری، که بعدًا به آن اشاره خواهم کـرد، ارتـجـاع 

شّدت به هراس افتاد و دولت برگماردٔه رضـاشـاه پـهـلـوی سـرکـوب  مّلی به
ای هم بکـنـم کـه  جنبش کمونیستی را شّدت بخشید. اینجا بد نیست اشاره

 ١٢٩٩اسفـنـد  ٣[یعنی چند روز پیش از کودتای  ١٢٩٩دی  ٢۵رضاشاه در 
رضاخان و سیدضیاء] توسط ژنرال انگلیسی ادموند آیرونساید به فرمانـدهـی 

خـود را بـه  ١٣٠۴قوای قزاق منصوب شد و چند سال بعد، یعنی در سال 
هـای نـظـری در  مقام سلطنت رساند. البته باید اشاره کرد که ادامٔه اختالف

درون حزب کمونیست دربارٔه ماهیت طـبـقـاتـی رضـاشـاه و روابـط او بـا 
کـه  ١٣٠۶امپریالیسم بریتانیا، تا زمان برگزاری دّومین کنگرٔه حزب در سال 

به کنگرٔه ارومیه معروف شد، سبب ضعیف شدن نسبـی صـفـوف حـزب در 
 مقابله با حکومت رضاشاه شد.

اش قانون ننگینـی را بـه  نشانده در مجلس دست ١٣١٠رضاشاه در سال 
تصویب رساند که بعدها به قانون سیاه ضدکمونیستی معروف شد و مـطـابـق 
آن، هرگونه فعالیت اشتراکی (کمونیستی) در ایران ممنوع شد. در هـمـیـن 

هاست که دکتر تقی ارانی در جمع رهبری حزب کمونیست ایران جـای  سال
های تشـکـیـالتـی  گیرد. رهبری جدید حزب، که هدفش متحد کردن رده می

ای نظـری بـه  ) آغاز به انتشار نشریه١٩٣٢(   ١٣١٣حزب بود، در اوایل سال 
را در جامـعـٔه  «بینی ماتریالیستی جهان»کرد که برای نخستین بار  «دنیا»نام 
نگه داشته شدٔه ایران مطرح کرد. پلیس رضاشاه در  شّدت مذهبی و عقب  به

) دکتر ارانی و گروهی از رهبران و کـادرهـای حـزبـی را ١٩٣۶( ١٣١٧سال 
هـا در  معروف شدند. این بازداشـت «نفر ۵٣گروه »دستگیر کرد که بعدها به 

عمل منجر به از هم پاشیده شدن حزب کمونیست ایران شد. چـنـدی بـعـد 
هایی که دیده بود جان خـود را  دکتر ارانی در زندان رضاشاهی بر اثر شکنجه

 از دست داد. 
دانید، در پی ورود متفقین جنگ جهانی دّوم به ایـران و  طور که می همان

) و سپس آزادی زندانیان کمونـیـسـت، ١٣٢٠شهریور  ٢۵برکناری رضاشاه (
حزب تودٔه ایران پرچم به زمین افتادٔه حزب کمونیست ایران را بلند کرد و بـه 
مثابه ادامه دهندٔه راه حزب کمونیست ایران مبارزٔه خـود را در دهـم مـهـر 

 آغاز کرد. ١٣٢٠
هایم اشاره بکنـم کـه  به یک نکتٔه دیگر هم در پایان این بخش از صحبت

به نظرم پدیدٔه جالبی است. در چند ماه اخیر، پس از برگزاری پلـنـوم وسـیـع 
حزب ما و اعالم تصمیم حزب در مورد بزرگداشت صدمین سـالـگـرد حـزب 

خصـوص در حـزب  کمونیست ایران، می بینیم که برخی از دوستان ما، بـه
چپ ایران (فدائیان خـلـق) هـم اعـالم 

 ویژه نامٔه یکصد سالگی  ١٣٩٩تیر  ١۶دوشنبه    ٢۴ 

 ٢۵ادامه  در صفحه 

ایران که به روسیه مهاجرت کرده بودند امکان پیـدا کـردنـد کـه بـتـوانـنـد 
های خود را شـّدت بـخـشـنـد، و  تشکیالت علنی به وجود آورند، فعالیت

)، ١٢٩۶( ١٩١٧دفترهای حزبی و مراکز کارگری را برپا کنند. در مـاه مـه 
اش را بـه دو  ایران تأسیس شد و برنامه «عدالت»حزب سوسیال دموکرات 

زبان فارسی و آذری در شهر باکو منتشر کرد. در بخش فارسی این سند در 
های "عدالت" تغییر و تحّول زندگی  یکی از خواست»آمده است:  ١٢صفحٔه 

و مناسبات اجتماعی بر پایٔه سوسیالیسم اسـت تـا بـتـوان بـه اسـتـثـمـار 
 «کنند پایان داد. زحمتکشان توسط آنهایی که بر جامعه حکومت می

نخستین کنگرٔه خـود را از روز  «عدالت»حزب سوسیال دموکرات ایران 
 ٩نـمـایـنـده و  ۵١، با شـرکـت ١٩٢٠ژوئن  ٢١، برابر با ١٢٩٩خرداد  ٣٠

میهمان در بندر انزلی در گیالن 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 
کمونیست ایران دو طیف نظری متفاوت در ارتباط با مرحلٔه تحّول در ایـران 
در درون جنبش سوسیال دموکراسی انقالبی میهن ما وجود داشت. یـکـی 
نظری بود که آقازاده و همفکران او داشتند و معتقد بودند که ایران مـرحـلـٔه 
انقالب بورژوا دموکراتیک را پشت سر گذاشته و اکنون در مرحلـه انـقـالب 
سوسیالیستی قرار دارد. دیگری، نظری بود که حیدر عمواغلی و هـواداران 
او به آن اعتقاد داشتند [و تحّول در ایـران را هـنـوز در مـرحـلـٔه بـورژوا 

هایی که در جریان تدارک کـنـگـره  دانستند]. از جمله بحث دموکراتیک می
ای بـود از  ، بروز بیرونی یافت، مقاله١٢٩٩در همین اّیام، یعنی اوایل سال 

ویژه انقالب گـیـالن کـه یـک  حیدر عمواغلی در ارزیابی شرایط ایران و به
خـرداد  ٢۵(   ١٩٢٠ژوئـن  ١۵یعنی در روز   هفته قبل از گشایش کنگره،

بنیاد اجتمـاعـی »چاپ مسکو، با عنوان  «ها زندگی مّلیت») در مجلٔه ١٢٩٩
 منتشر شد. «انقالب ایران

در ایران انقالب صـورت گـرفـتـه »در این مقاله حیدرخان نوشته بود که 
است. ولی حکومت تهران شکست نخورده است و احتماًال 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 

باران مجلس توسط محمدعلی میرزا و  تنباکو" تا انقالب مشروطیت و گلوله
حکومت گیالن نخـواهـد تـوانسـت بـرای »کند که  لیاُخف روسی اشاره می

های ایران بایـد  کمونیست»و  «مّدت مدیدی نیروی خود را استحکام بخشد
هـای  ویژه جنبـش دهـقـانـی سـال بتوانند از تجربیات جنبش کارگری و به

تـدریـج بـه انـقـالب  انقالب مشروطیت استفاده کنند و انقالب مّلی را بـه
 «اجتماعی بدل سازند.

ویژه آن بخشی که حیدرخان امکانات انقالبی  نکتٔه جالب در این مقاله به
بخش مّلی و ضدامپریالـیـسـتـی ارزیـابـی  بورژوازی ایران را در مبارزٔه رهایی

شود که در مراحل اّولیٔه مبارزه با استعمار بـریـتـانـیـا و  کند و متذکر می می
ما حق داریم منتظر باشیم که بخشی از بـورژوازی »حکومت ارتجاعی شاه 

متوسط و حتی بزرگ نیز در میان نیروهایی که علیه حکومت تهـران قـیـام 
 «خواهند کرد، وجود داشته باشد.

گـیـری حـزب  (و شـکـل «عـدالـت»پس از برگزاری نخستین کـنـگـرٔه 
هـا  کمونیست ایران) که حیدر خان در آن حضور نداشت، و ادامٔه دشـواری

در درون کمیتٔه مرکزی، نخستین پلنوم (نشست) وسیع کمیتٔه مـرکـزی در 
بندی دالیل شکست جمهوری گیالن و خاتمـه  با هدف جمع ١٢٩٩شهریور 

ها تشکیل شد. حیدر عمواوغلی در این پلنـوم حضـور  َروی بخشیدن به چپ
هـایـی نـظـیـر کـریـم  داشت و به دبیر اّولی حزب انتخاب شد. شخصـیـت

بین، محمد آخـونـدزاده (سـیـروس بـهـرام)، مـیـرجـعـفـر جـوادزاده  نیک
 ١٢٩٩وری) نیز به عضویت کمیتٔه مرکزی برگزیده شـدنـد. در دی  (پیشه

اقـتـصـادی  -) تزهای جدید حزب دربارٔه وضعیت اجتمـاعـی١٩٢١(ژانویه 
های نوین حزب کمونیست ایران انتشار یافت. این تزها کـه  ایران و تاکتیک

 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 

هایی که حزب  ها، و آرمان کمونیست ایران هستند و آنها هم به باورها، ارزش
اش را گذاشته است و از صـد سـال پـیـش تـا کـنـون  کمونیست ایران پایه

اند، وفادارند. البته این اّدعایی اسـت کـه  نیروهای چپ در ایران دنبال کرده
آزمایی آن. ولـی تـا  خود این دوستان باید کمک کنند به همٔه ما برای راستی

دانم که ایـن دوسـتـان از هـنـگـام  کند، می آنجا که حافظٔه من کمک می
شان به عنوان جنبش چریکی، از مـخـالـفـان سـرسـخـت بـاورهـا،  پیدایی
به مثـابـه ادامـه  -های حزب کمونیست و حزب تودٔه ایران ها، و آرمان ارزش

بودند. امروز هم اگر نگاه کنیم، و آنـچـه از بـرنـامـه و  -ها دهندٔه آن سّنت
هـای  کشـی بینیم که این دوسـتـان خـط شود، می اظهارات آنها برداشت می
های کمونیستی دارنـد و بـه  لنینیسم و اندیشه-خیلی روشنی با مارکسیسم

هاست که دیگر سازمان و حـزبـی بـدون ایـدئـولـوژی  قول خودشان مّدت
 هستند.

  اجازه بدهید این بخش را پایان دهم و به بخش دّوم صحـبـتـم بـپـردازم،
یعنی بررسی مبارزٔه صدسالٔه جنبش کارگری و کمونیستی ایران و تـغـیـیـرات 

های کمونیستی در جامعٔه ما پـدیـد آورده اسـت، و نـیـز  مهمی که اندیشه
 ها در مبارزٔه امروزین ما. موضوعّیت داشتن این اندیشه

واقعیت این است که پیدایش حزب کمونیست ایران، با وجود عمر کـوتـاه 
اش، تأثیر شگرفی بر میهن ما داشت. این تأثیر را به طور خـالـصـه  مبارزاتی

 توان به چند بخش تقسیم کرد: می
 لنینیسم-. ترویج اندیشٔه مارکسیسم١
دهی طبقٔه کـارگـر در حـال رشـد در مـیـهـن مـا و طـرح  . سازمان٢

 های آنان خواست
 دهی جنبش مترقی زنان در ایران . سازمان٣
 دهی جنبش جوانان و دانشجویان . سازمان۴
 . فعالیت برای ایجاد اتحاد و همکاری در میان نیروهای مترقی۵

لنینیسم در ایران کافی است نگاهی کنیـم بـه –در زمینٔه ترویج مارکسیسم
هـای کـارگـری،  اتحادیه  کار مطبوعاتی حزب کمونیست، و فعالیت در زمینهٔ 

ها، تهدیدها، و ترورهایی که از جانب نیروهای ارتجاع  که با وجود همٔه توطئه
داخلی و امپریالیسم علیه حزب صورت گرفت، فعالیتش در عرصٔه ایدئولوژی 

طور کلی با سیر تکاملی چشمگیری پیشرفت داشت. به عـنـوان نـمـونـه،  به
شـد)،  هایی مانند عدالت، ایران سرخ (کـه در رشـت مـنـتـشـر مـی روزنامه

حقیقت، اقتصاد ایران، کار، پیکار، خلق، جرقه، و ستاره سرخ توانستند کـار 
دهی کنند. در چارچوب این مطبوعات  ترویجی بزرگی را در جامعٔه ما سازمان

است که حزب کمونیست ایران به تـرویـج سـه بـخـش عـمـدٔه تـرکـیـبـی 
ماتریالیـسـم  مارکسیسم، یعنی سوسیالیسم علمی، اقتصاد سیاسی، و فلسفه

پردازد. به عنوان نمونه، مجلٔه ستاره سرخ در مقالٔه باارزشی بـا  دیالکتیک می
آلیسم یا ماتریالیسم"، برای اولین بار در کشور مـا بـه تـوضـیـح  "ایده عنوان

آلـیـسـتـی و  هـای مـخـتـلـف ایـده مسئلٔه اصلی فلسفه پرداخت، و مکتـب
در این مقاله است که خواننـدٔه  ماتریالیستی را مورد بررسی و تحلیل قرار داد.

لودویک فویرباخ و »زبان برای نخستین بار با آثار فلسفی مهمی چون  فارسی
ماتریالیسم و »اثر انگلس و کتاب لنین به نام  «پایان فلسفٔه کالسیک آلمان

آشـنـا  (Materialism and Empirio-criticism) «امپیریوکریتیسیسم
شود. تحت تـأثـیـر نـیـرومـنـد  هـمـیـن کـار تـرویـجـی حـزب اسـت  می
های انقالبی اکتبر را در روزنامٔه خود بـه اسـم  الشعرای بهار اندیشه ملک که
کند و در یک رشته مـقـالـه پـیـرامـون  منعکس می ١٣٠١در سال  «نوبهار»

سوسیالیسم و کمونیسم، از سن سیمون، فوریه، اوئن و سـپـس مـارکـس، 
نویسد، و از گسترش جنبش کـمـونـیـسـتـی در روسـیـه  انگلس، و لنین می

 کند. صحبت می

ترین دستاورهای جنبش سوسیال دموکراسی انقالبی و حزب  یکی از مهم
دهـی جـنـبـش کـارگـری و  کمونیست ایران در آن دوران را باید سـازمـان

یی در ایران دانست که پس از انقالب مشروطیت فروکش کرده بـود.  اتحادیه
هـای  به عنوان نمونه، اتحادیٔه کارگران چاپ تهران یکی از نخستین تشـکـل

بـرای  ١٢٩٧ای که در سال  روزه ١۴سندیکایی در ایران بود که با اعتصاب 
های چشـمـگـیـری از  بهبود وضع کارگران سازمان داد، توانست به پیروزی

ساعت کار روزانه و حق انعقاد قرارداد جـمـعـی مـنـاسـب بـا  ٨جمله تعیین 
 کار دست یابد. صاحب

های صنعتی و غیرصنعتی نیز شـروع  ها کارگران دیگر رشته از همان سال
های خود کردند. از جمله اصناف بازار و کارمنـدان دولـت،  به ایجاد اتحادیه

هـا،  خّبازان (نانوایان)، کفاشان، خیاطان، قنادها، کارمنـدان تـجـارتـخـانـه
 -هـای کـارگـری اتحادیـه ١٢٩٩کارمندان ُپست و تلگراف، و غیره. در سال 

هـای  شورای مرکـزی اتـحـادیـه»به اتفاق هم  -استثنای اتحادیٔه خّبازان به
نماینده از هر اتحادیه تشکیـل دادنـد کـه در تـاریـخ  ٣را با شرکت  «تهران

یی میهن ما اهمیت بسزایی داشت. همین شورای  جنبش کارگری و اتحادیه
هـای کـارگـری  ها بود که بعدها توسعه پیدا کرد و اتـحـادیـه مرکزی اتحادیه

 شهرهای دیگر نیز به آن پیوستند.
گاهی در کتاب   «تاریخ احـزاب»مطابق با ارقامی که رفیق عبدالحسین آ

 ١٠هزار نفر جمعـیـت، ٢٠٠در تهران با بیش از  ١٣٠٠کند، در دی  ذکر می
کردند. در تبریز، با حـدود  هزار عضو فعالیت می١٠اتحادیٔه کارگری با حدود 

هـزار عضـو ٣های کارگری و صنفی در حـدود  هزار جمعیت، اتحادیه٢٠٠
هـزار ٣ها در حـدود  هزار جمعیت، اتحادیه۴٠داشتند، و در رشت، با حدود 

 عضو داشتند.
ها و کارگران پیشرو، طبقٔه کارگر ایران برای نخستیـن  به ابتکار کمونیست

الـمـلـلـی  روز هـمـبـسـتـگـی بـیـن -، مراسم اّول ماه مه١٣٠١بار در سال 
را با تظاهرات خیابانی باشکوهی برگزار کرد. سه روز پـیـش از  -زحمتکشان

تـاریـخـچـٔه  «اّول مـاه مـه»این، روزنامٔه حقیقت در سرمقالٔه خود با عنوان 
پیدایش این جشن کارگری را توضیح داده و اهمیت اجتماعی و سیاسـی آن 

 را گوشزد کرده بود.
های کارگری آن دوران، نخسـتـیـن اعـتـصـاب  ترین حرکت یکی از بزرگ

بود. در ایـن اعـتـصـاب  ١٣٠٨بزرگ کارگران نفت ایران در اردیبهشت سال 
هزار کارگر در اعـتـصـاب شـرکـت ٩هزار کارگر عضو اتحادیه  تاریخی، از ده
 های کارگران در این اعتصاب مهم، از جمله اینها بود: کردند. خواست

 درصد١۵. باال بردن دستمزد تا ١
 . به رسمیت شناختن اتحادیٔه کارگری٢

ویژه نامٔه یکصد   ١٣٩٩تیر  ١۶دوشنبه    ٢۵ 
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 ٢۶ادامه  در صفحه 



ویژه نامٔه یکصد   ١٣٩٩تیر  ١۶دوشنبه    ٢۶ 

 . به رسمیت شناختن عید اّول ماه مه٣
 . دخالت دادن نمایندگان کارگران در موارد اخراج و قبول کارگر۴
 سال، و غیره. ١٨. هفت ساعت کار برای جوانان کمتر از ۵

ای  های ایران و حزب کمونیست ایران همچنین نقش برجسـتـه کمونیست
در تحّول مبارزٔه زنان میهن ما بـرای حـقـوق خـود داشـتـنـد. زیـر تـأثـیـر 

پیـک »جمعیت  ١٣٠٢های مترقی حزب کمونیست، از جمله در سال  اندیشه
ای از زنان روشنفکر رشت تأسـیـس شـده  که به وسیلٔه عده «سعادت نسوان
که در تهران ایجاد شده بـود،  «بیداری زنان»جمعیت  ١٣٠۶بود، و در سال 

گاهی دربارٔه حقـوق زنـان بـه  پدید آمدند و توانستند نقش بسزایی در بردن آ
درون جامعه ایفا کنند. به عنوان نمونه، جمعیت پیک سعادت نسوان مدرسـه 

 ٨ای نیز به همین نام تأسیس کرد و برای نخستین بار در ایران، روز  و مجله
 المللی زنان پذیرفت و بزرگداشت آن را برگزار کرد. مارس را به عنوان روز بین

در زمینٔه جوانان باید گفت که حزب کمونیست ایران از هـمـان آغـاز کـار 
) مـربـوط بـه ١٢٩٨توجه زیادی به جوانان کشور داشت. از اسناد (در سال 

توان برداشت کـرد کـه حـزب از  تدارک نخستین کنگرٔه مؤسسان حزب می
همان زمان درصدد ایجاد سازمان جوانان بوده است. باالخره هم نخستـیـن 
سازمان جوانان کشور را به اسم سازمان جوانان حـزب کـمـونـیـسـت ایـران 

 درآمد. «الملل جوانان کمونیست بین»تشکیل داد و این سازمان به عضویت 
های مهم فعالیت حزب کمونیست ایران کار در درون  یکی از دیگر عرصه

های مترقی و دموکراتیک و همکاری نزدیـک بـا آنـهـا  ها و جمعیت سازمان
، بـا ١٢٩٨ها از زمان تدارک نخستین کنگره، یعنی از سـال  بود. کمونیست

هـای  هـا و جـمـعـیـت بقایای حـزب دمـوکـرات ایـران، دیـگـر انـجـمـن
خصوص در آذربایـجـان، تـهـران، قـزویـن، هـمـدان،  ضدامپریالیستی، به

جـمـعـیـت »و  «خـواهـان جمعـیـت آزادی»کرمانشاه، شیراز، و غیره، نظیر 
هـای مـهـم  ارتباط نزدیک و همکاری داشتند. یکی از سازمان «ها دموکرات

آن دوران، که ارتباط دائمی و همکاری نزدیک با حزب کـمـونـیـسـت ایـران 
داشت، حزب سوسیالیست (اجتماعیون) به رهبری سلیمان میرزا، سلیـمـان 

به عنوان نخسـتـیـن رهـبـر  ١٣٢٠محسن اسکندری بود که بعدها در سال 
هـای مـطـبـوعـاتـی  حزب تودٔه ایران برگزیده شد. حزب سوسیالیست ارگـان

هایی در اغلب نقاط کشور داشت. پایگاه طبقاتی این حزب  و سازمان خودش
وران شهـر  نسبتًا وسیع و بیشتر متشکل از اقشار میانی، بورژوازی مّلی، پیشه

 و ده، اصناف بازار، و روشنفکران دموکرات بود.
طور که پیشتر اشاره کردم، پس از آنکه نیروهای متفقین رضاشاه را  همان

وسه نفر و دیگر زندانیان سیاسی از زنـدان  از قدرت برکنار کردند و گروه پنجاه
حزب تودٔه ایران به رهبری سـلـیـمـان مـیـرزا  ١٣٢٠آزاد شدند، در ماه مهر 

دهی حزب کمونیست ایران را  اسکندری تشکیل شد و کار ترویجی و سازمان
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 

های جنبش انقالبی جـهـان  های مارکس و لنین و دیگر آثار و نوشته آموزش
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 

چنان بود که حّتی دشمنان و مخالفان حزب نیز به  ١٣٣٠و  ١٣٢٠های  دهه
همتـای آن در ارتـقـای  نظیر حزب در میان روشنفکران، و تأثیر بی نفوذ بی
ها و جنبش طبقٔه کارگر و دیگر طبقات زحمتکـش کشـور  اذعـان  خواست
 داشتند.

