رهﺒﺮان ﺣﺰب ﺗﻮدﻩ اﻳﺮان

ﻣﺤﻤﻮد ﺏﻘﺮاﻃﯽ

ﺗﺸﮑﻴﻼﺗﭽﯽ ﺻﺒﻮر
و دوراﻧﺪﻳﺶ ﺣﺰﺏﯽ
ﻣﺤﻤﻮد ﺑﻘﺮاﻃﯽ ،ﺗﺎرﻳﺦ زﻧﺪﻩ اﻧﻘﻼب و ﺟﻤﻬﻮری اﻧﻘﻼﺑﯽ ﮔﻴﻼن ﺑﻮد .ﺳﺎل  ١٣٠٠ -١٢٩٩ﺳﺎل
ﺗﺠﺮﺑﻪ و درس هﺎی ﺑﺰرگ ﺑﺮای اﻧﻘﻼﺑﻴﻮن ﺁن دوران در ﮔﻴﻼن ﺑﻮد و ﺑﻘﺮاﻃﯽ در ﺷﻤﺎر ﺁﻧﻬﺎ.
ﺟﻤﻬﻮری ﮔﻴﻼن ﮐﻪ ﺑﺮﭘﺎ ﺷﺪ ،ﺳﻦ و ﺳﺎل او هﻨﻮز در ﺡﺪ ﺡﻀﻮر در هﺮم هﺪاﻳﺖ ﺁن اﻧﻘﻼب و
ﺁن ﺟﻤﻬﻮری ﻧﺒﻮد ،اﻣﺎ ﭼﺸﻢ و ﮔﻮﺷﯽ ﺑﻮد ﺑﺎز و هﻮﺷﻴﺎر و هﻤﻪ روﻳﺪادهﺎ را ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺳﭙﺮد.
ﮐﺎدر ﻧﻮﺟﻮان اﻧﻘﻼب!
ﺑﻘﺮاﻃﯽ در ﺳﺎل  ١٢٨٣ﺷﻤﺴﯽ ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪ ،در ﻳﮏ ﺥﺎﻧﻮادﻩ روﺷﻨﻔﮑﺮ ﺑﺰرگ ﺷﺪ .ﭘﺪر و ﺟﺪش
هﺮ دو ﭘﺰﺷﮏ ﺑﻮدﻧﺪ.
در ﺳﺎل  ١٣٠۴ﺑﺮای اداﻣﻪ ﺗﺤﺼﻴﻞ راهﯽ ﺗﻬﺮان ﺷﺪ و در ١٣٠۵در اﺗﺤﺎدﻳﻪ ﻣﺤﺼﻠﻴﻦ ﺗﻬﺮان
ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ را ﺷﺮوع ﮐﺮد .از ﻓﻌﺎﻻن اﻋﺘﺼﺎب ﮐﺎﻟﺞ داراﻟﻔﻨﻮن در ﺳﺎل  ١٣٠۶ﺷﺪ ﮐﻪ ﺳﻴﺰدﻩ روز
ﻃﻮل ﮐﺸﻴﺪ.
در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت دورﻩ هﻔﺘﻢ ﻣﺠﻠﺲ ﮐﻪ ﺗﺸﮑﻴﻼت ﻣﺨﻔﯽ ﺁزادﻳﺨﻮاهﺎن ﺗﻬﺮان دو ﻧﻔﺮ را ﮐﺎﻧﺪﻳﺪ ﮐﺮدﻩ
ﺑﻮد او ﻧﻴﺰ ﺑﻪ اﻳﻦ ﮐﺎرزار اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ ﭘﻴﻮﺳﺖ و ﺑﺪﻧﺒﺎل ﺁن ،در ﺳﺎل  ١٣٠٨رﺳﻤﺎ ﺑﻪ ﻋﻀﻮﻳﺖ اﻳﻦ
ﺗﺸﮑﻴﻼت ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ.
در ،١٣١٠ﮐﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﺳﻴﺎﻩ رﺽﺎﺷﺎهﯽ )ﻋﻠﻴﻪ هﺮ ﻧﻮع ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﮐﻤﻮﻧﻴﺴﺖ هﺎ در اﻳﺮان( ﺗﺼﻮﻳﺐ و
ﺑﻪ اﺟﺮا ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪ ،و ﺑﺪﻧﺒﺎل ﺗﻮﻗﻴﻒ ﻋﺪﻩ زﻳﺎدی از رهﺒﺮان ﺗﺸﮑﻴﻼت ﻣﺨﻔﯽ ﺁزادی ﺥﻮاهﺎن او
ﺑﺪﺳﺘﻮر ﺗﺸﮑﻴﻼت ﻣﺨﻔﯽ ﺑﻪ ﻣﺸﻬﺪ رﻓﺖ و  ٣ﺳﺎل در ﺁﻧﺠﺎ ،در ﺡﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﺪﻳﺮ ﻳﮏ دﺑﺴﺘﺎن ﺑﻮد
ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﺨﻔﯽ اداﻣﻪ داد.
