
 

  نسل جديد ايران را با رهبران
 و بنيانگذاران حزب توده ايران آشنا کنيد

  

  پروين گنابادی
  اديب سرخ خراسانی

  
مشهد؛ " فاضل خان"طلبه مدرسه مذهبی . پروين گنابادی، از بزرگان ادبيات کهن ايران بود

شاگرد که علوم دينی تا پايان فقه؛ منطق و حکمت را در آن به پايان برد و برجسته ترين 
بعدها از روحانيت و دروس مذهبی بسيار فاصله گرفت و به حزب . شد" اديب نيشابوری"

اين يگانه پديده وعجيب ترين پديده نبود، پيش از او نيز چنين شده بود و . توده ايران پيوست
حزب توده ايران با اين پديده تاريخی آشناست و به همين دليل زود . پس از او نيز چنين شد

  !و سردی اش نمی کندگرمی 
جوانان "پروين گنابادی، پيش از آنکه به حزب توده ايران بپيوندد در تشکيالت سياسی 

پس از پيوستن به حزب توده ايران، تا برعهده گرفتن . در مشهد فعاليت می کرد" اسالمی
او در نخستين کنگره حزبی به عضويت کميته مرکزی انتخاب . تبليغات کل حزب پيش رفت

در . او از شخصيت های بسيار مورد احترام مردم مشهد و محافل ادبی کشور بود. شد
عليرغم همه تقلب هائی که در . انتخابات دوره چهاردهم، از طرف حزب کانديدای مجلس شد

.  هزار رای  در سبزوار آورد10اين انتخابات شد، گنابادی در خراسان آن دوران بيش از 
هی از هر امکانی که در اختيار داشتند برای جلوگيری از روحانيت مشهد و دربار شاهنشا

رفتن او بعنوان نماينده به مجلس استفاده کردند، اما اين کارشکنی هيچ تاثير در اعتبار مردمی 
  .گنابادی، اين اديب بزرگ خراسانی  بوجود نياورد و راهی مجلس و تهران شد

يالت مقدماتی خود را در مدارس تحص.  در مشهد متولد شد1282پروين گنابادی در سال 
 سالگی 15 گذراند و از )شهرهای مرکزی و جنوبی خراسان(قديم گناباد و فردوس و قائن 

در مدرسه فاضل خان و در محضر درس . برای تکميل تحصيالت قديمه خود راهی مشهد شد
ا  هجری، تحصيالت خود ر13اديب پيشاوری، نويسنده و شاعربزرگ ايران در اواخر قرن 

  . تکميل کرد
در اين سال فعاليت خود را در جمعيت .  در مشهد شروع شد1301زندگی سياسی او از سال 

مشهد که از دسته های پيشرو و مترقی بود شروع کرد و مسئول اداره " جوانان اسالمی"
  .کالس سالمندان اين جمعيت شد

ن با عده ای ديگر از اداره لزوم وحدت تشکيالت آزاديخواهی او را وادار کرد تا در همان اوا
ولی اين . بپيوندد) سوسياليست (اجتماعيونبه حزب " جوانان اسالمی"کنندگان تشکيالت 
رخنه عده ای از مرتجعين قائنات به اين تشکيالت سبب قطع ارتباط او . همکاری ديری نپائيد

 کارگری پروين پس از آن يک تشکيالت. و عده ای ديگر از جوانان آزاديخواه از آن شد
تاسيس کرد و برای در امان بودن از مزاحمت های بی وقفه مرتجعين مذهبی کانونی بنام 

  .تاسيس کرد و کالس های سياسی خود را در اين محل برپا کرد" قرائت خانه عمومی"
و " مينو"، "خورشيد"او با سمت عضويت هيئت مديره اين جمعيت، با روزنامه هائی از قبيل 

حاضر به همکاری با آنان شده بودند، تشريک مساعی می کرد و از همان ، که "صدای شرق"
زمان مقاالت سياسی و اشعار برگزيده خود را عليه سياست های استعماری در اين روزنامه 

  .ها منتشرمی کرد
اشعار او، همه در راه مبارزه توده مظلوم و در راه بيداری و هشياری آنان بود، گرچه اغلب 

ک و به سبک قديمی است، ولی اين برتری را بر اشعاری از قبيل خود داشت در قالب کالسي
  .که در خدمت مبارزه آزاديخواهانه و حقوق کارگران و زحمتکشان بود



 

 با شغل آموزگاری وارد فرهنگ شد و درعين حال کالس سالمندانی را بنام 1302در سال 
  . کردتاسيس کرد و سواد آموختن به کارگران را آغاز " پروين"

 شهربانی مشهد او و ساير اعضای هيئت مديره قرائت خانه عمومی را 1304در شهريور
  .با استقرار سلطنت پهلوی، او و ديگر رفقايش بعنوان عفو عمومی آزاد شدند. توقيف کرد
 بعلت فشار شديد شهربانی و مسافرت اغلب اعضای هيئت مديره قرائت 1305اواخرسال 

