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  کارگران و دانشجويان
  عليه استبداد و فاشيسم
  تاريخ جنبش دانشجوئی ايران به سال

   و اعتصاب شاگردان مدرسه1306 
  . دارالفنون باز می گردد

 عبدالحسين آگاهی
  ) فصل پايانی-6(

  
رگری و تبليغاتی حزب کمونيست ايران، اوج جنبش کا گسترش تازه فعاليت سازمانی و

، ديکتاتوری رضا )1306 (کنگره دوم حزب  ئولوژيک، پس از ايداتحاديه ای و رونق کار
  .شاه را سخت به هراس افکند

  به درگيری وسيع خونين با )1307 (در جنوب اعتصاب بی سابقه کارگران صنايع نفت 
 بين در تهران اتحاديه محصلين تشکيل شد، که نفوذ چشمگيری. پليس رضاخانی انجاميد

اين اتحاديه توانست . جوانان، بويژه شاگردان مدارس متوسطه دارالفنون و مدرسه طب داشت
. سازمان داده رهبری کند  1306  در سالاعتصاب دو هفته ای شاگردان مدرسه دارالفنون را

اتحاديه . در نقاط ديگر کشور نيز اتحاديه های محصلين فعاليت خود را گسترش می دادند
 زد و ابتکار مبارزه عليه ) اکابر(تهران دست به تاسيس کالس های بزرگساالن محصلين در 

  .بی سوادی را در کشور بدست گرفت
 به وضوح ديده می. پيشرفت نيروهای دمکراتيک هراس دستگاه حاکمه را شديدتر می کرد

نوبت اول عليه حزب  در شد که خودکامگی و ديکتاتوری رضا خان، سياست ترور و فشار
نيروهای دمکراتيک، نتوانسته است چنانکه محافل  نيست ايران و سپس عليه ديگرکمو

  .  ريشه کن سازد رااستعمار ارتجاعی آرزو داشتند جنبش اعتراض عليه استبداد و
برای مثال کافی است صفحات روزنامه . دادند نيروهای دمکراتيک به مبارزه خود ادامه می

فرخی سياسی،  و رجل برجسته اجتماعی و ت شاعر مبارز را که به مديريطوفانو هفته نامه 
حاديه ای اين روزنامه رويدادهای جنبش کارگری و ات. نظر گذراند شد، از  منتشر میيزدی
. داشت کرد و از اقدامات ارتجاعی محافل سرمايه داری پرده برمی موقع منعکس میرا به 

 شکراهللا مانی، مشهدی عباس، ( ران نساجقلم نمايندگان کارگ اين جمله است مقاله ای که به از
وطنخواهی کازرونی "منافع کارگران زير عنوان  دفاع از   در)محمد باقر، مشهدی نصراهللا

  ازبرخی.  درج گرديده بود1306 شهريور 27، مورخه 14شماره  ، در"برهمه معلوم شد
اصالحات "ت جمله اس از آن. بود مقاالت سياسی اين روزنامه دارای اهميت نظری نيز

 آبان (" مناسبت سال دهم انقالب روسبه "، ) 1306 مهر27مورخه (" روسيه فالحتی در
 مقاالت جالب زير در.  و غيره)1306  آبان 2( " اصالحات دهمين سال انقالب " )1306

 حکومت نماينده يک طبقه هر" ، )1306 اسفند 15،16 (" چگونه بايد نوشت"عناوين 
حکومت " ، )1306 اسفند 16 (" تماعی استقات مخصوص اجاجتماعی مخصوص يا طب

 19 (" نويسندگان طبقات مختلف"،  )1306 اسفند 17 (" شوروی نماينده طبقه اکثريت است
" ، ) 1306 اسفند 11 (" آيا کدام يک از صنايع مستظرفه موثرتر است"،  )1307فروردين 

 24 (" مملکت معماری در ") 1307 مهر17 (" تاريخ صنعت" ،  "صنايع مستظرفه ايران
 ارديبهشت 4  ("تذهيت و نقاشی در ايران " ) 1307 آبان 8 (" صنايع مستظرفه " )1307مهر

 سياسی، از غيره سعی شده است يک سلسله مسائل تاريخی، ادبی، فرهنگی و  و)1307
ت که، اين اس اهميت اين نوع مقاالت در.  لنينيسم بررسی و ارزيابی شود-ديدگاه مارکسيسم



