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  : نوشتهمين واقع بينی ترور کردند، درباره انقالب اجتماعی ايران
  
  . جامعه ايران در حال گذاراز نظام های قبل از سرمايه داری به نظام سرمايه داريست-1
  . وضع زندگی ايالت بسيارعقب مانده وابتدائی است-2
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  .ايران نيز رشد نکرده و پراکنده است کارگر
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  :   روحانيون، که قشر وسيعی را تشکيل می دهند، خود به دو بخش تقسيم شده اند-5

بخش پرعده و پائينی . بخش کم عده و باالئی آن که خود ثروتمندند، طرفدار حکومت شاهند
دمکراتيک هستند و در انقالب مشروطيت هم آن نزديک به مردم و طرفدار اصالحات 

  .شرکت کردند
 هزارنفرند، طبقه حاکمه ارتجاعی را 3 فئودال ها وصاحبان امالک بزرگ، که در حدود -6

  .تشکيل می دهند
  :گروه ها واقشاراجتماعی زير قراردارند" يگانه طبقه ضد انقالبی" در مقابل اين -7

  . پيشه وران ورشکسته کارگران کارخانه ها، صنعتگران و-الف
  . روستائيان، که بی رحمانه از طرف مالکين بزرگ و خان ها استثمار می شوند-ب
  . کسبه کوچک و متوسط، که در سرحد فقر و فاقه بسرمی برند-ج
  

اينک پانزده سال است در حال هيجان انقالبی در چنين شرايطی "تمام اقشار و طبقات نامبرده 
صنعتی کامال غيرمتشکل است و دهقانان در تاريکی جهل و خرافات که در ايران پرولتاريای 

و مادام که نفرت نسبت به بيگانگان در نظر خلق ايران منشاء همه بدبختی ها و ... قراردارند
تصور اينکه انقالب در ايران می تواند ازهمان آغاز زير پرچم کمونيستی برود، ... بالهاست

فقط در شکل نهضت رهائی بخش ملی، که هدفش رهاندن انقالب ايران . قطعا نادرست است
خلق از اسارت خارجی و تثبيت استقالل کامل سياسی و اقتصادی ايران باشد، می تواند 

  ..."بوجود آيد و پيروزمندانه گسترش يابد
ار است، بلکه          . اختيار حزب توده ايران است     اينست آن سرمايه عظيمی که در      ا دراختي ه تنه ن

رو  . حزب توده ايران است  چراغ راهنمای   رهبران می آيند، می روند، کشته می شوند، چشم ف
رد              ... می بندند، اعدام می شوند، ترور می شوند و         رور ک وان ت اما تجربه و تاريخ را نه می ت

رور     . نسلی به نسل ديگر می سپارد     . و نه اعدام، نه می ميرد و نه فراموش می شود           ا ت مگر ب
ت     ا مگر         حيدرخان دفتر تاريخ بس اهی و      ه شد؟ و ي ين        عبدالحسين آگ ی در دوران رشد چن تيزاب

  باال و به قلم حيدرخان آمد بدنيا آمده بودند؟ واقع بينی که در



ين             وده       . وقتی از مشی و سياست توده ای صحبت می شود، يعنی هم راث حزب ت ن مشی مي اي
  .فراتر از آن، ارثيه جنبش چپ و انقالبی ايران است. ايران است

  
   سوم از تاريخ حزب کمونيست ايرانبخش

  
آن، طی جنگ  های ايران، پس ازشکست انقالب مشروطيت و بعد از سوسيال دمکرات

 فعاليت )بويژه در روسيه اروپا غربی و  در(مهاجرت  يران و چه در جهانی اول، چه در
" يونماجتماعيون عا"  گروهی از مجاهدين  )1293(اوائل جنگ جهانی . خود را ادامه دادند

،  بهرام ) کاتب( صدرميرزا اقوام (رهبری  اسداله غفارزاده و کارگران معادن نفت باکو، به 
 هجوم مسلحانه مساواتی ها در کشته شدن ميرزا اقوام در پس از(آقايف، باباهاشم زاده 
رستم کريم زاده، سيف اله ابراهيم زاده و ديگران، که  )شد" عدالت"اسماعيليه، او کاتب 

" عدالت" دادند، خود را گروه  کارگران را تشکيل می های اعتراضی ات و ميتينگتظاهر
  .ناميدند

تشکيل (روسيه و سقوط حکومت تزاری   در)1295بهمن (، 1917پس ازانقالب فوريه 
ايرانی مقيم روسيه امکان   انقالبيون آذربايجانی و)رياست کرنسکیحکومت بورژوائی به 

رهبری خويش را برپا  د را علنی کنند، متشکل تر سازند و مراکزيافتند که فعاليت سياسی خو
 . نمايند

