
 ايران تاريخ احزاب در
  

دانش وسيع و قدرت تحقيق و يافتن . عبدالحسين آگاهی، استاد و پرفسور برجسته تاريخ بود
 بی تظاهر . او را به دانشمندی برجسته تبديل کرده بود،چرائی های علمی رويدادهای تاريخی

يکی از .  تاريخی را انجام داد و نشان، بزرگترين کارهای تحقيقی ـحتی اغلب بی نام و
 پرفسور عبدالحسين آگاهی است، که 1367قربانيان بزرگ قتل عام زندانيان سياسی در سال 

در يورش دوم به حزب توده ايران، در جمع رهبری حزب به زندان برده شد و سرانجام نيز 
آنچه را که می خوانيد، بخشی از تحقيق ارزنده . در شوفاژ خانه اين زندان به دار کشيده شد

ايران و نقش انقالبيون در انقالب مشروطه و پس از  رباره تاريخ واقعی احزاب دراو د
ايران، که تئوری پردازان ارتجاع حاکم در  يعنی همان تاريخ واقعی احزاب سياسی در. آنست

احزاب را . جمهوری اسالمی بی وقفه سعی در انکار آن، به اشکال و شيوه های مختلف دارند
و " موتلفه"ا رويگردان از احزاب معرفی می کنند، حزب واقعی سرکوب کرده و مردم ر

، "اصولگرا"را می دانند و چند گروهبندی بی اصل و نسبی که با نام های " فدائيان اسالم"
درست کرده و پشت آن پنهان شده اند تا بلکه مردم ندانند اين ... و" نشاط گرا"، "آبادگرا"

بخوانيد ارتجاع ( ست که با نقاب مدافعان ارزش هاسرمايه داری تجاری و وابسته ايران ا
ها می گويند، تاريخ احزاب  ايران، آن نيست که آن تاريخ احزاب در. جمع شده اند) دينی

ايران، ادامه تاريخ رشد طبقات و اقشار اجتماعی، مناسبات توليدی و اتحاد طبقاتی  سياسی در
ی و بازدارنده پيشرفت واقعی کشور از برای به زير کشيدن عقب مانده ترين نيروی اجتماع
اين تاريخ را بايد خواند و دانست و به . مسند قدرت و بدست گرفتن رهبری تحوالت است
  .قرار دارند برد" انکار تاريخ احزاب"ميان نسل جديد کشور که زير بمباران شبانه روزی 

  
  

  جنبش انقالبی ايران
  ميان دو تيغ

   ارتجاعيون مذهبی-چپ روها
  ورعبدالحسين آگاهیپرفس

)2(  
  
  ) عاميون-اجتماعيون(  سوسيال دمکراسی انقالبی-1
   حزب عدالت-2
   حزب کمونيست ايران-3
   حزب توده ايران-4
  

نخستين مراحل جنينی اش، در   از)اجتماعيون ـ عاميون(سوسيال دمکراسی انقالبی ايران 
 حزب عدالت )1296(ن، که بعدها کوشندگان آ. ارتباط با انترناسيوناليسم پرولتری بوجود آمد

 حزب کمونيست ايران را تشکيل دادند، ميهن دوستانی بودند که به گفته )1299( سال بعد 3و 
 که در سنگرهای انقالب مشروطه جان خود را نثار ( سعيد سلماسشاعر شهير آذربايجانی، 

دانستند، بلکه متعلق  سوسياليسم را پديده ای فرانسوی، انگليسی، آلمانی، يا روسی نمی )کرد
گرچه عقيده محققين درباره تعيين تاريخ دقيق آغاز . به همه بشريت زحمتکش می دانستند

جنبش سوسيال دمکراسی در ايران مختلف است، ليکن همه در يک باورشريکند و آن هم 



در ايران بود، که نقش فعالی در  متشکلنسبتا  اولين حزب" اجتماعيون ـ عاميون"اينست که، 
فعالين اين جنبش، که هميشه .  ايفا کرد)1290 -1284( انقالب مشروطيتتدارک و برگزاری 

در صفوف مقدم انقالب جانبازی می کرند، از دو طريق اصلی نقش تاريخی خويش را ايفا 
  : می کردند

  
 ـ از راه کوشش جهت تشکل و ايجاد حزب انقالبی بربنيادهای نظری سوسياليسم علمی و 1

  مانی انترناسيوناليسم پرولتری،روابط ساز
 ـ از راه ياری به تجمع و تشکل کارگران در صفوف سازمان های اتحاديه ای ، انجمن های 2

 .صنعتی و جنبش کارگری
 :برجستگی های عمده اين دو راه پرپيچ و خم را به اجمال از نظربگذرانيم

  
 ) هجری 13 قرن ( 90  اول دهه-80 همه رويدادهای سال های آخر دهه :شرايط تاريخی

روابط توليدی سرمايه داری در . جامعه ايران را بسوی يک انقالب اجتماعی سوق می داد
دو طبقه مشخصه جامعه . شهر و روستا، گرچه به کندی، اما در هر حال گسترش می يافت

نفوذ روز افزون . سرمايه داری، طبقه سرمايه دار و طبقه کارگر در شرف شکل گرفتن بودند
رمايه انحصاری و سياست استعماری امپرياليسم آزادی عمل طبقه نوخاسته سرمايه دار را س

پيرامون عقب . سخت محدود می کرد و بر ميزان استثمار کارگران و مشقات آنان می افزود
ماندگی جامعه و وضع طاقت فرسای زندگی مردم زحمتکش آن زمان کتب بسيار نوشته شده 

