ورود ﻧﻈﺎﻣﯽ هﺎی اﻳﺮان
ﺑﻪ ﺟﻨﺒﺶ هﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
)(5

اﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﺁﺧﺮ از ﮔﺎﻩ ﺷﻤﺎر ﺟﻨﺒﺶ هﺎی اﻧﻘﻼﺑﯽ اﻳﺮان از ﺁﺳﺘﺎﻧﻪ و ﺻﺪر اﺳﻼم ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن ﮐﺎر
رﺿﺎﺷﺎﻩ و ﻓﺮار او از اﻳﺮان اﺳﺖ .ﺳﺎل هﺎی ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻡﺤﻤﺪرﺿﺎ ﺷﺎﻩ ،اﻧﻘﻼب  57و ﺳﭙﺲ ﻗﻴﺎم
هﺎ و ﺟﻨﺒﺶ هﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺳﺎل هﺎی ﻧﻴﻤﻪ دوم ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻡﯽ ﻓﺼﻮل دﻳﮕﺮی اﻧﺪ ﮐﻪ در اﻳﻦ
ﮔﺎﻩ ﺷﻤﺎر ﻧﻴﺎﻡﺪﻩ و ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﻩ و ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎن ﺁن اﻡﺎن ﻧﻴﺎﻓﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻨﻮﻳﺴﻨﺪ و ﻳﺎ ﺡﻖ ﺡﻴﺎت ﻧﻴﺎﻓﺘﻨﺪ ﺗﺎ
ﺑﺒﻴﻨﻨﺪ و ﺑﻨﻮﻳﺴﻨﺪ .ﺁﻧﭽﻪ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﻡﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮدﻳﻢ ،ﺳﻨﺪ ﺗﺤﻘﻴﻘﯽ ﺑﺴﻴﺎر ارزﻧﺪﻩ ای ﺑﻮد و هﺴﺖ ﮐﻪ در
ﺳﺎل  1349ﺗﻮﺳﻂ ﺡﺰب ﺗﻮدﻩ اﻳﺮان ﻡﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ و ﺑﯽ ﺷﮏ ﻡﺤﻘﻖ ﺑﺰرگ ﺗﺎرﻳﺦ و ادﺑﻴﺎت اﻳﺮان
"اﺡﺴﺎن ﻃﺒﺮی" در ﻧﮕﺎرش و ﺗﺪوﻳﻦ ﺁن ﻧﻘﺶ اﺻﻠﯽ را داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﻡﺎ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻡﯽ ﮐﻨﻴﻢ اﻳﻦ ﮔﺎﻩ
ﺷﻤﺎر را ﺑﺎ دﻗﺖ ﮐﺎﻡﻞ ،ﻧﻪ ﻳﮑﺒﺎر و ﺑﺎرهﺎ ﺑﺨﻮاﻧﻴﺪ و در ﺗﮑﺜﻴﺮ و اﻧﺘﺸﺎر ﺁن در داﺧﻞ ﮐﺸﻮر
هﻤﺖ ﮐﻨﻴﺪ .ﻧﺒﺎﻳﺪ اﺟﺎزﻩ داد ﺗﺎرﻳﺦ واﻗﻌﯽ اﻳﺮان زﻳﺮ اﻧﺒﻮهﯽ ﺧﺮاﻓﺎت و ﺗﺤﺮﻳﻔﺎت ﻡﺬهﺒﯽ-
ﺡﮑﻮﻡﺘﯽ دﻓﻦ ﺷﻮد .اﻳﻦ ﮔﺎﻩ ﻧﺎﻡﻪ ،ﮐﺎرﻧﺎﻡﻪ اﻓﺘﺨﺎر ﻳﮏ ﻡﻠﺖ اﺳﺖ.