تـوان بـه  های مارکسیستی و مترقی در ایـران مـی در زمینٔه ترویج اندیشه
ترین آثار منتشر شدٔه حزب اشاره کرد. از آن جـمـلـه اسـت  برخی از برجسته

، با ترجـمـٔه «سرمایه»ترجمٔه بسیاری از آثار کلیدی مارکس و انگلس (شامل 
رفیق ایرج اسکندری)، ترجمٔه بخش بزرگی از آثار کامل لنین (توسط رفـیـق 

بـه دسـت  ١٣۶٧محمد پورهرمزان، عضو کمیتٔه مرکزی حزب، که در سال 
رژیم والیی ایران اعدام شد)، دو کتاب مرجع در زمینٔه ماتریالیسم دیالکتیک 

آیین، عضو کـمـیـتـٔه مـرکـزی  و ماتریالیسم تاریخی (نوشتٔه رفیق امیر نیک
به دست رژیم والیی ایران اعدام شد)، آثار مهـمـی  ١٣۶٧حزب، که در سال 

الله مـیـزانـی و  های اقتصاد سیاسی و امپریالیسم (توسط رفقا فرج در زمینه
بـه  ١٣۶٧اخگر، اعضای کمیتٔه مرکزی و هیئت سیاسی حزب، که در سال 

های ایدئولوژی و  دست رژیم والیی ایران اعدام شدند)، آثار مهمی در زمینه
شناسی، و تاریخ جنبش های اجتماعی توسط رفیق  تئوری مارکسیسم، زبان

احسان طبری (یکی از پیشگامان برجستٔه اندیشٔه معاصر در کشور ما که در 
توسط رژیم والیی ایران دستگیر و شکنجه شد و مّدت کوتاهـی  ١٣۶٢سال 

 درگذشت). ١٣۶٨پس از رهایی از زندان، در سال 
دهـی  دهی طبقٔه کارگر و سـازمـان ایران کار در زمینٔه سازمان  حزب تودهٔ 

مبارزٔه زنان و جوانان و دهقانان کشور را در چنان ابعادی به جـلـو بـرد کـه 
کلی دگرگون کرد و فعالیـت مـدرن  را به ١٣٣٠و  ١٣٢٠جامعٔه ایران در دهٔه 

های نوین را به جامعه ما شناساند. نخستین  حزبی و مبارزٔه سیاسی در شکل
به تصویب رسید، نخستین سـنـد  ١٣٢٣برنامٔه حزب تودٔه ایران که در مرداد 

آور  مبارزاتی یک حزب سیاسی در آن دوره از تاریخ میهن مـا بـود کـه پـیـام
رهایی میهن از بندهای استعمار و استبداد و بنا ساختن ایرانـی آزاد و آبـاد 

 بود. در نخستین برنامٔه حزب ما از جمله آمده بود:
. مبارزه در راه استقرار رژیم دموکراسی و تأمین کلیـه حـقـوق فـردی و ١

 اجتماعی از قبیل آزادی زبان، قلم، عقیده و اجتماعات
 . مبارزه علیه رژیم دیکتاتوری و استبداد٢
. سعی در گذراندن قانون کار از مجلس شورای مّلـی بـر اصـول زیـر: ٣

تقلیل مّدت کار روزانه در تمام کشور به هشت ساعت و پرداخـت دسـتـمـزِد 
متناسب برای کار اضافی. ایجاد بیمٔه اجتماعی کـارگـران و کـارمـنـدان و 

 مستخدمین
کشت دولتی به دهقانـان  . واگذاری بالعوض خالصجات و امالک قابل۴
ملک... اصالحات اساسی در مورد تقسیم غیرعادالنٔه مـحـصـول بـیـن  بی

ارباب و رعیت... تجدیدنظر در قانون استخـدامـی کشـور بـه نـحـوی کـه 
 مخصوصًا شرایط معاش و زندگی کارمندان جزء تأمین گردد

. کوشش در توسعٔه حقوق اجتماعی و بـرقـراری حـقـوق زنـان (حـق ۵
هـای ایـالـتـی و  انتخاب شدن و انتخاب کردن) در مجلس مقننه و انجمن

 بلدی. بهبودی اوضاع ماّدی و تأمین استقالل اقتصادی زنان
. تساوی کامل حقوق اجتماعی بین کلیه افراد مّلت قطع نظر از مذهـب ۶
 و نژاد

-فقـط فضـای سـیـاسـی های انقالبی و پیشروی نه طرح چنین خواست
هـای مـتـرقـی و  اجتماعی آن روز ایران را دگرگون کرد بلکه اثر این اندیشـه

خواهانه تا امروز در جامعٔه ما پابرجا مانده است. به اعتقاد مـن، هـیـچ  آزادی
اش  توان یافت که برنـامـٔه سـیـاسـی خواهی را در میهن ما نمی نیروی آزادی

دوستانٔه حزب تـودٔه ایـران قـرار  های مترقی و انسان تحت تأثیر این اندیشه
نگرفته باشد. درست به همین خاطر است که حزب ما تا امـروز، یـعـنـی در 

اش، بیش از هر نیروی سیاسی دیـگـری  طول حیات نزدیک به هشتاد ساله
 های ارتجاعی و امپریالیسم قرار داشته است. مورد حملٔه حکومت

های ایران و  ها، تاریخ بیش از صد سالٔه مبارزٔه کمونیست ای برای ما توده
گذاران حزب کمونیست و جنبش کارگری در ایران تـجـربـٔه تـاریـخـی  بنیان
ها، و نقشٔه راهی است در درک بغـرنـجـی  ها و پیروزی بهایی از شکست گران

جامعه، ضرورت تالش ما برای جـلـب هـمـکـاری نـیـروهـای مـتـرقـی و 
خواه، و در انتها، برای پیشُبرد مبارزٔه ضداستبدادی کنونی در مـیـهـن  آزادی

 ما.
ما در حالی صدمین سالگرد تأسیس حزب کمونـیـسـت ایـران را جشـن 

گـذارد و رژیـم  گیریم که میهن ما دوران بسیار دشواری را پشت سر مـی می
اجـتـمـاعـی و مشـروعـیـت -استبدادی حاکم در بحران عمیق اقتـصـادی

طور که در اسناد نشـسـت وسـیـع کـمـیـتـٔه  زند. همان وپا می سیاسی دست
تأکید شده است، تجربٔه مبارزاتـی مـردم  ٩٨مرکزی حزب ما در بهمن سال 

تا اعـتـراض  ٧۶خرداد  ٢جمهوری  ایران، از "نه" تاریخی در انتخابات ریاست
 ٢٧ادامه  در صفحه میلیونی بر ضد کودتای انتخاباتی سـال 

 ادامۀ بیش از یکصد سال جنبش کمونیستی 
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ها شهر کشـور  های گستردٔه مردمی در ده ، و در پی آن، اعتراض٨٨
، که جمهوری اسالمی تـوانسـت بـا سـرکـوب ٩٨و آبان  ٩۶در دی 

خونین مردم اوضاع را به طور موقت آرام کند، نشان داده اسـت کـه 
توان حکومت جمهوری اسالمی را  های خیابانی نمی فقط با اعتراض

های دیکتاتوری و  به زانو درآورد. حزب ما به چالش کشیدن حکومت
گشودن راه به سمت استقرار جایگزینـی مـردمـی، بـدون رهـبـری 

خواِه معتـقـد بـه  سیاسی و اتحاد عمِل همٔه نیروهای مترقی و آزادی
سـاالر، مـمـکـن  مبارزه برای نفی استبداد و برقراری حکومتی مـردم

نیست. جامعٔه ما امروز نیازمند همکاری و مـبـارزٔه مشـتـرک هـمـٔه 
طلبی گرفته  های اجتماعی اصالح خواهان است، از شخصیت آزادی

که راه خود را از سازشکاران و مدافعان "نظام والیت" همچون عارف، 
اند، تا نیروهای مّلی و مّلی موسوی الری، تابش، خاتمی... جدا کرده

های میهن ما که معتقد به ایـرانـی  مذهبی، نیروهای سیاسی خلق-
متحد و دموکراتیک هستند، و طیف گستردٔه نیروهای چـپ کـه در 

هـای  گـیـری از تـجـربـه کنند. ما با درس راه حقوق مردم مبارزه می
ها و پراکندگی نیروهای مترقـی کـه  دردناک گذشته، از جمله اشتباه

عواقب منفی آن را ما به دفعات در صد سال گذشتـه از جـمـلـه در 
ایم که مـنـجـر بـه قـدرت  دوران پس از پیروزی انقالب بهمن دیده

اندیش و ضدمردمی و اسـتـقـرار حـکـومـتـی  گرفتن نیروهای تاریک
استبدادی شد، نباید اجازه دهیم که میهن ما بار دیـگـر بـه خـاطـر 

هـای مـخـّرب ایـن امـکـان  گرایـی های سیاسی و فرقه نظری تنگ
 تاریخی برای آزادی و پیشرفت ایران را از دست بدهد. 

اجازه بدهید در انتهای صحبتم به این موضوع نیز اشاره کنم کـه 
های مبارزاتی جنبش کارگری و کمونیستی ایران و  اتکای ما به سّنت

لنینیسم، برخالف برخی اّدعاها که -جهان و اعتقاد ما به مارکسیسم
گرایی)، سّنتی بودن، و دور بـودن  ای از ُدگماتیسم (جزم آن را نشانه
دانند، این روش ما بر میراثـی غـنـی از  های دوران می ما از واقعیت

های دو سده مبارزٔه جهـانـی طـبـقـٔه کـارگـر و تـحـوالت و  تجربه
 های علوم اجتماعی و طبیعی استوار است. پیشرفت

سال پس از تـولـدش، امـروزه  ٢٠٠میراث انقالبی غنی مارکس، 
خاطر اینکه جـنـبـش  همچنان مطرح است و موضوعّیت دارد، نه به

هـایـی جـزمـی را دنـبـال  کمونیستی و طبقٔه کارگر کورکورانه حکم
ای کـه  اقـتـصـادی-کند، بلکه به این دلیل که نظام اجتـمـاعـی می

تر اینکه خواهان تغییرش بـود،  مارکس آن را به چالش کشید، و مهم
 داری، هنوز با ماست. یعنی نظام سرمایه

داری،  هـای نـظـام سـرمـایـه های مارکس در نقد شـالـوده نوشته
داری، کـه در آن  نابرابری، و نظام طبقاتِی سرمایه  سرشت ذاتی آن،

کنـنـدٔه وسـایـل تـولـیـد هسـتـنـد، و  اقلیتی مطلق مالک و کنترل
اعـمـال  «نـدارهـا»علـیـه  «داراها»این اقلیت   دیکتاتوری اقتصادی

 شود، همچنان صادق است. می
داری تـغـیـیـرهـای  سال گذشته سرمایـه ٢٠٠درست است که در 

ها و الـبـتـه  ای کرده و انقالب اطالعات و انفورماتیک چالش عمده
هـای تـولـیـد دچـار  ای به وجود آورده است، شیـوه های تازه فرصت

تغییرهای فناورانٔه چشمگیری شده است، و به همین دلیل، مـبـارزٔه 
گاهی های تازه و انطباق خود بـا وضـعـیـت  طبقٔه کارگر نیز نیاز به آ

های جامعٔه طبقاتی، اصل استثمار کار توسـط  جدید دارد، اّما شالوده
سرمایه، و بنابراین نیاز به مبارزٔه طبقاتی به منظـور ایـجـاد دنـیـایـی 

دانیم، همـچـنـان بـه  متفاوت، نظامی که ما آن را سوسیالیستی می
 قّوت خود باقی است.

 
  متشکرم

ادامۀ بیش از یکصد سال جنبش 

 سر و ریشی نتراشیده و ُرخساری زرد،
 زرد و باریک، چو ِنی.

 یی کرده حمایل، پتویی َبر َسِر دوش، سفره
 یی بر تِن ِوی. ژنده

 که ندارد پاپوش؛ کهنه پیچیده به پا، چون
 در سِر جادۀ ِری.

 َاش، آلوده به َگرد. چند قزاق سوار از ِپی
 ها بسته ز پس، پای پیاده، بیمار، دست

 همه راه؟ که َرَود این
 مگر آن مرِد قوی هّمِت صاحب َمسَلک

 که شناسد ره و چاه.
 خواست کمک؛ خسته ُبد، ُگرِسِنه ُبد، لیک نمی

 نه ز شیخ و نه ز شاه
 جز از َفعله و دهقان، نه به فکر َدّیار. به

 از سواراِن مسّلح، یکی آمد به سخن
 (که دلش سوخت به او):

 آخر ِای شخِص ُگنهکار، (چنین گفت به وی) ـ
 بگو!  گَنَهت چیست؟

 برآشفت به وی «گنهکار»َبندی، از لفِظ 
 گفت: ِای مرِد ِنکو،

 ُگَنَهم اینکه من از عائلۀ رنجبرم!
 زادۀ رنجم و پروردۀ دسِت زحمت،

 َنسَلم از گارگران.
 حرف من اینکه: چرا کوشش و زحمت از ماست،

 حاصلش از ِدگران؟
 این جهان یکَسره از فعله و دهقان َبرپاست،

 خوران! نه که از ُمفت
 خبرم. غیر از این، من ِز گناِه دگری بی
 ُکنی، دگری گفت که: گویند تو آشوب

 ضِد قانون و وطن.
 مذهب، دینی و َدهری دشمن شاهی و بی

 ِفَکن. جنگجو، فتنه
 پرده از کار برانداز و َمپیچان مطلب،

٠٠٠٠ 
 حکِم محکومِی ما!

 َبهِر آزاد شدن، در همۀ روی زمین
 از چنین ظلم و َشقا،

 چارۀ رنجبران: وحدت و تشکیالت است.
 

  ١٣٠٣ابوالقاسم الهوتی 

چاره رنجبران 
 وحدت و 

 تشکیالت است
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با ایـن  ٢کردیم. " مدافع و بیچاره زندگی می حقوق بی بردگان و اسرای بی
هـای  فرسای حزب کمونـیـسـت ایـران در راه حـرکـت وجود پیکار جان

دسـت آوردن حـقـوق  منظور به کردن آنان به  مبارزاتی دهقانی و متشکل
شان، همچون اخگرهایی بر تـاریـخ مـبـارزات  ، و انسانی طبیعی، قانونی

آلود پرسنگالخ و هولنـاکـی را  مردم ایران پرتوافکن بوده و توانسته راه مه
های سیاه در مسیر حرکت دهـقـانـان روشـن کـنـد. حـیـدر  در آن سال

عمواوغلی، رهبر برجستۀ حزب کمونیست ایران، هنگام تدارک مقدمـات 
های ایران بایـد  نخستین کنگرۀ مؤسسان این حزب، نوشت:  "کمونیست

ویـژۀ جـنـبـش دهـقـانـی انـقـالب  بتوانند از تجارب جنبش کارگری بـه
مشروطیت استفاده کنند و انقالب ملی را به انقالب اجتـمـاعـی مـبـدل 

 ٣سازند. " 
ها برای داشتن تصوری مشخص از اوضاع ایـن  یادآوری برخی واقعیت

دوران سودمند است. بر پایۀ آمار انتشاریافته در روزنامـٔه نـیـمـه دولـتـی 
و در سـال  ١٣١۶، تولید کل ملی در سال ١٣٢٠آذرماه  ٢٠"اطالعات"، 

در صد تـولـیـد  ۶۵/٣، بدین ترتیب اعالم شده است: کشاورزی از ١٣٢٠
درصد، صنایـع از  ١١/۶به  ١٢/٧درصد رسید، دامداری از  ۵٨/٩کل به 
درصـد  ۴/۶به  ۶/٧وری از  در صد، صنایع خانگی و پیشه ١٨/۴به  ٩/٨

روشنـی  در صد رسید. این ارقام به ۶/۵به  ۵/۵های دیگر تولید از  و رشته
دهد. در چنین شرایـطـی  افزایش تولید صنعتی را در سطح ملی نشان می

ای درسـت از  ها توصیف مارکسیستـی "تزهای حیدرعمواغلی" که در آن
 –ای درحـال عـبـور از نـظـامـی فـئـودالـی جامعه ایران در مقام جامعه
داری شهرت و جـایـگـاهـی خـاص پـیـدا  پدرساالری به نظامی سرمایه

نویسد:  "دهقانان رعیت چندمیلیونـی  کند. او در این ارتباط چنین می می
تنها از حق مالکیت بر زمین آباد کردۀ خود، بر باغ و احشـام  [ای] که نه
رحمانه از طرف مالکیـن  اند، بلکه هیچ هویتی نیز ندارند و بی خود محروم

شوند، زیربارسنگین بهرۀ مـالـکـانـه و  ها و مجتهدها استثمار می و خان
گونه امیدی ندارند که درصورت  ادامۀ وضـع  نالند و هیچ مالیات دولت می

هـای ایـران  حاضر حال فقر و فالکت خود را بهبود بخشند "  کمونیسـت
مـنـظـور حـل  برای رهایی دهقانان و سربلندی و رفاه آنان و همچنین به
ای صریح  گیری درست و بنیادین مسئلٔه ارضی در کشور بر شالودۀ موضع
 ۵اند. در مـادٔه  و قاطع طبقاتی و حفظ منافع دهقانان در روند آن رزمیده

برنامٔه حداقل حزب کمونیست ایران، این وظیفه تعیین شده بود که بـایـد 
حساب  "دهقانان را از اسارت مالکیت آزاد کرد و وضع اقتصادی آنان را به

مالکین بهبود بخشد. " قبل از تشکـیـل 

حزب کمونیست ایران، 
دهقانان، و مسئلٔه 

 ارضی
های پایانی سده سیزدهم خورشیدی، با به شکست کشـیـده  در دهه

خواهانی چون امـیـرکـبـیـر، سـلـطـٔه روزافـزون  شدن تدبیرهای ترقی
کشورهای استعماری بر امور و شئون کشور و در نتیجه شدت گرفـتـن 

وسیله عمال استعمار، از دربار  کشی از زحمتکشان به هرچه بیشتر بهره
و شاهزادگان، خانان گرفته تا روحانیان و تجار، زندگی مردم کشـور و 

شد. نـداری  بارتر از گذشته می ویژه دهقانان روز به روز بدتر و فالکت به
هـای رنـگـارنـگ  رو به گسترش، ستمگری، جهل، خرافه، و بیـمـاری

حاکم، و سرآخر جنگ و قحطی هم بر سر مردم بـی پـنـاه آوار شـده 
بودند. استعمار و کارگزارانش که در پیدایش این بالها نقشی اسـاسـی 

ها بود، بر شـدت  توجه به رنج جانسوزی که گریبانگیر توده داشتند، بی
گـیـری  دهند، همه افزودند. چنانکه امروز اسناد نشان می غارتشان می

وسیله سربازان بیـگـانـه، در خـالل جـنـگ  آنفلوانزای "اسپانیایی" به
جهانی اول، به کشور سرایت کرده بود. خریدهای هنگفت مـحـصـول 

شان و صـدور  غله کشور از سوی مأموران انگلیسی و کارگزاران ایرانی
آن به انگلستان موجب پدید آمدن قحطی وسیـع در کشـور و مـرگ 

ها تن از مردم میهن ما شده بود! طبقه حاکمٔه وابسته و زبـون  میلیون
های  اعتنا در برابر توده در برابر امپریالیسم انگلستان اما سرکوبگر و بی
بار گرانـی و کـمـبـود  گرسنه و بیمار ملت چندان بود که شرایط فاجعه

شدید نیازهای معیشتی را برای احتکار و سودجویـی خـود غـنـیـمـت 
  جـات" شمرد. مشهور است که احمدشاه غله حـاصـل از "خـالصـه می

جات  های کشاورزی خالصه (امالک متعلق به دولت یا پادشاه. به زمین
گفتند. این  می  کردند "خالصه" ها دهقانان زراعت و رعیتی می که در آن

شد که مـعـمـوًال از وابسـتـگـان بـه  دارها داده می ها به خالصه زمین
داده  ها نمـی حاکمیت بودند) را در انبارهای شاهی انباشته و به نانوایی

هـای  تر بفروشد! توده برای گریز از مرگ سیاه با الشٔه دام است تا گران
داد. بـا ایـن  اش را تسکین می های نودمیده رنج گرسنگی مرده و علف

میهنان ما در این قـحـطـی و  وجود گفته شده حدود ُنه میلیون از هم
 گیری آنفلوانزای "اسپانیایی" عامدانه از میان رفتند. همه

بار دهقانان و روستائیان آن روزگار اسنـاد فـراوان  درباره زندگی اندوه
ای در آن تردید ندارد. برای نـمـونـه، مـورخ  وجود دارد و هیچ پژوهنده

برجسته م. س. ایوانف نوشته است: "دهقانان در فقر و بدبختی زندگی 
گذراندند و از سواد و حداقـل  کردند. آنان نیمی از سال را گرسنه می می

خدمات پزشکی محروم بودند. مخصوصًا وضع دهـقـانـان جـنـوب و 
طور اسـفـنـاکـی بـد بـود. دهـقـانـان سـواحـل  غربی ایران به جنوب
فارس، بلوچستان و سایر نواحی جنوب ایران با هستۀ خرما، ملـخ  خلیج

وری،  در این ارتباط، رفیق فقید جعفر پیشـه ١کردند. " و علف تغذیه می
که خود روستازاده بوده است، زندگی روستائیان را در نیمه پایانی سـده 

یاد آورده است:  "زنـدگـی سـاکـنـیـن  چنین به سیزدهم خورشیدی این
کـرد، مـردم  دهات سخت بود، محصول به خرج سالیانه کفایت نـمـی

 ٢٩ادامه  در صفحه غیر از زراعت شغل دیگری هم داشته باشند. ما عـیـن  مجبور بودند به
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آمد. در چنین شرایطی بود که جنبه کـاالیـی تـولـیـد  وجود می مالکان به
وسـطـایـی  زیان اقتصاد خودمصرفی در روستا و عشیره قرون کشاورزی به

شدت یافت و محصوالت جدیدی مانند پنبه، چای، خشخاش، نیشـکـر، 
زمینی در کنار تولید غالت که خود جـنـبـٔه کـاالیـی  چغندر قند، و سیب

های زراعت سنتی را از مـیـدان  زیادی داشت وارد بازار شد و برخی رشته
هـایـی  در کرد. گرفتن انواع بهره مالکانه نقدی و جنـسـی و بـیـگـاری به

گوناگون نسبت به گذشته تشدید شد. کاالیی شدن بیشتـر مـحـصـوالت 
کشاورزی، پیدا شدن قشر جدید مالکان، تشدیـد اسـتـثـمـار، و غصـب 
امالک دهقانی و مراتع مشاع عشیرتی و رعیتی، همه و همه بـه فـقـر و 

شـد.  پا شدن دهقانان فقیر و مهاجرت آنان از روستاهایشان منجر مـی بی
تـوان از دو زاویـه  روی سیاست ارضی و کشاورزی رضا شاه را مـی ازاین

بررسی کرد. نخست از زاویٔه کوشش آزمندانٔه خود او بـرای اسـتـفـاده از 
تـریـن  قدرت دولتی و سطوت سلطنتی و تبدیل وجود خویـش بـه بـزرگ

هایـی کـه رژیـم او بـرای  مالک ایران بلکه جهان، و دوم از زاویٔه اقدام
رعـیـتـی را  -عمل آورد و نظام ارباب تثبیت بزرگ مالکی نیمه فئودالی به

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 

، نوشته بـود مسـاحـت آنـچـه از ١٣٣٩اسفندماه  ٨روزنامه اطالعات، 
هـزار هـکـتـار زمـیـن  ۵٣های سلطنتی باقی مانده بود، بالغ بـر  زمین

هزار نـفـر  ٣٠٠هزار هکتار زمین بایر اعالم شده است و  ٢٧٠مزروعی و 
اند که مساحت اراضی مزروعی و بایر  سکنه داشت. این ارقام حاکی از آن

"متعلق" به رضا شاه در پایان سلطنت او و تعداد نفوس ساکن این اراضـی 
مراتب بیش از ارقام اعالم شده بود و بـایـد افـزود کـه ایـن امـالک  به

دست مأموران ارتشی، بـا  ترین امالک ایران بودند. این امالک به مرغوب
شدند. بیگاری کشیدن از دهـقـانـان بـه  نظیر اداره می ای بی وحشیگری

هـای  تـریـن شـکـل کشی تبدیل شده بود و با خشـن شکلی عمده از بهره 
وسطایی و حتی نوعی بردگی همراه بود. در کنار گسـتـرش  استثمار قرون

طرزی مضحـک و  کار اجباری و بیگاری کشیدن از دهقانان، رضا شاه به
انگیز در نوع لبـاس پـوشـیـدن  غم

رهبری کلنل مـحـمـدتـقـی  حزب کمونیست ایران، در قیام خراسان به
رهبری شیخ مـحـمـد خـیـابـانـی،  خان پسیان و جنبش آذربایجان به

 ٣های کمونیستی در جامعه ایران نفوذ زیادی داشت. "  اندیشه
دهند که این پیشتازان پیکار رهـایـی  های اشاره شده نشان می نمونه
رو  اند و ازایـن های رنج بر این مسئله اجتماعی اشراف کامل داشته توده

است که در نخستین سندهای رسمی بـازمـانـده از جـنـبـش نـوزاد 
دمکراسی در ایران اینهمه به سرنوشت دهقان اهمـیـت داده  سوسیال

ای جـمـعـیـت سـوسـیـال  ماده ١۴"دستورنامه"  ٨شده است. در مادٔه 
مجاهد آمده است: "وظیفه ما این است که دهقانان و نـیـز  -دموکرات

سایر مردم را از بردگی مالکان و مباشران آنان برهانیم و اجازه ندهـیـم 
که بسیاری از آنان [دهقانان] برای یک لقمه نان به خارج کشور رفتـه 

 ۴در معادن و زیر بار کارهای سنگین جان بسپارند."
کنگره نخست حزب کمونیست ایران در "انزلی"، در هنگامه غلـیـان 
اوضاع و احوال جهانی و ملی تشکیل شد. پیروزی انقالب کبیر اکتـبـر 
در روسیه از سویی نیرویی تازه به جنبش ضد امپریالـیـسـتـی جـهـان، 

ویژه کشورهای پیرامونی [عقب نگهداشته شده] دمیده بود، ولی از  به
سوی دیگر رقیب قدر امپریالیسم انگلیس، یعنی امپراتوری تـزاری، را 
نیز از صحنه روزگار زدوده و بنا بر این دست انگـلـیـس بـرای جـوالن 

ویژه در ایران باز ماند. نیروهای نظامی، امنیتی، و سیاسی بریتانیا در  به
طـلـب، و  سراسر ایران به سرکوب نـیـروهـای مـتـرقـی، اسـتـقـالل

چیـنـی عـلـیـه ایـن  اندازی و دسیسه استبدادستیز پرداخته و به دست
نیروها و حکومت نوپای سوسیالیستی مشغول بودند. در برنامه مصوب 
 -این کنگره [انزلی] در ارتباط با بحث ما چنیـن آمـده اسـت: "الـف

هزارنفرند، طـبـقـه  ٣ها و صاحبان امالک بزرگ، که در حدود  فئودال
و پس از ارزیابی آنان در مقـام  ۵دهند."  حاکمه ارتجاعی را تشکیل می

شمرد و روستائیـان را  تنها طبقٔه ضدانقالبی، نیروهای انقالبی را برمی
رحـمـانـه از طـرف  روستائیان، کـه بـی -آورد: "ب در جایگاه دوم می

 ۵شوند."  ها استثمار می مالکین بزرگ و خان
همچنین کنگره دوم حزب کمونـیـسـت ایـران در "ارومـیـه "، در 

ای جدید، بار دیگر به دهقانان پرداخت. "در مقدمۀ این برنامه در  برنامه
مسئلۀ ارضی نوشته شده که از وظایف دولت آینده محو کامل بقـایـای 
فئودالیسم و در مرحلۀ اول الغای اصول مالکـی اراضـی و تـقـسـیـم 

های اربابی، وقفی [ِملکی که برای امری اخـتـصـاص  بالعوض زمین
یابد]، و خالصه [امالک متعلق به دولت یا پادشاه] بیـن دهـاقـیـن  می

واگـذار ،است. در متن برنامٔه مورد اشاره چنین تصریح شـده اسـت: 
نمودن کلیۀ امالک دولتی و مالکین بزرگ و موقوفات بـالعـوض بـه 

هـا مـیـان  دهاقین، ضبط امالک شاه و اشراف و خوانین و تقسیم آن
 ۵" ،دهاقین.