ﭘﺲ از ﺁن ﺑﺮای اداﻣﻪ ﺗﺤﺼﻴﻞ ،در ﺳﺎل  ١٣١٣ﻋﺎزم اﺗﺤﺎدﺷﻮروی ﺷﺪ و ﭘﺲ از دو ﺳﺎل ،در
ﺳﺎل  ١٣١۵ﺑﻪ اﻳﺮان ﺑﺎزﮔﺸﺖ .اﻳﻦ ﺑﺎر ،او ﺑﻪ ﺗﺸﮑﻴﻼت ﻣﺨﻔﯽ ﮐﻤﻮﻧﻴﺴﺖ هﺎی اﻳﺮان ﺑﻪ
رهﺒﺮی دﮐﺘﺮ ﺗﻘﯽ اراﻧﯽ ﻣﻌﺮوف ﺑﻪ ﮔﺮوﻩ  ۵٣ﻧﻔﺮ ﭘﻴﻮﺳﺖ.
ﭘﻠﻴﺲ ﮐﻪ از هﻤﺎن اﺑﺘﺪای ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻘﺮاﻃﯽ ﺑﻪ اﻳﺮان در ﺗﻌﻘﻴﺐ وی ﺑﻮد ،ﺳﺮاﻧﺠﺎم در ﺑﻴﺴﺘﻢ
اﺳﻔﻨﺪ  ١٣١۵او را دﺳﺘﮕﻴﺮ و زﻧﺪاﻧﯽ ﮐﺮد.
در ١٣١٧هﻤﺮاﻩ ﺑﺎ ﮔﺮوﻩ  ۵٣ﻧﻔﺮ ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ و ﺑﻪ  ١٠ﺳﺎل زﻧﺪان ﻣﺤﮑﻮم ﺷﺪ ،اﻣﺎ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ دﻳﮕﺮ
ﻣﺤﮑﻮﻣﺎن اﻳﻦ ﮔﺮوﻩ ﮐﻪ در زﻧﺪان زﻧﺪﻩ ﻣﺎﻧﺪﻩ و ﺑﻪ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ دﮐﺘﺮ اراﻧﯽ ﮔﺮﻓﺘﺎر ﻧﺸﺪﻩ ﺑﻮدﻧﺪ،
در ﻣﻬﺮﻣﺎﻩ  -١٣٢٠ﻳﮏ ﻣﺎﻩ ﭘﺲ از ﺳﻘﻮط رﺽﺎﺷﺎﻩ و ﺗﺒﻌﻴﺪ اﻧﮕﻠﻴﺴﯽ او ﺑﻪ اﻓﺮﻳﻘﺎی ﺟﻨﻮﺑﯽ -و
ﭘﺲ از  ۵ﺳﺎل ،از زﻧﺪان ﺑﻴﺮون ﺁﻣﺪ .از ﺟﻤﻠﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﻣﻴﺎن ﮔﺮوﻩ  ۵٣ﻧﻔﺮ ،در زﻧﺪان و
ﭘﻴﺶ از ﺑﻴﺮون ﺁﻣﺪن از ﺁن در ﺑﺤﺚ هﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺽﺮورت ﺗﺸﮑﻴﻞ ﺡﺰب ﺗﻮدﻩ اﻳﺮان ﺷﺮﮐﺖ
داﺷﺖ ،ﻣﺤﻤﻮد ﺑﻘﺮاﻃﯽ ﺑﻮد و ﺑﻪ هﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ ﻧﻴﺰ از ﺑﻨﻴﺎﻧﮕﺬاران اوﻟﻴﻪ ﺡﺰب ﺗﻮدﻩ اﻳﺮان ﺷﺪ.
رﻧﺞ زﻧﺪان رﺽﺎﺷﺎهﯽ او را ﺑﺸﺪت ﺷﮑﺴﺘﻪ و ﻧﺤﻴﻒ ﮐﺮدﻩ ﺑﻮد اﻣﺎ ﻋﺰم او را ﺑﺮای اداﻣﻪ
ﻣﺒﺎرزﻩ ﻧﻪ.
ﺥﻮﻧﺴﺮدی ،ﺗﻌﺎدل در اﻧﺪﻳﺸﻪ و ﺗﺼﻤﻴﻢ ،در ﮐﻨﺎر ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﯽ اﻣﺎن در ﺑﺮاﺑﺮ دﺷﻮاری هﺎ ،او را
ﺑﺰودی در ﺡﺰب ﺗﻮدﻩ اﻳﺮان ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﭼﻬﺮﻩ ای ﺁﺷﻨﺎ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﮐﺮد.