ﻗﻴﺎم ﺧﺪاوردی
ﭘﺲ از اﻧﻘﻼب اﮐﺘﺒﺮ ﺟﻨﺒﺶ هﺎی وﺳﻴﻊ دهﻘﺎﻧﯽ ﺷﻤﺎل و ﺷﺮق ﺧﺮاﺳﺎن را در ﺑﺮﮔﺮﻓﺖ .دهﻘﺎﻧﺎن
ﮐﺮد ﺳﺎﮐﻦ ﺷﻤﺎل ﺧﺮاﺳﺎن ﺑﻪ رهﺒﺮی ﺧﺪاوردی ﻧﺎم ﮐﻪ ﻗﺒﻼ چﻮﭘﺎن ﻳﮑﯽ از ﺧﻮاﻧﻴﻦ زﻋﻔﺮاﻧﻠﻮ
ﺑﻮد ،ﻗﻴﺎم ﮐﺮدﻧﺪ .اﻳﻦ ﺟﻨﺒﺶ در ﻧﻮاﺡﯽ دﻳﮕﺮ ﺧﺮاﺳﺎن ﻧﻴﺰ ﺗﺎﺙﻴﺮ ﮐﺮد .ﻗﻴﺎم از ﺷﻬﺮ ﺷﻴﺮوان ﮐﻪ
ﻡﺮﮐﺰ ﺁن ﺑﻮد ﺗﺠﺎوز ﮐﺮد و ﻧﻮاﺡﯽ ﻗﻮچﺎن و ﺑﺎﺟﮕﻴﺮان را در ﺑﺮﮔﺮﻓﺖ .ﻗﻮام اﻝﺴﻠﻄﻨﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪار
ﺧﺮاﺳﺎن ﺑﺎ ﻋﺪﻩ ای از ﺳﺮان اﻳﻼت ﮐﺮد و ﺑﻠﻮچ اﻳﻦ ﺟﻨﺒﺶ را ﺳﺮﮐﻮب ﮐﺮدﻧﺪ )اوت  1920م(.

ﻗﻴﺎم ﮐﻠﻨﻞ
ﮐﻠﻨﻞ ﻡﺤﻤﺪ ﺗﻘﯽ ﺧﺎن ﭘﺴﻴﺎن ﻋﻀﻮ ﺡﺰب دﻡﻮﮐﺮات ،اﻓﺴﺮ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ژاﻧﺪارﻡﺮی ﺑﻮد ﮐﻪ از ﻝﺤﺎظ
اﻳﺪﺋﻮﻝﻮژی دارای اﻓﮑﺎر اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺧﺮدﻩ ﺑﻮرژواﺋﯽ ،ﻡﺨﺎﻝﻒ ﺡﮑﻮﻡﺖ اﺷﺮاف ،ﻃﺮﻓﺪار ﺡﮑﻮﻡﺖ
دﻡﻮﮐﺮاﺗﻴﮏ و در ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﯽ ﻡﺨﺎﻝﻒ ﻧﻔﻮذ اﻧﮕﻠﻴﺲ هﺎ ﺑﻮد .ﮐﻮدﺗﺎی ﺡﻮت  1299ﺳﻴﺪﺿﻴﺎء
اﻝﺪﻳﻦ و ﭘﻴﺪاﻳﺶ رﺿﺎ ﺧﺎن ﺳﺮدار ﺳﭙﻪ ﮐﻪ ﻇﺎهﺮا ﻗﺮارداد  1919را ﻝﻐﻮ و اﺷﺮاف و اﻋﻴﺎن و
ﻋﺪﻩ ای از ﻓﺌﻮدال هﺎ را زﻧﺪاﻧﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ،اﺑﺘﺪا ﮐﻠﻨﻞ را اﻡﻴﺪوار ﮐﺮد ،اﻡﺎ ﺑﺎ ﺳﺮﮐﺎرﺁﻡﺪن ﻗﻮام
اﻝﺴﻠﻄﻨﻪ ﮐﻪ ﮐﻠﻨﻞ او را ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﻡﯽ ﺷﻨﺎﺧﺖ اﻳﻦ اﻡﻴﺪ ﺑﻪ ﻳﺄس ﻡﺒﺪل ﺷﺪ و او را ﺑﻪ ﻗﻴﺎم واداﺷﺖ.
ﮐﻠﻨﻞ ﺑﺎ ﻗﻮای ﻡﺴﻠﺢ ﺧﻮد و ﺑﺎ ﻳﺎری ﻋﺪﻩ ای از ﺁزادﻳﺨﻮاهﺎن ،ﻡﻨﻄﻘﻪ ﺧﺮاﺳﺎن را از ﺡﻴﻄﻪ اﻗﺘﺪار
ﺡﮑﻮﻡﺖ ﻡﺮﮐﺰی رهﺎﻧﺪ ،ﮐﻤﻴﺘﻪ ای از ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن ﻃﺒﻘﺎت ﻡﺨﺘﻠﻒ ﺑﻨﺎم "ﮐﻤﻴﺘﻪ ﻡﻠﯽ" ﺗﺸﮑﻴﻞ داد.