  :ز اسناد آن زمان را نقل می کنيمباختصار دو قطعه ا. است
  

 در سرمقاله ای تحت عنوان )1277 دی 17 ( 1313 رجب 21، چاپ تبريز، ناصرروزنامه 
  :، پس از توضيح وضع سخت زندگی مردم نوشت"غفلت اغنيا از حالت فقرا" 
پس علت اين همه تنگی و بی چيزی که دخل يوميه اهالی کفايت نان خالی را نمی نمايد تا " 
  " ه رسد به خورش وغيره چيست؟ و سبب اين فقر و فاقه چه چيز است؟چ

، "کشيدن راه آهن" ، "تشکيل کمپانی ها"روزنامه در مقاالت مفصل خود راه چاره را در 
از " تحصيل علوم وفنون"، "ايجاد کارخانجات"، "تاسيس بانک و تکميل اعتبارات مملکتی"

همان (می داند "  طبابت و هرگونه معرفه فنيهجغرافيا و حساب و هندسه و هيات و"قبيل 
 .) 1314 محرم 11روزنامه، 

 در سلسله )1279خرداد ( 1900 ژوئن 4روزنامه حبل المتين، چاپ کلکته، در شماره 
  :درج می کرد، نوشت" اساس ترقی دولت و ملت" مقاالتی که تحت عنوان 

 
عمر استبداد بپايان ...  ناتوان نمودهاستبداد است که دولت شش هزارساله ايران را اين گونه" 

آمده و پايندگی اش به انتها رسيده، هرقدر متعمدانه در نگاهداری رسم استبداد جهد و کوشش 
  ". شود، به همان پايه زودتراجل استبداد را درک خواهد نمود

در اين دو قطعه، خواست های عمده اقتصادی، اجتماعی و سياسی طبقه نو رسته سرمايه دار 
اکثر قريب باتفاق روزنامه هائی که درآن سال ها شروع به . ايران خالصه شده است

 )ناصری، احتياج، ادب، صراط الصنايع، معارف، گنجينه فنون و غيره(انتشارکرده بودند 
در همين سال ها بود که تاسيس مدارس . پيرامون همين مطالب به بحث و گفتگو می پرداختند

س از کشته شدن اميرکبير و افتتاح مدرسه دارالفنون متوقف مانده اين روند مترقی پ(جديد 
بنای اين مدارس اغلب محل تجمع مخفيانه هواداران قانون اساسی و .   دوباره رواج يافت)بود

 مسيو نوزحوادثی چون پيدا شدن عکس . مبارزان جنبش مشروطه خواهی در ايران بود
ايران شده " وزيرکل گمرکات"و پس از چندی " مديرکل گمرکات "1277که در سال (بلژيکی 

بهانه ای بيش )  که همان زمان هم مورد بحث بود( در آستانه انقالب لباس روحانيت در )بود



در پس اين چنين بهانه ها و حوادث، علل عميق تراقتصادی، اجتماعی، سياسی و . نبود
 خاصی وضع کرده بود، مثال همين وزير بيگانه، سيستم تعرفه گمرکی. فرهنگی وجود داشت

و غيره، در هر قدم از " حقوق خانات"، "قپان داری" ، "راه داری"که طبق آن تحت عناوين 
بازرگانان ايرانی عوارض سنگين اخذ می شد، در حالی که برای بازرگانان خارجی فقط يک 

اسناد . ، آن هم بسيار ناچيز، هنگام ورود کاال به ايران، در نظر گرفته شده بود"حق گمرک"
 تا آغاز انقالب مشروطه، هيجانات توده )1270 (قيام تنباکوموجود نشان می دهند، که پس از 

  .ها قطع نمی شد و اغلب به زد وخورد با نيروهای دولتی و خونريزی می انجاميد
نه فقط روشنفکران مترقی در مبارزه به . در اين دوره مهاجرت ايرانيان نيزشدت می گيرد

ويش مجبوربه ترک وطن می شدند، بلکه کارگران و دهقانان نيز در پی کار و خاطر عقايد خ
نان، سرزمين آباء ـ اجدادی خود را ترک می کردند و به کشورهای ديگر، به ويژه روسيه 

مشروطيت، عده کارگران دو سال قبل از انقالب آمار موجود حاکی از آن است که . می رفتند
 22 نفرمی رسيد، که در حدود  هزار7 باکو کار می کردند، به ايرانی، که تنها در صنايع نفت

  .اين رقم بعدها افزايش يافت. درصد کارگران نفت باکو را تشکيل می داد
گفتگو پيرامون انديشه های سوسياليسم را محافل روشنفکری ايران، چنان که ديديم، صد سال 

 فقط زمينه مقدماتی برای جنبش اين در حقيقت نخستين آشنائی کلی و. پيش آغازکرده بودند
اين جنبش بعدها به طورعمده ميان کارگران و . سوسيال دمکراسی انقالبی در کشوربود

مزدوران شهرها وروستاها و ديگر قشرهای زحمتکش ايران، که در پی کار و نان به روسيه 
ر اين زحمتکشان، به همراه طبقه کارگر روسيه، د. تزاری سفر می کردند، نضج گرفت

صفوف سوسيال دمکراسی کارگری آن کشور، که در حال گسترش بود، فعاالنه شرکت می 
  .کردند

 مرکزجنبش ) هجری13 قرن 9 اوايل دهه -8اواخردهه ( 20 اوايل قرن-19 اواخرقرن 
 1896ماه مارس . جهانی سوسيال دمکراسی انقالبی ازغرب به روسيه منتقل می شد

 تشکيل حزب را وسيال دمکراسی کارگری روسيهکنگره اول حزب س )1275فروردين (
فعاليت دامنه دار برای . اما پس از کنگره، کميته مرکزی حزب بازداشت شد. اعالم کرد

 دسامبر 11( )جرقه(" ايسکرا" تشکيل حزب سراسری روسيه، با انتشار روزنامه لنينی 
ن می دهد که در يکی از مقاالت اين روزنامه نشا.  درمهاجرت آغازشد)1279 آذر– 1900