ها سال پس از آن، مجله "دنیا"، ارگان تئوریک حزب تودٔه ایـران،  ده
حـزب  ،بـرنـامـۀ حـداقـل،برنامٔه حزب را چنین ارزیابی کرده اسـت: "

هـای  گـیـری کمونیست ازجمله اسناد مـعـتـبـری اسـت کـه مـوضـع
 –سال پیش دربارۀ مسائلی اجتـمـاعـی ١٠٠های ایران را در  کمونیست

دهـد.  نشـان مـی  –و ازجمله مسائل ارضی و دهقـانـی  –اقتصادی ایران
هـا، گـواهـی  ای نارسایـی تدوین این اسناد و مضمون آنها با وجود پاره
های ایران در طرح مسائل  روشن بر پیشگامی و پیشاهنگی کمونیست

 ۶های عملی است. "  حل اجتماعی جامعه ایران و ارائه راه
در پایان فرمانروایی قاجاریان و آغـاز دوران اسـتـبـداد پـهـلـوی، 

هایی جدی در روستاها، کشاورزی، و قشـربـنـدی دهـقـانـان و  تحول

 ادامۀ حزب کمونیست ایران، دهقانان 

  ٣٠ادامه  در صفحه 



 ویژه نامٔه یکصد سالگی  ١٣٩٩تیر  ١۶دوشنبه    ٣٠ 

خانه و قرائت خانه تأسیس کند. این امـر  دهد و در روستاهای بزرگ کتاب
ویژه در اردبیل و سراب و روستاهای اطراف تبریز بیش از نواحی دیـگـر  به

 ۶ایران بود. " 
هـای  های عمدۀ نارسایی و شـکـسـت اکـثـر نـهـضـت یکی از علت

بخش در آن هنگام، نداشتن توجه الزم و عمیق رهبران به مسائـل  رهایی
هـا، و  هـا، اشـتـبـاه تـوجـهـی ارضی و دهقانی بوده است." اما ایـن بـی

های انقالبی آن روز، فقط  ها، و حزب های انقالبگران، سازمان خطاکاری
های دیـگـر را  ها است. علت ها و شکست های ناکامی یکی از رشته علت

قبل از همه در وجود و نفوذ امپریالیسم انگلستان در کشور، نظام دولتـی 
گـری  توز ایران، قـدرت سـلـطـه و حکومت سلطنتی فاسد، جبار، و کینه

ها  نظری نشانده امپریالیسم و باألخره تنگ ها و حکام محلی دست فئودال
های بورژوازی بزرگ ایران و نبود طبقـٔه کـارگـر  ها و مخالفت و کارشکنی

 ٧متحد و نیرومند باید جستجو کرد. 
خانم سولماز توحیدی، پژوهشگر اجتماعی، این ناکامی نسـبـی حـزب 

تر بررسی کرده است کـه  ای دیگر و موشکافانه کمونیست ایران را از زاویه
هـای  بندی مطالب ارگـان گوید: "با جمع دقت در آن آموزنده است. او می

تـوان نـتـیـجـه  مرکزی حزبی دربارۀ مسئله ارضی و جنبش دهقانی مـی
های وسیع دهـقـانـان  های حزبی در مورد ارتباط با توده ارگان  گرفت که

دادند و مسئله پیونـدهـای  های مشخص کار در روستا را نشان نمی شیوه
های حزبی ضـمـن  کردند. ارگان جنبش کارگری و دهقانی را بررسی نمی

های حزبی در روستا که باید عناصر تهیـدسـت  طرح مسئله تشکیل حوزه
خود جلب کند و ضمن اشاره سطحی کسانی که با  زمین را به دهقانان بی

انـد  اصطالح اربابی سروکار داشـتـه ویژه روستاهای به روستاهای ایران به
دانند که ورود به دژ روستا بسیار دشوار بود. این دشواری را تنها نبـایـد  می

فیزیکی گرفت مانند نبود وسیله نقلیه، بـازخـواسـت مـبـاشـر، و یـورش 
ها دشواری برقرار کردن پیوندی رفیقانـه بـا مـردمـی  ها. برتر از این سگ
شدت عقب نگهداشته شده بود، مگر مردمی که خود را از روستا کنـده  به

 شدند. باشند، که در آن صورت دیگر دهقان روستایی شمرده نمی
های دهقانـی نـتـوانسـتـنـد دربـارۀ نـحـوۀ ایـجـاد  به تشکل اتحادیه

ها و برقراری پیوند تنگاتنگ کارگران و  های دهقانی و فعالیت آن اتحادیه
ای جنبـش  دهقانان پیشنهادهای مشخص ارائه کنند و شعارهای مرحله

 ١٩٢٠دهقانی را پیش کشند. ... در جنبش دهقانی که نیمۀ دوم دهـۀ 
ایران را فراگرفت، مبارزات مردم روستا با قیام قبایلی توأم شـده بـود کـه 

 ٨ها را جزئی از مسئله ملی دانستند."  مطبوعات کمونیستی وضع آن
ها خود محصول شرایط اجتماعی بود. در هـمـان ایـام  پیدایش اندیشه

ها جان به لبـشـان رسـیـده  کشی مالک دهقانان ایران که از ستم و بهره
بود، از مظاهر تحول بهره چندانی نبردند. فقر و تهیـدسـتـی دهـقـانـان، 

پا سبب افزایش نیروی کار گـردیـد و  وران و تجار خرده ورشکستگی پیشه
تـر رواج یـافـت. روزنـامـه  نـحـوی وسـیـع استفاده از کارگران روزمزد بـه

انگیز  اش زیر عنوان: "قیافه غم ، در سرمقاله١٣۵٣تیرماه  ١٣اطالعات، 
هـا،  ها، کوچه نویسد: "در غالب روستاها ترکیب خانه دهات در ایران"، می

سـال پـیـش بـوده  ۵٠٠سال،  ٢٠٠گونه بود که صد سال،  مزارع همان
ومـعـوج خـاکـی،  هـای کـج است، با این تفاوت که گاهی از میان کوچه

انگیز روستاها را درهـم  اش سکوت غم گذرد و بوق کرکننده اتومبیلی می
 شکند. " می

سـود کشـاورزی  سود دهقانان، به تا زمانی که مسئله ارضی در کشور به
مکانیزه بزرگ و حاصل بخش در سطح امروزی جهان، حل نشود هستـٔه 

وسـطـایـی رهـا  مرکزی تکامل جامعه ما و وارستن آن از پابندهای قـرون
سال سلسله پهلـوی و ادامـه آن از سـوی رژیـم  ۵٠نخواهد شد. کار 

سـال  ۴١جمهوری اسـالمـی در 

کـرد. ایـن اوامـر  زنان و مردان و نوع زیستن دهقانان نیز دخالت مـی
هـا در اوضـاع  توانست دیری دوام کند، زیرا تغییروتـحـول ملوکانه نمی

المللی و مقاومت و مبارزه دهقانان در برابر ظلم و ستم و حـرکـت  بین
محض فرار رضـاشـاه  جنبش مردمی رضا شاه را از ایران فراری داد. به

  مذاق آنان خـوش های نوساز امالک اختصاصی را که به دهقانان خانه
کشـی  شان بازگشتند. بـهـره های سنتی آمد ویران کردند و به کلبه نمی

هزار دهقان ایرانی که مستقیمًا رعیت شاه بودند یکـی  ٣٠٠ددمنشانه 
از منابع مهم ثروت خاندان پهلوی بود. هدف سیاست عمومی ارضی و 

رعـیـتـی  -کشاورزی رضا شاه تحکیم بزرگ مالکی و مناسبات اربـاب
هـا  وسیله تدوین یک سلسله قوانین و ایجاد مؤسسات مربوط بـه آن به

درصـد  ۶٠بود. نتیجه سیاست ارضی و کشاورزی رضا شاه، این بود که 
درصد کمتر از یـک  ٢٣دهقانان ایران حتی یک وجب زمین نداشتند و 

در صد بـیـش از سـه  ٧درصد از یک تا سه هکتار و فقط  ١٠هکتار، 
 ۶هکتار زمین داشتند. 

مبارزات طوالنی ستمدیدگان و در رأس این مبارزه، فعـالـیـت حـزب 
کمونیست ایران بود که همراه با روشنفکران و دیگر منتـقـدان نـظـام 

تـدریـج یـخ  فئودالی ایران که عمًال از دوران قاجاریه آغاز شده بود، بـه
کردند که باید حـق  سکوت و اطاعت را ذوب کرده و مردم را متوجه می

گـران، و  شاهی، درباریان، تـاراج های ستم خویش را طلب کنند. رژیم
ای خشـن و  انـدازه همچنین استعمار و کارگزاران و وابستگـانـش بـه

شد آن را لمس نکرد و در برابـر آن  کردند که نمی کشی می آشکار بهره
توان گـفـت کـه  خروش درنیامد. در این ارتباط، با سربلندی تمام می به

های مردمـی آسـیـا در  جنبش مشروطیت ایران در میان همه خیزش
آغاز قرن بیستم از جهت خصلت خلقی و دامـنـه وسـیـع آن جـای 

ای دارد. انقالبی بود ضد فئودالی و ضد امپریالیستی، اگـرچـه  برجسته
های سازشکار، عناصر رادیکال و دمکرات را سرکوب کـردنـد و  لیبرال

انقالب را به برخی تغییر مواضع مجبور ساختند، و درنتیجه، بسیاری از 
نشـده و  های دهقانان و تهیدستان شـهـری کـمـاکـان حـل خواست

هـای  ها در نـهـضـت روی های جدی و چپ پاسخ ماندند. اگر ضعف بی
زمان یعنی نهضت خیابانی و سپس قیام کوچک خان نبـود،  تقریبًا هم

هـا و  آنگاه کلنل محمدتقی خان پسـیـان هـمـراه بـا کـمـونـیـسـت
های تهران و شهرهای دیگر و دیگر عـنـصـرهـای مـتـرقـی،  دمکرات
پذیر در  هایی روشن و مشخص و تحقق ای وسیع و واحد با هدف جبهه

آوردند. هیچ نیروی استعماری و ارتجاعـی  وجود می شرایط روز کشور به
توانست در قبال این نیروی عظیم اجتـمـاعـی پـایـداری کـنـنـد.  نمی

ها از همان آغاز بر پایٔه منافع طبقاتی زحمتـکـشـان  خواست کمونیست
وسـیـلـٔه مـالکـان،  کشـی از آنـان بـه الغای بهره  روستاها و در زمینه

 داران، طبقات حاکم، و استعمارگران خارجی بوده است. سرمایه
ها، حزب کمونیست ایران در زمینه کار میـان دهـقـانـان  باهمه این
چنان توفیقی برخوردار نگردید. حزب در زمـیـنـه کـار در  کشور، از آن
هـای دیـگـر، در مـیـان روشـنـفـکـران و  ها و سـازمـان میان حزب

ویژه در میان کارگران، با وجـود هـمـه  دانشجویان، در میان زنان و به
ایـن  ها، به نتایجی درخشان دست یافت. رفیق کامبخش بـه  دشواری
های بسیاری کـه  گیری رسیده و نوشته است: "با وجود دشواری نتیجه

ای از نـقـاط  کار در میان دهقانان در بر داشت حزب موفق شد در پاره
آذربایجان، گیالن، مشهد، قزوین نقاط اتکایی برای کـار در دهـات 

ها افزودند[حزب موفـق  ها بعد رفقایی بر این جمله تشکیل دهد." سال
ها و جلسات گفتگو در روستا  تشـکـیـل  شد] "برای دهقانان میتینگ
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حیدرخان  در جلب افکار عـمـومـی آزادیـخـواهـان اروپـا بـرای 
پشتیبانی از انقالبیون 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 

قطعنامه همبستگی با مردم  ایران را صادر کـرد. در ایـن ١٩١٢
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."
به دعوت لنـیـن از طـرف ١٩١٩حیدرخان عمواوغلی در سال 

(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 

هـای شـرق در   انزلی نقش مؤثر داشت و در اولین کنگره خـلـق
قمری نمایندگی حزب کمونیست ایران را بر عهده داشـت.  ١٣٣٨

چندی بعد از کنگره انزلی به دبیر کلی حزب کمونیـسـیـت ایـران 
تزهایـی پـیـرامـون «برگزیده شد. در همین دوره سندی با عنوان 

اقتصادی ایران و تاکتیک حزب کمونـیـسـت -وضعیت اجتماعی
توسط رهبری وقت حزب تنظیم شد. ایـن سـنـد کـه بـه  »ایران

های ایران در آن  تزهای حیدرخان شهرت یافته وظیفٔه کمونیست
دورٔه مشخص تاریخی را در چارچوب همکـاری و اتـحـادعـمـل 

همٔه طبقات از پرولتاریا گرفته تا بورژوازی متوسط برای مـبـارزه «
کرد  تعیین و یادآوری می »های بیگانه علیه قاجاریه و امپریالیست

حزب کمونیست ایران (عدالت) خواهان آن اسـت کـه بـا «که 
بـخـش مـّلـی مـانـنـد مـیـرزا  رهبران سرشناس جنبـش آزادی

مطابق این تزها به عنوان  »خان و امثال او همکاری کند. کوچک
رهبر حزب کمونیست ایران راهی گیالن شد. حضـورحـیـدرخـان 
عمواغلی که یکی از رهبران انقالب مشروطیت بود، در جـنـبـش 
گیالن موجب شادمانی و قوت قلب آزادیـخـواهـان و اعـتـالی 
جمهوری شورایی گیالن گردید. اما ارتجاع و امپریالیسم نگران از 
اتحاد ترقی خواهان و انقالبیون ایران با ایجاد دشمنی و تـفـرقـه 
برنامه به قتل رساندن حیدرخان را تدارک دیده و سپـس عـمـلـی 

سالگی درجریان توطـئـه ای کـه  ۴٢نمودند. حیدر خان در سن 
توسط ارتجاع محلی و امپریالیسم انگلستان برنامه ریـزی شـده 
بود با یک کودتا در درون جمهوری شورایی گیالن 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 

زاده عضوکمیتـه  حزب کمونیست ایران از جمله رفقا نصرالله شیخ
مرکزی و مسول کمیته ایالتی گیالن و اکـبـر اربـاب زاده کـادر 
جوان حزب را نیز پس از شکنجه بقتل رساندند. با ایـن تـوطـئـه 

ارتـش شـاه تـحـت  ١٩٢١خونین چندی بعد یعنی اواخر سـال 
فرماندهی رضا خان وارد رشت گردید و جمهوری شورایی گیـالن 

 در خون به شکست کشانده شد.
 

حیدرخان عمواوغلی؛ 
شخصیت نامدار انقالب 

از بنیاد گذاران  ،مشروطه
و دبیرکل حزب کمونیست 

 ایران  
 

حیدر تـاری   -حیدرخان عمواوغلی
 ١٢۵٩بــه ســال  -وردی افشــار 

خورشیدی در  شهر ارومیـه(مـطـابـق 
برخی از اسناد محل تولد حـیـدرخـان 

سلماس کنونـی اسـت) -شهر شاپور
سـالـه بـود  ۶متولد شد. هنگامی که 

همراه خانواده رهسپار قفقاز  گـردیـد. 
پس از مدتی خانواده او ساکن شـهـر 
الکساندر وپل در ارمنستان شدند. در 

سالگی به مدرسه رفت و سپس در دانشکده فنی تفلیس که تنها دانشکده  ٨
فنی در تمام قفقاز بود تحصیالت 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 
خواهان آن دیار همچون ملک الشعرای بهار ارتباط و هـمـکـاری  و با آزادی

داشت. او پس از مشهد به تهران رفت. در تهران عده ای از ایرانیان متـرقـی 
و انقالبی 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 

های انقالب مشروطیت، خدمات انکار ناپذیری  اجتماعیون عامیون در سال
انجام داد. نقش حیدرخان  در این  انقالب بسیار  برجسته بـود. بـویـژه در 
دوران دفاع تبریز او در کنار علی میسو، ستارخـان و بـاقـر خـان از زمـره 
پیشوایان سترگ انقالب 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 انقالب مشروطیت حیدرخان نیز مجبور به مهـاجـرت 
شد. به بغدا، استانبول و سپس به اروپا مسافرت کرد.  هنگام  اقامت در اروپا 

 ویژه نامٔه یکصد سالگی  ١٣٩٩تیر  ١۶دوشنبه    ٣١ 

یادی از شماری از پیشگامان و 
چهره های برجسته جنبش 

سوسیال دموکراسی انقالبی و 
 کمونیستی ایران

  ٣٢ادامه  در صفحه 
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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 فعاالن حزب و اتحادیه ها را دسـتـگـیـر و 

تـزهـای «روانه زندان کرد. او از مبتکران و مدافعان تزهای مـعـروف بـه 
در جریان  پلنوم پس از کنگره نخست حزب بود و خـود در  »حیدر خان

بعد از دیدار با او (حیدر عمواوغلی) معـلـوم شـد «خاطراتش گفته است: 
که هر دومان در مسایل مهم سیاسی و ایدئولوژیک هم رای  و هم نـظـر 

سیروس بهرام در تصویب خط مشی جدید حزب کـمـونـیـسـت  »هستیم.
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 مالقات و در بـاره 
وضعیت جنبش انقالبی مردم ایران و نهضت جنگل بـا رهـبـر انـقـالب 
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 
در شـهـر  -مـیـالدی  -١٨٨۵

اردبیل به دنـیـا آمـد. در سـال 
مانند هـزاران  -میالدی-١٩٠٣

ایرانی دیگر به دنبال یافتن کار و 
تامین  معیشت رهسپار باکو شـد 
و به عنوان نفـتـگـر اسـتـخـدام 

 - ١٩٠۵گردید. وی از سـال 
عامیون بویـژه گـروه هـمـت بـه -در صف های اجتماعیون  -میالدی 

مبارزه  مشغول و خیلی زود به یکی از رهبران توانا و با نفوذ آن بدل شـد. 
عامیون ایران است که در سـازمـانـدهـی -او از زمره رهبران اجتماعیون 

که توسط لنین هدایت شده »ایسکرا«انتقال بسته های روزنامه بلشویکی 
و انتشار می یافت؛ به داخل روسیه نقش برجسته و مهم بر عهده داشت. 

همراه با آوتیس میکاییلـیـان (سـلـطـان  ١٩١٧اسدالله غفارزاده در سال 
-زاده) و چند تن دیگر از کوشندگان پر سابقه سازمان های اجتماعیون 

عامیون؛ حزب عدالت را تاسیس نمود. این انقالبی بزرگ و پیشـکـسـوت 
مدتی  پیش از حیدرخان عمواغلی برای تشکیل جبهه ضد سلطـنـتـی و 
ضد امپریالیستی و ایجاد رابطه با نهضت جنگل به گیالن 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 ما -
 

کریم نیک بین، در شهر اردبیل زاده شد و دوران نوجوانی را در شـهـر 
گذراند.  پدر و خانواده او کارگر  معادن نفت بودند. او در  -باکو  -بادکوبه 

این محیط کارگری رشد کرد و بـه 

از خـون «عارف قزوینی و تصنیف ، حیدر خان عمواوغلی
 »جوانان وطن الله دمیده

 
پس از شکست انقالب مشروطه و تصرف قدرت توسط نمـایـنـدگـان 

مالک؛ دولت نو پدید اقدام به تصـفـیـه کـامـل انـقـالبـیـون  -بورژوا 
مشروطه خواه بویژه مبارزان اجـتـمـاعـیـون عـامـیـون کـرد. رشـتـه 
رخدادهایی منجر به تبعید و مهاجرت انقالبیون 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 گـیـالن 

را به خاطـره تـابـنـاک او  »از خون جوانان وطن الله دمیده«تصنیف 
 تقدیم کرد.

هنگامی که عمواوغلی در بغداد بوده، گذار عارف قزوینی بـدانـجـا «
 »وی مـی شـود. حیدر خان متحمل مخارج می افتد و بقول خودش 

از هیچگونه یاری  «عمواوغلی بارها پزشک بر سر بالین وی می آورد و 
عارف هم درباره تصنیف معـروف  »نسبت به عارف، مضایقه نمی نماید.

بواسطه عشـقـی  «خود(از خون جوانان وطن...) متذکر شده است که
که حیدر خان بدان داشت میل دارم این تصنیف بیادگـار آن مـرحـوم 

 »[حیدر خان عمواوغلی] طبع گردد.
 

صفحه -رئیس نیا -منبع: کتاب حیدر عمواوغلی در گذر از توفان ها
 ١٣۶٠فروردین  -چاپ اول؛ انتشارت دنیا -٢٠۶
 
 

سیروس 
بهرام: از 

گذاران  بنیاد
حزب 

کمونیست 
 ایران

ســیــروس بــهــرام 
ـــحـــمـــد  ـــرزام ـــی (م
ــــدزاده) از  ــــون آخ
ــن  ــری ــه ت ــت ــرجس ب

گذاران و رهبران  بنیاد
حزب کـمـونـیـسـت 

میالدی در شهـر لـنـکـران زاده شـد.  ١٨٨۵ایران است. او در سال 
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 

گروه همت و از نـزدیـکـان و  -از فعاالن اصلی اجتماعیون عامیون
همفکران حیدرخان عمواوغلی به شمار می آمد. بـعـالوه 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.
 ١٩٢۴-١٩٢٣سیروس بهرام در جریان انتخابات مجلس در سـال 

میالدی در بندر انزلی از سوی حزب کمـونـیـسـت نـامـزد شـد و بـا 

 ادامۀ یادی از شماری از پیشگامان 

  ٣٣ادامه  در صفحه 
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ـ  ١٣٠۴مرتضی حجازی از سازماندهندگان اعتصاب های سـال هـای 
کارگران تهران است. در اثر فعالیت خستگی ناپذیر، اعتماد عمیق  ١٣٠٠

کارگران و درایت سندیکایی و سیاسی بـه یـکـی از رهـبـران جـنـبـش 
ـ  ١٣٠٧سندیکایی بدل شد. در تمام مبارزات سندیکـایـی سـال هـای 

مرتضی حجازی چهره ای برجسته و دارای نقش درجه اّول است.  ١٣٠٠
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 

به نمایندگی از طـبـقـه کـارگـر و  ١٣٠٧دانند. مرتضی حجازی در سال 
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. 

به دست گزمگـان  ١٣٠٧مرتضی حجازی چد ماه پس بازداشت  در سال 
 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 گیالن، مـوسـس 
فرقه دمکرات آذربایجان، صدر فرقه دمکرات آذربایجان و نهایت نخست 

 وزیر حکومت خود مختار آذربایجان اشاره کرد.
شمسی در روستای زاویه خلخال متولد شد. پـس از  ١٢٧٢او در سال 

که منجر بـه تـرک   تحصیالت ابتدایی در پی در گیری پدرش با خوانین
وطن و مهاجرت به باکو شدند. وی در باکو هم زمان با کـار وتـالش بـه 
تحصیالت 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 انقالب 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 الیـنـفـک ایـران" ارگـان حـزب 

و  ١٢٩۶دموکرات ایران شعبه باکو ادامه داد. در پـی حـوادث اسـفـنـد 
افزایش فعالیت های سیاسی بین کارگران باکو به حزب عدالت پیوسـت. 
و در نشریه حریت ارگان حزب عدالت و دیگر نشریات چپ باکو مـقـاالت 

در کنفرانس عمومی حزب عدالت بـه  ١٢٩٨زیادی منتشر کرد. در سال 
همراه بـا دیـگـر  ١٢٩٩عضویت کمیته مرکزی آن انتخاب شد. در سال 

اعضای حزب عدالت فعالیت گسترده ای را در گیالن به هـمـراه مـیـرزا 
کوچک خان شروع کرد. او در کنگره خلق های خاور در باکو به عـنـوان 

 نماینده ایران حضور پیدا کرد.

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 انقالبیون بلشویک در 
تماس و مراوده بود. کریم نیـک 
بین در انقالب 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 
لنینسیم در میهن ماست. وی از نـویسـنـدگـان اصـلـی  -مارکسیسم 

سیاسی، اقتصادی و کارگری روزنامه هـا  -مطالب و مقاله های نظری
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 

به عنوان مسـئـول کـمـیـتـه  ١٣٠۶کنگره ارومیه در سال  -دوم حزب
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 

کمونیستی است. کریم نـیـک بـیـن پـس از -جنبش جهانی کارگری
 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 

ــک ١٢٨١ ــدی در ی ــی ــورش خ
خانواده فقیر در شهر تهران بـه 
دنیا آمد. دوران کـودکـی را در 
مکتـب هـای آن روز تـهـران 

سالگی به استخدام یکی از چاپخانه  ١۵سپری کرد و سواد آموخت. در 
های تهران در آمد و به عنوان حروف چین مشغول بـه کـار شـد. بـه 

در صـف  ١٢٩٨سرعت در این حرفه مهارت کسب کرد. او از سـال 
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. 
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تامین کند. هنـوز نـوجـوانـی  
بیش  نبود کـه بـه عـنـوان 
کارگر نـفـت بـه اسـتـخـدام 

ایـران -شرکت نفت انگلیس 
 درآمد.