اﻳﻦ ﮐﻤﻴﺘﻪ ﺑﺎ ﺷﻌﺎراﺻﻼﺡﺎت ارﺿﯽ ﺑﻪ روﺳﺘﺎ رﻓﺖ ،وﻝﯽ دﺳﺖ ﺑﻪ اﻗﺪاﻡﺎت اﺳﺎﺳﯽ ﻧﺰد .ﻗﻮام
اﻝﺴﻠﻄﻨﻪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺳﺮان ﻋﺸﺎﻳﺮ ﻓﺌﻮدال هﺎی ﻡﺤﻠﯽ رواﺑﻂ دوﺳﺘﺎﻧﻪ داﺷﺖ ،ﺁن هﺎ را ﻋﻠﻴﻪ ﮐﻠﻨﻞ
ﺗﺤﺮﻳﮏ ﮐﺮد و ﺁﺗﺶ ﻓﺘﻨﻪ را از هﺮ ﻃﺮف ﺑﺮاﻓﺮوﺧﺖ .ﮐﻠﻨﻞ ﮐﻪ ﻡﺮدی دﻝﻴﺮ و ﺑﯽ ﭘﺮوا ﺑﻮد در
زد و ﺧﻮردی ﺑﺎ اﮐﺮاد ﺷﺨﺼﺎ در ﻧﺒﺮدی ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮد و ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪ .ﺳﭙﺲ ﻗﻮای دوﻝﺘﯽ ﮐﻪ
ﻡﺪﺗﻬﺎ ﻡﻨﺘﻈﺮ ﻓﺮﺻﺖ ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﻪ ﻡﺸﻬﺪ وارد ﺷﺪﻧﺪ و ﺑﻪ اﻳﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻗﻴﺎم ﺳﺮﮐﻮب ﮔﺮدﻳﺪ.
ﮐﻠﻨﻞ ﮐﻪ زﻡﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﺁﻝﻤﺎن هﺎ اﻡﻴﺪوارﺑﻮد ،ﭘﺲ از اﻧﻘﻼب اﮐﺘﺒﺮ ﺟﺎﻧﺒﺪاری ﺟﺪی ﺡﮑﻮﻡﺖ
ﺟﻮان ﺷﻮروی ﮔﺮدﻳﺪ و اﺡﺴﺎﺳﺎت ﺑﺴﻴﺎر دوﺳﺘﺎﻧﻪ ای از ﺧﻮد در ﻧﻘﻄﻖ هﺎﻳﺶ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻳﻦ
ﺡﮑﻮﻡﺖ ﻧﺸﺎن داد.

ﻗﻴﺎم ﻝﻬﺎک ﺧﺎن ﺑﺎوﻧﺪ
در ﺳﺎل  1926ﭘﺎدﮔﺎن ﺑﺠﻨﻮرد ﺗﺤﺖ ﻓﺮﻡﺎﻧﺪهﯽ ﺳﺘﻮان ﻝﻬﺎک ﺑﺎوﻧﺪ) ﺳﺎﻻر ﺟﻨﮓ ( ﻡﺴﻠﺤﺎﻧﻪ ﻗﻴﺎم
ﻧﻤﻮد .ﭘﺸﺘﻴﺒﺎن اﻳﻦ ﻗﻴﺎم ﺗﻮدﻩ هﺎی دهﻘﺎﻧﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺧﺎﻃﺮﻩ ﺟﻨﺒﺶ دهﻘﺎﻧﯽ ﺧﺮاﺳﺎن و ﻡﺒﺎرزﻩ
ﺧﺎوردی ﮐﺮد را ﺑﻪ ﻳﺎد داﺷﺘﻨﺪ .ﻡﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﺷﻌﺎر اﻳﻦ ﻗﻴﺎم ﻡﺼﺎدرﻩ و ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﻼﻋﻮض اﻡﻼک ﺑﻴﻦ
دهﻘﺎﻧﺎن ﺑﻮد .ﺷﻌﺎرهﺎی دﻳﮕﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻡﺎﻝﻴﺎت هﺎ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﭘﻴﺸﻪ وران و ﮐﺴﺒﻪ ﺷﻬﺮهﺎ ،ﺑﺮﻗﺮاری
ﻡﺎﻝﻴﺎت ﺑﺮ ﻋﺎﻳﺪات ،اﺳﺘﻘﺮار ﺡﮑﻮﻡﺖ ﺟﻤﻬﻮری و ﻗﻄﻊ ﻧﻔﻮذ اﻧﮕﻠﻴﺲ هﺎ ﺑﻮد .اﻳﻦ ﻗﻴﺎم از ﻃﺮف
دوﻝﺖ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ اﻧﮕﻠﻴﺲ هﺎ ﮐﻪ هﻮاﭘﻴﻤﺎهﺎی ﺧﻮد را ﺑﮑﺎر اﻧﺪاﺧﺘﻨﺪ ،در  18ژوﺋﻴﻪ  1926ﻓﺮو
ﻧﺸﺎﻧﺪﻩ ﺷﺪ و ﻝﻬﺎک ﺧﺎن ﺑﻪ اﺗﺤﺎد ﺷﻮروی ﭘﻨﺎﻩ ﺑﺮد.