آن بوضع زحمتکشان ايرانی، که در نواحی جنوبی روسيه تزاری، بويژه آذربايجان، به همراه 
 .کارگران ديگر مليت ها در صنايع نفت زحمت می کشيدند، توجه خاصی می شده است

اسناد موجود نشان می دهند که در آن زمان انقالبيونی در ايران بوده اند که به ارسال 
از راه برلن ـ وين ـ (و ديگر مطبوعات سوسياليستی از اروپای غربی به روسيه  "  ايسکرا"

اين امر مهم انقالبی تحت نظر شخص لنين و همسر او، .  کمک می کرده اند) باکو-تبريز
و ديگر کوشندگان " ايسکرا"بطوری که از مکاتبات نمايندگان . کروپسکايا صورت می گرفت

، از تبريزه اروپای غربی ديده می شود، ايران، بويژه شهر جنبش سوسيال دمکراسی روسي
نشريات انقالبی از مونيخ به وين و سپس به . همان زمان يکی از نقاط مهم ارتباطی بوده است

 از تبريز به (از آخرين مرحله اين راه " ايسکرا"در نامه های نمايندگان . تبريز می آمده است
 ارسال مطبوعات واقعا هم به وسيله اسب صورت (. ده استياد ش" اسب" با نام مستعار )باکو

ی لنينی را گروهی از سوسيال دمکرات های مقيم هشترخان و " ايسکرا"ارسال . )می گرفت
  . سازمان می دادند)گالپه رين، ينوکيدزه، کتسخولی، کنيپويچ، کراسين و ديگران (باکو 

  )1280، اواخر ارديبهشت 1901 ماه مه 10 بعد از(مارتف در نامه ای که از مونيخ به برلن 
 :به چسلوف نوشته، متذکرمی شود که

خودمان از طريق رومانی . ديروز موفق نشدم بسته را به همراه رفيق برايتان بفرستم" 
بدين ترتيب .  کيلو گرم بوسيله ای خواهيم فرستاد4خواهيم فرستاد و برای ايران همين روزها 

اين روزنامه انقالبی در (" زاريا "-2، "ايسکرا "-1: ن ارسال داريدشما بايد اينها را به ايرا



 درانتقاد از سياست ارضی تزاريسم ( يادداشت های ويته -3 )اشتوتگارت بچاپ می رسد
مجموعه (."   بسته ای که ادبيات الزم آن را برايتان خواهند آورد-4 و )روسيه نوشته شده بود

  )126اد، صفحه  لنينگر- ، چاپ مسکو8آثار لنين، 
 همسر لنين، کروپسکايا، از مونيخ به کنيپويچ در ) ماه مه28(کمی بيش ازدو هفته بعد 

  :هشترخان می نويسد
سومين (همانطور که نوشته شده بود .  ماه مه از برلن به ايران مطبوعات ارسال شده است4" 

جزوه ايست که ـ نام " زن کارگر"، "يادداشت های ويته"، "زاريا"، "ايسکرا"شماره 
 )" روزهای ماه مه"  و - درمطبعه ايسکرا بچاپ رسيده بود1901کروپسکايا نوشته و فوريه 

سرعت حمل مطبوعات تا چه . چگونگی را اطالع بده. اکنون ديگرهمه فرستاده شده است
اندازه است؟  دانستن اين موضوع اهميت دارد تا بدانيم آيا اين راه برای ارسال شماره های 

هرچه . هم بدرد خور است يا اينکه فقط می توان جزوات را ازاين راه فرستاد" سکرااي"
  )145 همانجا، صفحه (." اطالع داری بنويس

 در نيمه اول ماه ژوئن )در باکو بود" ايسکرا"در آن هنگام نماينده (در نامه ای که گالپه رين 
فرستاده، چنين آمده " ايسکرا "  به مونيخ، به هيئت تحريريه روزنامه )1280خرداد ( 1901
  : است

تاکنون ... اولين تشبث برای ارسال مطبوعات از راه ايران را بايد نا موفق محسوب داشت"
ليکن در صورت تدارک اساسی تر . درباره بسته ارسالی شما هيچ اطالعی بدست نيامده است

 )154فحه  همانجا، ص(." اين کار می توان اين راه را مورد استفاده قرار داد
سپس او متذکرمی شود که به کمک سازمانی که در ايران کسانی و ارتباط هائی دارد، 

. او در عين حال جهات منفی اين راه و لزوم  بررسی آن را نيز ذکرمی کند. اميدوار است
  :گالپه رين می نويسد

ريد به  با پست ارسال دا)حداکثر وزنی که پست قبول می کنند(فعال يک بسته آزمايشی " 
 بمن اطالع )همچنين درباره بسته اول(و زمان ارسال و وزن بسته را ... ايران... آدرس
   )  همانجا(." دهيد

بطوری که هيئت تحريريه مسئول . ) نقطه گذاشته شده است3بجای آن (متاسفانه آدرس ايران 
ن شدن می البته اين آدرس در صورت معي. قابل قرائت نيست. چاپ آثارلنين متذکرشده است

اما آنچه جالب و مهم است، پاسخی است که . توانست به روشن شدن بعضی مسائل کمک کند
  : لنين می نويسد. والديمير ايليچ لنين، خود به نامه گالپه رين داده است

  فرستاده شده است، بطوريکه )مطبوعات(مدت زيادی نيست که از راه وين به ايران "
. ممکن است که توفيق حاصل شود. قيت آن قضاوت کردهنوززود است درباره عدم موف

صاحب آدرس را در تبريزمطلع سازيد که او بايد کتاب هائی را از برلن دريافت کند و 
   )51، صفحه 34لنين ، آثار، جلد (  ."هنگامی که دريافت شد بما اطالع دهيد