تا   ١٣٠٠در بین سال های 
حزب کمونیست ایران  ١٣٠۵

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.
های دّومین کنگرٔه حزب کمونیست ایران، کنگرٔه ارومـیـه، در  مصّوبه

ویـژه درمـنـاطـق  در اعتالی جنبش کارگری و سندیکایی به ١٣٠۶سال 
هـای ایـن  نفتی جنوب، در استان خوزستان نقشی بزرگ داشت. تصمیم

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 

نماینده کارگران تشکیل شـد،   ٢٠٠گردهمایی کارگران نفت که با حضور 
و   خواسته هایی مانند تشکیل تعاونی کارگری، پایان دادن به  جـریـمـه

ها به کارگران و توقف سـیـاسـت تـبـعـیـض  ها و دشنام دادن کتک زدن
درشرکت انگلیسی نفت در میان ملیت ها، پرداخت بیمه بیکاری، پیـری، 

مقابـلـه  -رسمیت شناختن حق اعتصاب و اجتماعات کارگران حوادث، به
رسـمـیـت  درصـد، بـه ١۵باتنبیه بدنی کارگران، باال بردن دستمـزد تـا 

ساعت کار برای  ٧شناختن اتحادیه کارگری و رسمیت یافتن اول ماه مه، 
 سال و... تدوین و اعالم گردید. ١٨جوانان کمتر از 

هـزار  ١٠هزار تـن از  ٩اعتصاب آغاز شد.  ١٣٠٨اردیبهشت  ١۴روز 
کارگرعضو اتحادیه در این اعتصاب تاریخی شرکت کردند. مبارزه کارگران 

روز ادامه یافت. با حمله گزمگان شرکت نـفـت انـگـلـیـس و اوبـاش  ٣
کارگر از جمله علی امید و تنی چـنـد از  ٣٠٠اعتصاب سرکوب  و بیش 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

سـال را در زنـدان  ١٣سندیکایی ایران پیوند خورده است. علی امید  
همانند دیگر کمونیست هـا از زنـدان  ١٣٢٠رضاخانی بسر برد. در سال 

آزاد شد و مبارزه خود را در سنگر پرافتخار حزب توده ایـران ایـن یـگـانـه 
دهنده و وارث شایستٔه حزب کمونیست ایران از سر گرفت . او پـس  ادامه

مرداد بار دیگر به بند کشیده شد. اینبـار نـیـز سـرفـراز از  ٢٨از کودتای 
آزمون رزم و زندگی بیرون آمد و تا به آخر همچون یک توده ای سربلند و 

در تهران چشم از جهان فـرو  ١٣۵٢وفادار زندگی کرد. علی امید در سال 
 بست.

 
 

حزب عدالت طی یک کنگره نام خـود را بـه  ١٢٩٩در اوایل تیرماه 
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 

بـه  ١٣٠٩مرکزی و مسئول تشکیالت تهران بر گزیده شد. در سـال 
همراه تعدادی از اعضای کمیته مرکزی دستگیر و زنـدانـی شـد. در 

قبول فرقه اشتراکی و تـبـلـیـغ «محاکمه و به اتهام  ١٣١٨اواخر سال 
به ده سال انفرادی و تادیبی محکوم شد. پس از گذراندن ده سال »آن

 ١٣٢٠محکومیت به کاشان تبعید شد. پس از سقوط رضا شاه در سال 
پیشه وری فعالیت سیاسی خود را در عرصه گسترده تری آغاز کـرد. او 

بـود و در  ١٣٢٠از اعضاء موسس حزب توده ایران در دهم مهرمـاه 
پس از مدتـی مـبـادرت بـه   تدوین اولین مرامنامه حزب نقش داشت.

انتشار روزنامه آژیر با گرایش چپ کرد. اولین شماره این روزنامه در اول 
انتشار یافت. در انتخابات دوره چهاردهم مجلس شورای  ١٣٢٢خرداد 

 ١٣٢١تیرماه  ٢٣ملی به عنوان نماینده اول تبریز انتخاب شد. ولی در 
اعتبارنامه وی علیرغم حمایت نیروهای ملی و آزادیخواه با مـخـالـفـت 
نیروهای ارتجاعی و نمایندگان بزرگ مالکان روبرو و رد شد. پیشه وری 

من به این سادگیـهـا «هنگام رد اعتبارنامه اش با صراحت تمام گفت: 
دست بردار نیستم و خیلی زود حساب مرتجعین مارک دار را خـواهـم 

 »رسید
به تبریز رفت و با تنی چـنـد از  ١٣٢۴سید جعفر پیشه وری در سال 

فعاالن 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 انـقـالبـی و آزادیـخـواه روبـرو شـد. 
تشکیالت 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 اصـالحـات ارضـی و 
اقتصادی و فرهنگی، اصالحات 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 

آبـان  ٣٠در   برای کنگره خلق آذربایجان انتخاب و راهی تبریز کردند.
اولین کنگره خلق آذربایجان تشکیل شد. با تشکیـل مـجـلـس مـلـی 
آذربایجان، دولت ملی آذربایجان با نخست وزیری سید جعفـر پـیـشـه 

 »آغاز به کار کرد. ... ١٣٢۴آذرماه ٢١وری در 
 (خالصه شده و به نقل از سایت فرقه دموکرات آذربایجان)

 
علی امید؛ رهبر بزرگ نفت گران و چهره 

 درخشان جنبش کارگری ایران 
 

شهر زابل متولد شده بود مانند بسـیـاری  -علی امید که در سیستان 
از نوجوانان و جوانان الیه های محروم جامـعـه ان روز ایـران راهـی 
مناطق نفت خیز استان خوزستان شد تا معاش خود و خانـواده اش را 
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دوست تـأثـیـری عـمـیـق  برهه از زمان بر روح حساس این انسان میهن
برجای گذاشتند و در تربیت فکری او نقشی مـهـم ایـفـا کـردنـد. او در 

سالگی وارد مدرسه ابتدایی شد. هوش و استـعـدادش چـنـان بـود  شش
هـای آغـازیـن تـحـصـیـل حـیـرت آمـوزگـاران و  از هـمـان سـال  که
پایان رساندن دورٔه ابتـدایـی و  هایش را برانگیخت. پس از به شاگردی هم

در ادامه تحصیل وارد مدرسه دارالفنون شد. در این مدرسه بـود کـه بـه 
های خارجی، و علـوم گـرایـش پـیـدا کـرد. او دوره  هنر، ادبیات، زبان

پـایـان رسـانـد و  عنوان شاگرد ممتاز به تحصیلی متوسطه را نیز با کسب 
ساله در  ١٨ای نیز دریافت کرد. ارانی  نامه عالوه بر مدرک دیپلم، تشویق

(معروف بـه قـرارداد  ١٢٩٨های مردمی آن زمان بر ضد قرارداد  اعتراض
بـار بـود،  با بریتانیا، که قراردادی ننگین و اسـارت ١الدوله) وثوق ١٩١٩
/   ١٣٠١طلب شرکت جست. در سال  های محروم و حق دوش با توده هم

برای ادامۀ تحصیل به آلمان رفت. او سال بـعـد وارد دانشـکـده  ١٩٢٢
منظور تأمین هزینه زندگی و تحصـیـل  فلسفۀ دانشگاه برلین شد. ارانی به

هـا و  در آلمان، در چاپخـانـه مـجـلـه "کـاوه" کـه از سـوی دمـکـرات
شـد، مشـغـول  های مهاجر ایرانی در برلین منتشر مـی دمکرات سوسیال

این طریق محیط کار و زندگی طبقۀ کـارگـر آلـمـان را از  کار شد و به به
نزدیک لمس کرد. در این دوران که جنبش انقالبی طبقۀ کارگـر آلـمـان 

لنینیسم بیشتر آشـنـا  -های مارکسیسم گیری بود او با اندیشه درحال اوج
های تحصیل در دانشگاه بـرلـیـن، ارانـی بـه عضـویـت  گردید. در سال

"جمعیت مبارزه علیه دیکتاتوری" در آمد. این جمعیت از سوی ایـرانـیـان 
مهاجر تشکیل شده بود و مـبـارزه 
با رضاخان که در تدارک برقـراری 
ــود  ــوری در کشــور ب ــات ــکــت دی

کــرد. او در  دهــی مــی ســازمــان
جریان مبارزات ضد دیکتاتوری با 

هایی نامدار همـانـنـد:  کمونیست
بــیــن،  مــرتضــی عــلــوی، نــیــک

زاده آشـنـا شـد. ایـن  سلطـان  و
ــت ــاق ــع  رف ــاط ــشــی ق ــق ــا ن ه

یابی مسیر آیندۀ زندگـی  جهت  در
ارانی ایفا کرد، تا جایی که، او در 
راه پاسداری از منافع کـارگـران و 
زحمتکشان به "حزب کمونیـسـت 

 ١٣٠۶  ایران" پیوست و در سـال
در دومین کنگرۀ حزب کمونیست ایـران ("کـنـگـرۀ ارومـیـه") مـبـارزۀ 

هـای  بندی کند و توانست در کلیه فعالیـت های داخلی حزب را جمع گروه
ای بـدمـد. در آن زمـان مـجـلـۀ  سازمانی و تبلیغاتی حزب جـان تـازه

های "پیکار"، "نهضت"، و "بـرق انـقـالب"  سرخ" و سپس روزنامه "ستاره
یافت و ارانی تا هنگام  منزله ارگان مطبوعاتی حزب در آلمان انتشار می به

مراجعتش به ایران با روزنامۀ "پیکار" و "نهضت" همکاری داشت. ارانی در 
هایی به ایران بازگشت که رضاخان، این سرسـپـردۀ امـپـریـالـیـسـم  سال

) و ١٣١٠انگلیس و سپس فاشیسم آلمان، با تصویب "قانـون سـیـاه" (
هـای  های پیاپی به جنش کارگری و دیگر نیروهای مـتـرقـی پـایـه یورش

ریزی  اش را در سرکوب خونین بهترین فرزندان خلق ایران پایه دیکتاتوری
کرد. پس از بازآمدن به میهن، ارانی به آموزش دادن علوم فیزیـک و  می

ریاسـت ادارۀ  های تهران پرداخت و پس از چندی به شیمی در دبیرستان
تعلیمات منصوب شدکه تا روز بازداشتش از سوی تأمینات رضاشاهـی در 

هدف پیشـبـرد امـر  به ١٣١٣آن سمت به فرهنگ کشور خدمت کرد. در 
هــای عــلــمــی،  تــبــلــیــغ انــدیشــه

گاهی گـری  بـخـشـی و سـازمـان آ

 زاده اکبر ارباب
 

زاده یـکـی از جـوانـتـریـن  اکبر ارباب
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 

گاه و ترقی خواه تربیت شده بـود، وقـتـی نـهـضـت  نظر چنین مادر آ
انقالبی گیالن اوج می گرفت به صفوف حـزب کـمـونـیـسـت ایـران 
پیوست و سرانجام به هنگام حمله ارتجاعیون به کمیتٔه رشـت حـزب 

سال نداشـت بـه شـهـادت  ١٩کمونیست ایران، در حالی که بیش از 
رسید. ابوالقاسم الهوتی که در آن اّیام در تبریز زندگی می کرد شعر زیر 

 زاده به مادر قهرمان او تقدیم کرده است. را به یاد رفیق اکبر ارباب
 

 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 دورٔه گل
 

 ١٩٢١تبریز ، الهوتی
 

 دکتر تقی ارانی
 

 اگر پرسان شود روزی جوانی”
 که در راه شگرف زندگانی

 ِکه را از َبهر خود سرمشق سازم
 گویم ارانی بدون مکث می
 احسان طبری

دکتر تقی ارانی، فرزانۀ انقالبی و چهرۀ تابناک جنبـش کـارگـری و  
خورشـیـدی در شـهـر  ١٢٨٢شهریورماه  ١٣کمونیستی میهن ما، در 

در  ١٣١٨مـاه  بهـمـن ١۴جهان گشود، و در روز یکشنبه  تبریز دیده به
دستور رضـاشـاه و  جوانی و در اوج خالقیت علمی و پیکار انقالبی، به

الدین مختاری، در سن  وسیلٔه رئیس شهربانی جالدش سرپاس رکن به
سالگی جان باخت. چنین پیش آمد که تقی کودک که چهار سـال  ٣۶

همراه مادر و خواهرانش به تـهـران آمـد. کـودکـی و  بیشتر نداشت به
ای بسیار پرفرازونشیب از تـاریـخ کشـورمـان  نوجوانی تقی ارانی با دوره

های سیاسی و رویدادهای مهم تاریخـی در ایـن  زمان شد. تحول هم

 ادامۀ یادی از شماری از پیشگامان 

  ٣۶ادامه  در صفحه 
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لنینیسم در ایـران، بـا یـاری جـمـعـی از  -های مارکسیسم پیرامون اندیشه
در   رزمانش، به انتشار مجلۀ "دنیا" دست زد. مجلۀ "دنیا" نخستین نشـریـه هم

بینی علمی و شالودۀ نظری آن یعنـی  ترویج علنی جهان ایران آن روز بود که به
 فلسفۀ مارکسیستی همت گماشت.

سردبـیـری ارانـی  شماره از مجلۀ "دنیا" به ١٢رفته  رویهم ١٣١۴تا میانٔه سال
منتشر شد. مرکز تدارک مقاالت و نشر مجله "دنیا" به مرکز سازمانی هـواداران 

، بر پایه تصمیم رهبـری ١٣١٣راه صلح و سوسیالیزم نیز تبدیل گردید. از سال 
نفری مسـئـول  های ایرانی در مهاجرت، دکتر ارانی، عضو هیئت سه کمونیست

بـی آنـکـه  -احیای فعالیت سازمانی گردید و از جانب رهبری حزب کمونیست
 مجلۀ دنیا از شماره ششم ارگان حزب کمونیست ایران شد. -رسمًا اعالم شود

 -١٣١٣هـای  های دکتر ارانی و یارانش، در خـالل سـال درنتیجۀ فعالیت 
هـای  های تهران در اعتـراض بـه اقـدام چندین اعتصاب در دانشکده ١٣١۴

حکومت ترور و خفقان رضاخانی روی داد که اهمیـت و تـأثـیـری خـاص در 
وزارت فرهنگ از  ١٣١۴فضای اجتماعی و سیاسی آن زمان داشتند. در سال 

انتشار "دنیا" به قطع   انتشار مجلۀ "دنیا" جلوگیری کرد، اما توقیف و ممانعت از
های سیاسی، اجتماعی، و سازمانی ارانی و یارانش نیـنـجـامـیـد.  رشتۀ فعالیت

پلیس رضاخانی که در رویارویی با مبارزۀ دانشجویان بر دامـنـٔه پـیـگـردهـای 
ای را دستگیر و زندانـی کـرد و  عده ١٣١۵اش افزوده بود، اوایل سال  امنیتی

نـفـر"  ۵٣رزمانش که بعدها به "گـروه  ای از هم سرانجام توانست ارانی و عده
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 

برگزار  ١٣١٧ماه  رضاخان را نسبت به خو برانگیخت. در بیدادگاهی که در آبان
دفـاع از   اش از خود و درواقـع بـه ساعته شش  شد، دکتر ارانی در دفاع تاریخی

ای برخاست که بایستٔه شهامت غـرورآمـیـز  خواهانه های علمی و آزادی اندیشه
توان عقایدی را قدغن  یک کمونیست است. او در این دادگاه گفت: "چطور می

کرد که ریشۀ علمی آن با آغاز جامعۀ بشر شروع شده، در جمیع شعب زنـدگـی 
های کامًال علمی و منطقی اظهـارنـظـر  فردی و اجتماعی از روی اصول و پایه

 نماید. ..." می
اش در دادگاه، محکومیـت رژیـم  ارانی در دفاع شجاعانه، منطقی، و علمی

استبدادی رضاشاه را مستند کرد و با زدن داغ ننگ و نفرت ابدی بر پـیـشـانـی 
"قانون سیاه"، بطالن تاریخی آن را اعالم داشت. او در دادگـاه بـاشـهـامـتـی 

ها بـاشـد. "  نظیر گفت: "فقط آن قانونی مقدس است که حافظ منافع توده بی
جرم خوانـدن کـتـاب و  دستگاه قضایی دیکتاتوری حاکم، ارانی و یارانش را به

هـایـی کـه در مـورد آنـان احـراز شـد،  ترجمۀ آثار علمی، یعنی تنـهـا جـرم
وتـاب و  سال زندان، محکوم کرد. ولـی آن روح پـر تـب ١٠هایی تا  حبس به

ای که سخنان زیر در هرلحظه از زندگی و علـم او درآمـیـخـتـه بـود،  انسانی
تسلیم و سکوت تن در نـداد.  گاه و هیچ جا خواه در آزادی یا در زندان، به هیچ

گـویـد:  شناسد که چـنـیـن مـی ارانی رسالت خود و یاران همدلش را خوب می
ریزد. بگذارید تا در ایـن  ست که به دریای تکامل می "جریان تاریخ شط روشنی

هـایـی کـه در کـنـار  رود نـه آن شط مقدس از قطراتی باشیم که به دریا می
اش،  شود. " ارانی زندگی را در لـحـظـه لـحـظـه زار، آلوده و گندیده می لجن

بیند. ارانی زنـدان را  ناپذیر و نبرد در برابر نیروهای بازدارنده می پویندگی درنگ
ترین و پرتاللؤترین "قطـره  کند تا بسان زالل نیز به رزمگاهی تاریخی تبدیل می

 به دریای تکامل بشری بریزد.  "های شط آن
بنمایی در شب تاریک تاریخ میهن ما،  تقی ارانی همچون ستارٔه درخشان راه

روی، در  درخشید و ازایـن  روزگار تیره فام حکومت خودکامۀ رضاشاه در آسمان 
 “ناپذیر شد... چشم خفاشان رژیم تحمل

  

 ادامۀ حزب کمونیست ایران، دهقانان  ادامۀ یادی از شماری از پیشگامان 
گذشته، سعی در حفظ مناسبات کهن بـود. تـالش در راه 

رو  های زیاد روبه بسیج دهقانان، در شرایط حاضر، با دشواری
است. بسته بودن جامعٔه روستایی کشور نیز بر بغرنجـی کـار 

افزاید. باوجود این، توان بالقوۀ دهـقـانـان در جـامـعـه،  می
ازپـیـش  ریزی، و فعالیت در این عرصه را بیش ضرورت برنامه

در دستورکار نیروهای انقالبی، خصـوصـًا حـزب مـا، قـرار 
ها زحمتکش روستایی در برابـر  دهد. باید از منافع میلیون می

اجـتـمـاعـی رژیـم  -های ناشی از عملکرد اقتصادی آسیب
والیت فقیه دفاع کرد و به تقویت نقش و حضـور جـنـبـش 
دهقانی در مبـارزه سـراسـری ضـد اسـتـبـدادی و ایـجـاد 

سود اکثریت جامعه با هـمـۀ تـوان  های دمکراتیک به تحول
 باید  یاری رساند!

 ...................... 
  
تاریخ نوین ایران، ترجمه رفیق شهید هوشنگ تیزابـی،    .١
 . ٧١ص 
وری، مـقـالـه  "درباره حزب عدالت"، نوشتٔه جعفر پیشـه  .٢

مندرج در روزنامه "آژیر". برگرفته از: "اسناد تاریخی جـنـبـش 
، ٣دموکراسی و کمونیستی ایران"، جـلـد  کارگری، سوسیال

 همت خسرو شاکری. به
. "نظری به جنبش کارگری کمونیستی در ایران"، نوشتـٔه ٣

عبدالصمد کامبخش [در مکان نوشتن این "دسـتـورنـامـه"، 
یعنی مشهد، تردیدی نیست. تاریخ آن نـیـز در ایـن کـتـاب 

تعیین شده است که در کتـاب "تـاریـخ  ١٩٠۵سرانجام سال 
گاهی هم با اتکا بر سنـدهـای  احزاب" پرفسور عبدالحسین آ

حـیـدرخـان  ١٢٨٣نویافته تأیید گردیده اسـت: "در سـال 
عمواوغلی، پس از مراجعت از روسیه، با جمعی از کارگران و 

هـای  همـفـکـران در شـهـر مشـهـد، نـخـسـتـیـن حـوزه
دمکراسی انقالبی ایران را تشکیل داد. سال بـعـد،  سوسیال

ای در  ، در آستانه انقالب مشروطیت، در جلسـه١٢٨۴سال 
دمکراسی در  شهر مشهد، اولین سند رسمی جنبش سوسیال

ای که متن آن منتشرشده است) تدوین و  ایران (دستور نامه
 تصویب شد"].

"نظری به جنبش کارگری کمونیستی در ایران"، نوشتـٔه   .۴
 عبدالصمد کامبخش. 

 .١٢، سال ٢مجله دنیا، شماره    .۵
"روستاهای ایران در انتظار تـحـول"، نـوشـتـٔه امـیـر    .۶
 .١٣۶٠آیین و دیگران، انتشارات حزب توده ایران،  نیک
نـاپـذیـر در راه  وپنـج سـال پـیـکـار خسـتـگـی . "چهل٧

 .١٧دهی و رهایی دهقانان ایران"، صفحه  سازمان
-١٢٩۶.  " مطبوعات کمونیستی ایران در مـهـاجـرت (٨

 )، نوشتٔه سولماز رستموا توحیدی.١٣١١
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ها هزار تن که در کشـور شـمـا بـیـمـار  کنند مسئول آنند. برای ده مدیریت می
هـا و خـویشـاونـدان  اند آرزوی بهبودی سریع داریم. همچنین، با خانـواده شده

انـد ابـراز  گیری از دست داده هزار نفری که جان خود را در این همه بیشتر از ده
 گوییم. کنیم و تسلیت می همدردی می
 رفقای عزیز

درمانی همگانی، حّتی در قلب جهـان -های بهداشتی فروپاشی نظام مراقبت
رغم قهرمانی کارکنان بـخـش درمـان در آنـجـا،  به -در آمریکا -داری سرمایه

تـریـن امـکـانـات حـفـاظـت  شدیدتر شدن کار این کارکنان و نبود حتی ابتدایی
کنـد،  شخصی، خطری که زندگی و سالمتی کارگران و زحمتکشان را تهدید می

ای هستند که پوسیدگی و ورشکستگی تاریخی  های روزانه و بیکاری، فقط نمونه
 دهند. داری را نشان می سرمایه

در عین حال، وجود رقابت خصوصی و سوداگری در این زمینه [بهداشـت و 
های علمی و پژوهشی در زمینـٔه  اثر شدن فعالیت درمان]، موجب تضعیف و کم

گـیـر و بـرآوردن  رفت از بحران این بیماری همه تر برای برون یافتن راهی سریع
گاه نیازهای روزمرٔه مردم می تر  شود. امروزه، مردم جهان هرچه بیشتر متوجه و آ

داری اسـت". ضـرورت  زنند که "ویروس واقعی، سـرمـایـه شوند و فریاد می می
ریزی مرکزی علمی،  اجتماعی کردن مالکیت ابزار تولید، توزیع، خدمات، برنامه

 شود. و سوسیالیسم بیش از پیش آشکار می
های تاریخ جنبش کارگری کشور ما و سراسـر جـهـان، امـروزه  توجه به آموزه

های طبقٔه کـارگـر بـا مـبـارزاتـی  بیش از پیش اهمیت یافته است. تمام پیروزی
داری با همٔه قدرت آن، و براندازی نیروهـایـی بـه  دشوار، از راه مقابله با سرمایه

 رسیدند. دست آمده است که روزی نابود نشدنی به نظر می
تر از همه، تاریخ نشان داده است که طبقٔه کارگر، این پیشروترین نیـروی  مهم

داری را  دیـده سـرمـایـه تواند در اتحاد با دیگر نیروهای مردمی ستم جامعه، می
سرنگون کند و جامعٔه جدیدی بسازد که برآورده کردن نیازهای روزافزون مردمی 

 در کانون وظایف اصلی آن باشد.
دهندٔه برتری سوسیالیسـم در ارائـٔه  تجربٔه سوسیالیسم در قرن بیستم نشان

درمانی، بیمه، اشتغال، و تأمین اجتماعی اسـت. فـروریـزی -خدمات بهداشتی
نشینی جهانی جنبش کارگری، نه توجیه کنـنـدٔه بـربـریـت  سوسیالیسم و عقب

کند که با وجود همٔه مشکالت  داری است و نه چرخ تاریخ را متوقف می سرمایه
 رود. و موانع، همچنان به پیش می

 رفقای گرامی،
عامل تسریع کننده در بـحـران جـدیـد در  ١٩-گیر کووید شیوع بیماری همه

های اقتصادی از قبل [از کـورونـا]  المللی بود. افول شاخص داری بین سرمایه
داری، دولت بورژوایی در  مشهود بود. در یونان نیز مانند همٔه کشورهای سرمایه

داری قـرار  داران و انحصارهای سرمایه حالی که میلیاردها یورو در اختیار سرمایه
رحمانٔه  های بی کند، دست به انجام اقدام وری آنها حفاظت می دهد و از بهره می

جدیدی علیه طبقٔه کارگر و مردم زده است. در عین حال، بحران جدید مـوجـب 
های امپریالیستی آشکارتر و تجـاوزگـری امـپـریـالـیـسـتـی  شده است که رقابت

آمریکا، ناتو و اتحادیٔه اروپا شدیدتر شود. خطر جنگ و مداخلٔه امپریالیستی هـم 
 در منطقٔه مدیترانٔه شرقی و خاورمیانه و هم در سایر مناطق شدیدتر شده است.

های گوناگون با سـیـاسـت  در چنین شرایطی، حزب کمونیست یونان از جنبه
های خدمتگزار سرمایه ماننـد  و سایر حزب «دموکراسی نوین»ضدمردمی دولت 

کـنـنـد. مـا در راه  کند که در کشـور مـا حـکـومـت مـی مبارزه می «سیریزا»
دهی مبارزه با این هدف که طبقٔه کارگر و اقشار مردمی بار دیگر هزیـنـٔه  سازمان

داری را نپردازند، در راه تقویت مبـارزه بـرای احـقـاق حـقـوق و  بحران سرمایه
هـای  های کنونی مردم، و در راه خارج شـدن کشـورمـان از پـیـمـان خواست

طلبانٔه خـطـرنـاک  های نظامی و جنگ امپریالیستی ناتو و اتحادیٔه اروپا و برنامه
کنیم. ما این مبارزه را از طریق تقویت پیکار در مسیر رسیـدن بـه  آنها مبارزه می

 بریم.  به پیش می -سوسیالیسم -انداز امیدوارکننده تنها چشم
 «پـامـه»اهمیت ویژٔه مبارزٔه حزب کمونیست یونان و نیروهای طبقاتی مانند 

جاست. در  جوی همٔه کارگران) در روز اّول ماه مه امسال در همین (جبهٔه مبارزه
آن روز، هزاران کارگر با انضباط کامل و نظمی خـوب در آتـن و بسـیـاری از 

هـا در روز  پیمایـی شهرهای دیگر تظاهرات کردند و تالش دولت را برای لغو راه
 اّول ماه مه خنثٰی کردند.