يان،  ايران)اجتماعيون عاميون(  حزب سوسيال دمکرات )1296ارديبهشت ( 1917ماه مه 
و فارسی  )مفصل(مرامنامه خود را به دو زبان آذربايجانی  د و کربکار سما شروعر" عدالت"
جمله   از12صفحه  بخش فارسی اين مرامنامه در در. دمنتشر کر باکو چاپ و  در)مختصر(

  :چنين آمده است
که اصول حيات و معيشت بايد اساسا موافق قانون سوسياليسم  جمله طلبات عدالت آنست از"
 ".  تبديل شود، تا اينکه به ثمره زحمت زحمتکشان تنها دولتمندان صاحب نباشند)اجتماعيت(

د و روزنامه خود را کربه فعاليت سازمانی و تبليغاتی شروع  نيز" همت"دراين زمان گروه 
  )1296 تير12 برابر 1917 ژوئيه 3(" همت"نخستين شماره روزنامه  در. ساخت منتشر

د و اری و برقراری سوسياليسم اعالم کرحزب مقصد اصلی خود را سرنگونی سرمايه د
 که وجدانشان شنفکرانیهمه مسلمانان، کارگران، زحمتکشان، رو"برای نيل به اين مقصود 

  ".خواند فرا" همت"، به زير پرچم اجتماعيون عاميون  رابيداراست
 بود، دوران نوين تاريخ زب لنين سازمان دهنده آنسوسياليستی اکتبر، که حپيروزی انقالب 
های طبقاتی استثمار به  نظام تاريخی جامعه بشری ازين انقالب با پيروزی ا. دجهان را گشو

زحمتکشان ايرانی مقيم آن کشور امکان . دش ازهرگونه ستم ملی و اجتماعی آغازنظام فارغ 
البته اين امکان . آورند سياسی و ايجاد حزب خود بدست -گسترده ای جهت  فعاليت اجتماعی

 بعلت شروع مداخالت مسلحانه دول امپرياليستی )1297 مرداد -1918ماه اوت (چند ماه بعد 
اندازه ای محدود  و اشغال نواحی جنوبی آن کشور تا يستی جهانعليه نخستين دولت سوسيال

شرايط دشوار زيرزمينی به  در" عدالت"و " همت" صفوف در" نواجتماعيون عامي"اما . دش
  . نددليه ارتجاع و امپرياليسم ادامه دامبارزه ع
اشناک رها ، مساواتچی ها، د ابه کمک اس(که خطر اشغال باکو بوسيله انگليسی ها  هنگامی

د، که ش ،  کنفرانس انقالبيون برگزار)1297تير( 1918 ژوئيه 17رفت در   می)ها وغيره
اعالميه مشترکی همه اعضای خود را  در" همت"و " عدالت"طبق قطنامه آن، هر دو حزب 

  .دب به خدمت ارتش دعوت کردنانقال برای دفاع از
سپتامبر  ("عدالت"ميته حزب اولين ک )1918اوت (ها  اشغال باکو توسط انگليسی پس از
اسفند ( 1919، تا ماه مارس  منحل شد، اما فعاليت حزب ادامه يافت)1297 شهريور1918



ه انتشار مطبوعات زيرزمينی خود د و بش تشکيل" عدالت"که دومين کميته  ، )1297
  .دکر های فارسی و آذربايجانی را شروع به زبان" يولداش" و "متحر"

  اين حزب پيام تبريک خود را به کنگره موسسان انترناسيونال سوم )1297اسفند ( مارس 20
  .دمسکو تشکيل شده بود، ارسال کر و رهبری لنين در   که به ابتکار)کمينترن(کمونيستی 

راست و (دهد که، برخالف آنچه دشمنان  واقعيات و اسناد انکارناپذير تاريخی نشان می
کنند، اين جنبش و حزب نه  ادعا کرده و می جنبش کمونيستی و کارگری ايران )"چپ"

 اقتصادی کشور، براساس ضروريات رشد -متن واقعيات اجتماعی کمينترن، بلکه در بدستور
ارتباط ذاتی با انترناسيوناليسم پرولتری تکوين يافته، رشد پيدا کرده و شکل  تاريخی آن و در

  .گرفته است
جمله  ال دمکرات های ديگر کشورها، ازلنين وهمرزمانش همواره با انقالبيون و سوسي

 ترکيه و خان عمواغلی و سلطانزاده از ايران، مصطفی صبحی ازرمانند حيد(کشورهای خاور
هيچ ياری فکری  ها مشورت و تبادل نظر کرده، از تماس بوده، با آن نزديک در  از)ديگران

مشخصات عمده  که ازاين انترناسيوناليسم پرولتری، . ها دريغ نکردند و سازمانی به آن
 همواره در معرض - چون سبب نيروی پرتوان آنستـجنبش کارگری و کمونيستی است 

