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که  متشکل، يکی از وظايف عمده ای بود  لنينيسم به نحوی منظم و-ترويج انديشه مارکسيسم
ه اوج جنبش رهائی بخش ملی دور در. برابر خود قرار داده بود حزب کمونيست ايران در

آن، اين وظيفه بس مهم هميشه با   و پس از)گيالن، آذربايجان، خراسان در(ضد امپرياليستی 
  .دش دمکراتيک اجرا می همکاری ديگر نيروهای مترقی و جلب و

تبليغ شفاهی  طريق تشويق و فعاليت حزب، از اين بخش از بزرگی که در درباره کار
. روی نتايج عملی حاصله از آن قضاوت کرد توان فقط از می وزت گرفته است، امررصو
نظر  ازهمان ايام تدارک کنگره موسسان از اتحاديه های کارگری را مطبوعات حزب و اگر

 که از ترورهائی ها، تهديدها و شود که عليرغم همه دسايس، خرابکاری بگذرانيم، ديده می
 رشته يه حزب صورت گرفته، فعاليت حزب درجانب نيروهای ارتجاع داخلی و امپرياليسم عل

های  ارگان بعضی از. تکاملی چشمگيری پيشرفت داشته است ئولوژی بطور کلی با سيرايد
  : بريم مطبوعاتی حزب را نام می

رنجبران "و ايران سرخ با شعار "  اق کنيدرنجبران عالم اتف"روزنامه های عدالت با شعار 
  حقيقت با شعار ) چاپ رشت1300 -1299های   سال(" !دنيا حقوق خود را مطالبه کنيد

 چاپ 1302 -1299های   سال(، اقتصاد ايران، کار، پيکار !"رنجبر روی زمين اتحاد"
مجله های خلق . غيره   و) چاپ برلن 1310 -1309های   سال(  پيکار، نهضت )تهران
  ) وين1310 -1308های   سال(، ستاره سرخ ) چاپ تهران1302 -1301های   سال(جرقه 

  .غيره و
صفحات اين مطبوعات است که حزب کمونيست ايران به ترويج سه بخش عمده ترکيبی  در

. فلسفه  ماترياليسم ديالکتيک می پردازد مارکسيسم، يعنی سوسياليسم علمی، اقتصاد سياسی و
 - تاليسمکاپي" مقاالت مفصل خود تحت عنوان  يک رشته از در" اقتصاد ايران" مثال روزنامه 
رشد افکارسوسياليستی،   ، به بررسی مجملی از"توماس هرتا جنگ بين المللی سوسياليسم، از

 -  مرداد- اسد1، سال سوم، 6شماره  از(سوسياليسم تخيلی و سوسياليسم علمی می پردازد  از
به " الفبای کمونيسم"  عنوان عمومی ا مجله خلق يک رشته پاورقی تحت  ي) به بعد1301

مقاالت خود به آموزش  يک سلسه از  همين مجله در) ازشماره يکم به بعد(رساند  چاپ می
تکاملی انديشه های  مجله، نظری به سير اين منظوربه . دازداقتصاد سياسی مارکس می پر

ها  اندازد، نظريات مرکانتيليست انگلس می ازمنه قديمه تا زمان مارکس و اقتصادی از
سپس به  دهد و را نشان می های آن نارسائی ، خطاها وکند  را تشريح می)سوداگران(

   پرداخته مبارزه آن) و بانی اين مکتب کنه(ها  بينش اقتصادی فيزيوکرات بررسی انتقادی از
اين مقدمه، مجله به مطالعه نظريات  پس از. دهد ها را با مرکانتيليست ها توضيح می

  . کند  و بويژه تئوری ارزش را بيان میاقتصادی داويد ريکاردو  و آدام اسميت می پردازد



ها و خطاهای  رفع نارسائی پيشبرد دانش اقتصادی سياسی و سپس مجله نقش مارکس را در
ايده آليسم يا " مقاله با ارزش زير عنوان  و با مجله ستاره سرخ در. شود می پيشينيان متذکر

 ايران، به توضيح مسئله اصلی تاريخ افکار پر غنای فلسفی در ، برای اولين بار"ماترياليسم
 فلسفه پرداخته، مکتب مختلفه ايده اليستی و ماترياليستی را مورد بررسی و تحليل قرار می