داری و  ها در مسیر ضدسرمایه ما معتقدیم که با تقویت مبارزٔه کارگران و مّلت
های کمونیست در  ضدانحصاری در هر کشور، اقدام مشترک و همکاری حزب

 حزب کمونیست فدراسیون روسیهپیام 
 به کمیتٔه مرکزی حزب تودٔه ایران

 
 رفقای گرامی،

کمیتٔه مرکزی حزب کمونیست فدراسیون روسیـه 
صدمین سالگرد بنیادگذاری حزب کمونیست ایران، 
نخستین سازمان مارکسیست در تاریخ کشور شما را 

 گوید. به گرمی به شما شادباش می
، و بـعـدهـا ١٩٢٠گذاری در سال  حزب کمونیست ایران از همان زمان پایه

در قالب حزب تودٔه ایران، راه درازی از مبارزه را برای صلح، حـقـوق بشـر و 
حقوق دموکراتیک، عدالت، و سوسیالیسم در ایران پشت سر گذاشته اسـت. 

هـای پـیـکـار در خـط مـقـدم،  رغم همٔه دشواری های ایران، به کمونیست
دهند و  های مبارزاتی طبقٔه کارگر در ایران را ادامه می همچنان بهترین سّنت

رغم شرایط دشوار موجـود بـا افـتـخـار حـمـل  پرچم سرخ سوسیالیسم را به
های جهان از اهمـیـت  کنند. امروزه همبستگی و حمایت برای کمونیست می
هـای کـمـونـیـسـت و  ای برخوردار است. ما همراه با حزب شما و حزب ویژه

های مشترکمان و رسـیـدن بـه  ها و آرمان کارگری جهان برای پیشُبرد هدف
 ایم. سوسیالیسم آماده

ها، حـزب شـمـا بـه تـقـویـت  ما اطمینان داریم که با وجود همٔه دشواری
صفوف خود و افزایش نفوذش در کشور، و گـام بـرداشـتـن در راهـی کـه 

 ریزی کرده است ادامه خواهد داد. برنامه
بینی در مبارزه برای  برای شما ادامٔه قاطعیت انقالبی، عزم راسخ، و خوش

 تحقق حقوق کارگران آرزومندیم.
 

 با درودهای رفیقانه،
 کمیتٔه مرکزی حزب کمونیست روسیه

 
 پیام حزب کمونیست یونان 

 به حزب تودٔه ایران
 

 رفقای گرامی،
ترین درودهـای انـقـالبـی حـزب  گرم

کمونیست یونان را به مناسبت صـدمـیـن 
سالگرد بنیاگذاری حزب کمونیست ایـران 

های کمونیـسـت در  که از نخستین حزب
خاورمیانه و آسیـای غـربـی بـود، از مـا 

المللی خود را  بپذیرید. به همین مناسبت، بار دیگر همیاری و همبستگی بین
کـنـیـم.  با اعضا و کادرهای حزب تودٔه ایران، و مجموعٔه حزب شما ابراز مـی

هـا و  های ایران در راه تحقق خـواسـت اکنون صد سال است که کمونیست
منافع طبقٔه کارگر و دیگر قشرهای مردمی کشور، در برابر اذیـت و آزارهـا و 

 کنند. های آن مبارزه می سرکوب بورژوازی و دولت
به همین مناسبت، همبستگی خود را با طبقٔه کارگر و مـردم ایـران ابـراز 

اند و بر اثر کمبـودهـای عـظـیـم  مواجه ١٩-گیری کووید کنیم که با همه می
انـد کـه نـظـام اسـتـثـمـاری  نظام درمانی کشور تلفات جانـی زیـادی داده

هایی که این نظام را در خدمت مـنـافـع سـرمـایـه  داری و همٔه دولت سرمایه

پیام های  تبریک پرشور حزب 
های کارگری و کمونیستی جهان 
به حزب تودٔه ایران به مناسبت 
صدمین سالگرد  تأسیس حزب 

 کمونیست ایران

  ٣٨ادامه  در صفحه 



 ویژه نامٔه یکصد سالگی  ١٣٩٩تیر  ١۶دوشنبه    ٣٨ 

ای،  زمـیـنـه همٔه نوع بشر را با خطر عظیمی روبرو کرده است. در چنیـن پـیـش
ها، مانند رقابت میان آمریکا و اتحادیٔه اروپا، رو بـه  های بین امپریالیست رقابت

ای  رحمانه های امپریالیستی اتحادیٔه اروپا که یورش بی افزایش دارد. البته قدرت
به حقوق و سطح زندگی کارگران را در کشورهای عضو اتحادیٔه اروپا بـه پـیـش 

در  -اند خویی آن را کارگران پرتغالی با تمام وجود احساس کرده و درنده -اند برده
هایشان، با مجموعٔه طبقٔه حاکم آمریکا متـحـدنـد.  شان با مّلت دشمنی طبقاتی

هـای  هـا و خـلـق هم آمریکا و هم اتحادیٔه اروپا از پذیرفتن حق حاکمیت مّلـت
زنند. این رفتار آنها را در تجاوزگری هـمـیـشـگـی آنـهـا بـه  جداگانه سر باز می

گیرند، مثل سوریه، لیبی، ونـزوئـالی  کشورهایی که راه استقالل را در پیش می
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 

 توان دید. روشنی می آورند، به جهان به وجود می
های بزرگی از  شود حاکی از آنکه بخش ای دیده می های فزاینده امروزه نشانه

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 کـرٔه 

یـی،  زمین سایه افکنده است، تهدیدی که در دورٔه وجـود تسـلـیـحـات هسـتـه
 ناپذیر به بار آورد. ای برگشت تواند فاجعه می

 رفقای گرامی،
ما به مناسبت این سالگرد مهم حزب طبقٔه کارگر ایران، که از منـافـع هـمـٔه 
طبقات و قشرهای مردمی کشور شـمـا دفـاع کـرده اسـت، بـه شـمـا درود 

فرستیم. حزب کمونیست پرتغال بار دیگر همبستگی خود را بـا حـزب تـودٔه  می
کند. ما امـیـدواریـم کـه  ها و طبقٔه کارگر ایران ابراز می ایران، با همٔه کمونیست

مناسبات سّنتی همکاری دو حزب ما بر پایٔه احترام متقابل، هـمـبـسـتـگـی، و 
 هاست ادامه دارد، بیش از پیش تحکیم و تقویت شود. منافع طبقاتی که سال

 فرخنده باد صدمین سالگرد بنیادگذاری حزب کمونیست ایران!
 پیروز باد مبارزٔه زحمتکشان ایران و حزب آنها!

پاینده باد مناسبات همبستگی میان حزب تودٔه 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 

کل گرم های بـرادرانـه  ترین تبریک شایستٔه آن حزب تودٔه ایران، کمیتٔه مرکزی آ
دارد.  و ُپرشور خود را به رهبری، کادرها، و اعضای حزب تودٔه ایران تقـدیـم مـی

های ایرانی نیست، بلکه بـرای  اهمیت بزرگداشت این روز فقط برای کمونیست
دارنـد و  های سراسر جهان است که عمیقًا این روز را گرامی می همٔه کمونیست

 های ایرانی تأکید دارند. بر همبستگی با مبارزات کمونیست
 

های ایـران  های قهرمانانه و سترگ کمونیست این روز تاریخی یادآور فداکاری
در صد سال گذشته است. حزب کمونیست و حزب تودٔه ایران در سراسر تـاریـخ 

وقفه و شجاعانه برای تحقق حقوق زحمتکشـان، تـوسـعـه و آزادی و  خود بی
اند.ُمهر و نشـان  استقالل کشور، و برای دموکراسی و سوسیالیسم تالش کرده

بـه  ایـران های مـبـارزٔه مـردم عرصه همهٔ  در ایران های انکار کمونیست غیرقابل
خورد، از جمله در مبارزات طبقٔه کـارگـر، دهـقـانـان، فـرهـنـگـیـان،  می چشم

 زنان و جوانان. هنرمندان مترقی،
همٔه این مبارزات نشان دهندٔه حقانیت نام حزب توده ایران است، این حـزب 

ها و آزارهای شـدیـدی  سرکوب رغم همهٔ  هاست، به درستی حزب مردم و توده به
که علیه آن صورت گرفته است، عمیقًا در قلب و ذهن زحمتکشان ایران ریشـه 

های ایران سرکوب، زندانی، شـکـنـجـه، و  شماری از کمونیست دارد. تعداد بی
کل، حزب اعدام شده مترقی زحمتکشان قبرس، به شهیدان و قهـرمـانـان  اند. آ

حزب کمونیست ایران و حزب تودٔه ایران کـه جـان خـود را در راه دفـاع از 

توان تحکیم کرد و بهبود بخشید و از آن طـریـق، بـه  المللی را می سطح بین
 داری پایان داد.  وحشیگری هولناک سرمایه

المللی خود بـا  حزب کمونیست یونان همیشه و پیگیرانه بر همبستگی بین
حزب تودٔه ایران تأکید کرده، ممنوعیت فعالیت آن را مـحـکـوم کـرده، و از 

 ها بوده است. های ایرانی خواهان آزادی فعالیت سیاسی کمونیست مقام
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 تودٔه ایران آرزوی موفقیت داریم.
 با درودهای رفیقانه،

 المللی کمیتٔه مرکزی شعبٔه روابط بین
 حزب کمونیست یونان

 
 

ــاش حــزب  ــام شــادب ــی پ
کمونیست پرتغال به مناسبت 
صدمین سالگرد بنیـادگـذاری 

 حزب کمونیست ایران
 ایران  به حزب تودٔه 

 
 رفقای گرامی،

به مناسبت صدمین سالگرد بنیادگذاری حزب کمونیست ایران، حزبی کـه 
ایـران ادامـه دهـنـدٔه   گذاری شد و حـزب تـودهٔ  پایه ١٩٢٠ژوئن  ٢٣در روز 

شایستٔه راه آن است، حزب کمونیست پرتغال درودهای قلبی خود را به حزب 
 کند. تودٔه ایران تقدیم می
های ایران تاریخی طوالنی و حماسـی اسـت. فـعـالـیـت  تاریخ کمونیست

شان توسط  های آنها در بیشتر تاریخ صد ساله های ایران و سازمان کمونیست
های دیکتاتوری ایران ممنوع بوده است و آنها مورد اذیـت و آزار قـرار  رژیم
اند. هزاران کمونیست که اغلب مجبور به کار مخفی در شرایط دشـوار  داشته
اند، به خاطر دفاع از حقوق زحمتکشان ایـران بـه زنـدان انـداخـتـه و  بوده

اید که چطور با این اذیـت و  اند. ولی شما آموخته شکنجه و اعدام و ترور شده
های تاریخـی  آزارها مقابله کنید، به مبارزه ادامه دهید، به وظایف و مسئولیت

ناپذیـر از جـامـعـٔه  ها عمل کنید، و از خود به مثابه بخشی جدایی کمونیست
 ایران دفاع کنید.

حزب شما تاریخ تابناکی در دفاع از حقوق سیاسی، اقتصادی، و اجتماعی 
دهی طبقٔه کـارگـر، زنـان، دانشـجـویـان، و دیـگـر  مردم ایران، در سازمان

های جامعه، و در دفاع از استقالل و حاکمیت مّلی ایـران دارد. ایـن  بخش
سابقٔه تاریخی اکنون یک بار دیگر به آزمون گذاشته شده است، چون شـمـا 

زمان باید در مـقـابـل اذیـت و آزارهـا و  کنید که هم در شرایطی فعالیت می
های حقوق سیاسی و اجتماعی در ایران، و تـهـدیـدهـای جـّدی  محدودیت

ویژه امپریالیسم آمریکا، و اسرائیل نسبت به مّلـت ایـران، بـه  امپریالیسم، به
] ایـران تـا کـنـون، ۵٧مبارزه ادامه دهید. از زمان انقالب تاریخی [بهمن 

وقفه، و تهدید به جنگ و تـجـاوز و مـحـاصـره و  زحمتکشان مورد حملٔه بی
های غیرقانونی قرار دارند که بیش و پیش از هر بـخـش دیـگـری از  تحریم

 گذارد. جامعه، بر زندگی آنها اثر می
های امپریالیستی و خاورمیـانـه،  ویژگی سراسِر تاریخ مناسبات میان قدرت

هـای  هـا و مصـیـبـت همین رفتارهای تجاوزکارانه بوده است. سرچشمٔه رنج
طور که در تاریخ ایران و نیز در وضعیت اسفناک  های این منطقه، همان مّلت

شود، عطش امپریالیسم برای دستیابی بـه  روشنی دیده می مردم فلسطین به
هـا سـال  ثروت عظیم کل این منطقه است. امروزه مّلت فلسطین پس از ده

های کرانـٔه  سّوم سرزمین شکنی علیه آن، با مسئلٔه الحاق یکجای یک پیمان
غربی رود اردن به خاک اسرائیل توسط دولت نتانیاهو، با حـمـایـت دونـالـد 

 ترامپ، روبروست.
خطر سرشت تجاوزکارانه و غارتگرانٔه امپریالیسم امروز بـیـشـتـر از پـیـش 

و  ٢٠٠٨که هم در بـحـران  -داری است. بحران عمیق و ساختاری سرمایه
و نـیـز زوال  -گیری کنونی کامًال روشن بـوده اسـت هم در پیامدهای همه

ترین قدرت امپریالیستی، ایاالت متحد آمریکا،  ترین و خطرناک تاریخی بزرگ

ادامۀ پیام های  تبریک پرشور حزب های 

  ٣٩ادامه  در صفحه 



 ویژه نامٔه یکصد سالگی  ١٣٩٩تیر  ١۶دوشنبه    ٣٩ 

از سرزمین سالوادور آلنده و پابلو نرودا، حزب کمونیست شیلی به مـنـاسـبـت 
صدمین سالگرد بنیادگذاری حزب کمونیست ایران به شما رفیـقـانـه شـادبـاش 

گوید و نسبت به زندگی و فعالیت بنیادگذاران آن حزب و شهیدان حزب کـه  می
کند و  جان خود را برای ساختن کشور و جهانی بهتر فدا کردند، ادای احترام می

 فرستد. به آنها درود می
 های ایرانی! زنده باد کمونیست

 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،

 
به مناسبت صدمین سـالـگـرد بـنـیـادگـذاری حـزب کـمـونـیـسـت ایـران، 

های فرانسه، دبیر مّلی حزب فابین روسل، و هـمـٔه رهـبـری حـزب  کمونیست
کمونیست فرانسه درودهای رفیقانه و بهترین آرزوهای خود را به شمـا تـقـدیـم 

کنند. [پس از حزب کمونیست ایران] حزب شما از زمـان تـأسـیـس، بـرای  می
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 

اید. شما فسـاد  های فزایندٔه مردمی کمر بسته است، ادامه داده آزادی و جنبش
ها و فقـر در ایـران  و چپاول اقتصادی طبقٔه حاکم را که موجب تشدید نابرابری

اید و به شنیـده شـدن صـدای مـردم ایـران در  شود، افشا و محکوم کرده می
 کنید. شان در راه رهایی، کمک می مبارزه

های تجاوزکارانٔه آمریکا نیز روبرو هستـنـد  مردم ایران در عین حال با سیاست
های وحشتناکی را تحمیل کرده و موجب افزایش چشمگیر درد و رنج  که تحریم

ای جـّد شـده  باعث فاجعه ١٩-گیری کووید مردم شده است. در حالی که همه
انـد،  ها نیز که بیش از پیش به زندگی مردم ایران آسـیـب زده است، این تحریم

ها باید فورًا لـغـو  اند. این تحریم کنترل رژیم استبداد مذهبی شده موجب تقویت
 شود!

کشورهای خاورمیانه در معرض حالت جنگی دائمی هستند که باعث مداخلٔه 
جویان شـده  شدگان و پناه ثباتی، و فجایع انسانی همچون موج کشته نظامی، بی

است. این منطقه نیازمند به صلح فوری است. ما نقش حزب شما در گـرد هـم 
و دموکراسـی در   آورن و متحد کردن نیروهای خواهان صلح، تحّول اجتماعی،

 داریم. خاورمیانه را گرامی می
های ریاضتی وحشیانـه،  این امر همان تعهد ما و شماست. زمانی که سیاست

شـود،  جـا دیـده مـی ها، و تعرض به دموکراسی و نظـامـیـگـری هـمـه درگیری
المللی ضرورتی حتمی و مهـم اسـت. در ایـن مـبـارزه، حـزب  همبستگی بین

 کمونیست فرانسه در کنار شما ایستاده است!
 
 زنده باد حزب توده ایران! 

 زنده باد دوستی بین مردم ایران و فرانسه!
 المللی! زنده باد همبستگی بین

 
 حزب کمونیست فرانسه

 پاریس
 ٢٠٢٠ژوئن ١٧

 
 پیام کمیتٔه مرکزی حزب کمونیست مکزیک

  به کمیتٔه مرکزی حزب توده ایران
حزب کمونیست مکزیک صدمین سالگرد تأسیس حزب کمونیست ایـران را 

های  معاصر کمونیست گوید و همبستگی خود را با مبارزات به شما شادباش می
 دارد. ستم و سرکوب اعالم می ایران در راه تحقق آزادی و علیه

های کمونیست، با تمام خصوصیات انـقـالبـی آنـهـا،  حضور و فعالیت حزب
-مبتنی بـر نـظـریـٔه مـارکسـیـسـتـی

اند، ادای احـتـرام  های مردم ایران فدا کرده های خود و حقوق و آرمان آرمان
 کند. می

های امپریـالـیـسـم بـا هـدف  ثبات است و مداخله اوضاع در خاورمیانه بی
تضمین کنترل منابع طبیعی و مسیرهای انتقال انرژی از منطقه ادامه دارد. 
امپریالیسم برای پیشُبرد و تحمیل منافع خود از انواع نیروهای بـنـیـادگـرا و 

ها همچنـیـن بـا هـدف تضـعـیـف و  کند. این مداخله ارتجاعی استفاده می
جلوگیری از هرگونه تغییر و تحّول مترقی در همٔه کشورهای منطقـه صـورت 

 کنند. اند که بهای آن را پرداخت می و همیشه مردم گیرد. می
کل برای نقش حزب تودهٔ  ایران در مبارزه برای ایجـاد جـبـهـٔه مشـتـرک  آ

هـا بـر  آمیز مناقشه وفصل مسالمت دیدٔه ما با هدف حل مبارزه در منطقٔه ستم
کشورها، و احترام بـه  المللی، عدم مداخله در امور داخلی اساس قوانین بین
 ارج بسیاری قائل است. ها، حق حاکمیت ملت

کل مجددًا آمادگی خود را برای توسعٔه بـیـشـتـر  به مناسبت این سالگرد، آ
هـای  چه روابط دوگانه متقابل و چه روابط چندجانبه با حزب نزدیک ما، روابط

کند. ما به مـبـارزٔه  المللی اعالم می دیگر، در چارچوب جنبش کمونیستی بین
های مشترکمان، برای صلح، دموکراسی، و سوسیـالـیـسـم،  خود برای آرمان

هـای جـهـان ادامـه  های دو کشور و همٔه مّلـت برای آیندٔه شکوفای مّلت و
قیدوشرط و پیگیرانٔه حزب شمـا بـا مـبـارزٔه  خواهیم داد. ما از همبستگی بی

کل برای پایان دادن درصـد از جـزیـرٔه مـا 37اشـغـال  بـه مردم قبرس و آ
ترکیه، در راه وحدت دوبارٔه کشور و اتحاد مردم ما در چارچوب راه حـل  توسط

 کنیم. می مّلتی قدردانی-یی و دو منطقه-فدرالی دو
 

 رفقای عزیز،
تـان را  بار دیگر درودها و آرزوهای برادرانٔه ما برای مـوفـقـیـت در مـبـارزه

کل در همٔه مبارزات  شما دوشادوش شما ایستاده است. بپذیرید. آ
و حزب تـودٔه ایـران  تاریخ شکوهمند مبارزات حزب کمونیست ایران ما به

 کنیم. ادای احترام می
 

کل)  کمیتٔه مرکزی حزب مترقی زحمتکشان (آ
 نیکوزیا، قبرس

 ٢٠٢٠ژوئن  ٢٠
 

 پیام حزب کمونیست شیلی
 ٢٠٢٠ژوئن  ٢٣

 رفقای گرامی حزب تودٔه 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 

های زحمتکش و مبارزٔه آنها پا به عرصٔه حـیـات  دیگر در جهان از میان توده
ناپذیر  گذاشت، قدرت گرفت، در راه حقوق زحمتکشان رزمید، و بخش جدایی

 است.  های زحمتکشان ها و شکست و ماندگاری از پیروزی
حزب کمونیست ایران در عمر کوتاه ولی ُپرثمر خود توانست شمار عظیمـی 

های مّلـی کشـور  دهی کند و در مّدتی کوتاه بر سیاست از کارگران را سازمان
نشاندگان و  دلیل نبود که امپریالیسم بریتانیا و آمریکا و دست تأثیر بگذارد. بی
چون حزب کمونیسـت ایـران را خـطـری   شان نگران شدند، چاکران محلی

جّدی در برابر منافع سیاسی و اقتصادی خود هم در داخل ایـران و هـم در 
 دیدند. منطقه می

در نتیجه، حزب کمونیست ایران را غیرقانونی اعالم کـردنـد و سـرکـوب 
شدیدی را علیه حزب و اعضای آن به راه انداختند. شمار زیادی از اعضـای 

ای نـیـز  حزب را بازداشت، زندانی، شکنجه، و در نهایت اعدام کردند و عـده
 مجبور به ترک وطن شدند.

رغم آنکه حزب کمونیست ایران غیرقانونی شد، ولی وارث بـرحـق و  اّما به
ادامه دهندٔه راه آن، یعنی حزب تودٔه ایران، پرچم مبارزه را بلند کرد که امـروز 

 کند. حق از بنیادگذاران و اعضای آن حزب یاد و به آنها ادای احترام می به

ادامۀ پیام های  تبریک پرشور حزب های 

  ۴٠ادامه  در صفحه 



 ۴٠  ویژه نامٔه یکصد سالگی 

 رفقای گرامی،
ما همچنین از شرایط کنونی که رفقای حزب تـودٔه ایـران در آن فـعـالـیـت 

گاهیم. ما ایمان و اعتقاد شما را به ادامٔه مبارزٔه مردم ایران و رشـادت  می کنند آ
شما را در این مبارزه علیه امپریالیسم، بنیادگرایی مذهبی، و خودکامگی و در راه 

 نهیم. تحقق دموکراسی، صلح، و تحّول اجتماعی در جامعٔه ایران ارج می
فرسـتـیـم و پـیـمـان  بار دیگر از جانب حزب کمونیست هند به شما درود می

 بندیم که به همبستگی خود با حزب تودٔه ایران ادامه خواهیم داد. می
 های ایرانی، با آرزوی کامیابی کمونیست

 با درودهای رفیقانه،
 

 پاالب ِسنگوپتا
 المللی دبیر شورای مّلی، صدر دفتر بین

 حزب کمونیست هند
 

پیام شادباش حزب کمونیست 
 هند (مارکسیست)

 ٢٠٢٠ژوئن  ٢٠
 

 رفقای گرامی،
 

حزب کمونیست هنـد (مـارکسـیـسـت) 
درودهای انقالبی خود را بـه مـنـاسـبـت 
صدمین سالگرد تشکیل حزب کمونیـسـت 

کنـد. بـه هـمـیـن  ایران به شما تقدیم می
فـرسـتـیـم  مناسبت مهم، ما به رهبری و همٔه اعضای حزب تودٔه ایران درود می

بـرنـد، و  اند و به پیش مـی که میراث حزب کمونیست ایران را دلیرانه حفظ کرده
کنیم. اتفاقًا حـزب کـمـونـیـسـت هـنـد  همبستگی قلبی خود را با شما ابراز می

گـیـرد. روشـن  (مارکسیست) نیز امسال صدمین سال تشکیل خود را جشن می
گرفته از انقالب کبیر سوسیالیستی اکـتـبـر بـه  است که تولد هر دو حزب الهام

 رهبری لنین و حزب بلشویک بوده است.
تاریخ صد سال فعالیت درخشان حزب کمونیست ایران و حـزب تـودٔه ایـران 

ها در سراسر جهان است. حزب شـمـا  منبع الهام عظیمی برای همٔه کمونیست
در مبارزه با امپریالیسم، مبارزه با کنترل امپریالیسم بر صنعت نفت ایران، و نـیـز 
پیکار با انواع نیروهای ارتجاعی، از جمله حکومـت خـودکـامـٔه شـاه، نـقـشـی 
ستودنی داشته است. در این مبارزه علیه سرکـوب و اسـتـثـمـار، حـزب شـمـا 

ای از جامعه را، از کارگران و دهقانان گرفته تا هنرمنـدان و  های گسترده بخش
نویسندگان و شاعران و روشنفکران، به خـود جـلـب و جـذب کـرد. هـمـیـن 

تـرسـانـد.  محبوبیت و اعتبار فزایندٔه حزب بود که طبقات حاکم در ایران را مـی
رحمانه زدنـد کـه  سرانجام فعالیت حزب را ممنوع کردند و دست به سرکوبی بی

سابقه نداشت. شما همه گونه سرکوب و اذیت و آزار را متحمل شدید ولی پرچـم 
سرخ مبارزه، پرچم طبقٔه کارگر و همٔه طبقات زحمتکش جامعـه را دلـیـرانـه و 
شجاعانه برافراشته نگه داشتید. هزاران تن از رفقای شما جان خـود را در راه 

ای بهتر تقدیم کردند و امروزه هم شمار زیادتری از رفـقـای شـمـا  ساختن آینده
دهند و تار و پود تاریخ نوع بشـر را بـا  همچنان این میراث قهرمانی را ادامه می

 بافند. های زّرین می رشته
و هـم بـحـران جـهـانـی  ١٩-گیری کووید هم همه -های این روزها بحران
لنینیسم را ثابت کـرد. بـار دیـگـر -دوراندیشی بنیادگذاران مارکسیسم -اقتصاد

زا است و قـادر  داری به طور ذاتی و سرشتی نظامی بحران ثابت شد که سرمایه
هـای  نیست نوع بشر را از فالکتی که به آن گرفتار است، رها سـازد. نـابـرابـری

تر از ویروسـی  اقتصادی و اجتماعی و نژادی که آفت دنیا شده است بسیار جّدی
های بیشـتـری از مـردم  است که زندگی بشر را تهدید کرده است. امروزه بخش

شوند و سرشت غیرانسانـی آن  داری می متوجه ناتوانی و درماندگی نظام سرمایه
 کنند. را درک می

های امپریالیستی و در پیشاپیش آنها آمریکا  های قدرت تداوم و تشدید تحریم
ویژه در ایـن روزهـای دشـوار، افشـاگـر سـرشـت  بر کوبا، ونزوئال، و ایران، به

داری است. امـروزه بـار دیـگـر عـظـمـت و بـرتـری نـظـام  رحمانٔه سرمایه بی
فقط به خاطر نحؤه مقابلٔه کوبا، چـیـن،  سوسیالیستی به نمایش گذاشته شد، نه

رسانی آنـهـا بـه  گیری در کشور خودشان، بلکه در یاری ویتنام، و الئوس با همه
خیلی از کشورهای دیگر جهان. تمایـز 

لنینیستی، شرط الزم برای موفقیت مبارزٔه طـبـقـٔه کـارگـر در رسـیـدن بـه 
های فوری و نزدیک و نیز تحقق هدف تاریخی نهایی آن، یعنی رسیدن  هدف

 به سوسیالیسم است.
 