  .هجوم بدخواهان قرارگرفته است
 اعضای آن از ايران به باکو و تماس بوده و ايران در هميشه با انقالبيون در" عدالت"حزب 

  حزب )1297ارديبهشت ( 1918ماه مه  جمله در از. آمد کرده اند باکو به ايران رفت و از
 ميرزا کوچک، برای برقراری ارتباط با اسداله غفارزادهخود،  را به رهبری صدر  نفر18

ها هم موفق به مالقات  رسند، ولی آن ها به ايران می  نفراز آن3دارد که فقط  خان اعزام می
  میرشت کشته شهر دربا کوچک خان نمی شوند اسداله غفارزاده در اثر تحريکات مخالفين 

  . شود
های موجود و  دارد، تا با سازمان هائی را اعزام می گروه های بعد نيز سال حزب در

، که "اجتماعيون عاميون"اسناد موجود و خاطرات کوشندگان . ايران تماس بگيرند کنده دراپر
  نشان )کامران آقازاده، داداش حسين زاده، علی عسکرعلی زاده و ديگران(دست است  در
 شهرهای زير در" اجتماعيون عاميون" های گروه) 1297آذر( 1919سال  دهد که اواخر می

  : کرده اند فعاليت می
  .تبريز، تهران، رشت، قزوين، زنجان، مشهد، مازندران، مرند، خوی، اردبيل و خلخال

  
 حزب کمونيست آذربايجان مقدمات تشکيل 1920زيرزمينی، اوائل سال  شرايط دشوار در

کلی به  باکو بطور در" عدالت"و " همت"احزاب  ) 1298بهمن ( فوريه 11. شود میفراهم 
حزب " روسيه می پيوندند و )بلشويک (های محلی حزب سوسيال دمکرات کارگری  سازمان

 ـ 1958 باکو ـتاريخ حزب کمونيست آذربايجان (. ورند آکمونيست آذربايجان را بوجود  می
به صدارت آقايان يوسف (" عدالت"ازحزب "  مرکزیهيئت" عين حال يک در.  )347ص 

 مربوط به امور  رسيدگی به شود، تا به تشکيل می) جوادزادهپيشه وری دبيری زاده و
" عدالت"ن ماه فوريه، کميته مرکزی حزب همي در. ادامه دهند" اجتماعيون عاميون ايران"

نقطه  50بيش از ن هنگام درآ در(آسيای ميانه  های خود در برای برگزاری کنفرانس سازمان
 اعضای )وجود داشته است" عدالت" های سازمان های آسيای ميانه نيز شهرها و قشالق از

يکم تا سوم آوريل  از. دارد اعزام می  را)عليخان زاده وفتح اله زاده(کميته مرکزی 
همان، نماينده با رای قطعی و عده ای م  نفر17شهر تاشکند، با حضور   در)1299فروردين (

 روسيه، کميته مرکزی حزب )بلشويک(نمايندگان حزب کمونيست . شود کنفرانس تشکيل می
 کمونيست ترکستان و شورای تبليغات بين المللی خاور کمينترن افتتاح کنفرانس را تبريک می

ايران، عليخان  اقتصادی در  پيرامون وضع سياسی وخان عمواغلیحيدر کنفرانس، در. ويندگ
بنيانگذارحزب کمونيست ترکيه، از شرکت ( تاکتيک حزب و مصطفی صبحی زاده درباره



  )آوتيس ميکائليان( سلطان زاده  درباره مسئله سازمانی و )کنندگان کنگره يکم کمينترن
  .دهند  دهقانی گزارش میـدرباره تشکيل دسته های کارگری و شوراهای کارگری 

طان زاده، فتح اله زاده حيدرخان، سل( "یکميته هفت نفر" آخرين جلسه خود يک کنفرانس در
، لزوم کمک و مساعدت همه  جمله تصميمات مصوبه کنفرانساز. د انتخاب کر)و ديگران
  .  بودايران جنبش دمکراتيک و رهايی بخش ملی درجانبه به 

گيالن، آذربايجان و خراسان، که  درباره جنبش های رهايی بخش ملی ضد امپرياليستی در
 از. مقاالت و کتب عديده صحبت شده است  اوج گرفتند، دراکتبری انقالب پيروز پس از
درشماره های "   عمو اوغلیحيدرخان"مين سالگرد تولد انقالبی بزرگ، بمناسب صد"جمله 
شويم که با استقرار حاکميت  آورمیهمين قدر ياد. )1358سال  122،121،120(" مردم"نامه 

 نيروهای )1299 ارديبهشت 8 برابر1920 آوريل 28(شوروی در آذربايجان 
 به انزلی )1920ماه مه (حال فرار ضربات ارتش نو بنياد سرخ، در اشغالگرانگليسی، زير

