
 

  رانيرهبران حزب توده ا
  یمحمود بقراط

   صبوریالتچيتشک
  یش حزبيو دوراند

  
 سال ١٣٠٠ -١٢٩٩سال . الن بودي گیخ زنده انقالب و جمهوری انقالبي، تاریمحمود بقراط

  . در شمار آنهایالن بود و بقراطيون آن دوران در گيتجربه و درس های بزرگ برای انقالب
ت آن انقالب و ي سال او هنوز در حد حضور در هرم هداالن که برپا شد، سن ويجمهوری گ

  .دادها را بخاطر سپرديار و همه روي بود باز و هوشیآن جمهوری نبود، اما چشم و گوش
  !کادر نوجوان انقالب

پدر و جدش . ک خانواده روشنفکر بزرگ شدي متولد شد، در ی شمس١٢٨٣ در سال یبقراط
  .هر دو پزشک بودند

ن تهران يه محصلي در اتحاد١٣٠۵ تهران شد و دریل راهي ادامه تحص برای١٣٠۴در سال 
زده روز ي شد که س١٣٠۶از فعاالن اعتصاب کالج دارالفنون در سال . ت را شروع کرديفعال

  .ديطول کش
د کرده يخواهان تهران دو نفر را کاندي آزادیالت مخفيدر انتخابات دوره هفتم مجلس که تشک

ن يت اي رسما به عضو١٣٠٨وست و بدنبال آن، در سال ي پیر انتخاباتن کارزايز به ايبود او ن
  .رفته شديالت پذيتشک
ب و يتصو) رانيست ها در ايت کمونيه هر نوع فعاليعل (یاه رضاشاهي، که قانون س١٣١٠در

 آزادی خواهان او یالت مخفيادی از رهبران تشکيف عده زيبه اجرا گذاشته شد، و بدنبال توق
ک دبستان بود ير ي که مدی سال در آنجا، در حال٣ به مشهد رفت و یت مخفاليبدستور تشک

  . ادامه دادیت مخفيبه  فعال
 عازم اتحادشوروی شد و پس از دو سال، در ١٣١٣ل، در سال يپس از آن برای ادامه تحص

ران به يست های اي کمونیالت مخفين بار، او به تشکيا. ران بازگشتي به ا١٣١۵سال 
  .وستي نفر پ۵٣ معروف به گروه ی ارانیتقرهبری دکتر 

ستم يب وی بود، سرانجام در بيران در تعقي به ایس که از همان ابتدای بازگشت بقراطيپل
  . کردیر و زنداني او را دستگ١٣١۵اسفند 
گر ي سال زندان محکوم شد، اما، مانند د١٠ نفر محاکمه و به ۵٣ همراه با گروه ١٣١٧در

 گرفتار نشده بودند، یر زندان زنده مانده و به سرنوشت دکتر ارانن گروه که ديمحکومان ا
 و -یقای جنوبي او به افریسيد انگليک ماه پس از سقوط رضاشاه و تبعي -١٣٢٠در مهرماه 

 نفر، در زندان و ۵٣ان گروه ي که در میاز جمله کسان. رون آمدي سال، از زندان ب۵پس از 
ران شرکت يل حزب توده ايی مربوط به ضرورت تشکرون آمدن از آن در بحث هايش از بيپ

  .ران شديه حزب توده ايانگذاران اوليز از بنيل نين دلي بود و به همیداشت، محمود بقراط
ف کرده بود اما عزم او را برای ادامه ي او را بشدت شکسته و نحیرنج زندان رضاشاه

  .مبارزه نه
 امان در برابر دشواری ها، او را یاومت بم، در کنار مقيشه و تصميخونسردی، تعادل در اند
  .ل کرديز به چهره ای آشنا تبديران نيبزودی در حزب توده ا

 یران، تهران را بدستور رهبری حزب و به قصد برپائيس حزب توده ايچند ماه پس از تاس
ب آزاده و توده ای يدر خراسان، او در کنار اد.  در خراسان ترک کردیالت حزبيتشک

 را در یالت حزبين تشکياری هم استوارتريقرار گرفت و آن دو، به " ن گنابادیيپرو"



 

 یام انقالبيرهبر ق" انيکلنل پس" بوجود آوردند که هنوز در اندوه کشته شدن ینيسرزم
  .خراسان بود

ت ين ماموريل شد و پس از تحقق اي خراسان تشکیالتين کنفرانس اي اول١٣٢٢بهشت يدر ارد
 اصفهان بود و ی مسئول حزب١٣٢٣تا مرداد .  اصفهان شدیر حزب راه، وی بدستویبقراط

ت ين کنگره به عضوياو در هم.  از اصفهان انتخاب شدین کنگره حزبيبرای شرکت در اول
  .ته مرکزی انتخاب شديدر کم

ت را ادامه بدهد که ين سمت، به اصفهان بازگشت تا در قلب شهر و منطقه ای فعالياو با هم
 از –مناک دست به هر توطئه ای ي و بازاری بیدار شده و ارتجاع مذهبيان بدر آن کارگر

ری از متشکل شدن کارگران و ي برای جلوگ-جمله متشکل کردن انواع گروه های فشار
 در اصفهان و متشکل کردن یت حزبي در ادامه فعالیشجاعت بقراط.  زدیت حزب ميفعال

قهرمان "ران لقب ي وقت حزب توده ایم رهبر چنان برجسته بود که سرانجایمبارزات کارگر
  . انتخاب کردی ویرا برا" جنوب

  
 روبرو شد و به یسيب پليگر با تعقيکبار دي پس از بازگشت از اصفهان به تهران، یبقراط
 یدان آمدن دسته هايبا به م.  رشت شدیس راهي دور شدن از چنگ پلیل و براين دليهم

 در یگريفه دينداران بزرگ مازندران وظيداران و زممسلح وابسته به ارتجاع، کارخانه 
 ی می زندگیبا بصورت مخفياو که در شهر رشت تقر.  قرار گرفتیاد بقراطيبرابر زنده 

 در ی ویش و خونسردي، تسلط به خویشي که حزب از دوراندین بار و با شناختيکرد، ا
ت کل ي شد و مسئولیالت مازندران غربير کننده داشت، مامور تشکي غافلگیدادهايرو
 که حزب ی وظائفیپس از سامان ده. ز برعهده اش گذاشتندي مازندران را نیالت دهقانيتشک

 یبقراط.  تهران شدیگر راهيالن بازگشت و سپس بار ديبرعهده اش گذاشته بود، به گ
 داشت، به همان اندازه که در سخن گفتن و قضاوت یالتي در کار تشکیاستعداد خارق العاده ا

، از ین خصلت بقراطيا.  کردید و سپس دهان باز ميشي اندیردن شتاب نداشت و ابتدا مک
، سرانجام مهاجرت نا خواسته یسي پلیگردهايپ.  ساخته بودیک طرف مشورت همگاني یو
ران در ي ای انقالبی از کادرهایز سرانجام، مانند شماريل کرد و او ني تحمی را به بقراطیيا

ش، يمان خوي بر سر ایداري و پایک عمر تالش انقالبيپس از ) یاتحاد شورو(مهاجرت 
  .جهان فروبست چشم بر

 
  