 خجسته باد صدمین سالگرد تأسیس حزب کمونیست ایران!
 کمیتٔه مرکزی حزب کمونیست مکزیک

 
 

 حزب کمونیست بلژیک
 

 المللی حزب تودٔه ایران به شعبٔه روابط بین
 رفقای عزیز،

به مناسبت صدمین سالگرد تأسیس حـزب کـمـونـیـسـت ایـران، حـزب 
کمونیست بلژیک به ادامٔه دهندٔه راه حزب کمونیست ایران، یعنی حزب تودٔه 

پس از غیرقـانـونـی کـردن حـزب  تقریبًا ده سال گوید که ایران شادباش می
 گذاری شد. کمونیست ایران توسط دیکتاتوری رضاشاه، پایه

بلژیک همچنین مایل است همبستگی رفیقانٔه خود را بـا  حزب کمونیست
سال مـوجـودیـت خـود  ٨٠حزب تودٔه ایران ابراز کند که در مّدت نزدیک به 

ستیزی، ممنوعیت فعالیت، و سرکوب روبـرو بـوده و  ها سال با کمونیسم ده
مبارزه کرده است. در حال حاضر، هنگامی که تهدیدهای امپریالیسـتـی بـه 

ستیزی در سراسر جهان رو به افـزایـش اسـت، مـا بـایـد  جنگ و کمونیسم
المللی خود را ادامه دهیم و تقویت کنیم تا بتوانیم طبقٔه کارگر  همبستگی بین

دهـی و مـتـحـد  داری سازمان را در سراسر جهان علیه امپریالیسم و سرمایه
 کنیم.

ما به رفقای ایرانی خود در پیکارشان برای تأمین صـلـح، دمـوکـراسـی، و 
 فرستیم. سوسیالیسم در ایران درود می

 
 زنده باد حزب تودٔه ایران!
 المللی! زنده باد همبستگی بین

  رنه اندرسن
  حزب کمونیست بلژیک المللی مسئول روابط بین

 
 

 پیام حزب کمونیست هند
 ٢٠٢٠ژوئن  ١٧

به کمیتٔه مرکزی حزب تودٔه 
 ایران

 رفقای گرامی،
به مناسبت صـدمـیـن سـالـگـرد 
بنیادگذاری حزب کمونیست ایـران، 
حزب کمونیسـت هـنـد درودهـای 

 کند. ایران تقدیم می  پیکارجویانٔه خود را به رهبری و همٔه اعضای حزب تودهٔ 
های گوناگون  های ایرانی و مرحله حزب کمونیست هند از تاریخ کمونیست

های آنها که با حروف زّریـن در دفـتـر تـاریـخ جـنـبـش  مبارزات و فداکاری
گاه است. المللی کمونیستی درج شده است، به بین  خوبی آ

گذاری شـد، و نـیـز  پایه ١٢٩٩فعالیت حزب کمونیست ایران که در سال 
هـای  حزب تودٔه ایران [که راه حزب کمونیست را ادامه داد] بـارهـا در رژیـم

های ایرانی، با اعـتـقـاد عـمـیـق بـه  ایران ممنوع شده است. اّما کمونیست
هـای تـاریـخـی جـنـبـش  لنینیسم و به اتکای بهتریـن سـّنـت-مارکسیسم

المللی طبقٔه کارگر، حّتی در دشوارترین شرایط نیز با افتخار و غرور بـرای  بین
 اند. دفاع از منافع زحمتکشان ایران رزمیده
هـا و  های ایران، تـاریـخ فـداکـاری تاریخچٔه صد سال گذشتٔه کمونیست

اند و  ها، هزاران کمونیست شکنجه و کشته شده هاست. در این سال جانبازی
اند. با وجود این، آنها بر سر حقوق خـود و  هنوز هم بسیاری از آنها در حبس

هایشان سازش نکردند. به همین دلیل اسـت کـه پـرچـم  ایدئولوژی و ارزش
 سرخ مبارزه همچنان در خاک ایران برافراشته و در اهتزاز است.

ادامۀ پیام های  تبریک پرشور حزب های 

  ۴١ادامه  در صفحه 
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خواه و چپ در تـاریـخ  ترین نیروی ترقی به مناسبت بنیادگذاری َسَلف پیشگام
ایران، ما احترام عمیق خود را به میراث این نیروها و مبارزٔه آنها بـرای دنـیـایـی 

 کنیم. بهتر برای همگان ابراز می
 پیروزی قطعی است!

 چه ماتلهاکو
 معاون دبیرکل

 حزب کمونیست آفریقای جنوبی
 

 پیام حزب کمونیست ترکیه
 رفقای گرامی،

 
به مناسبـت صـدمـیـن سـالـگـرد 

گذاری حزب کمونـیـسـت ایـران،  پایه
ترین درودهای خود را بـه حـزب  گرم

 فرستیم. تودٔه ایران می
های ما در  تصادفی نیست که حزب

یـکـی  ١٩٢٠ایران و ترکیه در سـال 
پس از دیگری ایجاد شدند. کشورهـا، 

های مـا در سـراسـر  ها، و حزب مّلت
اند. جنبش کمونیستی در ایران همـیـشـه  های زیادی داشته تاریخ خود شباهت

خواهی در تاریخ ایران بوده است، درست  های ترقی نیرویی عمده در همٔه مرحله
هـایـی  مثل جنبش کمونیستی در ترکیه. وقتی که امپریالیسم با کاربست شـیـوه

هـا  های نفوذی تصمیم به از میان بردن دستاوردهای مّلت مثل کودتا و تاکتیک
اند. هـر  های کمونیست در ایران و ترکیه همیشه حریف اصلی بوده گرفت، حزب

توان دید کـه  روشنی می کردند. با نگاهی به گذشته به»غیرقانونی«دو حزب ما را 
] نـقـاط ١٣۶٠[   ١٩٨٠های ضدانقالبی در ایران و ترکیه در آغاز دهـٔه  جریان

عطفی مهم در مسیری بودند کـه بـا کـمـال تـأسـف بـه فـروریـزی اردوگـاه 
 سوسیالیستی منجر شد.

اّما پیشاهنگان طبقٔه کارگر از لحاظ تاریخی در سوی حق قرار دارند و بـرای 
سرنگون کردن نظام غیرانسانی و ناعادالنٔه کنونی و استقرار نظمی نوین پیـکـار 

و حـزب  -ادامٔه دهندٔه راه حزب کمونیسـت ایـران -کنند. حزب تودٔه ایران می
اند. تـردیـدی  کمونیست ترکیه، هر دو، فعالیت خود را وقف مبارزٔه یکسانی کرده

نیست که هر دو مّلت و هر دو حزب در پیروزی حتمی طبقٔه 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 تودٔه ایران!

 حزب کمونیست ترکیه
 

 پیام حزب کمونیست اوکراین
رفقای گرامی کمیته مرکزی 

 حزب توده ایران،
به مناسـبـت صـدمـیـن سـالـگـرد 
بنیادگذاری حزب کمونـیـسـت ایـران، 

های کمونیست در خاورمیانه و آسـیـای غـربـی کـه  ترین حزب یکی از قدیمی
دموکرات انقـالبـی در ایـران بـه نـام -خودش ادامٔه دهندٔه راه حزب سوسیال

ژوئـن  ٢٣بود، و در نخستین کنگرٔه آن، کنگرٔه تأسیس حزب در روز »عدالت«
شکل گرفت، از جانب حزب کمونیست اوکراین و خودم، از صمیم قلب و ١٩٢٠

 گویم. گرمی به شما شادباش می به
های اوکراین، توجه به نزدیکی کشـور شـمـا بـه روسـیـٔه  برای ما کمونیست

انقالبی که در آن حزب بلشویک زیر رهبری والدیمیر ایلیچ لنین شکل و قـدرت 
گرفت، مهم است. پیروزی انقالب کبیر سوسیـالـیـسـتـی اکـتـبـر در روسـیـه 

گیری حزب کمونیست ایـران و ایـجـاد جـمـهـوری  زمینه و شالودٔه شکل پیش
را فـراهـم آورد. بـه  ١٩٢٠شوروی گیالن در انزلی، در استان گیالن، در ژوئن 

همین سبب، در همیاری و همراهی انقالبی و انترناسیونالیستـی مـا تـردیـدی 
هـای  نظیر کمونیسـت های اوکراین، پیکار انقالبی بی نیست. برای ما کمونیست

شـود دیـد:  و تباینی بهتر از این میان امپریالیسم و سـوسـیـالـیـسـم نـمـی
کند، در حـالـی کـه کشـورهـای سـوسـیـالـیـسـتـی  امپریالیسم تحریم می

 کنند. رسانی می کمک
کـنـنـد.  ها را با دقت دنبال و تـحـلـیـل مـی امروزه مردم جهان این تحّول

اند تا به ناتوانـی و درمـانـدگـی  ها آمده های گوناگون جامعه به خیابان بخش
های گوناگون کـارگـری  ها و اعتراض هایشان اعتراض کنند. اعتصاب دولت

دهندٔه همین نارضایتی فزایندٔه مردم اسـت.  گیرد بازتاب که امروزه صورت می
های نژادی در آمریکا و کشورهای دیگر نـیـز نشـانـگـر  اعتراض به نابرابری

های اجتماعی، اقتصادی، و فـرهـنـگـی نـظـام  خشم مردم نسبت به یورش
ها فرصتی درخور اسـت بـرای  داری است. همٔه این رخدادها و تحّول سرمایه

 ها، تا بدیل سوسیالیستی خود را مطرح و تبلیغ و ترویج کنیم. ما، کمونیست
اش بـر  در چنین بستری است که امپریالیسم سخت تالش دارد سرکردگی

شـان  دسـتـی جهان را حفظ کند و توجه مردم را از ریشٔه اصلی فالکت و تهی
ای تالش دارند که بین مردم بر اسـاس  منحرف کند. نومیدانه و با هر وسیله

گرا،  افکن، فرقه گرا، تفرقه نژاد، دین، و قومیت تفرقه بیندازند. نیروهای راست
اندازند تا از طریق آنـهـا، هشـیـاری و  کنند و جلو می و بنیادگرا را تقویت می

گاهی فزایندٔه مردم را سرکوب و خنثا کنند. راه رفـت از  حل آنها برای بـرون آ
، مثل همیشه، انداختـن  گیری (سالمت) و اقتصادی کنونی های همه بحران

هـا  بار به دوش طبقٔه کارگر و دیگر زحمتکشان جامعه است. ما کمـونـیـسـت
داری، و  هـای سـرمـایـه معتقدیم که وظیفٔه ما مقاومت در برابر ایـن تـالش

ترین اتـحـاد طـبـقـاتـی مـمـکـن در مـیـان  کوشش در راه برپایی گسترده
 زحمتکشان، به رهبری طبقٔه کارگر، است.

ترین انتظارهایی کـه از  ما اطمینان داریم که حزب تودٔه ایران در حّد عالی
هـای طـبـقـات حـاکـم و  رود عمل خواهد کرد و در برابر همٔه تالش آن می

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 
کنیم که حزب کمونیست هـنـد  کنیم و تصریح می همبستگی خود تأکید می

(مارکسیست) شانه به شانٔه شما در مبارزه با امپریالیسم و در راه بـرقـراری 
 ای رها از استثمار ایستاده است. جامعه

 
 کمیتٔه مرکزی

 حزب کمونیست هند (مارکسیست)
 

پیام شادباش حزب 
کمونیست آفریقای جنوبی به 
 کمیته مرکزی حزب توده ایران

 
 ایران  رفقای حزب تودهٔ 

به مناسبـت صـدمـیـن سـالـگـرد 
گذاری حزب کمونـیـسـت ایـران،  پایه

َسَلف حزب تـودٔه ایـران، بـهـتـریـن 
آرزوهای انقالبـی را از حـزب بـرادر 
خودتان، حزب کمونیست آفـریـقـای 

 جنوبی، بپذیرید.
در زمان کنونِی بالتکلیفی و عـدم 

وتـاز  ، کـه شـدیـدتـریـن تـاخـت١٩-گیری کووید اطمینان در بحبوحٔه همه
داری نولیبرال سبب تباهی زندگی مردم در سراسر جهان شده اسـت،  سرمایه

ترین همکاری و همبستگی ممکن را که تا کـنـون  وظیفٔه ماست که گسترده
 در تاریخ نوع بشر دیده شده است، به وجود آوریم.

ترین بحران از  فقط در بحران است، بلکه در وخیم داری نولیبرال نه سرمایه
] قرار دارد، بـحـرانـی کـه آن را بـه سـوی ١٩٣٠زمان رکود بزرگ [دهٔه 

ویژه در منطقٔه خـاورمـیـانـه  طلبی به ترین سطح تجاوزکاری و جنگ سابقه بی
رانده است. مردم جهان آرزومنِد صلح، بهروزی فراگیر، و سطح زندگی خیلـی 

 اند. باالتری

ادامۀ پیام های  تبریک پرشور حزب های 

  ۴٢ادامه  در صفحه 
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بـاری  عراق که هشت سال به درازا کشید و پیـامـدهـای فـاجـعـه-خونین ایران
هـای  داشت و صدهاهزار تن از هر دو طرف در آن کشته شدنـد، کـمـونـیـسـت

المللی برای پایان دادن به جـنـگ و  برندٔه کارزار بین ایرانی و عراقی نیروی پیش
 برقراری صلح و دموکراسی در هر دو کشور بودند.

دارنـد و بـه  های عراقی این میراث انترناسیونالیستی را گرامی می کمونیست
تحکیم و تقویت پیوندهای مبارزاتی در مبارزٔه مشترک در راه دستیابی به آزادی، 

ای بهتر بـرای هـر دو مـّلـت ایـران  صلح، و عدالت اجتماعی، و ساختن آینده
 وعراق ادامه خواهند داد.

 رفقای گرامی،
به این مناسبِت ویژه در زندگی شما حزب برادر، ما بار دیگر بر حمایت خود از 

های برحق مردم ایران برای برخورداری از صلح، دموکراسـی، و حـقـوق  آرمان
کنیم. ما همراه با جنبش جهانی کمونیستی و نیروهـای  بشر تصریح و تأکید می

های اقتصادی آمریکا  خواه جهان تهدیدهای خارجی امپریالیستی و تحریم ترقی
های جنگی دیگر  ها و برافروختن شعله علیه ایران را که سبب شّدت یافتن تنش
هـای  کنیم. به اعتقاد ما، مبارزه با نـقـشـه در خاورمیانه شده است، محکوم می

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 

جانبٔه زیانبار است که نقض حقوق بشر و حقوق دموکراتیک را  گونه رویکرد یک
 گیرد. نادیده می

 رفقای گرامی،
در این مناسبِت باشکوِه صدمین سالگرد تأسیس حزب کمونیست ایران ما از 

کنیم و بار دیگر از حزب شـمـا بـه خـاطـر هـمـبـسـتـگـی  فرصت استفاده می
هـای عـراقـی  ها و کـمـونـیـسـت انترناسیونالیستی پیگیرتان با مردم و دموکرات

گذاری حزب کمونیـسـت  کنیم.به مناسبت صدمین سالگرد پایه سپاسگزاری می
ایران، درودهای گرم خود را به همٔه اعضا و هواداران حزب تودٔه ایـران تـقـدیـم 

کنیم. ما خواهان تحکیم و تقـویـت پـیـونـدهـای ویـژٔه دوسـتـی و روابـط  می
هـای  هایمان و  نیز پیوندهای تاریخی مـیـان مـّلـت انترناسیونالیستی بین حزب

عراق و ایران در راه دستیابی به صلح، آزادی، دموکراسی، و پیشرفت اجتماعـی 
 هستیم.
 ترین درودهای رفیقانه، با گرم

 کمیتٔه مرکزی،
 حزب کمونیست عراق

 ٢٠٢٠ژوئن  ٢١
 

 خواه بحرین پیام جمعیت ترقی
 ٢٠٢٠ژوئن  ٢١

 
 با درود به شما رفقا،

به مناسب صدمین سالگرد تأسیس حزب کمونیسـت ایـران، مـن از طـرف 
خواه بحرین و رفقای کمیتٔه مرکزی و اعضای جـمـعـیـت  رهبری جمعیت ترقی

هـا و  کـنـم. فـداکـاری درودها و بهترین آرزوهای خود را به شما رفقا تقدیم می
های شما رفقای کمونیست در صـد سـالـی کـه از تشـکـیـل حـزب  جانبازی

گـذرد شـایسـتـه  دیده و زحمتکش ایران، مـی کمونیست ایران، حزب مردم ستم
تقدیر است. حزب کمونیست ایـران و حـزب تـودٔه ایـران در مسـیـر تـالش 

انـد و بـرای  ها شهید و تبـعـیـدی داشـتـه ناپذیر خود در راه آزادی، ده خستگی
 اند. خواه امروزی سرمشق پایداری بوده های ترقی حزب

گـیـری  حزب تودٔه ایران از زمانی که تشکیل شد بیشترین تأثیر را بـر شـکـل
های کمونیست در منطقٔه خلیج فارس، از جمله پادشاهی بحرین داشـتـه  حزب

است. کادرها و اعضای حزب در بحرین در مکتب مـبـارزٔه حـزب تـودٔه ایـران 
آموزش دیدند که امید را در میان زحمتکشان منطقه برانگیخت و گسترد. ُمهر و 

 نشان حزب شما در میان روشنفکران و تاریخ مبارزاتی منطقه به جا مانده است.
بینند. ما امیدواریم که حزب شمـا  رفقای شما در بحرین حزب شما را الگو می

های امپریـالـیـسـتـی و  های اقتصادی دولت و مردم ایران که در معرض تحریم
اندیش قرار دارند، با مبارزٔه خود بتوانند شرایط دشوار  سرکوب پلیسی رژیم تاریک

کنونی را با موفقیت پشت سر بگذارند. امیدواریم که شرایط عـیـنـی و ذهـنـی 
ای بارَور باشد که بتواند مبارزه و خیزش مردم برای رهـایـی را بـه  کنونی زمینه

 پیروزی برساند.

ویژه در شرایط اذیت و آزار و  های کارگران، به ایران در دفاع از حقوق و آزادی
 برانگیز است. های ضدمردمی حاکم، تحسین ترور رژیم

اکنون به دلیل بحران اقتصادی و مالی جهانی، و سیاست جنـایـتـکـارانـٔه 
های نظامی تازه، تجدید حیات  آمریکا و متحدانش، که به تروریسم و درگیری

های دموکراتیک شهروندان منجر شـده  فاشیسم، و یورش به حقوق و آزادی
الـمـلـلـی کـارگـری و  است، موضوع ضرورت مبارزه برای اتحاد جنبش بیـن

کمونیستی برای تحقق دموکراسی و سوسیالیسم بیش از پیش اهمیت پـیـدا 
 کند. می

به امید آنکه رشد و تحکیم روابط دوستانه و همبستگی انترناسیونالیسـتـی 
های ما به خاطر منافع زحمتکشان ایران و اوکراین و مبارزٔه هر دو  میان حزب

 حزب ما، همچنان ادامه داشته باشد.
 کارگران همٔه کشورها متحد شوید!

 با درودهای رفیقانه،
 دبیر اّول کمیتٔه مرکزی پترو سیموننکو، 

 حزب کمونیست اوکراین
 

پیام حزب کمونیست 
 عراق

به مناسبت صدمین 
سالگرد بنیادگذاری حزب 

 کمونیست ایران
 

 رفقای گرامی،
های عراق به مناسبت صـدمـیـن سـالـگـرد  ترین درودهای کمونیست گرم
گذاری حزب کمونیست ایران را بپذیرید. بزرگداشت این سـالـگـرد حـّتـی  پایه

ای  امروز، صد سال بعد از بنیادگذاری حزب کمونیست، مناسـبـت شـایسـتـه
گذاران حزب طبقٔه کارگر ایران، و  است برای بزرگداشت و ادای احترام به پایه

برای ادای احترام به خاطرٔه گروه انبوهی از رهبران و کادرهای کمـونـیـسـت 
دوستانی واقعی بـودنـد و زنـدگـی و جـان خـود را در راه  ایرانی که میهن

های واالی کمونیسم و دفاع از آرمان عادالنٔه مردم ایران فدا کردنـد.  اندیشه
هـا و  های آیندٔه کمونـیـسـت بخش نسل جا گذاشتند، الهام الگویی که آنها به

 خواهان در سراسر جهان بوده است و خواهد بود. ترقی
دارد و پـرچـم  حزب تودٔه ایران امروزه در همان مسیر ُپرافتخار گام بـرمـی

طـور کـه در سـراسـر  دارد، همـان سرخ مبارزه را در ایران برافراشته نگه می
سال گذشته، پس از تأسیس آن حـزب چـنـد سـال بـعـد از  ٨٠نزدیک به 

غیرقانونی شدن حزب کمونیست ایران توسط دیکتاتوری رضـاشـاه در دهـٔه 
 ، تا کنون پیگیرانه عمل کرده است.١٣١٠/١٩٣٠

در این بزرگداشِت صدمین سال تأسیس حزب کمونیست ایران، ما از نقش 
بنیادگذاران حزب کمونیست ایران به رهبری حیدر عمواوغلی (حیدر خان) و 

دوسـتـان و  کنیم کـه مـیـهـن نقش رهبران برجستٔه حزب تودٔه ایران یاد می
اند. در میان این قهرمـانـان مـردم ایـران،  های واقعی بوده انترناسیونالیست

[اردیـبـهـشـت ١٩۵٨کنیم که در ماه مـه  ویژه از رفیق خسرو روزبه یاد می به
 ] با شجاعت تمام در برابر جوخٔه اعدام ایستاد.١٣٣٧

صدمین سالگرد بنیادگذاری حزب کمونیست ایران همچنیـن مـنـاسـبـت 
های عراقی تا بار دیگر با افتخار از رابـطـه و  خوبی است برای ما کمونیست

پیوند ویژٔه میان دو حزب تودٔه ایران و حزب کمونیست عراق یاد کـنـیـم. در 
ای کـه هـر دو حـزب مـا بـا سـرکـوب و تـرور  های گذشته، در دوره دهه

اند، ایـن پـیـونـد  پی روبرو بوده در های ارتجاعی و ضدکمونیستی پی حکومت
 تر از پیش شده است. پایدارتر و محکم

رغم شرایط  ]، به١٣۴٠[١٩۶٠] و ١٣٣٠[١٩۵٠به خاطر داریم که در دهٔه 
-بسیار دشوار در هر دو کشور ایران و عراق پس از کودتاهای فاشیستی سیـا

ها متحمل تـرور فـاشـیـسـتـی و  ها و دموکرات ساخته، وقتی که کمونیست
فردی میـان دو حـزب مـا   به های گروهی شدند، رابطٔه ویژه و منحصر اعدام

 شکل گرفت.
] بار دیگر روحیـٔه ١٣۶٠[ ١٩٨٠] و اوایل دهٔه ١٣۵٠[ ١٩٧٠در اواخر دهٔه 

انترناسیونالیستی میان دو حزب با قوت خود را نشان داد. در جریـان جـنـگ 

ادامۀ پیام های  تبریک پرشور حزب های 

  ۴٣ادامه  در صفحه 



 ویژه نامٔه یکصد سالگی  ١٣٩٩تیر  ١۶دوشنبه    ۴٣ 

داری درآورده است و آزادی همٔه کارگران، تولـیـدکـنـنـدگـان کـوچـک،  سرمایه
 ویژه زنان را محدود کرده است. روشنفکران، و به
 های استوار اعضای حزب شما مورد احترام ماست. فداکاری و گام

ما برای شما رفقای گرامی بهترین آروزها را داریم و به مناسبت این سالگـرد، 
 کنیم. با شما ابراز همبستگی می

 زنده باد سوسیالیسم!
 المللی طبقٔه کارگر! پاینده باد همبستگی بین

 
 رابرت گریفیتز

 دبیرکل
 حزب کمونیست بریتانیا

 
 
 

پیام همبستگی حزب کمونـیـسـت 
 کانادا

 
درودهای انقالبـی بـه مـنـاسـبـت 
صدمین سالگرد بنیـادگـذاری حـزب 

 کمونیست ایران
 
 ٢٠٢٠ژوئن  ٢٢

 
زمانٔه گـرم  ها و درودهای همر کمیتٔه مرکزی حزب کمونیست کانادا شادباش

خود را به مناسبت فرخندٔه صدمین سال تولد حزب کمونیست ایـران بـه شـمـا 
 کند. ادامٔه دهندٔه راه آن حزب تقدیم می

گرفته  دهی انقالبی الهام حزب کمونیست ایران نیز مثل حزب ما میؤه سازمان
هـای  از لنین و انقالب کبیر سوسیالیستـی اکـتـبـر بـود. در آن دوره، حـزب

گیری سیاسی طبقٔه کارگر و شکسـت  کمونیست در سراسر جهان با هدف قدرت
 داری وحشی، استعمار، و امپریالیسم در قرن بیستم شکل گرفتند. سرمایه

ایران) در طول عمر خـود، تـاریـخ   تاریخ حزب کمونیست ایران (و حزب تودهٔ 
بودن، تبعـیـد،  «غیرقانونی»های  مقابله با وحشیگری امپریالیسم و تحمل سال

های ایرانی  های کمونیست زندان و مرگ، و تروریسم دولتی بوده است. قهرمانی
المللی کمونیستی  های دراز و تاریک هرگز از یاد جنبش بین در سراسر این سال
طور، جنبش کمونیستی جـهـان هـرگـز رنـج و مـحـنـت  نخواهد رفت. همین

کند که همچنان به مبارزه با امپریالیـسـم،  درازمّدت مردم ایران را فراموش نمی
خـوبـی  هاست بـه دهد که سال رحم کنونی ادامه می ساالر بی جنگ، و رژیم دین

 به منافع امپریالیسم آمریکا خدمت کرده است.
حزب تودٔه ایران در سراسر تاریخ خود برای تأمین منافع زحمتکشان، صـلـح، 
دموکراسی، و برقراری سوسیالیسم در ایران همواره و پیگیرانه رزمـیـده اسـت. 