 فتند ياامکان" اجتماعيون عاميون ايران. "گرفت  اوججنبش انقالبی گيالن. کردند عقب نشينی
اين استان ديده شده بود،  با تدارک مقدماتی که در. اين سامان برگزارکنند کنگره خود را در

باکو به انزلی    بيست نفراز کوشندگان حزب از)1299اواسط خرداد ( 1920ژوئن اوائل 
  . ندآمد

متشکله در باکو و هم کميته " هيئت مرکزی" دهد که هم  نفری نشان می20اسامی اين هيئت 
 يست ايرانکنگره اول حزب کمونتدارک کار  کنفرانس تاشکند، در منتخبه در" هفت نفری

  . سهم بسزائی داشته اند
، هنگام تدارک مقدمات نخستين کنگره موسسان 1299همين اوقات، يعنی اوائل سال  در

 کند، که در آن ارزيابی واقع بينانه ای از خان مقاله ای تهيه میرحزب کمونيست ايران، حيد
گشايش کنگره  قبل ازاين مقاله يک هفته .  بعمل آمده استانقالب گيالنوضع ايران و بويژه 

بنياد اجتماعی انقالب "زيرعنوان  )1920 ژوئن 15چاپ مسکو، (" زندگی مليت ها" مجله در
  .)روی متن فرانسه منتشر شده است از  ترجمه فارسی آن نيز(. چاپ خارج شد از" ايران

  
  : می شود که اين مقاله حيدرخان متذکر در
 نخورده است و احتماال ومت تهران شکستولی حک. ايران انقالب صورت گرفته است در"

  ." ها قدرت خود را استوار سازد يسیلکمک سرنيزه و تيربارهای انگقادر است به 
ميرزا و  علیگلوله باران مجلس توسط محمد(حيدرخان به رويدادهای انقالب مشروطيت 

مدت حکومت گيالن نخواهد توانست برای : " شود کهمی کند، و متذکر  اشاره می)لياخف
  ." مديدی نيروی خود را استحکام بخشد

  )تا انقالب مشروطيت" قيام تنباکو" (جنبش ضد امپرياليستی ايران از با بررسی اجمالی از
  : شود که می حيدرخان متذکر

 تجربيات جنبش کارگری و بويژه جنبش دهقانی سال های ايران بايد بتوانند از کمونيست"
  " .ند و انقالب ملی را بتدريج به انقالب اجتماعی بدل سازندهای انقالب مشروطيت استفاده کن

آنست که حيدرخان امکانات انقالبی بورژوازی ايران  اين مقاله بويژه بخشی از نکته جالب در
 شود که در می کند و متذکر مبارزه رهائی بخش ملی وضد امپرياليستی ارزيابی می را در

ما حق داريم منتظر "نگليس و حکومت ارتجاعی شاه سم امراحل اوليه مبارزه عليه امپريالي
ميان نيروهايی که عليه حکومت  در حتی بزرگ نيز بورژوازی متوسط و باشيم که بخشی از

  ." تهران قيام خواهند کرد، وجود داشته باشند
 شکست نيروهای اشغال ايران، پس از ضد امپرياليستی در اوج جنبش رهايی بخش ملی و در
ضربات شکننده ارتش سرخ و قيام متحد نيروهای انقالبی   گارد سفيد، زيرانگليسی و گر

حکومت " گيالن رسما  در) اجتماعيون عاميون، روشنفکران انقالبی و کشاورزان،ها جنگلی(
اين حکومت تلگراف تبريک به لنين به مسکو مخابره . دش اعالم" جمهوری شوروی ايران



حزب سوسيال دمکرات "، کنگره 1299ول تيرماه  ا اين شرايط است که روزهای در. دکر
حزب " شود و رسما نام انزلی برگزار می در" عدالت" ،"ها  ايرانی)اجتماعيون عاميون(

  . را می پذيرد" کمونيست ايران
 نفرمهمان به کنگره اعزام شده بودند، که 9نماينده و   نفر51آنست که  اسناد کنگره حاکی از

ضمنا اسناد موجود صراحت  .رسد  به تصويب می)ن با رای قطعینمايندگا( اعتبارنامه 48
 اعزام شده ، گرجستان، باکو و گنجهترکستان، داغستان نماينده از  نفر27که،  اين دارد بر
ها به تصويب نرسيده  عللی به کنگره نيامده، يا اعتبارنامه های آن نفربه 3که شايد(بودند 
  :کنگره شرکت داشته اند، بشرح زير لف ايران درشهرهای مخت  نفرنماينده از24 و)باشد

 نفر از  2اردبيل،  از نفر  3خوی و سلماس،  از نفر  3خلخال،  از نفر  4تبريز،  از نفر  5
 از  نفر1آستارا،  از  نفر 1قزوين،  از نفر  1مرند،  از نفر 1مشهد،  از  نفر2رشت، 