طات، به همراه اسناد موجود و پژوهش ها نشان می دهد که در برقراری اين گونه ارتبا
 و )اسداهللا غفارزادهمانند (اشخاص مختلف، انقالبيون و سوسيال دمکرات های ايران نيز

  .ديگران کوشش فراوان داشته اند
برای سازمان دادن به فعاليت سوسيال دمکراسی انقالبی ميان زحمتکشان آذربايجانی و 

 گروه است که برای اين. در شهر باکو تاسيس شد" همت" گروه 1283ايرانی، در سال 
ترجمه می کند، تا برای " اجتماعيون ـ عاميون"را به " سوسيال دمکرات"نخستين بار کلمه 

اقشارساده و زحمتکش که به زبان های اروپائی آشنائی نداشتند، آشنا تر و تا اندازه ای قابل 
  . فهم باشد
ی از کارگران و  پس از مراجعت از روسيه، با جمع،حيدرخان عمو اوغلی 1283در سال 

. ، نخستين حوزه های سوسيال دمکراسی انقالبی ايران را تشکيل دادمشهدهمفکران در شهر 
، در جلسه ای در شهر مشهد، اولين سند رسمی در آستانه انقالب مشروطيت 1284سال بعد 



  تدوين و ) دستور نامه ای که متن آن منتشرشده است(جنبش سوسيال دمکراسی در ايران 
  . شدتصويب

نامه هايی که بعدها سوسيال دمکرات های تبريزبه کائوتسکی و پلخانف  (از اسناد موجود
 -1283 چنين برمی آيد که در سال های )نوشته اند، خاطرات حيدرخان، نريمانف و غيره

 سازمان ها، حوزه ها و گروه های سوسيال دمکراسی که خود به خود، اين جا و آن 1284
بيون و مشروطه خواهان، به وجود می آمدند، اغلب حتی از وجود يکديگر جا، به ابتکار انقال
  .نيز اطالع نداشتند

. می پردازد" اجتماعيون ـ عاميون" نيز به تشکيل حوزه های  تهرانحيدرعمواوغلی سپس در
 و بعدها در ساير نقاط ايران نيزسازمان های اجتماعيون ـ عاميون ) رشت( در گيالنکمی بعد 
  .می آيندبه وجود 

، يکی از ارامنه سوسيال دمکرات آذربايجان، از تبريز به ژوزف قره خانياناز نامه ای که 
 به پلخانف نوشته است، معلوم می شود که، )1284 شهريور14( 1905 سپتامبر 15تاريخ 

سوسيال دمکرات های ايران پيش از آن هم با آثار مارکسيستی آشنائی داشته، کتب و روزنامه 
در اين نامه او از پلخانف تقاضای ارسال اثر . رکسيستی را مطالعه می کرده اندهای ما

  : را می کند، و می نويسد" پيرامون مسئله نظريه مونيستی درباره تاريخ" معروف او 
ما با استفاده فراوان مقاله شما را درباره سوسياليسم و ميهن پرستی در صفحات زندگی 

 ژوئيه 20، مورخه 18شماره "  سوسياليستی چکاياژيزن  منظور روزنامه(" سوسياليستی
منظور (" روزانه سوسيال دمکرات" است و سپس در شماره دوم )1284 تير29( 1905

نظرات شما .  مطالعه کرديم)است، که پلخانف منتشرمی کرد" دنونيک سوسيال دمکراتا"
انه پلخانف در لنينگراد  اين نامه در بايگانی خ(." شباهت زيادی به نظرات کائوتسکی دارد

  .)محفوظ است
اسناد موجود، اين عقيده مشترک اکثر قريب به اتفاق نويسندگان و محققين ايرانی و 

، آغاز روند تاريخی 1284 -1283خاورشناسان خارجی را تاييد می کند که، سال های 
ون عاميون تکوين سوسيال دمکراسی انقالبی در ايران و پيدايش اولين سازمان های اجتماعي

  .است
 تشکيل نخستين حوزه ها و سازمان های اجتماعيون ـ عاميون پس از، يعنی 1284از آذر ماه 

 و بست نشينی در اماکن مقدسه تظاهرات خيابانیو تدوين اولين دستورنامه آن، به تدريج 
در نتيجه گسترش جنبش مشروطه خواهی در اکثر شهرهای بزرگ ايران، . شروع می شود

رگيری ها و زد و خوردها با نيروهای دولتی، باالخره تحت فشار افکارعمومی، پس از د
فرمان تدوين قانون اساسی و در شهريور ماه فرمان  1285 در تير ماه مظفرالدين شاه

 نخستين قانون اساسیمجلس اول، . انتخابات اولين مجلس شورای ملی ايران را صادر می کند
  .تصويب می کند 1285آذر ماه پس ازتوشيح شاه در   تدوين و ) مهر ماه(ايران را 

خرابکاری ها و قيام های ضد انقالب در دی و بهمن همان سال از جانب نيروهای  انقالبی 
، که هسته مرکزی آن را اجتماعيون ـ عاميون تشکيل می داد و در واقع "جمعيت مجاهدين"(

  در تهران، )رنوشت انقالب بودسازمان توده ای اين حزب و نيروی مسلح و تعيين کننده س
  .تبريز، رشت، اصفهان، مشهد وغيره سرکوب می شود

طبقه کارگر ايران در اين دوره برای نخستين بار در تاريخ کشور شروع به تشکيل اتحاديه 
بايد در نظر داشت که اتحاديه کارگری در واقع در ادامه تاريخی انجمن . های خود می کند

تحقيقاتی که .   به وجود می آيند)پيشه وری(گاه های صنايع دستی های صنفی کارگران کار
ايران شناسان کرده اند، بويژه رساله مفصل و جالب ايران شناس شوروی، بانو کوزنتسوا، 