های امپریالیسم آمریکا و دولـت تـرامـپ، حـزب  امروزه، در شرایط وجود تهدید
های خارجی در ایـران ادامـه  تودٔه ایران به مبارزه با مداخلٔه آمریکا و همٔه قدرت

دهد و تأکید دارد که مردم ایران، وقتی رها از مـداخـلـٔه خـارجـی بـاشـنـد،  می
های  کنند. کمونیست را تعیین می -ای سوسیالیستی آینده -خودشان آیندٔه خود

بودن فعالیتشان به ارائٔه رهـنـمـودهـای  «غیرقانونی»ایران در شرایط سرکوب و 
رحم کـنـونـی  ساالر بی انقالبی به پیکار مردم برضد جنگ، ارتجاع، و رژیم دین

 دهند.  ادامه می
حزب تودٔه ایران وظایف انترناسیونالیستی خود را نیز پیگـیـرانـه انـجـام داده 
است و از مبارزات زحمتکشان جهان حمایت کرده است و در جنبش کمونیستی 

لـنـیـنـیـسـم و -و کارگری جهان برای وحدت بـر پـایـٔه اصـول مـارکسـیـسـم
 کند. انترناسیونالیسم پرولتاری پیگیرانه پیکار می

فرستـیـم و  رفقای گرامی، به مناسبت این صدمین سالگرد، به شما درود می
تان در راه برقراری صلح، دموکراسی، و سوسیالیسـم  وقفه برای شما در پیکار بی
 آرزوی کامیابی داریم.

 
 با درودهای رفیقانه، لیز رولی
 صدر حزب کمونیست کانادا

 
 

 یاد و خاطرٔه شهیدان حزب تودٔه ایران فرخنده و پاینده باشد!
 گذاری حزب کمونیست ایران! فرخنده باد صدمین سالگرد پایه

 پاینده باشید رفقا!
 خلیل یوسف

 دبیرکل
 
 

پیام حزب کمونیست 
 بریتانیا

پیام شادباش و 
همبستگی به حزب تودٔه 

مین ١٠٠ایران به مناسبت 
سالگرد بنیادگذاری حزب 

 کمونیست ایران
 

 به کمیتٔه مرکزی حزب تودٔه ایران
 ٢٠٢٠ژوئن  ١٣

 
 رفقای گرامی،

تـریـن درودهـای خـود را بـه  حزب کمونیست بریتانیا همبستگی و گـرم
ژوئـن  ٢٣مناسبت صدمین سالگرد بنیادگذاری حزب کمونیست ایران در روز 

 کند. به شما، حزب تودٔه ایران، تقدیم می ١٩٢٠
ای حماسی از مـبـارزه و  حزب کمونیست ایران و حزب تودٔه ایران کارنامه

ویژه امپریالیسم بریتانیا دارند. در دهـٔه اّول  مقاومت در برابر امپریالیسم، به
های نفتی بریتانیایی به نمایندگی از دولت بریتانیا، منابـع  قرن بیستم، شرکت

نفتی وسیع کشور شما را به تصّرف خود در آوردند و تا هشتاد سال بعـدی در 
اختیار خود نگه داشتند. در این دورٔه زمانی، دولت بریتانیا برای تضمین بقای 

ویژه به منظور مـحـدود  های مطیع بارها در کشور شما دخالت کردند، به رژیم
های خشن توسـط  های حزب شما، و نیز برای تضمین سرکوب کردن فعالیت

هـای بـریـتـانـیـا در سـراسـر قـرن  رژیم حاکم. به همین دلیل، کمونیسـت
انـد و از  [میالدی] گذشته با رفقای خود در ایران ابراز همبـسـتـگـی کـرده

گاه جانبازی اند. ما مبارزٔه کـارگـران  های عظیم شما در راه رهایی کشورتان، آ
با امپریالیسم، سرکوب  ١٩٢٩نفت ایران زیر رهبری حزب کمونیست در سال 

، زنـدانـی ١٩٣١خشن آن، و سپس سرکوب حزب کمونیست ایران در سال 
کردن رهبری آن، و به قتل رساندن دکتر تقی ارانی، از رهـبـران حـزب، در 

 را به یاد داریم. ١٩۴٠سال 
بـا  ١٩۴١ایران، در سـال   ما همچنین بنیادگذاری حزب شما، حزب تودهٔ 

تن از رهبران آزاد شدٔه حزب کـمـونـیـسـت پـس از  ۵٣ای از  مشارکت عده
های بـعـدی،  داریم. سال برکناری شاِه همدست [با امپریالیسم] را گرامی می

یی طبقٔه کارگر زیـر رهـبـری حـزب تـودٔه ایـران،  شاهد ظهور جنبش توده
های عظیم در راه رهایی زنان، و انتخاب دکتر مصدق با برنامـٔه مـّلـی  تالش

١٩۵٣انـگـلـیـسـی -کردن مالکیت منابع نفت ایران بود. کودتای آمریکایـی
] بار دیگر در صدد از میان بردن آن جنبش دموکراتیک بـرآمـد ١٣٣٢[مرداد 
هـای  ویژه باعث مخفی شدن اجباری حزب تودٔه ایـران و دسـتـگـیـری و به

 شد. ١٩۵٧گسترده تا سال 
در دو دهٔه بعد از کودتا، حزب شما روحیٔه مقاومت دموکراتیک در ایـران را 

بازی کرد. اکنـون کـامـًال  ١٩٧٩زنده نگه داشت و نقشی کلیدی در انقالب 
] نیروهای دولتی بریتـانـیـا، از ١٣۶٠مستند و روشن شده است که [در دهٔه 

در همکاری با رژیم خمینی  ۶آی طریق سازمان اطالعات و امنیت نظامی ِام
هـای  کنترا در سـال-، همراه با مأموران آمریکایی طرح ایران١٩۶٢از سال 

عام شمار زیـادی از  های گسترده و سپس قتل ، به دستگیری١٩٨٧-١٩٨۶
 رفقای شما دست زدند.

با وجود همٔه اینها، حزب شما تشکیالت خود را حفظ کرده و به راهنمـایـی 
طبقٔه کارگر کشور و جنبش دموکراتیک در دو دهٔه گذشته ادامه داده اسـت. 

کند که دین را در خدمت نظام اسـتـثـمـاری  حزب شما با حکومتی مبارزه می

ادامۀ پیام های  تبریک پرشور حزب های 

  ۴۴ادامه  در صفحه 



 ویژه نامٔه یکصد سالگی  ١٣٩٩تیر  ١۶دوشنبه    ۴۴ 

ساالر حاکم مبارزان حزب شمـا  تا کنون، رژیم دین ١٩٧٩انقالب ایران در سال 
را مورد اذیت و آزار، حبس، شکنجه، اعدام، و کشتار جمعی قرار داده است. اّما 

ترین حزب ایران نابود نشده و همچنان زنده است و بـه مـبـارزه ادامـه  قدیمی
دهد. روز سرنگونی دیکتاتوری هم فرا خواهد رسید، روزی کـه مـردم ایـران  می

قیام خواهند کرد و زنجیرهایی را که به دست و پایشان بسته شده است، از هـم 
هـای  هایی خواهد بود که دهه خواهند گسست. این سرنگونی پاداش کمونیست

 اند. اند و همچنان سر خود را باال نگه داشته دشوار و تاریکی را پشت سر گذاشته
 های ایران! زنده باد حزب تودٔه ایران، حزب کمونیست

 المللی! پاینده باد همبستگی بین
 

 مانفرد ایدلر   رناته کوپه
 المللی عضو بخش بین  المللی دبیر بخش بین

 حزب کمونیست آلمان 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 انـقـالب اکـتـبـر در 
روسیه به هم پیوستند و حزب های کمونیست بر پایه مارکسـیـسـتـی را بـنـیـاد 
گذاردند. آنان پیش قراوالن 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 

 واستقالل 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 تودٔه ایران

 رفقای عزیز
در صدمین سالگرد تـأسـیـس حـزب 

خـواهـیـم  کمونیست ایران، اجـازه مـی
ها و درودهای رفیقـانـه خـود را  تبریک

مناسبت این روز مهم به شما و از طریق شما به همٔه اعضا و هواداران حـزب  به
 شما و همچنین به همٔه مردم مترقی و دمکرات ایران، تقدیم داریم.

گـیـری  خواهیم از این فرصت اسـتـفـاده کـرده، از مـوضـع ما همچنین می
مستحکم و پیگیر شما و حزب شما در همبستگی بـا مـبـارزه عـادالنـه مـردم 

 ها سال، سپاسگزاری کنیم. فلسطین طی ده
ما مطمئن هستیم که تالش شما برای صلح، پیشرفت، عدالت اجتمـاعـی و 

هایتان دسـت خـواهـیـد یـافـت. مـا  سوسیالیسم ادامه خواهد یافت و به هدف
های کمـونـیـسـتـی و  همچنین معتقدیم که با نقش فعال شما در خانواده حزب

داری همچنـان ادامـه خـواهـد  کارگری، مبارزه ضد امپریالیستی و ضد سرمایه
مان را با حزب توده ایران در عرصه مـبـارزه  مندیم روابط دوجانبه یافت. ما عالقه

ای عـاری از سـالح  مان برای آینده بهتر مردم، صلح،  و خـاورمـیـانـه مشترک
 های خارجی تقویت کنیم. ای و مداخله هسته

 با درودهای مجدد
 کمیتٔه مرکزی حزب مردم فلسطین

 پیام حزب کمونیست آمریکا
به مناسبت صدمین سالگرد  

 تأسیس حزب کمونیست ایران
 

بــه مــنــاســب یــک قــرن مــبــارزٔه 
های ایران در راه منافع طبقٔه  کمونیست

کارگر ایران، حزب کمونیست آمریکا بـه 
 گوید. حزب تودٔه ایران شادباش می

هــای ایــران از درون  کــمــونــیــســت
تصّور  دشوارترین شرایط فعالیت که قابل

های ایران پیش از جنگ جهانی دّوم  اند. کمونیست است سربلند بیرون آمده
ها متحمل زندان و اعدام شدند. در  و در دورٔه دیکتاتوری رضاشاه هوادار نازی

جریان جنگ جهانی دّوم و پس از آن، حزب شما نیز به فعالیت خـود بـرای 
رسانـی بـه  های مردمی، و یاری تشکیل سندیکاهای کارگری و دیگر سازمان

 مّلی کردن شرکت نفت امپریالیستی بریتانیایی ایران و انگلیس ادامه داد.
ای در مـخـالـفـت بـا  ] حزب شما نقش برجسـتـه١٣٣٢[   ١٩۵٣در سال 

سازی مجـدد صـنـعـت  بازی کرد. هدِف این کودتا، خصوصی»سیا«کودتای 
رغم  نفت مّلی ایران و به قدرت رساندن مجدد دیکتاتوری شاهنشاهی بود. به

ای از سرکوب که پس از کودتا به راه افتاد و بیشتر از بـیـسـت سـال  موج تازه
ادامه یافت، حزب تودٔه ایران به مبارزه در راه منافع و حقوق زحمتکشان ایران 

 ادامه داد.
] حزب شما فعاالنه از انقالب مردم حمایت کرد که ١٣۵٧[   ١٩٧٨در سال 

در نهایت به سرنگونی محمدرضاشاه انجامید. پس از انقالب نیز حزب شما با 
ساالر بر روند انقالب ابراز مخـالـفـت  سلطٔه انحصاری نیروهای ارتجاعی دین

ها قرار گرفت که در جریـان  ترین سرکوب کرد. در نتیجه، حزب مورد وحشیانه
 آن شمار زیادی از اعضا و رهبران شما جان خود را از دست دادند.

ها شما ایستادگی کردید و بـه مـبـارزه ادامـه  رغم همٔه این دشواری اّما به
توانید ضمن ادامٔه پیکار با امپریالیسم از خارج و مبارزه بـا  دادید، و اکنون می

گذاری حزب کمونیست ایران را جشـن  ارتجاع در داخل، صدمین سالگرد پایه
 بگیرید.

هـای  حزب کمونیست آمریکا به انگیزٔه این مناسبت تـاریـخـی شـادبـاش
کند و بار دیگر با حزب  صمیمانٔه انقالبی خود را به حزب تودٔه ایران تقدیم می

 کند. شما و با مردم ایران ابراز همبستگی درازمّدت می
 
 

 پیام حزب کمونیست آلمان
به کمیتٔه مـرکـزی حـزب تـودٔه 

 ایران
 ٢٠٢٠ژوئن  ٢۶

 
 رفقای گرامی و محترم،

 
جنبش کمونیستی ایران تاریخی صد ساله دارد که در آن همیشـه حـامـل 

ها در ایران و جهان بوده است. حـزب تـودٔه ایـران نـیـز  ترین اندیشه مترقی
ای در مبارزات اجـتـمـاعـی و  سال است که فعالیت پیشگامانه ٨٠نزدیک به 

 سیاسی طبقٔه کارگر ایران، زنان، و جوانان و دانشجویان داشته است.
های ایرانی و آلمانی همیشه دوستـی و  شاخص مناسبات میان کمونیست

احترام متقابل بوده است. زمانی بود که حزب سیوسـیـالـیـسـت مـتـحـد در 
جمهوری دموکراتیک آلمان حاکم بود و حزب کمونیست آلمان در جمهـوری 

کرد، و در چارچوب انترنـاسـیـونـالـیـسـم پـرولـتـاری  فدرال آلمان فعالیت می
پیوندهای نزدیکی با حزب تودٔه ایران داشتند. این پیوند اکنون در مناسـبـات 

 و حزب شما همچنان برقرار است. (DKP)میان حزب کمونیست آلمان 
های زیادی را در مبارزٔه طبقاتـی از سـر  حزب ُپرتجربه و آبدیدٔه شما توفان

های عظیمی در پیـکـار در راه  های زیاد و فداکاری گذرانده است و جانبازی
شمـار و  صلح، دموکراسی، و سوسیالیسم کرده است. ما در برابر شهیدان بی

کنیـم. از زمـان پـیـروزی  تان ادای احترام می پیکارگران دلیر شما در مبارزه

ادامۀ پیام های  تبریک پرشور حزب های 

  ۴۵ادامه  در صفحه 



 ویژه نامٔه یکصد سالگی  ١٣٩٩تیر  ١۶دوشنبه    ۴۵ 

 صدر حزب کمونیست فنالند
پیام همبستگی حزب کمونیست 

 اکوادور
 ٢٠٢٠ژوئن  ٢٣

رفقای حزب تـودٔه ایـران، بـه مـنـاسـبـت 
صدمین سالگرد تأسیس حزب کـمـونـیـسـت 

ایران، درودهای گرم و پرشور حزب کمونیست اکوادور به اعضا و رهبران مـبـارز 
حزبتان را بپذیرید. حزب شما در دشوارترین شرایط پیکار با امپریالیسم آمریکا و 
سرکوبگران ارتجاعی مّلت ایران (که فرهنگی غنی دارد)، حضور خود در مبـارزٔه 
مردمی را حفظ کرده و ادامه داده است. فعالیت حزب شما احترام و تـحـسـیـن 

وقـفـٔه  انگیـزد. واقـعـیـت تـاریـخـی مـبـارزٔه بـی های جهان را برمی همٔه مّلت
های ایران که اکنون صد سال است ادامه دارد، نـمـونـه و الـگـوی  کمونیست

 پایداری و مبارزه برای اعضای حزب ما و جوانان کمونیست اکوادور است.
 درود و افتخار به حزب کمونیست ایران!

 های ایران! درود و افتخار به صد سال مبارزٔه کمونیست
 وینستون آالرکون،

 دبیرکل
 حزب کمونیست اکوادور

 
 

به  (PdA)تبریک حزب کار اتریش 
مناسبت صدمین  حزب تودٔه ایران، به

 سالگرد تأسیس حزب کمونیست ایران
 

 رفقای عزیز
تـریـن  کمیتٔه مرکزی حزب کار اتریش صمیمانه

مـنـاسـبـت  ها و درودهای رفیقانه خود را به تبریک
صدمین سالگرد تأسیس حزب کمونیست ایران، به کمیـتـٔه مـرکـزی و هـمـه 

 دارد. اعضای حزب تودٔه ایران تقدیم می
هـای ایـران، در  حزب تودٔه ایران تاریخی طوالنی و باشکوه دارد. کمونیسـت

اند و هزینه سنگیـن ایـن مـبـارزات را  صد سال گذشته، قهرمانانه مبارزه کرده
شان را در تـالش بـرای  اند. ما به هزاران نفری که جان دفعات پرداخت کرده به

حفظ حقوق طبقه کارگر و مردم ایران، در راه صلح، آزادی، و سوسیالیسـم فـدا 
ترین شرایط و در  کنیم. تداوم مبارزات حزب در سخت اند، ادای احترام می کرده

هـای  خاطر طبقه کـارگـر و جـنـبـش ها به دوران سلطٔه سرکوبگرترین حکومت
مردمی در ایران از بیشترین اهمیت برخوردار است. امروز، سرکوب و اسـتـثـمـار 

های امپریالیستی ایاالت متحده و متحدان آن از  مردم در داخل همراه با طرح
ای قدرتمـنـد در راه  وجود و مبارزٔه حزب انقالبی خارج کشور بار دیگر بر نیاز به 

 حقوق طبقه کارگر در ایران تأکید دارد.
ای  های ایرانی با پناه بردن به اتریش، روابـط رفـیـقـانـه بسیاری از کمونیست

نزدیک با جنبش کمونیستی در این کشور، مانند دیگر کشورها، برقرار کـردنـد. 
حزب کار اتریش از سنت انترناسیونالیستی جنبش انقالبـی کـمـونـیـسـتـی در 

های کمونیستی و کارگری در  کند. این حزب از مبارزات حزب اتریش حمایت می
داری و تجاوز امپریالیستـی پشـتـیـبـانـی  سراسر جهان در برابر استثمار سرمایه

ها بـا اهـداف  المللی و همکاری بین حزب تحکیم همبستگی بین کند. ما به می
 انقالبی یکسان پایبندیم.

ها در سدٔه  دوم  زندگی حزب شما، پیگیر تقویت  ما با آرزوی بیشترین موفقیت
 روابط دوجانبه در آینده هستیم.

 
 باد حزب تودٔه ایران! زنده
 لنینیسم!-باد مارکسیسم زنده
 باد انترناسیونالیسم پرولتری! زنده

 
 کمیتٔه مرکزی حزب کار اتریش

 ١٣٩٩تیرماه  ٣وین، 
 
 

 
پیام حزب کمونیست 

 اسرائیل 
 

رفقای گرامی حزب تودٔه 
 ایران،

اجازه بدهید از جـانـب کـادرهـا و 
رهبری حزب کمونـیـسـت اسـرائـیـل 
صدمین سـالـگـرد تـأسـیـس حـزب 
کمونیست ایران را به شـمـا تـبـریـک 

 بگوییم.
های ایران و رهبری حزب کمـونـیـسـت و  های عظیم کمونیست فداکاری

حزب شما طی سالیان دراز در راه رهایی مردم ایـران از یـوغ اسـتـعـمـار و 
 های انقالبی سراسر دنیاست. ای برای همٔه جنبش متحدانش، نمونٔه زنده

حزب شما همچنان به مبارزه در راه استقالل واقعی مردم ایران، مبارزه بـا 
های اقتصادی گـونـاگـونـی کـه مـردم ایـران  امپریالیسم، ارتجاع، و تحریم
 دهد. متحمل آنها هستند، ادامه می

ای بهتر برای نوع بشر و  های مشترک ما در راه ساختن آینده پیکار و ارزش
همٔه مردم دنیا، در مقابله با ظلم و ستم، تبعیض، استعمار، برده کردن مردم، 
و تصاحب ثروت آنها، و در راه توزیـع عـادالنـٔه ایـن ثـروت و رسـیـدن بـه 

 سوسیالیسم، پیکاری ارزنده و پیروزمند است.
 فرخنده باد صدمین سالگرد بنیادگذاری حزب کمونیست ایران!

 زنده باد حزب تودٔه ایران!
 با درودهای رفیقانه و انقالبی،

 المللی حزب کمونیست اسرائیل کمیتٔه روابط بین
 حیفا، اسرائیل

 ٢٠٢٠ژوئن  ٢۵
 
 
 

 پیام حزب کمونیست فنالند
حزب کمونیست فنـالنـد بـه مـنـاسـبـت 
صـدمـیـن سـالـگــرد بـنـیــادگـذاری حــزب 
کمونیـسـت ایـران بـه حـزب تـودٔه ایـران 

 گوید. شادباش می
های فنالند، هـمـراه  امروزه، ما کمونیست

های کمونیست و کارگری در جبـهـٔه  با حزب
هـای ایـران،  جهانی و از جمله کمونـیـسـت

گذاری حزب کمونیست  صدمین سالگرد پایه
های کمونیست در خاورمیانه و آسیای غربی  ترین حزب ایران، یکی از قدیمی

 گیریم. را جشن می
حزب کمونیست فنالند در این مناسبت تاریخی مهم، برای شما در تالش 
و پیکارتان در راه تحقق صلح، پیشرفت، و سوسـیـالـیـسـم در ایـران آرزوی 

مند و مشتاق است  ها بسیار عالقه المللی کمونیست موفقیت دارد. جامعٔه بین
 شود مطالعه کند. که بتواند مطالبی را که به این مناسبت تهیه می

ای مثل تقسیم کار  های سیاسی های فنالندی، موضوع برای ما کمونیست
تر، بهبود امنیت و آسایش عمومی، و مـبـارزٔه  و مشاغل، روزهای کاری کوتاه

ضدنظامیگری برای زندگی در جهانی بدون جنگ، در کار روزمّرٔه حـزبـمـان 
باالترین اولویت را دارد. ما همچنین معتقدیم که مـبـارزٔه طـبـقـاتـی بـدون 

 المللی و اتحاد رفقا در سطح جهان موفق نخواهد شد. همیاری بین
بنابراین، ما از هر طرح و ابتکاری برای همیاری و همکاری بین دو حـزب 

 کنیم. ما در آینده صمیمانه استقبال می
 پیروز باد مبارزٔه طبقاتی!

 پاینده باد صلح و همبستگی!
 زنده باد حزب تودٔه ایران!