  . تهران از نفر  1مازندران، 
  :شد متذکر اختصاراين کنگره بايد چند نکته مهم را به تحليل ترکيب  در
آمده بودند، از مجاهدين ايرانی خارج ايران   اکثريت قريب اتفاق آن نمايندگانی هم که از-اوال

  .بودند" اجتماعيون عاميون"
و  انقالبی داشته و از طبقات کارگر  اکثر نمايندگان چندين سال سابقه فعاليت سياسی و-ثانيا

  . بيرون آمده بودنددهقان
 ميان استان های ايران، بطورعمده نواحی شمالی نماينده اعزام داشته بودند و بين آن  در-ثالثا

صفوف مقدم جنبش انقالبی ايران قرارداشته، مقام اول را  آذربايجان، که هميشه در ها نيز
  . بوده است حائز
يکسو اشغال آن نواحی بوسيله  ساير نقاط ايران، از   علت ضعف فعاليت حزبی در-رابعا

درمدارک (های انگليسی و ازسوی ديگرعدم توجه کافی از جانب رهبری حزب  امپرياليست
 . بوده است)اين دوره هميشه به نواحی شمالی توجه شده

کنگره . کند  کنگره را افتتاح میکامران آقازاده )اول تير( ژوئن 22تدارک الزم،  پس از
. گزيند زاده را به هيئت رئيسه برمیده، عليخان زاده، ميربشيرقاسم ادزاکامران آقازاده، جو

 ژوئن نظامنامه حزب را تصويب نمود و سپس کميته مرکزی 24جلسه سوم خود  کنگره در
  .  نفرانتخاب کرد15 را مرکب  از

و " چپ" های که پيرامون گرايش ديگراسناد کنگره و مباحثاتی جزئيات صورتجلسه و از اگر
 آن وجود اين کنگره شده است، بگذريم، يک نکته جای ترديد باقی نمی گذارد و راست در

 برای )دوره تکوين و طفوليت اين  احزاب(آن دوره  است، که در" چپ"بعضی اشتباهات 
برای کمک به اين احزاب بود که والديميرايليچ لنين . داد احزاب کمونيست روی می خيلی از

 کتاب که در بطوری. را نوشت" نه چپ روی درکمونيسمکابيماری کود"مشهور خود  اثر
    :  آمده است)105، صفحه 1969 چاپ مسکو،(" کمينترن و خاور"
  ." های ايران تفوق داشتند بين گروه رهبری کمونيست" چپ ها" کنگره قبل از هنوز"

، "چپ" شود که همان گرايش ديده می. دست است، مطابقت دارد که در با اسنادی اين نظر
ادامه  بعدها نيزبود بوجود آمده " اجتماعيون عاميون" های انقالب مشروطيت بين سال که در

 اوج جنبش های رهائی بخش که در بويژه تحت تاثير جو انقالبی. و گسترش يافته است
 کتاب در. گرفته بود قوت" چپ"رايش  شمال ايران بوجود آمده بود، اين گامپرياليستی درضد

 کميته بين اعضای رهبری" چپ"هواداران نظريات " زمره اين در" رخاو کمينترن و"
. نام برده شده است" سلطانزادهنماينده حزب در کمينترن "از  مرکزی حزب کمونيست ايران،

  :آيد اين کتاب چنين می سپس در
 کرد که ايران در کنگره دوم کمينترن ثابت می هم در و" عدالت" کنگره در شخص اخير"

  ". دمکراتيک را سپری کرده است- و مرحله انقالب بورژوا استالب سوسياليستیانقآستانه 



، 2، شماره 1920 ژوئيه 29چاپ مسکو، (" اخبارکنگره دوم کمينترن" اينجا به نويسنده در
  :کند  استناد کرده اضافه می)1صفحه 

-105  همان کتاب، صفحه(." کرددفاع  بعدها نيزروانه خود " چپ"موضع از سلطانزاده "
106(   

صالحيت، به استناد مدارک و  قريب به اتفاق محققين ذی اين نيست که اکثر سر صحبت بر
کنگره  سراين هم نيست که حتی چه کسی در صحبت بر. اسناد موجود، چنين عقيده ای دارند

 اين نيز سر گفتگو بر. و يا راست بوده است" چپ"های  قبل يا بعد ازآن، دارای گرايش و
" چپ روان" پرده به اصطالح دلسوزی برای چگونه چپ نماهای امروزی، زيرنيست که 
  و در)حال از کوشندگان جنبش کمونيستی و کارگری ايران بوده اند هر که در(ديروزی 

تضعيف جنبش  واقع سعی در سلطانزاده  در برابرهم گذاشتن آن کوشندگان  نظير حيدرخان و
 سر واقعيات سر سخن بر. ستی امروزايران دارندامپرياليبی رهائی بخش ملی و ضدانقال