ارفلسفی جاودانی چون با آث اين مقاله است که خواننده فارسی زبان برای نخستين بار در.  دهد
ماترياليسم و "ب لنين و کتا" سفه کالسيک آلمانلودويک فويرباخ و پايان فل"اثر انگلس 

که  مقاالتی   از)1308، سال 6-5 ستاره سرخ، شماره (شود  آشنا می" امپيريوکريتيسيسم
پروگرام ارفورت تاليف کارل  "روزنامه حقيقت، مقاالت توان از جنبه نظری داشتند می

  ( ") نپ(  سياست اقتصادی جديد روسيه ) 1300 جدی 10، سال اول، 2 شماره(" کائوتسکی
اول   "1300 جدی14، 4شماره "   ملکاتسرمايه داری و مست  "1300 جدی 9، 1شماره 
 (" احزاب سياسی" روزنامه اقتصاد ايران مقاالت    از)1301 ثور 8  ،68  شماره("  ماه مه
 .  و غيره را نام برد)1301، يک اسد 6شماره
با جمعيت ها و کنگره دوم، حزب کمونيست ايران همکاری نزديک  دوران پيش از در

" انجمن پرورش"رشت، " جمعيت فرهنگ" دمکراتيک نظير های اجتماعی مترقی و سازمان
در اين گونه جمعيت ها و انجمن ها . انزلی و غيره داشت" جمعيت فرهيخت"قزوين، 

  . کوشندگان کمونيست فعاليت موثری داشتند
الصمد کامبخش در کتاب در اين دوره رفيق فقيد عبد"  از روزنامه های منتسب به حزب"

خود، روزنامه نصيحت قزوين، به مديريت ميرزا يحيی واعظ کيوانی را نام می برد، که 
 (." بمناسبت مقاالت پرشورانقالبی خود در کادری وسيع تر از محل انتشار معروفيت داشت"

رشت نيز " جمعيت فرهنگ"محض نمونه از مجله فرهنگ، ارگان . )30همان کتاب، صفحه 
کشف علوم و " اهميت "  ساله جمعيت8اقدامات " می بريم،  که مثال در گزارشی پيرامون نام

را متذکر شده، باال بردن سطح فرهنگ همگانی را برای " پيروی از ترقی و تجديد فکری
رهبرها و پيشوايان را (جريانات عمومی و اجتماعی "پيشرفت اجتماع ضرور می داند، زيرا 

همين . )1304فرهنگ، شماره اول، ."  هبرها جريانات اجتماعی رابوجود می آورند، نه ر
، مدير روزنامه نصيحت قزوين درج يحيی واعظ کيوانیمجله مقاله مفصلی در رثای ميرزا 

 مقتول متجددين و منورين بود و در تهرانکه ناشر ترقی و آزادی، مظهر افکار"می کند 
اش خدمت يک شاعر ملی، مدير مدرسه اين است وضع زندگی و قدر و قيمت و پاد... شد

  .)1304، آبانماه 8 شماره (!!"  ملی و جريده نگارملی 
، در روزنامه خود ملک الشعرا بهارکه است تحت تاثير نيرومند انديشه های انقالبی اکتبر 

نوبهار، در يک رشته مقاالت پيرامون سوسياليسم و کمونيسم صحبت می کند، از سن سيمون، 
 از" روسيه و کمونيسم" زيرعنوان  و سپس مارکس، انگلس و لنين می نويسد،فوريه، اوئن

 مقاالت را به کند،  بخش جداگانه ای از ه بحث میيروس گسترش جنبش کمونيستی در
ماه   آبان2 ،  1922 اکتبر24 نوبهار، (دهد،  اختصاص می" هيبرنامه کمونيسم روس"توضيح 

1301(.  
ها خود  آن. توان هواداری جدی سوسياليسم علمی دانست  نمیالبته اين قبيل روزنامه ها را
گسترده انديشه  حال اين مثال ها حاکی از تاثير اما درهر. نيزچنين ادعائی را نداشته اند

  . دمکراتيک است محافل مختلفه روشنفکری و مارکسيستی در
جمعيت  ازداشت  حزب کمونيست ايران توجه خاصی به جنبش مترقی زنان ايران مبذول می

 1302سال  ، که در"پيک سعادت نسوان "جمعيت اين دوره بايد از های مترقی بانوان در
 که در" بيداری زنان" رشت تاسيس شده بود و جمعيت زنان روشنفکر بوسيله عده ای از