، و در پی 19 و اوايل قرن 18درباره مشخصات توليد پيشه وری در شهرهای ايران در قرن 
کمک بزرگی به " ايع و پيدايش طبقه کارگر ايرانصن" آن کتاب پروفسورعبداله يف پيرامون 
  .بررسی اين روند مهم تاريخی می کنند



برای روشن کردن سرحد تاريخی بين اتحاديه های صنفی از نوع دوران ارباب ـ رعيتی 
ايد به اسناد و مدارک اوليه  و اتحاديه های کارگری دوران سرمايه داری در ايران، ب)فئودالی(

در اسنادی که تا کنون در باره پيدايش اولين اتحاديه های کارگری ايران به . مراجعه کرد
  .) سال است3 -2 اختالف در حدود (دست آورده ايم، تاريخ های مختلفی ذکرشده است 

ال آن چه محقق است اين است که، دوران تدارک بالفاصله انقالب مشروطيت، در عين ح
در همين . دوران تکوين جنبش کارگری و تدارک اولين اتحاديه های کارگری در ايران است
در امتياز (دوره است که ديده می شود، مثال کارگران صنايع شيالت سواحل دريای خزر 

، دست به اعتصاب می زنند و خواست های اقتصادی خود 1284  در دی ماه )ليانازوف بود
اما شرکت . تصاب ابتدا از جانب کارگران روسی شرکت اعالم می شوداع. را ارائه می دهند

لذا هيجانات کارگران توسعه می يابد و . در برابر خواست های آن ها مقاومت می کند
برای  1285اين کارگران در آبان ماه سال بعد . کارگران ايرانی هم به آن ها می پيوندند

ست می کشند و در تلگرافخانه انزلی بست می  درصد از کار د30افزايش دستمزد به ميزان 
، 1284در دی ماه سال .  کنندشکايت )تازه تشکيل شده بود( مجلس شورای ملینشينند، تا به 

در . کارگران نانواخانه های رشت دست به اعتصاب می زنند، که دوهفته به طول می انجامد
اعتصاب "زلی داده است از درباره اوضاع بندرانسرهنگ لياخوفگزارشی که شش ماه بعد، 

کارگران بندر، همبستگی آن ها با نيروهای انقالبی، آمدن آن ها به خيابان ها با پرچم سرخ 
  .سخن می رود" در دست

بدين ترتيب نهضت اعتصابی به تدريج شکل می گيرد، در جريان تدارک انقالب برای اولين 
در .  خود را تشکيل می دهندحاديهدر تهران ات" کوچکی" کارگران مطبعه 1284آذر ماه بار 

 اعالم می کنند شکوائيه ای به مجلس، کارگران چرم سازی های تهران طی 1285بهمن سال 
در اواخرهمين سال، . که اگر خواست های آن ها پذيرفته نشود، اعتصاب خواهند کرد

ای کمی بعد کارگران چاپخانه ه. کارگران تلگرافخانه تهران دست به اعتصاب می زنند
" وزير انطباعا"تهران همگی به نشانه همبستگی با همکار خود و اعتراض به عمل 

های مطبعه را که علی رغم دستور وزارت معارف، به  حروف چين  يکی ازاعتمادالسلطنه(
در نتيجه .  اعتصاب عمومی اعالم کردند)بودسيلی زده  شده پرداخته بود روزنامه قدغنچاپ 

. ات مجبوربه عذرخواهی و پرداخت غرامت به کارگر مزبور شداين اعتصاب، وزيرانطباع
چند ماه بعد کارگران چاپخانه ها تحت رهبری اتحاديه خود دست به اعتصاب زدند و تقليل 

اين اعتصاب نيز با موفقيت پايان .  را خواستارشدند) ساعت10 ساعت به 14از(ساعت کار 
حبل "اعی چاپ روزنامه های مترقی ، هنگامی که محافل ارتج1286در تير ماه . يافت
را قدغن کردند، کارگران همه مطبعه های تهران به همراه " صوراسرافيل"و " المتين

اين .  اعالم کردند، که اهميت بسزائی داشتاعتصاب چهار روزهکارمندان روزنامه ها 
اعتصاب که در راه آزادی مطبوعات صورت می گرفت، آشکارا خصلت سياسی داشت و 

،  1285اوايل دی ماه .  از رشد آگاهی کارگران چاپخانه ها و کارمندان مطبوعات بودحاکی
کارگران و کارمندان واگون های تهران، بدستوراتحاديه خود، بعلت اخراج عده ای از 

 روز بطول انجاميد با پيروزی 12اين اعتصاب که . همکارانشان دست از کار کشيدند
زارت فوائد عامه مجبور به اقداماتی جهت بهبود وضع اعتصاب کنندگان خاتمه يافت و و

  .اقتصادی کارگران واگون های شهر شد
اما نکته مهم اين است که . همه اعتصاب های آن زمان را در يک مقاله نمی توان برشمرد

کارگران ايران از آن زمان شروع به تشکيل اتحاديه و استفاده گسترده از شکل خاص مبارزه 
  :انگلس در باره اعتصابات کارگری می نويسد. اعتصاب کرده بودندکارگری، يعنی 

   



اعتصابات يک مدرسه نظامی هستند که در آن کارگران برای مبارزه بزرگی، که ديگر " 
اعتصاب نمايش گردان های جداگانه طبقه . اجتناب ناپذيرشده است، خود را آماده می کنند

  ".کارگری اعالم می دارندکارگراست، که الحاق خود را به جنبش عظيم 
  )448، صفحه 2، چاپ2آثارمارکس و انگلس، جلد(
  

اعتصاب، که شکل خاص مبارزه طبقاتی و بروز نارضايی طبقه کارگر از وضع سخت 
زندگی است، در عين حال اهميت بسيار در پرورش سياسی کارگران، رشد ميزان آگاهی 