را پی ريخته و برای عقل  خود را کرده، امروز سخت تاريخ است، که ديروز درعمل کار
  . سليم و روشن بين درس عبرتی است

  : سلطانزاده خود آورده اند، توجه کنيم" هواداران"به دو سند که اين 
 جلد (" عصرانقالب جهانی آغاز گشته است: "رن کنگره دوم کمينتسخنان سلطانزاده در  از-1
 :دهد چنين توضيح می"  تزهايش"در " انقالب جهانی"  و منظورخود را از )15، صفحه 4
  ." بدين دليل که انقالب اجتماعی و پايان سرمايه داری تنها در سطح جهانی متصوراست"
  )159، صفحه 6جلد (
  

  ! يک کشور مقايسه کنيدانقالب سوسياليستی دررا با آموزش لنين درباره پيروزی  اين نظر
  :پی گفتارش درکنگره دوم کمينترن می افزايد سلطانزاده در

 بنظرمن آن نکته ازاصول اساسی که بايد خط راهنمای ما باشد، اين است که حمايت از"
آن کشورهايی الزم شمرده شود  کشورهای پسمانده بايد تنها در  دمکراتيک در-جنبش بورژوا

که ده سال يا بيشتر  کشورهايی اگر بخواهيم در.  جنبش شان مراحل مقدماتی را می پيمايدکه
 ) مترجم-جمهوری گيالن(که هم اکنون مانند ايران  تجربه پشت سرگذاشته اند، يا کشورهائی

بنديم، نتيجه اش جزاين نخواهد بود که توده  قدرت را در دست گرفته اند، همان اصل را بکار
 دمکراتيک مسئله -مقام مقايسه با جنبش های بورژوا در. دامن ضد انقالب برانيمها را به 

اين واقعيت  هر ارزيابی ديگری از. انقالب دقيقا کمونيستی حفاظت ازانجام و  عبارتست از
  .)53-52، صفحات 4 جلد (." تواند نتايج تاسف انگيزی ببارآورد می
 :شود ح داده میاين مطلب بازهم توضي"  سلطانزادهتزهای"در 
 دمکراتيک ـسمت انقالب ملی  های بورژوازی در که توانائی باطل اين حال، تصور درهر" 

   )115، صفحه 6جلد (." برای هميشه ترک شوند شوند، می بايد يک بار ظاهر
دوران  ارامنه سوسيال دمکرات تبريز، در ، از"چپ" های بعضی گروه اگر: خالصه آنکه

سوسياليستی " صفوف دمکراسی و طرفدار فعاليت لف با شرکت درانقالب مشروطيت، مخا
" چپ های"خش ملی و ضد امپرياليستی بعدی، های رهائی ب دوران جنبش بودند، در" خالص

 دمکراتيک را سپری شده حساب می کردند -انقالب بورژوا حزب کمونيست ايران شرکت در
  . انستندد می" انقالب کمونيستی خالص" را انجام و وظيفه روز

با برگزيدن  ترکيب کميته مرکزی داد و که در حزب کمونيست ايران توانست با تغييراتی
. جلوگيری کند" چپ" تا اندازه ای ازاين انحراف زی،صدرکميته مرک به سمت حيدرخان
يکم تا هفتم  ائيه کمينترن ازکه به ابتکار کميته اجر" های خاورکنگره خلق " نخستين حزب در
 در. گرديد، فعاالنه شرکت جست باکو برگزار  در)1299 شهريور 15ـ  10( 1920سپتامبر

  نفر آن202ها ايرانی و   نفرآن204 نماينده شرکت داشتند، که 2050از اين کنگره متجاور
شورای " سخنرانان کنگره بود، به عضويت حيدرخان، که يکی از. ايران آمده بودند ها از



 نفرعضو بود، 48واقع ارگان دائمی کنگره و دارای   که در،"ر های خاوتبليغات و عمل خلق
تغييرکميته . ) منحل گرديد1301ماه  با دی  برابر1922اين شورا اوائل سال (برگزيده شد 
  . شد روبرو نيز" های خاور کنگره خلق" با تائيد بمرکزی حز

زهائی پيرامون ت"اين برنامه بنام .  حزب داده شدبه حيدرخان ماموريت تدوين برنامه عمل
ديماه  در تنظيم شد و" ک حزب کمونيست ايرانيتيران و تاک اقتصادی ا-وضعيت اجتماعی

ياری ه اين تزها، که ب بايد متذکرشويم که در.  به تصويب کميته مرکزی حزب رسيد1300
بنياد اجتماعی انقالب "تحت عنوان  همفکران حيدرخان تهيه شده، خطوط اساسی مقاله او

  نوشته شده و قبل از1299که ديديم مقاله اوايل سال  چنان(. نعکس شده استم"  ايران
  :  خالصه تزها بشرح زير است)چاپ خارج شده بود نخستين کنگره حزب از