بهمين نام  مدرسه و مجله ای نيز"پيک سعادت نسوان" جمعيت . م بردتهران ايجاد شده بود، نا
باال بردن ميزان آگاهی آنان  زنان و  بود، که خدمت بزرگی به روشن شدن افکارتاسيس کرده



بين المللی زنان   ماه مارس را بعنوان روز8ايران  در اين جمعيت برای نخستين بار. کرد می
  . کرد پذيرفت و برگزار می

م  بنا1298سال  جمعيت متشکله در که بتدريج از نتيجه فعاليت حزب، بانوان فعالی در
. تشکيل دادند" ی زنانبيدار" جمعيتی بنام 1305 سال شده بودند، در دور"  نسوان وطنخواه"

 نمايش در. غيره می پرداخت يک رشته اقدامات فرهنگی، برگزاری نمايش واين جمعيت به 
 هائی از  ماه مارس به تماشا گذاشته بود، سخنران8 ، که اين جمعيت روز"دخترقربانی"

بين المللی زنان صحبت کردند، که با استقبال پرشور  جتماعی اين روزتاريخ و اهميت ا
 که ارتجاع ايران هجوم خود را نسبت به حزب کمونيست 1308درسال . شد حاضرين روبرو

 های مترقی و دمکراتيک توسعه داده بود، فعاليت اين جمعيت نيز سازمان ديگر ايران و
  . ممنوع شد

اسناد  از. خود توجه زيادی به جوانان کشور داشت کار ازغآهمان  حزب کمونيست ايران از
زمان  همان شود که، حزب از  نخستين کنگره موسسان ديده می1298مربوط به دوره تدارک 

الخره سازمان جوانان حزب کمونيست ايران اب. درصدد ايجاد سازمان جوانان بوده است
  . آيد در می" ونيستبين المللی جوانان کم" شود و سپس به عضويت  تشکيل می
 همان دوران ايجادش، عبارت از سازمانی و ايدئولوژيک حزب، از ق مهم کاريکی ازطر
ها  ها و جمعيت های مترقی و دمکراتيک وهمکاری نزديک با آن درون سازمان فعاليت در

  . بود
  انجمنزمان تدارک نخستين کنگره، با بقايای حزب دمکرات ايران، ديگر کوشندگان حزب از

آذربايجان، تهران، قزوين، همدان، کرمانشاه، امپرياليستی بخصوص درها و جمعيت های ضد
ارتباط " ها جمعيت دمکرات"، "کميته انتقام" ، "جمعيت آزاديخواهان" نظير غيره  شيراز و

حال برنامه و  هر اين جمعيت ها، گرچه بسيارمختصر، ولی در. نزديک و همکاری داشتند
لحاظ  ها اغلب جنبه محلی داشت، ولی از گرچه فعاليت اين سازمان. دمرامنامه ای داشتن

حتی دهات  شهرها و سازمانی دارای کنفرانس ها، کميته ها، حوزه ها و محفل های منظم در
  . بودند

ها، که ارتباط دائمی وهمکاری نزديک با حزب کمونيست ايران داشت،  اين سازمان يکی از
اين .  سليمان محسن اسکندری بود-سليمان ميرزا برهبری ) اجتماعيون (حزب سوسياليست 

اغلب نقاط  هائی در   و سازمان)مجله حقوق وغيره(حزب دارای ارگان های مطبوعاتی خود 
متوسط بورژوازی ملی،  اقشار از بيشتر پايگاه طبقاتی اين حزب نسبتا وسيع و. ود بکشور

  . کرات بودو روشنفکران دم و ده، اصناف بازار پيشه وران شهر
  : کتاب خود می نويسد رفيق فقيد عبدالصمد کامبخش در

حزب . مراکز فعاليت شد تشکيل حزب اجتماعيون، اين حزب يکی از پس ازمرزبندی و" 
کارهای سازمانی  در  وکمونيست ايران درون حزب اجتماعيون دارای فراکسيون متشکل بود

برای کنگره دوم حزب اجتماعيون، که . و اتخاذ روش سياسی آن حزب تاثير بسزائی داشت
اعضای حزب کمونيست ايران از شهرهای مختلف  نظر بود تشکيل گردد، عده زيادی از در

اين کنگره  اگر نمايندگی انتخاب شده بودند و به تهران، تبريز، رشت، قزوين، مشهد وغيره
تاب، صفحه  همان ک(." داشت آن نقش کوچکی نمی شد، قطعا حزب کمونيست در تشکيل می