يران، قرائت خانه و تشکيالت وابسته به آن به ظاهر تعطيل شد و کتابخانه خانه به خارج از ا
  .آن را به کتابخانه معارف مشهد تحويل دادند

 که عده کثيری 1309 مجددا وارد تشکيالت مخفی کارگری شد و تا 1308پروين در سال 
رايط دشوار از اين پس ش.از کارگران و رفقای او توقيف شدند فعاليت سياسی او ادامه داشت

مبارزات سياسی و فشار و تعقيب دائمی مامورين شهربانی و آگاهی، که محيط را برای هر 
گونه فعاليت سياسی سخت نامساعد می کرد، او را کم کم از هرگونه فعاليت سياسی باز می 

 ختم شد پروين فقط به فعاليت های 20بدين طريق دوران سال هائی را که به شهريور. داشت
  .ر فرهنگ و محل کار خود مشغول بودمحلی د

سابقه سياسی او باعث می شد که روسای فرهنگ محل در اغلب موارد به نظر و راهنمائی 
های او توجه کنند، زيرا مقام و موقعيت برجسته ادبی او موجب می شد تا با همه بهانه جوئی 

سال خدمت فرهنگی او،  20. ها، نتوانند در باره موقعيت فرهنگی و ادبی او چون  چرا کنند
که در طی آن از کالس اول دبستان تا سال ششم دبيرستان را تدريس کرده بود، زمينه 

  .محبوبيت بسيار وسيعی برای او در مشهد ايجاد کرده بود
  به ) سبزوار(آخرين شغل او در فرهنگ، قبل از آنکه بعنوان نمايندگی مجلس شورای ملی از

در مدت خدمت خود در فرهنگ خراسان، . ی دختران مشهد بودتهران بيايد، رياست دانشسرا
به همت او، دو کتابخانه، يکی در دبيرستان شاهرضا و ديگری در دانشسرای دختران تاسيس 

او در اين مدت برای تدريس ادبيات فارسی و عربی هميشه در پی روش های نوينی بود . شد
می برند ابتدا در مشهد و به ابتکار او بکار و شيوه ای را که امروز برای آموختن الفبا بکار 

  .رفت
واژگون شدن حکومت ديکتاتوری رضاخان به پروين گنابادی امکان داد که از نو در محيط 

، با يک عده از 20او بالفاصله پس از شهريور. جديدی که ايجاد شده بود به فعاليت بپردازد
 روزنامه 1320رد و درآبان دوستان خود، به تشکيل يک جمعيت ضد فاشيستی اقدام ک

اين روزنامه را او به کمک باقرعاملی . را بعنوان ارگان اين جمعيت بنيان گذارد" ارديبهشت"
پس از انتشار شماره .  صفحه بطور هفتگی، فقط تا چهار شماره، توانست منتشرکند12در 

  .) در کابينه فروغی(. چهارم آن را  توقيف کردند
ان در همين ايام به او رسيد و او رفقا و دوستان و همکاران خبر تشکيل حزب توده اير

مقدمات . نزديک و دورخود را جمع کرد و افکار آنان را، برای پيوستن به حزب آماده ساخت
محمود بقراطی با ماموريت تشکيالتی از طرف . چند حوزه ای نيز تشکيل داد. کار فراهم شد

  .لتی خراسان حزب کار علنی خود را آغاز کردکميته مرکزی راهی خراسان شد و کميته ايا
از توقيف خارج شد و پروين گنابادی آن را " ارديبهشت" در همين زمان مجددا هفته نامه 

اين اولين ارگانی است که در تمام . بعنوان اولين ارگان کميته ايالتی خراسان منتشر ساخت
  . تشکيالت حزب توده ايران منتشر شد

نيز بار ديگر، همچون تمام روزنامه های ديگر، " ارديبهشت" السلطنه، در کابينه اول قوام
را " راستی"  او امتياز روزنامه 1322 فروردين 9در . توقيف شد و امتياز آن لغو گرديد
 فروردين همان سال بعنوان ارگان کميته ايالتی خراسان 17توانست بنام خود بگيرد و در
  .اولين شماره آن را منتشر ساخت



 

و از آغاز ورود .  از سبزوار به نمايندگی مجلس شورای ملی انتخاب شد1322بادی در گنا
ارگان مرکزی حزب " رهبر"به تهران از طرف کميته مرکزی به عضويت هيئت تحريريه 

  .نيز کارمی کرد" رهبر"انتخاب شد و درتمام دوران فعاليت خود در تهران در 
رکزی انتخاب شد و پس از آن مسئوليت تبليغات حزبی به عضويت کميته م نخستين کنگرهدر 

ريشه های چندين دهه سکوت در دو نظام شاهنشاهی و . کل حزب به او واگذار گرديد
جمهوری اسالمی در باره اين شخصيت برجسته و اديب بزرگ ايرانی به اين سوابق باز می 

  .گردد که خوانديد
 