   
  .سرمايه داری به نظام سرمايه داريست نظام های قبل از حال گذاراز  جامعه ايران در-1
 . ی است وابتدائه وضع زندگی ايالت بسيارعقب ماند-2
نتيجه طبقه  در. صنايع معدنی بوجود نيامده است ايران رشد نکرده و  صنايع بزرگ در-3

 . رشد نکرده و پراکنده است کارگرايران نيز
  .سرحد ورشکستگی کامل است در  سرمايه تجارتی هم وضع بسياربدی دارد و-4
  : سيم شده اندبخش تق دهند، خود به دو وسيعی را تشکيل می   روحانيون، که قشر-5

  . بخش کم عده و باالئی آن که خود ثروتمندند، طرفدار حکومت شاهند
انقالب  پائينی آن نزديک به مردم و طرفدار اصالحات دمکراتيک هستند و در بخش پرعده و

 . مشروطيت هم شرکت کردند
 را  هزارنفرند، طبقه حاکمه ارتجاعی3حدود  ها وصاحبان امالک بزرگ، که در  فئودال-6 

 . دهند تشکيل می
 :ها واقشاراجتماعی زير قراردارند گروه" يگانه طبقه ضد انقالبی"بل اين مقا  در-7 
  

  . کارگران کارخانه ها، صنعتگران و پيشه وران ورشکسته-الف
  .شوند ها استثمار می خان طرف مالکين بزرگ و  روستائيان، که بی رحمانه از-ب
  .برند و فاقه بسرمی حد فقرسر متوسط، که در  کسبه کوچک و-ج
  
چنين  حال هيجان انقالبی در اينک پانزده سال است در" و طبقات نامبرده  تمام اقشار-8

تاريکی جهل  ايران پرولتاريای صنعتی کامال غيرمتشکل است و دهقانان در شرايطی که در
ن منشاء همه نظر خلق ايرا و مادام که نفرت نسبت به بيگانگان در... خرافات قراردارند و

پرچم  زير تواند ازهمان آغاز ايران می اينکه انقالب در تصور... ها و بالهاست بدبختی
شکل نهضت رهائی بخش ملی،  انقالب ايران فقط در. کمونيستی برود، قطعا نادرست است

اسارت خارجی و تثبيت استقالل کامل سياسی و اقتصادی ايران  که هدفش رهاندن خلق از
  ..."اند بوجود آيد و پيروزمندانه گسترش يابدتو باشد، می

  . آيد وظايف به تفصيل، چنين می ذکر پس از و
 از اقدامات فوری )عدالت(باال، حزب کمونيست ايران  شده در برای حل وظايف ذکر" 

ورزد و تاکتيک کوتاه مدت خود  ايران امتناع می خالص کمونيستی در درباره اجرای تدابير
 طرد امپرياليسم انگليس، برپايه اتحاد همه طبقات، از حکومت شاه ورا، تا سرنگونی 

های بيگانه،  و امپرياليست لتاريا گرفته تا بورژوازی متوسط، برای مبارزه عليه قاجاروپر
  که ) گروه شيخ محمد خيابانی(های چپ  هنچنين برپايه مناسبات نزديک با حزب دمکرات

 کمونيست  همچنين حزب... سازد کرانست، مبتنی میبيانگرمنافع خرده بورژوازی و روشنف
 خواهان همکاری با رهبران سرشناس آزادی بخش ملی، مانند ميرزا کوچک ) عدالت(ايران 

  ".خان و امثال او است



به بعضی لغزش هائی " چپ گرايان" مبارزه عليه در" تزها" عين حال بايد متذکر شد که در
ل پذيرش رهبری خرده بورژوازی تجاری وغيره قبي شده است، از دچار راست نيزبه 

 رهبری سياسی در به ی، که يگانه طبقه قادرزی تجارچنين انقالبی بوسيله خرده بورژوا"(
  .)"ايرانست، رهبری خواهد شد

" ) عدالت(کميته ايالتی گيالن فرقه اشتراکيون ايران " ارگان" عدالت" اين دوره روزنامه در
، به مديريت الدبن "شورای تبليغات"ارگان " ايران سرخ"امه به مديريت حسن ضياء، روزن

 در صفحات اين روزنامه وضع اجتماعی، اقتصادی و. شدند می رشت چاپ و منتشر در
مثال . کس شده استو همچنين وضع سازمانی حزب و مبارزات درونی آن منع سياسی کشور

  : دهد که   اطالع می)1300 ارديبهشت - ثور26 يکشنبه (" ايران سرخ"همين روزنامه 
دشمن آتش . قديم خودمان رفيق ميرزا کوچک و سايرين اصالح کرديم ما با رفقای عزيز"