31(.  
برای . کرد بخش ايدئولوژيک نيزکمک به ترويج افکارسوسياليستی می درحزب اجتماعيون 
 صفحات مجله حقوق  از در" سوسياليسم"که تحت عنوان  سلسله مقاالتی نمونه کافی است از

مجله سعی دارد .   به چاپ رسيده است نام برد) به بعد1301 ديماه - اول جدی(شماره يکم، 
، مضمون عمده و مقصود اصلی سوسياليسم را زبانی نسبتا ساده با یاين رشته مقاالت در

  : نويسد مجله می. توضيح دهد
  ؟"اين چه لفظی است وچه معنائی دارد، به چه شخصی سوسياليست می گويند" 



اروپا  به تاريخ پيدايش انديشه های سوسياليستی در پاسخ به اين پرسش، مجله به اختصار در
لحاظ  سپس کوشش می کند که تفاوت اساسی سوسياليسم و کاپيتاليسم را از کند، و ره میاشا

جنبه اخالقی انسانی  را از" انديويدواليسم" تفاوت بنيادی سوسياليسم و مضمون اجتماعی و
 کند که شماره بعد سعی می پی اين بحث، مجله در در. )11 شماره يکم، صفحه (بيان کند 

را توضيح دهد ونشان دهد که سوسياليسم مرحله عالی تری " کمونيسم"و " کلکتيويسم"مفاهيم 
  .)9، صفحه 1301 بهمن - شماره دوم، اول دلو(تکامل جامعه بشری است  در

کمک به تشکل و پيشرفت جنبش  بخش سازمانی حزبی و بدين ترتيب فعاليت حزب، چه در
 لنينيسم، رفته -فکار مارکسيسمترويج ا بخش ايدئولوژی و چه در کارگری واتحاديه ای، و

برای توضيح . به تغييربود ليکن رويدادهای کشور بسرعت رو. حال پيشرفت بود رفته در
کنگره  کشور، شرايط مقدماتی تشکيل کنگره دوم حزب، جريان کار وضع سياسی در مختصر

  : يمکن کتاب رفيق فقيد عبدالصمد کامبخش را خالصه می و تصميمات آن، صفحات مربوط از
کرد،  حکومت ديکتاتوری که پی ريزی می  بالقوه برای خود ورضاخانرونق کارحزب را 

ها  يافت، بر شدت حمله به کمونيست که اندکی خود را مستقر لذا همين. دانست خطری می
 آخرين )دوران صدراعظمی رضاخان (انقراض سلطنت قاجاريه، چند روزقبل از. افزود

 شد و  به تهران احضارواعظ کيوانیمديرش   توقيف وحتروزنامه نصي -روزنامه حزبی
اين تاريخ  از.  جلوی مجلس به قتل رسيد) انقراض سلطنت قاجاريه ( 1304شب نهم آبان 

 فشار ها تحت تعقيب و های حزب آغاز شد و ازآن پس کمونيست حمله گسترده به سازمان
. بحران شده بود دچار اخل نيزد موقع حزب از اين در. دائمی پليس رضا خانی قرار گرفتند

 )فعاليت عملی رهبری به تهران   انتقال مرکز(همان آغاز فعاليت سرتاسری حزب  از
آن دوره در نظر اکثريت  در. داخل حزب مطرح بود موضوع روش نسبت به رضاخان در

رسيد که گويا دست سيد ضياء الدين عامل امپرياليسم انگليس  مردم، رضا خان کسی بنظرمی
ا کوتاه کرده، اقداماتی برای تقويت حکومت مرکزی بعمل آورده، راه را برای فعاليت ر

ولی عمليات بعدی رضا خان . حتی حزب کمونيست مسدود نساخته بود نيروهای مترقی و
شعارجمهوری  دوروئی از او که با حيله و. روی ماهيت حکومت او پرده برداشت کامال از

 استفاده کرده بود، با تشکيل مجلس )هواداری زيادی داشت آن زمان بين توده های مردم (
 پی نيروهای ارتجاعی قوت می حمالت پی در. موسسان خود را شاهنشاه ايران اعالم کرد

درون حزب  در اختالف نظر. راهی برای فعاليت نيروهای مترقی باقی نمی گذارد گرفت و
خط مشی  واحد در وجود نداشتن نظر. پيرامون ارزيابی حکومت رضا خان شدت يافت