ترويج  هفته نامه علنی سعی در روزنامه و آن دوران تاريک ديکتاتوری رضا شاه، در در
  .افکار و نظرات مترقی شده است

 کلی، و ديکتاتوری رضا شاه، که نمی توانست شاهد اين اوج تازه جنبش دمکراتيک بطور
منع تبليغات " اهقانون سي"يژه، باشد، به گفته دکتر ارانی فعاليت حزب کمونيست ايران بو

بال پليس خود را  ، تا دست ومجلس دست نشانده گذراند  از1310 خرداد 10 کمونيستی را در
دولت ايران حتی با مراجعه به دولت . کند عليه نيروهای دمکراتيک بازتر اعمال فشار در

  .  که در آلمان منتشر می شدگرديد انتشار روزنامه پيکار آلمان، خواستار جلوگيری از
های  که تضييق ديکتاتوری رضاخان عليه کمونيست همين زمان، يعنی زمانی درست در

ايران به اوج خود رسيده بود، صفحه تازه ای درتاريخ درخشان جنبش کمونيستی و کارگری 
می شود، که با نام دکترتقی ارانی در تاريخ نهضت های رهائی بخش ملی ضد  ايران باز

 و خالق اين کشور تاريخ کهنسال توده های مردم مبارز  درامپرياليستی زحمتکشان ايران،
  .برای هميشه ثبت گرديده است

 دست شرايط تقويت فاشيسم که در اين بود  در)1318 -1281 (برجستگی شخصيت ارانی 
  و خودکامگی رضاخان قلدر)ايتاليا، اسپانيا و آلمان  در(مقياس جهانی  پرورده امپرياليسم در

برپا کند، که  کشور فعاليت سازمانی و ايدئولوژيکی در ايران، توانست مرکز مقلد فاشيسم در
 سياسی شد، که -پيوند تاريخی آن روند پيشروی اجتماعی واقع حلقه واسطه مهمی در در

تشکيل حزب کمونيست ايران، حقانيت خود را با پيروزی  پس از شصت سال از امروز
  . خلقی ايران به اثبات رسانيده استانقالب بزرگ ضدامپرياليستی، دمکراتيک و 

بيش  ديگران کم و بخش، سيامک و همرزمانش چون کامدرباره دکترارانی، فعاليت او و
  . سخن رفته است

سال حزب  2حدود  خارج کشورتوانسته بود فقط در داخل و های رژيم پهلوی در همه تالش
فعاليت سازمانی و . دارد داشتن ارگان مرکزی خود، باز هم تنها از کمونيست ايران را، آن

همين دوره  شويم که در کافی است متذکر. ايدئولوژيک حزب لحظه ای هم قطع نگرديده بود
تاليف کارل " يمت، منفعتمزد، ق" لنينيستی نظير -آثار مارکسيستیترجمه های فارسی 

ليف کارل مارکس تا"  کمونيستبيانيه حزب"تاليف کارل مارکس، "  و سرمايهکار"مارکس؛ 
  .گرديد چاپ خارج و منتشر غيره از تاليف استالين و" لنينيسم لنين و"س، لو فردريک انگ

 دانشگاه برلن، فعاليت و تحصيل در" کاوه" مطبعه در آلمان، کار ارانی، که هنگام زندگی در
مهاجرت عليه  ، در که ايرانيان مترقی، بويژه جوانان("جمعيت مبارزه عليه ديکتاتوری"در

جناح پيشرو و  کرد، عمال رهبر  را آغاز کار)تدارک ديکتاتوری رضا خان تشکيل داده بودند
عميقا به فرا  از همان زمان او به جنبش کارگری نزديک گرديد و. راديکال اين جمعيت شد

  .آمد  لنينيسم پرداخت و به عضويت حزب کمونيست ايران در-گرفتن مارکسيسم
 منع تبليغات کمونيستی در" قانون سياه" به ايران، که مصادف با تصويب تجعمرا پس از
 از  تا اين زمان بيشتربا امپرياليسم انگليس و( رضاشاه سمت سياست خارجی و تغيير کشور

 بود، )کرد ها به راس حاکميت در آلمان، بيشتر به فاشيسم آلمان تکيه می زمان آمدن فاشيست
  . آن جمع کرد پرداخت و همفکران خود را به دور" دنيا" له دکترارانی به انتشار مج