ﭼﻨﺪ ﻣﺎﻩ ﭘﺲ از ﺗﺎﺳﻴﺲ ﺡﺰب ﺗﻮدﻩ اﻳﺮان ،ﺗﻬﺮان را ﺑﺪﺳﺘﻮر رهﺒﺮی ﺡﺰب و ﺑﻪ ﻗﺼﺪ ﺑﺮﭘﺎﺋﯽ
ﺗﺸﮑﻴﻼت ﺡﺰﺑﯽ در ﺥﺮاﺳﺎن ﺗﺮک ﮐﺮد .در ﺥﺮاﺳﺎن ،او در ﮐﻨﺎر ادﻳﺐ ﺁزادﻩ و ﺗﻮدﻩ ای
"ﭘﺮوﻳﻦ ﮔﻨﺎﺑﺎدی" ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و ﺁن دو ،ﺑﻪ ﻳﺎری هﻢ اﺳﺘﻮارﺗﺮﻳﻦ ﺗﺸﮑﻴﻼت ﺡﺰﺑﯽ را در

ﺳﺮزﻣﻴﻨﯽ ﺑﻮﺟﻮد ﺁوردﻧﺪ ﮐﻪ هﻨﻮز در اﻧﺪوﻩ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪن "ﮐﻠﻨﻞ ﭘﺴﻴﺎن" رهﺒﺮ ﻗﻴﺎم اﻧﻘﻼﺑﯽ
ﺥﺮاﺳﺎن ﺑﻮد.
در اردﻳﺒﻬﺸﺖ  ١٣٢٢اوﻟﻴﻦ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ اﻳﺎﻟﺘﯽ ﺥﺮاﺳﺎن ﺗﺸﮑﻴﻞ ﺷﺪ و ﭘﺲ از ﺗﺤﻘﻖ اﻳﻦ ﻣﺎﻣﻮرﻳﺖ
ﺑﻘﺮاﻃﯽ ،وی ﺑﺪﺳﺘﻮر ﺡﺰب راهﯽ اﺹﻔﻬﺎن ﺷﺪ .ﺗﺎ ﻣﺮداد  ١٣٢٣ﻣﺴﺌﻮل ﺡﺰﺑﯽ اﺹﻔﻬﺎن ﺑﻮد و
ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺖ در اوﻟﻴﻦ ﮐﻨﮕﺮﻩ ﺡﺰﺑﯽ از اﺹﻔﻬﺎن اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪ .او در هﻤﻴﻦ ﮐﻨﮕﺮﻩ ﺑﻪ ﻋﻀﻮﻳﺖ
در ﮐﻤﻴﺘﻪ ﻣﺮﮐﺰی اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪ.
او ﺑﺎ هﻤﻴﻦ ﺳﻤﺖ ،ﺑﻪ اﺹﻔﻬﺎن ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺗﺎ در ﻗﻠﺐ ﺷﻬﺮ و ﻣﻨﻄﻘﻪ ای ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ را اداﻣﻪ ﺑﺪهﺪ ﮐﻪ
در ﺁن ﮐﺎرﮔﺮان ﺑﻴﺪار ﺷﺪﻩ و ارﺗﺠﺎع ﻣﺬهﺒﯽ و ﺑﺎزاری ﺑﻴﻤﻨﺎک دﺳﺖ ﺑﻪ هﺮ ﺗﻮﻃﺌﻪ ای – از
ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺘﺸﮑﻞ ﮐﺮدن اﻧﻮاع ﮔﺮوﻩ هﺎی ﻓﺸﺎر -ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی از ﻣﺘﺸﮑﻞ ﺷﺪن ﮐﺎرﮔﺮان و
ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺡﺰب ﻣﯽ زد .ﺷﺠﺎﻋﺖ ﺑﻘﺮاﻃﯽ در اداﻣﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺡﺰﺑﯽ در اﺹﻔﻬﺎن و ﻣﺘﺸﮑﻞ ﮐﺮدن
ﻣﺒﺎرزات ﮐﺎرﮔﺮی ﭼﻨﺎن ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺳﺮاﻧﺠﺎم رهﺒﺮی وﻗﺖ ﺡﺰب ﺗﻮدﻩ اﻳﺮان ﻟﻘﺐ "ﻗﻬﺮﻣﺎن
ﺟﻨﻮب" را ﺑﺮای وی اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮد.