ﻗﻴﺎم ﻻهﻮﺕﯽ
ﻡﺎژور ) ﺳﺮﮔﺮد( ﻻهﻮﺗﯽ از دﻡﻮﮐﺮات هﺎی ﺑﺎ ﺳﺎﺑﻘﻪ ای ﺑﻮد ﮐﻪ در دورﻩ "ﻡﻬﺎﺟﺮت" ﺑﻪ ﺗﺮﮐﻴﻪ
رﻓﺖ و ﭘﺲ از ﭘﺎﻳﺎن ﺟﻨﮓ و ﺧﺎﺗﻤﻪ ﺟﻨﺒﺶ ﺧﻴﺎﺑﺎﻧﯽ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ،ﻡﻮرد ﻋﻔﻮ واﻗﻊ و در ژاﻧﺪارﻡﺮی
ﺗﺒﺮﻳﺰ ﺑﺎ درﺟﻪ ﺳﺮﮔﺮدی ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ .در اﻳﻦ ﻡﻮﻗﻊ رﺿﺎﺧﺎن ) ﺳﺮدارﺳﭙﻪ( در ﻡﻘﺎم اﻧﺤﻼل
ژاﻧﺪارﻡﺮی و اﻝﺤﺎق ﺁن ﺑﻪ ﻧﻴﺮوی ﻗﺰاق ﺑﻪ ﻡﻨﻈﻮر اﻳﺠﺎد ارﺗﺶ ﻡﺘﺤﺪ اﻝﺸﮑﻞ ﺑﺮﺁﻡﺪ .اﻳﻦ اﻗﺪام را
ﺑﻴﺸﺘﺮ اﻓﺴﺮان ژاﻧﺪارﻡﺮی دﻧﺒﺎﻝﻪ ﺳﻴﺎﺳﺖ اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﺑﺮای ﻗﺒﻀﻪ ﮐﺮدن ارﺗﺶ اﻳﺮان ﻡﯽ داﻧﺴﺘﻨﺪ.
ﻋﻼوﻩ ﺑﺮ اﻳﻦ رﻓﺘﺎر ﻡﺴﺘﺒﺪاﻧﻪ رﺿﺎ ﺧﺎن وزﻳﺮ ﺟﻨﮓ را ،در ﻡﻘﺎﺑﻞ ﻡﺠﻠﺲ و دوﻝﺖ ﻧﺎﻗﺾ ﻗﺎﻧﻮن
اﺳﺎﺳﯽ ﻡﯽ ﺷﻤﺮدﻧﺪ .از اﻳﻦ رو چﻨﺪ ﻧﻔﺮ از اﻓﺴﺮان ژاﻧﺪارﻡﺮی و از ﺟﻤﻠﻪ ﺁن هﺎ ﻻهﻮﺗﯽ در
ﻡﺎﻩ ﺡﻮت  1300ﻧﻘﺸﻪ ﻗﻴﺎﻡﯽ را ﺑﺪﺳﺖ اﻓﺮاد ژاﻧﺪارﻡﺮی ﮐﻪ ﻡﺪﺗﻬﺎ ﺡﻘﻮﻗﺸﺎن ﻧﺮﺳﻴﺪﻩ ﺑﻮد،
ﮐﺸﻴﺪﻧﺪ .اﻳﻦ اﻓﺴﺮان اﺑﺘﺪا ﺑﺎ اﻓﺮاد ﻓﺮﻗﻪ دﻡﻮﮐﺮات ﮐﻪ ﭘﺲ از ﻗﺘﻞ ﺧﻴﺎﺑﺎﻧﯽ ﻡﺘﺮﺻﺪ ﻓﺮﺻﺖ
ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺗﻤﺎس ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻡﻮاﻓﻘﺖ ﺁن هﺎ را ﺟﻠﺐ و در ﻳﮏ ﺡﻤﻠﻪ ﻡﻮﻓﻘﻴﺖ ﺁﻡﻴﺰ ﻗﺴﻤﺖ ﻡﻬﻤﯽ از ﺷﻬﺮ
ﺗﺒﺮﻳﺰ را ﺗﺴﺨﻴﺮ ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﻪ ﺗﻤﺎم ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻧﻬﺎ ﭘﻴﺮوزی و ﻗﻴﺎم ﺧﻮد را اﻃﻼع دادﻧﺪ و ﺁن هﺎ را
از ﻧﻴﺎت ﺿﺪ اﺳﺘﺒﺪادی و ﺿﺪ اﺳﺘﻌﻤﺎری ﺧﻮد ﻡﻄﻠﻊ ﻧﻤﻮدﻧﺪ .اردوی دوﻝﺖ در ﺧﺎرج ﺷﻬﺮ و
ﺑﻌﻀﯽ از ﻡﺤﻼت ﻡﻘﺎوﻡﺖ ﻡﯽ ﮐﺮد و ﺑﻪ ﺡﻤﻠﻪ ﻧﻤﯽ ﭘﺮداﺧﺖ .ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺟﻨﮓ ﺳﺨﺘﯽ ﺑﻴﻦ ﻃﺮﻓﻴﻦ