 پکا وایسانین،-یوها

ادامۀ پیام های  تبریک پرشور حزب های 

  ۴۶ادامه  در صفحه 



 ویژه نامٔه یکصد سالگی  ١٣٩٩تیر  ١۶دوشنبه    ۴۶ 

رغم شرایط بسیار دشوار و خطرناکـی  برای زندگی بهتر، صلح، و سوسیالیسم، به
گاهیم. که در آن قرار داشته و دارند، به  خوبی آ

 ای خوب و مداوم داریم. ما با سازمان حزب تودٔه ایران در دانمارک همکاری
 ها را آرزومندیم. ما برای شما و حزب شما بهترین

 حل است. داری است. سوسیالیسم راه معضل ما سرمایه
 

 با درودهای رفیقانه،
 KPiDحزب کمونیست دانمارک، 

 بو مولر
 
 

 )١٩٣٠پیام دبیرکل حزب کمونیست فیلیپین (
 ١٣٩٩تیرماه  ٣

 
 رفقای عزیز،

 
از طــریــق شــمــا، 
حـزب کـمـونـیـسـت 

) ١٩٣٠فیلـیـپـیـن (
مناسبت صدمین سالگرد تـأسـیـس  اش را به های رفیقانه ترین تبریک صمیمانه

کـنـد.  حزب کمونیست ایران، به وارث آن، حـزب تـوده ایـران، تـقـدیـم مـی
حال، حزب ما همبستگی پایدارش را با مبارزات فعلی حزب تـوده ایـران  درعین

کـارانـه عـلـیـه ایـران و  های جنایت علیه تهدیدات نظامی امپریالیسم و تحریم
 دارد. همچنین علیه دیکتاتوری وحشیانه مذهبی در ایران ابراز می
هـای کـمـونـیـسـتـی  ما به حزب کمونیست ایران، یکی از نخسـتـیـن حـزب

در بندر انـزلـی تـأسـیـس شـد،  ١٢٩٩تیرماه   ٢خاورمیانه و غرب آسیا، که در 
دانیم که حزب کمونیست ایـران  فرستیم. ما می می  درودهای انترناسیونالیستی

دموکرات عدالت و در پی انقالب مشروطیـت کـه  توسط رهبران حزب سوسیال
دادنـد، تشـکـیـل  های مارکسیستی را در میان زحمتکشان ایران رواج مـی ایده

گذاران حزب، کـارگـران  نظیری است که برخی از بنیان گردید. این امر کامًال بی
ویژه در صنعـت نـفـت  فصلی شاغل در قفقاز و مناطق آسیایی روسیه تزاری، به

گهی های آسیایی حزب بلشویک لـنـیـن و  های شعبه ها و جزوه باکو، بودند و آ
هایی از روزنامه ایسکرای لنین را در شهـرهـای ایـران پـخـش  همچنین نسخه

 کردند. می
هـای کـارگـری و ضـد  ما نقش حزب کمونیست ایران در توسـعـه جـنـبـش

دیکتاتوری در ایران یعنی نقشی که این حزب را به قدرتمندترین چالش در برابـر 
کـنـیـم.  امپریالیسم و دیکتاتوری رضاشاه در آن زمان تبدیل کرد، ستایـش مـی

هـای صـنـفـی و  های کمونیستی و اتحادیه متأسفانه، شروع ممنوعیت فعالیت
نفر پیشگامان نـظـری حـزب،  ۵٣و بازداشت  ١٣١٠دیگر فعاالن چپ از سال 

معنای پـایـان حـیـات  شمار، و حامیان حزب از سوی مرتجعان، به کادرهای بی
قـتـل رسـیـدنـد و  فعال حزب بود. ما یاد رهبران و کادرهایی را که در زندان بـه

 داریم. های وحشتناک شدند، گرامی می قربانی شکنجه
و پس از  ١٣٢٠های ایرانی که در شهریور  ما به اراده و عزم آهنین کمونیست

درنگ جنبـش  دهی بی عزل رضا شاه هوادار آلمان نازی، آزاد شدند و با سازمان
تـأسـیـس کـردنـد درود  ١٣٢٠کمونیستی، حزب توده ایران را در مـهـرمـاه 

های محمدرضا شاه پهلـوی و  رغم سرکوبگری رژیم فرستیم. از آن زمان، به می
لنینیسـم -سپس حکومت اسالمی، حزب توده ایران همچنان پرچم مارکسیسم

و مبارزه  برای صلح، دموکراسی، و پـیـشـرفـت اجـتـمـاعـی در ایـران را در 
 داشته است.  نگاه  اهتزاز

میالدی، برخی از اعضای جوان حزب تودٔه ایران (و  ١٩٨٠های دهه  در سال
اکثریت) با کمک دفتـر کـمـیـسـاریـای  -همچنین سازمان فدائیان خلق ایران

مانیل تحـصـیـل   های عالی پناهندگان سازمان ملل متحد در برخی از دانشگاه
طور مرتـب بـرای تـبـادل  همکاری با آن رفقا مفتخر بودیم و به کردند. ما از می

در   هـا اطالعات و تجربیات خود با آنان دیدار داشتیم و در برگزاری هـمـایـش
به جنگ ایران و عراق همه گـونـه کـمـک   پایان دادن  حاد  موضوع  با  ارتباط
 کردیم. می

الـمـلـلـی کسـب  های بین ما قدردان تجربیاتی هستیم که از طریق همکاری
 -کنیم که روابط دوستانه فعلی بین حزب کمونیست فیلیپیـن ایم  و آرزو می کرده
و حزب تـودٔه ایـران، کـه بـر   ١٩٣٠

پیام تبریک و همبستگی حزب 
کمونیست نروژ به حزب تودٔه ایران، 

مناسبت صدمین سالگرد  به
  -گذاری حزب کمونیست ایران  بنیان

 ١٣٩٩تیرماه   ٣ 
 رفقای عزیز

کـنـد در  حزب کمونیست نروژ افتخار مـی
الـمـلـلـی  مقام عضوی از کـنـفـرانـس بـیـن

های کمونیست و کارگری در کنار وارث  حزب
های کمونیستی در  ترین حزب یکی از قدیمی

خاورمیانه و غرب آسیا، یـعـنـی حـزب تـودٔه 
ایــران، قــرار دارد. حــزب شــمــا تــاریــخــی 

هـای  افتخارآمیز در مبارزات طبـقـه کـارگـر و مـردم ایـران دارد. انـدیشـه
هـای  های انقالبی ایـران از سـال دموکرات سوسیالیستی در میان سوسیال

ریشه گرفتند. در اختر، نشریه چپ ایرانی مستقر در اسـتـانـبـول،  ١٨٨٠دهٔه 
 رسید. هایی در این زمان درباره سوسیالیسم  به چاپ می  مقاله

-١٩٠۶ی  هـا های ایرانی در انقالب مشروطه ایـران در سـال کمونیست
فـعـال داشـتـنـد. دبـیـرکـل حـزب کـمـونـیـسـت ایـران،   حضور  ١٩١١ 

شـدٔه انـقـالب مشـروطـه بـود. حـزب  حیدرعمواوغلی، از رهبران شناخـتـه
دموکرات ایران بود که رسمـًا  کمونیست ایران جانشین حزب انقالبی سوسیال

، در بـنـدر ١٢٩٩تیرماه  ٢  برابر با ١٩٢٠ژوئن  ٢٣در کنگره بنیادین آن در 
های کمونیستی فعال آن زمان در داخل ایران تأسیـس  وسیله جریان انزلی به

 گردید.
هـای  موجودیت حزب کمونیست ایران با ممنوعیت کمونیسم و فـعـالـیـت

قانونی [معروف بـه قـانـون سـیـاه] از سـوی   اعمال  کمونیستی از طریق
متوقف شد. رهبران حـزب، کـادرهـا، و  ١٣١٠دیکتاتوری رضا شاه در سال 

هــوادارانــی کــه در قــرن گــذشــتــه در حــزب گــردهــم آمــده بــودنــد 
شدند. بسیاری از آنان رفتارهایی وحشتـنـاک [شـکـنـجـه   دستگیر  همگی

جسمی و روحی] از جانب پلیس امنیتی دیکتاتوری متحمل شدنـد و رهـبـر 
در زنـدان  ١٣١٨مـاه  بـهـمـن ١۴  در  وقت حزب هم یعنی دکتر تقی ارانی،

 قتل رسید. به
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. 

گشوده شدند. رهبران آزاد شـده  ١٣٢٠های کشور در شهریور  درهای زندان
حزب کمونیست ایران، شروع کردند به سازماندهی مجدد این حـزب. بـرای 

های قانونی، حزب بازسازی شده، حـزب تـودٔه (مـردم)  مقابله با محدودیت
اش،  ایران نام گرفت. یک سال بعد،  حزب تودٔه ایران در نخستـیـن کـنـگـره

لنینیسم را در حکم اصول عقیدتی خود بـرگـزیـد و خـویـش را -مارکسیسم
 دهنده و وارث معنوی حزب کمونیست ایران اعالم کرد. ادامه

های انـقـالبـی  سال است که حزب تودٔه ایران با حفظ سنت ٨٠نزدیک به 
حزب کمونیست ایران برای صلح، دموکراسی و پیشرفت اجتماعی در ایـران 

 ناپذیر مبارزه کرده است. به نحو خستگی
حزب کمونیست نروژ در نبرد مشـتـرک جـهـانـی زحـمـتـکـشـان عـلـیـه 

قدرت رسانـدن طـبـقـه  امپریالیسم، نژادپرستی، فاشیسم، و جنگ و برای به
کارگر و مردم، حق تعیین سرنوشت ملی، صلح و عدالت اجتماعی، در کـنـار 

 شما ایستاده است!
 ١٣٩٩خردادماه  ٣٠اسلو، 

 حزب کمونیست نروژ  مرکزی  کمیتهٔ   هیئت سیاسی
  ژاکوبسن  الملل: سوندن هاکن دبیر امور بین  -  سخنگو: رونا ِاِونسن

 
 

 پیام رهبری حزب کمونیست در دانمارک
 رفقای عزیز حزب تودٔه ایران،

 
هـای  مناسبت صدمین سالگرد تشکیل حزب کمونیست ایران تـبـریـک به

های ایرانی در مـبـارزه  داریم. ما از نقش کمونیست مان را تقدیم می صمیمانه

ادامۀ پیام های  تبریک پرشور حزب های 

  ۴٧ادامه  در صفحه 



 ویژه نامٔه یکصد سالگی  ١٣٩٩تیر  ١۶دوشنبه    ۴٧ 

پیام همبستگی حزب کمونیست 
پاکستان به مناسبت صدمین 

سالگرد بنیادگذاری حزب کمونیست 
 ایران

 
 رفقای عزیز،

 
به نمایندگی از کمیتٔه مـرکـزی و تـمـام 

تـریـن  حزب کمونیست پاکستان، صمیمانـه
های رفیقانٔه خود را به حزب تودٔه ایران، به مناسبت صد سـال مـبـارزٔه  شادباش

های ایران] با امپریالیسم، بنیادگرایی، و استبداد تقـدیـم  شکوهمند [کمونیست
کنیم. تاریخچٔه رابطٔه حزب تودٔه ایران و حزب کمونیست پاکستان طوالنی و  می

ویژه پیش از برقراری حکومت مذهبی فاشیستی ایران، رفقـای  ماندگار است. به
حزب تودٔه ایران که ساکن پاکستان بودند یا برای تحصیل به پـاکسـتـان آمـده 
بودند، با حزب ما و دانشجویان هوادار حزب ما روابط کـاری بسـیـار نـزدیـکـی 

 کردند. های گوناگون نیز یکدیگر را یاری می داشتند و در فعالیت
، 1920ژوئن  23گیری و فعالیت خود در  حزب کمونیست ایران از آغاز شکل

ها علیه شـاه شـرکـت  دهی مبارزات تاریخی درخشان توده در راهبری و سازمان
داشت. ترس از موفقیت و محبوبیت حزب کمونیست ایـران در مـیـان مـردم 

سال پس از تشکیل این حزب، آن را غیـرقـانـونـی  11موجب شد که رژیم ایران 
اعالم کند. رهبری و کادرهای حزب دستگیر و به زندان انداخته شدند و مـورد 

های وحشیانٔه حکومت ایران قرار گرفتند. پس از ورود نیروهای متفقین  شکنجه
در جنگ جهانی دّوم به ایران بود که این رفقا از زندان آزاد شدند و فـرصـت را 

هـا مـنـاسـب  دهی مجدد حزب و ادامٔه مبارزٔه علنی در میان تـوده برای سازمان
 یافتند.

این رفقای شجاع توانستند حزب را مجددًا با موفقیت بازسازی کنند و این بـار 
گذاری کردند. پس از این بازسازی، حزب تـودٔه ایـران  آن را حزب تودٔه ایران نام

تر از پیش، مبارزه با رژیم سلطنتـی را ادامـه دهـد و نـیـروی  توانست ُپرقدرت
ای واحـد بـرای پـیـشـُبـرد مـبـارزٔه  کارگران، زنان و دانشجویان را در جـبـهـه

ای مـا  دهی کند. این دوره از مبارزات رفقای توده ضدسلطنتی و طبقاتی سازمان
خواهی جهان خواهد ماند. دنیای مـتـرقـی  فصلی طالیی در تاریخ جنبش ترقی

تواند فراموش کند که چگونه رفقای حزب تودٔه ایران، با وجود شـکـنـجـه،  نمی
رحم رژیم شاه، راه را برای مـرحـلـٔه  قساوت و سرکوب ساواک، پلیس امنیتی بی

انقالبی هموار کردند. کارگران، مردم، و نیروهای دمـوکـراتـیـک ایـران تـحـت 
های انقالبی خـود بـودنـد  رهبری حزب تودٔه ایران در شرف رسیدن به به هدف

ولی نیروهای امپریالیستی آمریکایی و اروپایی با توطـئـٔه جـدیـدی انـقـالب را 
 سرکوب کردند و به بیراهه بردند.

 
 رفقای عزیز،

تاریخ جنبش کمونیستی شاهد آن است که حزب تـودٔه ایـران در انـقـالب 
ای داشت، ولی نیروهای فاشیستی مـذهـبـی بـا  نقش پیشتازانه ١٣۵٧/ 1979

گران امپریالیستی توانستند انقالب مردم را بُربایند و در نـهـایـت  کمک توطئه
فاشیسم مذهبی کنونی را به مردم ایران تحمیل کنند. در این زمان بود که شمـا 

هایی شدیدتر از پیش شدید. دشمنان شما اکنون  رحمی ها و بی متحمل قساوت
کسانی بودند که روزی در کنار شما بودند. به همین دلیل، به دام انـداخـتـن و 

تر بود. این رژیم مذهبـی از سـویـی مـثـل  سرکوب رفقای شما برای آنها آسان
کـرد، ولـی از سـوی دیـگـر، نـیـروهـای  نیرویی ضدامپریالیستی عـمـل مـی

 کرد. ضدامپریالیستی همچون حزب تودٔه ایران را در داخل کشور سرکوب می
خاطر  فقط به فرستد؛ نه حزب کمونیست پاکستان به حزب تودٔه ایران درود می

دهی مجدد خود  خاطر سازمان رودررو بودن با چنین پیامدهای ظالمانه، بلکه به
در مقاطع زمانی گوناگون و به چالش کشیدن حکومت ستمـگـر فـاشـیـسـتـی 

هـای حـزب  مذهبی در ایران. حزب کمونیست پاکستان دستاوردها و فداکـاری
فقط به دلیل داشـتـن روابـط در  داند، و این نه تودٔه ایران را میراث خودش می

المللی کمونیستی بلکه همچنین به دلیل همسایگی دو حزب بـرادر  جنبش بین
کند که مـردم  با شرایط تقریبًا یکسان است. حزب کمونیست پاکستان درک می

های اقتصادی و خارجی رژیم فاشیستی مذهبی  ایران به دلیل شکست سیاست
کنونی، دیگر هیچ امیدی به این حکومت ندارند. در واقع فقط حزب تودٔه ایـران 
است که امید دهنده به مردم ایران است. حزب کمونیست پاکستان بر این بـاور 

رغم دشوار بودن شـرایـط،  است که به

المللی  های  بین و نشست SOLIDNETهای مشترک ما در  اساس فعالیت
های کمونیستی و کارگری استوار است، هرچه بیشتر در مبارزه مشترک  حزب

 ما علیه امپریالیسم و جنگ و برای صلح و سوسیالیسم تقویت شود.
   با درودهای کمونیستی

 دبیرکل -آنتونیوپاریس
 
 

 حزب کمونیست ارمنستان 
رفقای عزیز کمیته مرکزی 

 حزب تودٔه ایران
رفیق عزیز علی خاوری 
 دبیرکل حزب تودٔه ایران

 
حــزب کــمــونــیــســت ارمــنــســتــان 

مناسبت صدمین سالگرد تـأسـیـس  به
حزب کمونیـسـت ایـران در تـیـرمـاه 

) را به همه ١٩٢٠(برابر با ژوئن  ١٢٩٩
اعضا و هواداران حزب توده ایران، وارث حقیقی حزب کمونـیـسـت ایـران و 

هایش را تـقـدیـم  دار مبارزه برای صلح و سوسیالیسم، درودها و تبریک پرچم
 دارد. می

حزب کمونیست ایران بنا بر ضرورت تاریخی و در پی انقالب مشروطه کـه 
کـردنـد،  های انقالبی در آن فـعـالـیـت مـی دمکرات ها و سوسیال کمونیست

های ارمنی ایرانی از مبارزانی بـودنـد کـه هـم در  تشکیل گردید. کمونیست
گذاری حزب کـمـونـیـسـت  و هم در بنیان ١٩١١-١٩٠۶انقالب مشروطیت 

های مهم تاریخی از  ایران نقش داشتند. آنان نقشی مهم در نخستین تحول
 زمانی ابتدای قرن بیستم در کشور شما داشتند. مقطع

قدرت رسیدن سوسیالیسم در اتحاد جماهـیـر شـوروی، حـزب  از زمان به
های ایران را همواره با اشتیـاق دنـبـال کـرده و  کمونیست ارمنستان تحول

روابطی نزدیک با حزب کمونیست ایران و سپس حزب تـودٔه ایـران داشـتـه 
است. ما از تاریخ حزب کمونیست ایران و امر پراهمیت ادامٔه فعالـیـت آن از 

گاهیم. )، به١٣٢٠( ١٩۴١سوی حزب توده ایران، از سال   خوبی آ
هـای  های ایرانی همیشه در مبارزه برای صلح، حقوق و آزادی کمونیست

ای کـه  اند... مبارزه دموکراتیک، عدالت و سوسیالیسم در ایران قهرمان بوده
هـای  های عظیم عجین بوده است. کمـونـیـسـت با خون، اشک، و فداکاری

 ١٢٩٩(   ١٩٢٠ایرانی فعالیت خود را با حزب کمـونـیـسـت ایـران در سـال 
وسیله دیکتاتوری رضا شـاه  خورشیدی) آغاز کردند و پس از انحالل حزب به

خورشیدی از طریق تأسـیـس حـزب تـودٔه  ١٩٣٠/١٣٠٠های دهه  در سال
 ٨٠مـدت  های مبارزاتی طبقه کارگر در شرایط ایران، به ایران و با حفظ سنت

رغم شرایـط دشـوار  اند و امروز پرچم سرخ آنان به سال سرافرازانه مبارزه کرده
 مبارزه، در اهتزاز است.
روی  ترین عوامل در ادامه پیـش های ایران یکی از مهم مبارزات کمونیست

جنبش مردمی در تاریخ کشور شما بوده است. ما معتقدیـم کـه ادامـه ایـن 
تنها برای کارگران ایرانی مفید است بلکه پیامدهای مثبت مـهـمـی  حرکت نه
های استراتژیک در همه کشورهای همسایـه ایـران، ازجـمـلـه در  در تحول

همراه خواهد داشت. پیوندهای مهم و قدرتـمـنـد فـرهـنـگـی،  ارمنستان، به
سیاسی، تاریخی، و اقتصادی بین ایران و ارمنستان همواره وجـود داشـتـه 

 است.
مناسـبـت صـدمـیـن سـالـگـرد  مان را به های ما بار دیگر درودها و تبریک

تأسیس حزب کمونیست ایران به کمیتٔه مـرکـزی حـزب تـودٔه  ایـران کـه 
داریم. مـا بـه  جانشین واقعی حزب تاریخی کمونیست ایران است، تقدیم می

 توسعه و تعمیق بیشتر روابط بین دو حزبمان وفاداریم.
 المللی باد همبستگی بین زنده
 باد سوسیالیسم زنده

 کمیته مرکزی حزب کمونیست ارمنستان
 ١٣٩٩خردادماه  ٣١/ ٢٠٢٠ژوئن  ٢٠
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ادامۀ پیام های  تبریک پرشور حزب های 
حزب تودٔه ایران این رژیم فاشیستی مذهبی را شـکـسـت خـواهـد داد و در 

دهی و متحد کردن زحمتکشان طبقٔه کارگر و نیروهای دموکراتیک با  سازمان
 هدایت خود موفق خواهد بود.

 
 کمیتٔه مرکزی حزب کمونیست پاکستان

 
حزب کمونیست سوازیلند 

صدمین سالگرد تأسیس حزب 
کمونیست ایران را به طبقٔه 

 گوید کارگر ایران تبریک می
 

 به کمیتٔه مرکزی حزب تودٔه ایران
صـدمـیـن  ٢٠٢٠ژوئـن سـال  ٢٣

سالگرد تأسیس حـزب کـمـونـیـسـت 
هـای  ترین حـزب ایران، یکی از قدیمی

کمونیست در خاورمیانه و غرب آسـیـا 
گذاری حزب کمونیـسـت ایـران را بـه  است. حزب کمونیست سوازیلند بنیان

 گوید. طبقٔه کارگر ایران تبریک می
حزب کمونیست سوازیلند همچنین تـبـریـکـات خـود را بـه وارث حـزب 

خاطر ادامه منظم مرام مارکسیست کمونیست ایران یعنی حزب تودٔه ایران، به
دارد. حزب تـودٔه ایـران در  لنینیستی و مبارزات طبقاتی در ایران تقدیم می -

های کمونیستی و کارگری جهان همـچـنـان در  مقام عضوی از خانواده حزب
 طور مؤثر مشارکت دارد. مبارزات طبقه کارگر به

ازخودگذشتگی اعضای حزب کمونیست ایـران و حـزب تـودٔه ایـران در 
بخش طبقه کارگر کشور ما، سوازیـلـنـد، و  مبارزات طبقه کارگر در ایران الهام

همچنین اعضای حزب ما است. جنبـش کـمـونـیـسـتـی در ایـران فـراز و 
هایی بسیار را پشت سر گذاشته است ولی انضباط درون جنبش از بیـن  نشیب

ویژه درک روند پیچیده مبارزه، ازجمله  هایی عملی، به نرفته است و به ما درس
نقش نیروهای امپریالیستی در همکاری با نـیـروهـای ارتـجـاع داخـلـی در 

 دهد. سرکوب کمونیسم و طبقه کارگر، ارائه می
گـردد، یـعـنـی  های مارکسیستی در ایران به قرن نوزدهم برمی پیشینه ایده

داری، پـیـدایـش طـبـقـه کـارگـر، و جـنـبـش  که روابط سـرمـایـه هنگامی
گیری بود. طبقه کارگر در انـقـالب  دموکراسی در ایران درحال شکل سوسیال

مشروطه ایران که در دهه اول قرن بیستم رخ داد، نقشی مهم داشـت. ایـن 
گیری انقالب روسیـه بـود کـه بـه  های طبقه کارگر همزمان با شکل پیروزی

انجامید. در خالل این روند،  ١٩١٧انقالب بزرگ سوسیالیستی اکتبر در سال 
های مارکسیستی مبارزه به دیـگـر نـیـروهـای  ها ارائه دهنده روش کمونیست
 شان بودند. های بخش در صف های آزادی جنبش

بخش ملی ایران و مبارزات طـبـقـه  حزب کمونیست ایران در جنبش آزادی
گیری مناسبات اجتماعـی و  ای که سهمی حیاتی در شکل کارگر ایران، طبقه

هـا در  سیاسی ایران داشت، فصلی جدید گشود. حمایت و کمک کمونیـسـت
های کارگری در تهران و دیگر شهرها در سـراسـر کشـور و  تشکیل اتحادیه

سو طبقه کارگر ایران را متـحـد کـرد و از  ها، از یک دهی مبارزات آن سازمان
زده کرد. وضع و اجرای قوانین  سوی دیگر، نیروهای ارتجاعی حاکم را وحشت

های ضد کمونیستی در جهان، به رهبری و حـمـایـت نـیـروهـای  و سیاست
 امپریالیستی، بر موجودیت حزب کمونیست ایران نیز تأثیر منفی داشت.

تصویب قانون ضد کمونیستی موسوم به "قـانـون سـیـاه" از سـوی رژیـم 
خورشیدی، به ممنوعیـت فـعـالـیـت  ١٣٠٩/  ١٩٣١رضاشاه در اواخر ماه مه 

حزب کمونیست ایران و سپس سرکوب و دستگیری گسترده رهـبـری آن و 
ای از آنـان  ها و رهبران کارگری منجر شد که عـده تعداد زیادی از کمونیست

قتل رسیدند. این حمالت ضد کمونیستی، ولی، موجب بـازداشـتـن  نیز بعدًا به
 های ایرانی از مبارزه نشد. کمونیست

از اسـتـقـبـال  ١٣٢٠مهر  ١٠/ ١٩۴١اکتبر   ٢تشکیل حزب توده ایران در 
بسیار زیاد طبقه کارگر ایران برخوردار شد و این حزب بدین تـرتـیـب تـوانسـت 

/ ١٩۵٣نیروهای طبقه کارگر را در مبارزات مردم متحد کند. کودتـای سـال 
ای بـه اتـحـاد  که دولت قانونی دکتر مصدق بود سرنگون کرد، حملـه ١٣٣٢

طبقه کارگر و به نفع امپریالیسم بود. این کودتا به بازداشت و حـبـس تـعـداد 
زیادی از اعضا و هواداران حزب تودٔه ایران و سپس اعدام بسیاری از کادرها و 

ای حزب  و همچنین دستگیری و بازداشت برخی اعضای دولت  افسران توده
منتخب و دموکرات و حبس خانگی دکتر مصدق تا زمان مرگ ایشان مـنـجـر 

بـخـش حـزب تـوده ایـران،  های الهـام ها، با تالش رغم این شکست شد. به
خـورشـیـدی ایـران کـه مـورد تـأیـیـد کـامـل  ١٣۵٧/  ١٩٧٩انقالب بزرگ 

 وقوع پیوست. زحمتکشان بود، به
حزب کمونیست سوازیلند برای رهبری، اعضا، و همچنین هواداران حـزب 

طور که حزب  توده ایران و همه طبقه کارگر ایران بهترین آرزوها را دارد. همان
ما همچنان به سمت وحدت طبقه کارگر سوازیلند در مبارزه با رژیم اسـتـبـداد 
سلطنتی، آخرین حکومت پادشاهی مستبد در منطقه جنوب صحرای آفریقـا، 

های مبارزات مردم ایران، برای مردم مظلوم سوازیلـنـد  دهد، آموخته ادامه می
 اند. بخش راهنمایی الهام

 با درودهای کمونیستی
 توکوزانی کنت کنین

 کنگرٔه سوم –دبیرکل کمیته مرکزی حزب کمونیست سوازیلند 