ﺑﻘﺮاﻃﯽ ﭘﺲ از ﺑﺎزﮔﺸﺖ از اﺹﻔﻬﺎن ﺑﻪ ﺗﻬﺮان ،ﻳﮑﺒﺎر دﻳﮕﺮ ﺑﺎ ﺗﻌﻘﻴﺐ ﭘﻠﻴﺴﯽ روﺑﺮو ﺷﺪ و ﺑﻪ
هﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ و ﺑﺮای دور ﺷﺪن از ﭼﻨﮓ ﭘﻠﻴﺲ راهﯽ رﺷﺖ ﺷﺪ .ﺑﺎ ﺑﻪ ﻣﻴﺪان ﺁﻣﺪن دﺳﺘﻪ هﺎی
ﻣﺴﻠﺢ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ارﺗﺠﺎع ،ﮐﺎرﺥﺎﻧﻪ داران و زﻣﻴﻨﺪاران ﺑﺰرگ ﻣﺎزﻧﺪران وﻇﻴﻔﻪ دﻳﮕﺮی در
ﺑﺮاﺑﺮ زﻧﺪﻩ ﻳﺎد ﺑﻘﺮاﻃﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .او ﮐﻪ در ﺷﻬﺮ رﺷﺖ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﺑﺼﻮرت ﻣﺨﻔﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ
ﮐﺮد ،اﻳﻦ ﺑﺎر و ﺑﺎ ﺷﻨﺎﺥﺘﯽ ﮐﻪ ﺡﺰب از دوراﻧﺪﻳﺸﯽ ،ﺗﺴﻠﻂ ﺑﻪ ﺥﻮﻳﺶ و ﺥﻮﻧﺴﺮدی وی در
روﻳﺪادهﺎی ﻏﺎﻓﻠﮕﻴﺮ ﮐﻨﻨﺪﻩ داﺷﺖ ،ﻣﺎﻣﻮر ﺗﺸﮑﻴﻼت ﻣﺎزﻧﺪران ﻏﺮﺑﯽ ﺷﺪ و ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﮐﻞ
ﺗﺸﮑﻴﻼت دهﻘﺎﻧﯽ ﻣﺎزﻧﺪران را ﻧﻴﺰ ﺑﺮﻋﻬﺪﻩ اش ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ .ﭘﺲ از ﺳﺎﻣﺎن دهﯽ وﻇﺎﺋﻔﯽ ﮐﻪ ﺡﺰب
ﺑﺮﻋﻬﺪﻩ اش ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺑﻮد ،ﺑﻪ ﮔﻴﻼن ﺑﺎزﮔﺸﺖ و ﺳﭙﺲ ﺑﺎر دﻳﮕﺮ راهﯽ ﺗﻬﺮان ﺷﺪ .ﺑﻘﺮاﻃﯽ
اﺳﺘﻌﺪاد ﺥﺎرق اﻟﻌﺎدﻩ ای در ﮐﺎر ﺗﺸﮑﻴﻼﺗﯽ داﺷﺖ ،ﺑﻪ هﻤﺎن اﻧﺪازﻩ ﮐﻪ در ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻦ و ﻗﻀﺎوت
ﮐﺮدن ﺷﺘﺎب ﻧﺪاﺷﺖ و اﺑﺘﺪا ﻣﯽ اﻧﺪﻳﺸﻴﺪ و ﺳﭙﺲ دهﺎن ﺑﺎز ﻣﯽ ﮐﺮد .اﻳﻦ ﺥﺼﻠﺖ ﺑﻘﺮاﻃﯽ ،از
وی ﻳﮏ ﻃﺮف ﻣﺸﻮرت هﻤﮕﺎﻧﯽ ﺳﺎﺥﺘﻪ ﺑﻮد .ﭘﻴﮕﺮدهﺎی ﭘﻠﻴﺴﯽ ،ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻧﺎ ﺥﻮاﺳﺘﻪ
اﻳﯽ را ﺑﻪ ﺑﻘﺮاﻃﯽ ﺗﺤﻤﻴﻞ ﮐﺮد و او ﻧﻴﺰ ﺳﺮاﻧﺠﺎم ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﻤﺎری از ﮐﺎدرهﺎی اﻧﻘﻼﺑﯽ اﻳﺮان در
ﻣﻬﺎﺟﺮت )اﺗﺤﺎد ﺷﻮروی( ﭘﺲ از ﻳﮏ ﻋﻤﺮ ﺗﻼش اﻧﻘﻼﺑﯽ و ﭘﺎﻳﺪاری ﺑﺮ ﺳﺮ اﻳﻤﺎن ﺥﻮﻳﺶ،
ﭼﺸﻢ ﺑﺮ ﺟﻬﺎن ﻓﺮوﺑﺴﺖ.