  .طبقاتی و تشکيل سازمانی آن ها دارد
اتحاديه ای و کارگری ايران در آن زمان هنوز مراحل ابتدائی خود را طی می گرچه جنبش 

  .کرد، معذالک اهميت بسيار و تاثيرجدی در پيشبرد انقالب مشروطيت بطورکلی داشت
جنبش کارگری از همان آغاز با کمک مستقيم و شرکت فعال سوسيال دمکرات های ايران 

نه فقط در اتحاديه های کارگران موسسات " وناجتماعيون ـ عامي. "رشد و گسترش می يافت
، انجمن های )اصناف بازار(توليدی و خدماتی، بلکه در همه انجمن های صنفی فروشندگان 

در عين حال بايد متذکرشد که در انجمن ها . کارمندان دولت و غيره شرکت فعال داشتند
صنايع دستی کوچک و ، صاحبان کارگاه های پيشه وری، )و غيره" انجمن اصناف"مانند (

متوسط نيز شرکت داشتند و اين نتيجه ضعف کمی و کيفی طبقه کارگر و از مشخصات 
 .دوران اوليه جنبش کارگری و اتحاديه ای بود

در تبريز " اجتماعيون ـ عاميون"، که از کوشندگان و مجاهدين "مرکزغيبی"درباره فعاليت 
 تشکيل شده بود، در )يانی و ديگرانعلی مسيو، حاجی علی دوا فروش، حاجی رسول صدق(

بايد اضافه کنيم که با کوشش اين گروه . اغلب کتب مربوط به انقالب مشروطيت ياد شده است
اقدام به ترجمه مرام نامه حزب سوسيال " همت"و ارتباط با گروه " اجتماعيون ـ عاميون"از 

"  ماعيون ـ عاميوناجت"دمکرات کارگری روسيه به فارسی و سپس تدوين مرامنامه حزب 
  .می شود

خطاب " در مقاله ای )1286 خرداد 19، 1325جمادی االول (چاپ اروميه " فرياد"روزنامه 
 در ايران، خصوصا )مجاهد (مسئله"  پس از ذکر اهميت )مجاهد(به عموم روسای فرقه های 

ام نامه  مرامنامه صحيح و نظ)تدوين (که همانجا ... از دو وظيفه خيلی مهم" آذربايجان
 چنين مرامنامه و )1286 شهريور19(سه ماه بعد . است، صحبت بميان می آورد" صحيح

متن آن درمجله (نظام نامه ای در کنفرانس مجاهدين در شهر مشهد به تصويب می رسد 
در اين نظام نامه بعضی از مواد دستورنامه . ) بچاپ رسيده است4، شماره 1341سال " دنيا"

چون اين اسناد همه منتشر .   عينا نقل شده است)ر باال از آن ياد کرديم د( 1284مصوب سال 
 شمه (شده و تحليل مختصری از آن ها در مقاله و سپس کتاب رفيق فقيد عبدالصمد کامبخش 

  بعمل آمده است، فقط به ذکراين نکته می پردازيم که )ای درباره تاريخ جنبش کارگری ايران
 گلوله باران مجلسهد که در دوران تدارک انقالب مشروطيت تا همه اسناد موجود نشان می د

اجتماعيون ـ (همانا حزب سوسيال دمکرات  يگانه حزب متشکل  )1287 خرداد (اول 
 اين )محمد علی خان تربيتجمله  از(همه شاهدان عينی و مورخان .  بوده است)عاميون

 .حقيقت را بموقع خود ذکر کرده اند
 شهر تبريز در مقابل ارتجاع شاهنشاهی و با هجوم مجاهدين ) ماهه11(پس از دفاع مجدانه 

سوسيال دمکرات از گيالن و سپس اصفهان به تهران و شکست مفتضحانه محمد علی ميرزا 
در اين زمان است که احزاب ديگر .  گشايش  می يابدمجلس دومو احيای رژيم مشروطيت، 

بين اين احزاب، يگانه حزبی که . د می آيندو غيره بوجو" اعتداليون"  و "اتحاد و ترقی"
 حزب دمکراتنماينده دمکراتيسم پيگير بود و از مواضع جنبش انقالبی پشتيبانی می کرد، 

تشکيل شد وشروع به کار " اجتماعيون ـ عاميون"است، که با مجاهدت و همکاری مستقيم 
 برابر اوت 1327ن  شعبا7شماره اول آن (" ايران نو"ارگان اين حزب، روزنامه . کرد



  نقش موثری در ترويج انديشه های مارکسيسم ـ لنينيسم در ايران ) از چاپ خارج شد1909
  .ايفا کرد

در اين روزنامه، طی ده ها مقاله، به تفصيل از مارکس وانگلس نقل قول می شود، برای اين 
 لنينيسم بدست -که تصويری درباره ميزان اطالع نويسندگان اين مقاالت از دانش مارکسيسم

در رد اين " ترور"در رشته مقاالتی که تحت عنوان . آيد، به دو نقل قول مختصراکتفا می کنيم
 عينی گرائی )سوبژکتيويسم(پديده درج شده است، روزنامه تفاوت بين ذهنی گرائی 

 در فهم مسائل تاريخی را متذکرمی شود و با استفاده از ماترياليسم تاريخی )ابژکتيويسم(
.  اقتصادی را از بنياد تغييرداد-رکس می نويسد که، با ترور افراد نمی توان روند اجتماعیما

 استناد می کند که شخصيت ،1894 ژانويه 25نامه مشهورانگلس، مورخه سپس روزنامه به 
با در نظر گرفتن .  در واقع خود زائيده شرايط تاريخی اندناپلئون  وژول سزارهايی نظير 
برای اولين بار سال ها پس از انقالب کبير سوسياليستی اکتبر " انگلس"ين نامه اين نکته که ا