 خاطرعموم را مستحضر... پرست بادپيمارابگوی خاک برسرکن که آب رفته بازآمد بجوی
اعضای کميته انقالب مرکزی آزاد کننده ايران عبارت . دارد نتيجه اصالح چنين شد می

،  )عمواوغلی( قربان، حيدرخان )خالو(کوچک خان، : اشخاص مفصله ذيل د بود ازخواهن
  ...".محمدی، احسان اله خان

هيئت دولت " جانب کميته انقالب ايران  از) 1300 مرداد- اسد28جمعه (" عدالت"يا روزنامه 
  : کند را چنين اعالم می" جمهوری شوروی گيالن

ليه، حيدرعمواغلی کميسرخارجه، خالوقربان و کميسرما ميرزا کوچک خان سرکميسر"
  ".کميسرجنگ، ميرزا محمدی کميسرداخله، سرخوش کميسر قضائی

لشکرکشی خود سرانه و بدون تدارک الزم به تهران  ، پس ازاحسان اله خاناين زمانيست که 
 برای سومين بار کار بر کنار شده بود و طرف کميته انقالب از شکست خوردن، از و

  .گرديد گيالن اعالم می هوری درحکومت جم
واقع برنامه   و سپس تدوين تزها، که در)1299شهريور(تغيير کميته مرکزی حزب  پس از

مناسبات حزب با . فعاليت سياسی حزب تا اندازه ای بهبود حاصل شد عمل حزب بود، در
شدت گروه های انقالبی، بويژه کوچک خان، احيا گرديد، ليکن مبارزه درونی حزب  ديگر
رهبری حزب به مخالفت  کميته پيشين، که برگزيده کنگره بود، با تغييرات حاصله در. يافت

. صالحيت ديگری بود يک منکر حزب بوجود آمد، که هر مرکزيت در واقع دو در. برخاست
ها، به  جنگلی(گروه عمده انقالب گيالن  تفرقه بين چهار در همين اوقات اختالفات و

ان، گروهی از روشنفکران انقالبی رهبری حيدرخ ها به کمونيستسرکردگی کوچک خان، 
نتيجه عدم قاطعيت و   در) احسان اله خان و مزدوران روستا به رهبری خالو قربانرهبریبه 

و  فاخر بوسيله سردار(ها، تمايل به سازش با حکومت مرکزی  بعضی رهبران گروه  تزلزل
سيد  نظير(مال امپرياليسم و ارتجاع داخلی  و همچنين تحريکات و فتنه انگيزی ع)ديگران

 .  رفته رفته شدت يافت)جليل اردبيلی، سيد افجه ای، شيخ احمد سيگاری و ديگران
 متواری و سپس کشته شدن کوچک خان و  خالو قربان)1300 مهر 7( حيدرخان ترورپی  در

  . دش هم شکسته مهاجرت احسان اله خان مقاومت نيروهای انقالبی گيالن در
های  راه فعاليت حزب و تقويت و توسعه سازمان سر وجود مرکزمتعدد رهبری مانع جدی در

  جلسه )1300 بهمن 5(تدارک مقدمات الزم  اين بود که پس از. نقاط مختلف کشوربود آن در
و کمينترن تشکيل و  حزب برادر مهمانانی از مختلف رهبری و نمايندگان مراکز مشترکی از

  : قطعنامه اين جلسه بويژه چنين آمده است در. شود خاذ میتصميمات مقتضی ات
  
دو کميته مرکزی حزب کمونيست ايران به .  درباره مسائل سازمانی حزب کمونيست ايران-1

رشته اشتباهاتی شده  ها به موازات هم باعث ارتکاب يک خطا تشکيل گرديده و فعاليت آن
رفقای  ازواحد مرکب  کميته مرکزی کميته مرکزی و تشکيل وحدت هرچه زودتر دو. است

  .) نفراعضای کميته مرکزی آمده است20 سپس اسامی (شد  زيرضروری شمرده می



  .تهران باشد  محل کميته مرکزی بايد در-2
  . شود تشکيل می ) سه نفر( بوروی خارجی حزب مرکب از -3
  .کنند کميته های ايالتی کار  اعضای کميته مرکزی بايد در-4
  .شود کمينترن تعيين می اده نماينده حزب در سلطانز-5
  . شود  ابولقاسم اسکندرانی مسئول ارتباط تعيين می-6
 مهره های سابق کميته های مرکزی سابق و همه کميته های ايالتی و محلی ملغی می -7

  . گردد
 .شود   دعوت می)1301 ارديبهشت 11 ( پلنوم کميته مرکزی اول ماه مه  -8
 اين پس فعاليت گسترده آن در دوره اوليه تشکل حزب انجام يافته و از ديگرتوان گفت که  می

  . شود دشوار زيرزمينی پيگيری می شرايط بسيار
  

  اين بحث ادامه دارد
  
  
  
 