سال  چاپ خارج شد و بنا به تصميم کميته مرکزی، از  از1312شماره يکم مجله، اول بهمن 
 با ارزشی صفحات اين مجله است که آثار در.  ارگان رسمی حزب کمونيست ايران شد1313
  ) شماره يکم (" ماترياليسم و هنر"، )د شماره يکم به بع  از(" عرفان واصول مادی"نظير 

 ) شماره سوم (" ارزش وکار ") به بعد2شماره   از(" جبرو اختيار "،"تکامل وارث"
 ) به بعد 4شماره   از (" زندگی وروح هم مادی است ") 3 شماره (" خوابيدن و خواب ديدن"
   ) به بعد6شماره  از("  کتيکماترياليسم ديال ") 6 شماره   ("ماه مجله دنيا و انعکاس آن شش"
 نظر از بشر " ) به بعد8شماره  از(" اقتصادی نظر پول از ") 7 شماره (" ايران در نو هنر"

" تکامل موجودات زنده" ، "ايران جديد در هنر" ، "تاريخ علوم ") به بعد9شماره   از(" مادی



الت سعی شده است که اين رشته مقا در. غيره به چاپ رسيده است  و)12-11-10 شماره (
نظر  از ديدگاه مترقی و بعضی مسائل علمی، ادبی، هنری، اجتماعی، فلسفی و سياسی از

  . جهان بينی مارکسيستی تشريح شود
 جمعی و ارانی نمونه کار" دنيای. " ايدئولوژيک و تبليغاتی نداشتتنها اهميت" دنيا"مجله 

ايران  لوژيک حزب کمونيست ايران را درسازمانی، سياسی و ايدئو ارگان هيئتی بود که کار
 1314 -1312های  سال ش، دررزماننتيجه فعاليت ارانی و هم در. کرد مستقيما رهبری می
دانشکده های تهران عليه  گسترش يافت، چندين اعتصاب در کشور جنبش دانشجوئی در

  .ترور رضا خانی سازمان داده شد محيط اختناق و
با يک " دنيا"نی به قصد ممانعت از انتشارمجله ضاخا وزارت فرهنگ ر1314سال  در

اما فعاليت مرکزی که . حق انتشارمجله محروم کرد بخشنامه، همه کارمندان دولت را از
تالش  پليس رضاخانی، که بر. کشوربوجود آورده بودند، ادامه يافت همرزمانش در ارانی و

 زندانی کرد و  عده ای را دستگير1315خود عليه جنبش دانشجويان افزوده بود، اوايل سال 
به  زندان نيز ها در ليکن آن. يارانش را توقيف کند و باالخره توانست ارانی و عده ای از

 رضا خان، که می. با ديگرمبارزان زندانی به همکاری پرداختند مبارزه خود ادامه دادند و
زندان   بدون محاکمه درهای سياسی ديگر گروه مانند خيلی از را نيز"  نفر53"خواست گروه 

. به تشکيل دادگاه شد عمومی مجبور افکار فشار به نيست کند، زير بتدريج سر نگهدارد و
و  حقيقت به دادگاهی عليه رژيم ترور  تشکيل شد، در1317ماه  دادگاه که آبان ليکن اين بی

پيشانی  گ بردفاعيه شش ساعته اش نه فقط داغ نن ارانی در دکتر. اختناق پهلوی مبدل گرديد
استقالل، آزادی، دمکراسی  رژيم پهلوی زد، بلکه با صداقت و شهامت خاص خود به دفاع از

منع تبليغات " قانون سياه"او . يسم علمی برخاستانديشه های سوسيال ترقی، به دفاع از و
تاريخ طنين  محکمه، بلکه در نه در صدای رسای او. کمونيستی را بشدت محکوم کرد

  :ه گفتاندازاست ک
 جامعه بشر شروع شده، در قدغن کرد که ريشه علمی آن با آغاز توان عقايدی را می چطور"
 منطقی اظهار پايه های کامال علمی و روی اصول و اجتماعی از ميع شعب زندگی فردی وج

  "می نمايد؟ نظر
کارگری ايران، جنبشی است عميقا ميهن دوستانه، که همچون بخشی  جنبش کمونيستی و

جنبش همگانی رهائی بخش مالی و ضد امپرياليستی مردم ايران تکوين  لی و ناگسستنی ازاص
همه . اين جنبش است وارث حزب توده ايران،. يافته، شکل گرفته، و پيشرفت کرده است

   .های ايران صحت اين عقيده را تائيد کرده است شصت سال تاريخ مبارزه کمونيست
  
  پايان

  
  
  