درﮔﺮﻓﺖ و ﺑﻌﻠﺖ ﺁﻡﺎدﮔﯽ اﻓﺮاد ژاﻧﺪارم ﻧﻴﺮوی دوﻝﺘﯽ ﭘﻴﺮوزﺷﺪ و ﻻهﻮﺗﯽ ﺑﻪ اﺗﺤﺎد ﺷﻮروی
ﭘﻨﺎهﻨﺪﻩ و ﻗﻴﺎم ﺳﺮﮐﻮب ﮔﺮدﻳﺪ.

ﻗﻴﺎم ﭘﺎدﮔﺎن ﺳﻠﻤﺎس
در ﺳﺎل  1926ﻡﻴﻼدی ﺳﺮﺑﺎزاﻧﯽ ﮐﻪ ﻡﺪت هﺎ ﺡﻘﻮﻗﺸﺎن ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﺸﺪﻩ ﺑﻮد در ﺷﻬﺮ ﺳﻠﻤﺎس
)ﺷﺎهﭙﻮر ﮐﻨﻮﻧﯽ( ﻗﻴﺎم ﮐﺮدﻧﺪ ،ﻋﺪﻩ ای را از ﻡﻴﺎن ﺧﻮد ﺑﻪ رهﺒﺮی اﻧﺘﺨﺎب و ﺷﻬﺮ ﺧﻮی را
ﺗﺼﺮف ﮐﺮدﻧﺪ .ﻗﺴﻤﺘﯽ از ﭘﺎدﮔﺎن ﺧﻮی ﺑﺪان هﺎ ﭘﻴﻮﺳﺖ و هﺪف ﻗﻴﺎم از ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺡﻘﻮق ﺗﺠﺎوز
ﮐﺮد و ﺷﻌﺎرهﺎی دهﻘﺎﻧﯽ ﻡﻮﺿﻮع اﺻﻠﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .دوﻝﺖ ﭘﺲ از اﻋﺰام ﻧﻴﺮوی ﺑﺰرﮔﯽ از
ﺗﺒﺮﻳﺰ و ﭘﺎدﮔﺎن هﺎی اﻃﺮاف اﻳﻦ ﻗﻴﺎم را ﺳﺮﮐﻮب و رهﺒﺮان ﺁن را اﻋﺪام ﮐﺮد.
ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ دﻓﺘﺮﻗﻴﺎم هﺎی ﻡﺴﻠﺢ و ﺟﻨﺒﺶ هﺎی وﺳﻴﻊ ﺧﻠﻘﯽ ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪ و ﺡﮑﻮﻡﺖ دﻳﮑﺘﺎﺗﻮری
رﺿﺎ ﺷﺎﻩ ﻡﺴﺘﻘﺮ ﮔﺮدﻳﺪ .ﺗﻨﻬﺎ ﺟﻨﺒﺸﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻝﻴﺖ ﺧﻮد اﺑﺘﺪا ﺑﻪ ﻃﻮر ﻧﻴﻢ ﻋﻠﻨﯽ و ﺳﭙﺲ ﻡﺨﻔﯽ
اداﻡﻪ داد ﺡﺰب ﮐﻤﻮﻧﻴﺴﺖ اﻳﺮان ﺑﻮد .ﺡﺰب ﮐﻤﻮﻧﻴﺴﺖ ﭘﺲ از ﺷﮑﺴﺖ اﻧﻘﻼب ﮔﻴﻼن ﻡﺮﮐﺰ ﺧﻮد
را ﺑﻪ ﺗﻬﺮان ﻡﻨﺘﻘﻞ ﮐﺮد و ﺑﻪ ﺗﺎﺳﻴﺲ ﺷﻌﺐ ﺧﻮد در وﻻﻳﺎت دﺳﺖ زد و ﺗﺎ اﺳﺘﻘﺮار ﺳﻠﻄﻨﺖ
ﭘﻬﻠﻮی از ﻡﺨﺘﺼﺮ ﺁزادی اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﮐﺮدﻩ ﺑﻪ ﺗﻠﻔﻴﻖ ﮐﺎر ﻋﻠﻨﯽ و ﻡﺨﻔﯽ ﭘﺮداﺧﺖ ،اﺗﺤﺎدﻳﻪ هﺎی
ﺻﻨﻔﯽ و ﮐﺎرﮔﺮی ﺑﻮﺟﻮد ﺁورد و در درون ﺡﺰب اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﻮن دﺳﺖ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻝﻴﺖ ﺳﻴﺎﺳﯽ زد.