. منتشر شده است، به اين نتيجه می رسيم که نويسنده مقاله از اصل نامه اطالع داشته است
" اصول اجتماعی ماديه"همين روزنامه برای توضيح ماترياليسم تاريخی و يا به نوشته خود 

انسان ها : می گويد" تنفيد علم اقتصادش"س مشهور در ديباچه کتاب کارل مارک: "می نويسد
در تحصيل وسائل حياتيه خود عقد روابط معينه می نمايند که الزم بوده و از اراده ايشان نيز 

 با )منظورمناسبات توليدی است(اين روابط و مناسبات کسب محصوالت . مستقل می باشد
 ايشان گشته )اصطالح امروز ما نيروهای مولدهب(ساحتی که برای بسط قوای تحصيليه 

ليکن روابط محصوالتی محتمال بنيان اقتصادی هيئت اجتماعی را برپا می . متناسب هستند
. به عباره اخری، روابط و وسايط تحصيليه اساس حقيقی ساختمان جامعه بشريت است. نمايند

 اقتصادی عرض وجود کرده و موسسات قضاييه، سياسيه و غيره پس از استحکام يافتن ارکان
  ..." تظاهر می نمايند

  : روزنامه اين قسمت را ادامه می دهد، تا بدانجا که مارکس می نويسد
اين روابط وسايطی که تا آن زمان وسيله توسعه و افزايش قوای تحصيليه هستند، آن گاه "

، 57 شماره (" .در اين مورد دوره انقالب اجتماعی سرمی رسد. مانع پيشرفت کارمی کردند
   )2سال 

بطور کلی اطالعات خوبی از افکار " اجتماعيون ـ عاميون"چنان که ديده می شود، 
همين نکته که روزنامه در آن موقع در توضيح خالصه . مارکسيستی ـ لنينيستی داشته اند

 را" نقدی بر اقتصاد سياسی"مضمون ماترياليسم تاريخی مارکس، بويژه اين قطعه از اثر او، 
  . بر اين آموزش است" اجتماعيون ـ عاميون" انتخاب کرده، خود دليل بر ميزان احاطه 

 در راس گروهی از سرگواورجونيکيدزه است که 1279 -1278در همين دوره سال های 
 شرکت فعال داشته و به ايرانيان انقالب مشروطيتکه در (بلشويک ها، يعنی پيروان لنين 

 تشکيل می باشگاه های انترناسيوناليستیدر شهر رشت   . آيد به ايران می)کمک می کردند
 و )عکسی از او به اتفاق ستارخان در دست است(دهند، مسافرت هايی به آذربايجان می کند 

پس از . فراوان می کند مساعدت های" اجتماعيون ـ عاميون"به امورسازمانی و تبليغاتی 
همچنين " پرولتاری"مانند خبرنگارروزنامه خروج اورجونيکيدزه از ايران، فعاليت او را 

جهت جمع آوری کمک نقدی برای ارسال به پاريس و ياری به انتشار مطبوعات سوسياليست  
  . ادامه می دهدباغی جعفریبه نام " اجتماعيون ـ عاميون"يک ازمجاهدين 

  -1278(از ارامنه تبريز در اين دوره " اجتماعيون ـ عاميون"از نامه هايی که گروهای 
متن اين نامه بچاپ رسيده و تحليل مختصری از آن و بعضی از ( به کارل کائوتسکی )1288

 و سپس به گئورگی )نامه های نوشته شده به پلخانف، در مقاله رفيق کامبخش آمده است
 معلوم می شود که، از همان )متن يکی ازاين نامه ها بچاپ رسيده است(پلخانف نوشته اند 

گروهی از .  جدی در داخل حزب سوسيال دمکرات ايران وجود داشته استزمان مباحثات
ها در آن زمان مدعی بودند که چون انقالب مشروطه، انقالب بورژوازی ايران و " چپ"



بعقيده آن ها . نبايد در انقالب مشروطه شرکت کردبرای پيشرفت سرمايه داری است، پس 
و جالب اين است که حتی . ب او پشتيبانی کندطبقه کارگر نمی بايست از بورژوازی و انقال

افرادی نظير کارل کائوتسکی، که چندان از وضع ايران نيزمطلع نبودند،اين نظر را 
ها که از پاسخ کائوتسکی هم قانع نشده بودند، " چپ"ولی . بطورکلی درست نمی دانستند

ی پاسخ کائوتسکی  جواب پلخانف در دست نيست، ول(. دوباره به پلخانف مراجعه می کنند
از .  )، چاپ باکو منتشر شده است"اخو"چاپ تفليس و " بوريا"همان زمان در روزنامه های 

بودند، ديده می شود " گروه کوچکی روشنفکران جوان"ها، که به نوشته خودشان " چپ"نامه 
  . داشته اند" اجتماعيون ـ عاميون"که آن ها اساسا اطالعات بسيارمحدودی درباره حزب 

در جريان انقالب، بويژه پس از گلوله باران مجلس اول، دو جريان اجتماعی ـ سياسی و 
 ، که )نزديک به محافل حاکمه( و ليبراليسم ) نزديک به توده های خلق (انديشه ای دمکراتيسم 

ليبرال . از يکديگرجدا شدنددر دوران تدارک انقالب همکاری و نزديکی داشتند، به تدريج 
تيجه ضعف طبقه نو خاسته سرمايه داری توانسته بودند مقامات حاکمه را اشغال ها، که در ن

کشتن قهرمان خلقی انقالب مشروطيت ايران، (کنند، کم کم به مواضع ارتجاعی درغلطيدند 
، با امپرياليسم انگليس )ستارخان، فقط با نشانه بارز خيانت ليبراليسم به انقالب و به خلق بود

 مجلس دومازش کردند وبه آسانی به اولتيماتوم اين دو دولت تن دادند و و تزاريسم روسيه س
  .را خود منحل کردند
، دمکرات هايی هم که در مواضع انقالبی پافشاری "اجتماعيون ـ عاميون"پس از قلع و قمع 