روزﻧﺎﻡﻪ هﺎﺋﯽ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺡﺰب و اﺗﺤﺎدﻳﻪ هﺎی ﺑﻪ رهﺒﺮی ﺡﺰب ﻡﻨﺘﺸﺮ ﮔﺮدﻳﺪ ﮐﻪ ﻧﻘﺶ ﺗﺒﻠﻴﻐﺎﺗﯽ
ﻡﻮﺙﺮی اﻳﻔﺎ ﮐﺮدﻧﺪ .ﺡﺰب ﮐﻤﻮﻧﻴﺴﺖ اﻳﺮان از هﻤﺎن ﺁﻏﺎزﻋﻀﻮ اﻧﺘﺮﻧﺎﺳﻴﻮﻧﺎل ﺳﻮم ) ﮐﻤﻴﻨﺘﺮن(
ﮔﺮدﻳﺪ و از ﮐﻤﮏ هﺎی اﻳﻦ ﺳﺎزﻡﺎن ﺑﻬﺮﻩ ﻡﻨﺪ ﺷﺪ ،وﻝﯽ در اﻳﻦ ﺑﻴﻦ ﺳﺮدار ﺳﭙﻪ ﮐﻪ ﻡﺪﺗﯽ ﺗﺎ
ﺡﺪی ﺑﺪﻳﺪﻩ اﻏﻤﺎض ﺑﻪ ﺟﻨﺒﺶ هﺎی دﻡﻮﮐﺮاﺗﻴﮏ ﻡﯽ ﻧﮕﺮﻳﺴﺖ و هﻨﻮز ﺁن ﻧﻴﺮو را ﻧﺪاﺷﺖ ﮐﻪ در

ﺗﻤﺎم ﺟﺒﻬﻪ هﺎ ﺑﺠﻨﮕﺪ ،ﭘﺲ از ﭘﻴﺮوزی در ﺳﺎﻳﺮ ﺟﺒﻬﻪ هﺎ و رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﻡﻘﺎم ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺡﻤﻠﻪ ﺧﻮد را
ﻋﻠﻴﻪ ﻧﻬﻀﺖ ﮐﺎرﮔﺮی اﻳﺮان ﺁﻏﺎزﮐﺮد .در ﺟﻨﻮب ،در اﺻﻔﻬﺎن ،ﺗﺒﺮﻳﺰ و ﻡﺸﻬﺪ ﺑﻪ اﺗﺤﺎدﻳﻪ هﺎی
ﮐﺎرﮔﺮی هﺠﻮم ﺑﺮدﻧﺪ و ﺁن هﺎ را ﻡﺘﻼﺷﯽ ﮐﺮدﻧﺪ .ﻋﺪﻩ ای از ﺳﺮان ﺡﺰب ﮐﻤﻮﻧﻴﺴﺖ و اﺗﺤﺎدﻳﻪ
هﺎ ﺗﻮﻗﻴﻒ ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ و ﺳﭙﺲ "ﻗﺎﻧﻮن" ﮐﺬاﺋﯽ  1310از ﻡﺠﻠﺲ دﺳﺘﻮری رﺿﺎ ﺷﺎﻩ ﻋﻠﻴﻪ ﺟﻨﺒﺶ
ﮐﺎرﮔﺮی ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ رﺳﻴﺪ.

ﭘﻨﺠﺎﻩ و ﺳﻪ ﻧﻔﺮ
ﺡﮑﻮﻡﺖ دﻳﮑﺘﺎﺗﻮری رﺿﺎ ﺷﺎﻩ ﺑﺎ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﭘﻠﻴﺴﯽ ﺧﻮد از هﺮﮔﻮﻧﻪ اﺟﺘﻤﺎع وﻝﻮ ﺑﻌﻨﻮان ﻡﺬهﺒﯽ
ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی ﻧﻤﻮد و هﺮ ﺟﻨﺒﺶ را وﻝﻮ هﺮ ﻗﺪر ﮐﻮچﮏ ﺑﻮد ﺑﺎ زﻧﺪان و اﻋﺪام ﺳﺮﮐﻮب ﮐﺮد.
ﺷﺮاﻳﻂ ﻓﻌﺎﻝﻴﺖ ﺑﺮای ﺡﺰب ﮐﻤﻮﻧﻴﺴﺖ ﺑﺴﻴﺎر دﺷﻮار ﺷﺪ .ﻗﺴﻤﺖ ﻡﻬﻤﯽ از ﻧﻴﺮوهﺎی ﻓﻌﺎل ﺡﺰب
در زﻧﺪان هﺎ از ﮐﺎر اﻓﺘﺎدﻧﺪ .ﻗﻮای ﺗﺎزﻩ و ﻡﺘﺪهﺎی ﻧﻮی ﺑﺮای اداﻡﻪ ﮐﺎر ﻻزم ﺑﻮد .در اﻳﻦ ﻡﻮﻗﻊ
اﺳﺖ ﮐﻪ دﮐﺘﺮاراﻧﯽ و چﻨﺪ ﻧﻔﺮ دﻳﮕﺮاز ﻳﺎران او ﺑﻪ اﻳﺮان ﺁﻡﺪﻧﺪ و ﺑﺎ هﻤﮑﺎری چﻨﺪ ﻧﻔﺮ از
اﻋﻀﺎی ﺑﺎ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺡﺰب ﮐﻤﻮﻧﻴﺴﺖ دﺳﺖ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻝﻴﺖ زدﻧﺪ .ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻓﻌﺎﻝﻴﺖ ﺗﺒﻠﻴﻐﺎﺗﯽ و ﺗﺮﺑﻴﺖ
ﮐﺎدرهﺎی ﺟﻮان ﺁﻏﺎز ﮔﺮدﻳﺪ .در داﻧﺸﮑﺪﻩ هﺎ و داﻧﺸﺴﺮای ﻋﺎﻝﯽ ﺟﻨﺒﺶ داﻧﺸﺠﻮﺋﯽ ﮐﻪ چﻨﺪ ﺑﺎر
دﺳﺖ ﺑﻪ اﻋﺘﺼﺎب زد ﺑﻪ رهﺒﺮی ﮐﺎﻧﻮن ﺟﺪﻳﺪ ﺡﺰب ﮐﻤﻮﻧﻴﺴﺖ ،ﺑﻮﺟﻮد ﺁﻡﺪ .ﺟﻨﺒﺶ ﮐﺎرﮔﺮی ﻡﯽ
رﻓﺖ روﻧﻖ ﺗﺎزﻩ ای ﺑﮕﻴﺮد ﮐﻪ در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﻌﻀﯽ اﺷﺘﺒﺎهﺎت ﺳﺎزﻡﺎﻧﯽ در ﺳﺎل  1316ﭘﻠﻴﺲ اﻳﻦ
ﺳﺎزﻡﺎن ﻧﻮ ﺑﻨﻴﺎد را ﮐﺸﻒ ﮐﺮد.
اراﻧﯽ و ﻳﺎران او وﻋﺪﻩ ای از ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺁن هﺎ ارﺗﺒﺎط و ﺁﺷﻨﺎﺋﯽ داﺷﺘﻨﺪ ﺗﻮﻗﻴﻒ و ﻡﺤﮑﻮم
ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ .دﮐﺘﺮ اراﻧﯽ ﺑﺪﺳﺖ ﭘﻠﻴﺲ در زﻧﺪان از ﭘﺎی درﺁﻡﺪ و ﺑﻘﻴﻪ ﻳﺎران او ﺗﺎ ورود ارﺗﺶ ﺳﺮخ
ﺑﻪ اﻳﺮان و ﻓﺮار رﺿﺎﺷﺎﻩ در زﻧﺪان هﺎی ﻡﻨﺎﻃﻖ ﺑﺪ ﺁب و هﻮای ﺟﻨﻮب و ﻗﺼﺮ ﻗﺎﺟﺎر در ﺡﺒﺲ
ﻡﺎﻧﺪﻧﺪ و ﻋﺪﻩ ای از ﺁن هﺎ در ﺟﺮﻳﺎن ﺗﺸﮑﻴﻞ ﺡﺰب ﺗﻮدﻩ اﻳﺮان در ﺳﺎل  1320ﻧﻘﺶ ﻗﺎﺑﻞ
ﺗﻮﺟﻬﯽ اﻳﻔﺎء ﮐﺮدﻧﺪ.

ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮی
از ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻧﺎﻗﺺ و ﺑﺴﻴﺎر ﻓﺸﺮدﻩ ای ﮐﻪ از ﺟﻨﺒﺶ هﺎ و ﻗﻴﺎم هﺎی ﻡﺮدم اﻳﺮان در ﺟﺮﻳﺎن ﺗﺎرﻳﺦ
دو هﺰار و ﭘﺎﻧﺼﺪ ﺳﺎﻝﻪ ﺁن دادﻩ ﺷﺪ ،ﻡﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ درﻳﺎﻓﺖ ﮐﻪ ﻡﺮدم ﺳﺮزﻡﻴﻦ ﻡﺎ اﻳﺮان
هﻴﭽﮕﺎﻩ از ﻧﺒﺮد ﻋﻠﻴﻪ اﺳﺘﻌﻤﺎر و اﺳﺘﺒﺪاد و ﻏﺎرﺗﮕﺮان و ﺳﺘﻤﮕﺮان ﺧﺎرﺟﯽ و داﺧﻠﯽ از ﭘﺎی
ﻧﻨﺸﺴﺘﻨﺪ .ﻧﻴﺮوی واﻗﻌﯽ در ﺗﻤﺎم ﻧﺒﺮدهﺎ ﻗﻄﻊ ﻧﻈﺮ از اﻳﻨﮑﻪ چﻪ ﻃﺒﻘﻪ و ﻳﺎ ﺷﺨﺼﯽ ﺑﻪ ﻗﺪرت
رﺳﻴﺪﻩ ،هﻤﻮارﻩ ﺗﻮدﻩ هﺎی ﻡﺮدم ﺑﻮدﻩ اﻧﺪ .ﺗﻮدﻩ هﺎ ﻧﻘﺶ اﺳﺎﺳﯽ را در زﻧﺪﮔﯽ اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺎزی ﻡﯽ
ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺪون ﻓﻌﺎﻝﻴﺖ ﺁن هﺎ ﺟﺎﻡﻌﻪ و ﻗﺒﻞ از هﺮ چﻴﺰاﻧﻘﻼب اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻏﻴﺮﻗﺎﺑﻞ ﺗﺼﻮراﺳﺖ.
ﻗﺪرت اﺻﻠﯽ ﻡﺤﺮﮐﻪ اﻧﻘﻼب هﻤﻴﺸﻪ ﺗﻮدﻩ هﺎ ﺑﻮدﻩ و ﺧﻮاهﻨﺪ ﺑﻮد .هﺮ ﺡﺰب ﺳﻴﺎﺳﯽ ﮐﻪ از ﺗﻮدﻩ
هﺎی ﻡﺮدم ﺑﺮﻳﺪ و راﺑﻄﻪ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺁن هﺎ از دﺳﺖ داد ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺑﻪ ﻓﺮﻗﻪ ﻡﺤﺪود و در ﺑﺴﺘﻪ ای ﻡﯽ
ﺷﻮد ﮐﻪ وﺟﻮد و ﻋﺪﻡﺶ ﻳﮑﯽ اﺳﺖ .ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺗﺎرﻳﺦ ﺑﻄﻮر وﺿﻮح ﻧﺸﺎن ﻡﯽ دهﺪ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ راﻩ
ﭘﻴﺮوزی اﻧﻘﻼب ،ﺁﮔﺎﻩ ﮐﺮدن ،ﻡﺘﺸﮑﻞ ﮐﺮدن و ﺑﻪ ﻧﺒﺮد ﮐﺸﻴﺪن ﺗﻮدﻩ هﺎﺳﺖ .اﻳﻦ راهﯽ اﺳﺖ
ﭘﻴﻤﻮدﻧﯽ وﻝﯽ ﺑﺴﻴﺎر دﺷﻮار و ﭘﺮﭘﻴﭻ و ﺧﻢ .اﻳﻦ راﻩ را ﺑﺎﻳﺪ ﭘﻴﻤﻮد و از ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺗﺎرﻳﺦ درس
ﮔﺮﻓﺖ.