 پراکنده شدند واغلب  حزب دمکرات نماينده آن ها بود،(می کردند و تا اندازه ای پيگير بودند 
  .زير به جالی وطن گرديدندناگ

 دوران جنگ جهانی اولدر . قطع نشد" اجتماعيون ـ عاميون"اما مبارزه خلق و فعاليت 
 که سرزمين ايران، عليرغم اعالم بی طرفی، توسط دو گروه دول ) 1918 -1914(

عمال اشغال شده بود، مبارزه توده های زحمتکش و در " متحدين و متفقين"امپرياليستی 
چه در داخل کشور و چه در خارج از کشور در (" اجتماعيون ـ عاميون"قدم آن صفوف م
  .   ادامه يافت)مهاجرت

" اجتماعيون ـ عاميون"در دوران تشديد تحريکات نيروهای ارتجاعی، که عده ای از فعالين 
مجبور به ترک ايران شده بودند، در اروپا غربی، با استفاده از پشتيبانی وسيع حزب سوسيال 
دمکرات کارگری روسيه و رهبران آن لنين، در افشای ارتجاع ايران و مداخالت امپرياليسم 

ارگان مرکزی حزب سوسيال . در امور داخلی کشور به فعاليت سياسی گسترده ای دست زدند
  )1290، شهريور1911 سپتامبر14" ( سوسيال دمکرات"دمکرات کارگری روسيه، روزنامه 

اصل اين . را بچاپ رساند" کزی حزب سوسيال دمکرات ايرانمراجعه نامه کميته مر"
مراجعه نامه، که به عالمت اعتراض به ورود محمد علی ميرزا از روسيه به ايران و در 
افشای فتنه انگيزی های تزاريسم روسيه و امپرياليسم انگلستان نوشته شده بود، در آخرين 

 .بچاپ رسيده بود ) 1911 اوت16، 1290 مرداد ماه (شماره های روزنامه ايران نو
. هيچ گاه قطع نشد" اجتماعيون ـ عاميون"همبستگی بين المللی و مناسبات انترناسيوناليستی 

مگالدزه "کمی پس از خروج اورجونيکيدزه از ايران، يکی ديگر از انقالبيون گرجی بنا 
" تريا" السال و بجای "  والسو" نام او در روزنامه ايران نو به اشتباه بعوض (" والسو تريا

 که در سنگرهای انقالب در آذربايجان يک انگشت خود را از دست )ثريا نوشته شده است
داده بود، به اروپا غربی رفتند و به کمک سوسيال دمکرات های روسيه و به ياری لنين در 

  مه23 ( و پاريس ) 1910 مه 7(  ژنو )1910 مه 3(، بازل )1910اول مه(شهرهای زوريخ 
تشکيل می " اجتماعيون ـ عاميون" کنفرانس هايی درباره وضع ايران و فعاليت حزب )1910

دهد، که اغلب با تصويب قطنامه هايی در پشتيبانی از انقالب ايران و محکوميت مداخالت 
  : در قطعنامه کنفرانس پاريس از جمله چنين آمده است. دول امپرياليستی خاتمه می يابند



که " مقدس تازه"  لعنت می گويد برائتالف روس و انگليس، بر آن ائتالف اين اجتماع"... 
مقصود اصليش همانا جلوگيری ازبيداری شرق و خصوصا از حرکات تجدد پرورانه ايران 

  ..."که پيشاهنگ آسيای بيداراست، می باشد
  : در قطعنامه کنفرانس ژنو بويژه گفته می شود

 را که عضو سوسيال دمکرات روسيه است، درباره )ا  تري(اجتماع روس ها کنفرانس " ... 
انقالب ايران و حرکات جابرانه روسيه در آن شنيده، حسيات درونی صميمی محبت آميز خود 
را به قهرمانان ايران، که در راه حريت و مساوات افراد ايرانيان و تحصيل حقوق اساسی 

  ...".انسانيت نموده اند، می رساند
تهيه کرده بود، لنين شخصا بررسی و ويراستاری می کند، تا به " اتري"گزارشی را که 

پيوست گزارش حزب سوسيال دمکرات کارگری روسيه، در کنگره انترناسيونال سوسياليستی 
  . در کپنهاک قرائت شود

چندی بعد حيدرخان نيز، که مجبور به ترک ايران شده بود، به اروپا می رود و به فعاليت 
در پی همين فعاليت ها و در رابطه با انترناسيوناليسم . امه می دهدخود در مهاجرت اد
ششم خود در کنفرانس ، حزب لنين، در پس از شکست انقالب مشروطيتپرولتری است که، 

  صدای خود را به عالمت همدردی با )1290 برابر با دی ماه 1912 ژانويه ( پراک شهر
در قطعنامه مخصوص اين . يستی بلند کردمردم ايران واعتراض به تجاوزات دول امپريال

  :کنفرانس در باره ايران چنين آمده است
حزب سوسيال دمکرات کارگری روسيه عليه سياست راهزنانه دارو دسته تزاری، که " 

تصميم به اختناق آزادی خلق ايران گرفته و ازهيچ عمل وحشيانه و نفرت انگيزی دريغ ندارد 
د می کند که اتحاد دولت روسيه با دولت انگلستان، که از هر کنفرانس تائي. اعتراض می کند

نوع حمايت ليبرال های روس برخورداراست، قبل از هر چيزعليه جنبش انقالبی دمکراسی 
آسيايی است و اين اتحاد دولت ليبرال انگلستان را شريک وحشی گری خونين تزاريسم می 

ه خلق ايران، با زور گويان تزاری اين کنفرانس همدردی کامل خود را نسبت به مبارز. کند
  .)234، صفحه 17 لنين، آثار، جلد (." قدر شهيد داده است، اعالم می دارد

 