 در. آغازگرديد بدنبال آن آشفتگی سازمانی نيز. عمومی حزب موجب آشفتگی فکری شد
 نفری، که برای اداره امور سازمانی 3هيئت موقتی . رهبری حزب دو گانگی بوجود آمد

 دو درون حزب رسميت شناخته نشد و در طرف عده ای از رهبران سابق به بوجود آمد، از
چه زودترکنگره حزب  کرد که هر اين وضع ايجاب می. گانگی رهبری حکمفرما گشت

  . تشکيل شود
 ، مرحله دوم اين دوران از1306سال  در  کنگره اروميه بنام ،با تشکيل کنگره دوم حزب

مهمترين مسئله همانا موضوع ارزيابی حکومت رضا . فعاليت حزب کمونيست ايران آغازشد
 که درک مسئله را برای برخی دشوارمی چيزی. ويه سياسی حزب بودچگونگی ر شاه و

 سياست بود که درعدم اطالع ازتغييراتی  ساخت، عدم احاطه به جريانات عمومی جهانی و
 بوجود آمده و دولت انگليس موفق شده بود خطوط اصلی آن را مدتی انگليسامپرياليسم 

  . مستور نگهدارد
 غيرمستعمره جلوگيری از اغلب کشورهای مستعمره و وايران  سياست سنتی انگليس در

طريق مسلح   تضعيف اين حکومت و تهديد آن ازحکومت مرکزی،دست  نيرو در تمرکز
حکومت  مواقع الزم بود، تا بدينوسيله هميشه اختيار ها در شوراندن آن ساختن اياالت و
و حکومت جوان  های قطعی انقالب اکتبر پيروزی. دست خود نگاهدارد مرکزی را در



اميد امپرياليسم به پيروزی ضد انقالبيون . شوروی، منظره بين المللی را دگرگون ساخت
لشکرکشی چهارده دولت امپرياليستی عليه جمهوری جوان . داخلی روسيه برآورده نشد

نقشه . مدت الزم آمد نقشه دراز برای مبارزه عليه سوسياليسم پيروز. شوروی شکست خورد
برای . سياسی دولت شوروی و محاصره آن در نوبت اول قرارگرفت ادی وتضعيف اقتص

 های نسبتا نيرومند و اين زنجيره محاصره وجود نداشته باشد، حکومت اينکه حلقه سستی در
. اين حلقه های محاصره بود ايران يکی از. اطراف اتحاد شوروی الزم بود در متمرکز

اخراج سيد ضياءالدين تا به  تای سوم حوت وکود رويدادهای سياسی آن روزی ايران، از
 زاويه اين وضع نوين و مورد بررسی قرار می تخت نشستن رضا خان، می بايستی از

جمله عده ای از  آن از نيروهای مترقی، و حال آنکه مبنای تحليل بسياری از گرفت، و
  . رهبران حزب، همان سياست سنتی سابق انگليس بود

  
  : شود  میقطنامه کنگره گفته در
عقيده داشتند رضا خان  خارجه دچاراشتباهات شده و چه در ايران و رفقا چه در عده ای از"

عرض چند سال  ولی حقايق مسلمه ای که در. برعليه امپرياليسم انگليس مبارزه کرده است
  " .جمع شده بود، علنا مخالف اين تصورات بود

 دچار ی و طبقاتی حکومت رضا خان نيزتحليل پايگاه اجتماع رهبری حزب در اين عده از
موضع طبقاتی شخص رضا خان و حکومت او پيدا شده  ها تغييراتی را که در آن. خطا بودند

 با تزهای خود به کنگره آمده بودند، که خالصه ) جناح راست (ها  آن. بود، درک نمی کردند
  : آن اينست

 معنايش سقوط )لطنت پهلوی است و اعالم س برانداختن قاجار  منظور(کودتای رضا خان "
تاريخ  مبدا جديدی در"اين کودتا ".  وازی استاستقرار حکومت بورژ حکومت فئودالی و

  ".ايران است معاصر
واقع متکی به طبقه بزرگ مالکان و قشر بورژوازی  که حکومت رضا شاه در صورتی در

اين مورد گفته   کنگره دوم درتزهای سياسی در نيز رو اين از. کمپرادور دالل امپرياليسم بود
  : شود می

کرد، حقيقتا کوشش نمود که به  که برای تصرف حکومت مبارزه می رضا خان هنگامی"
 جمهوری طلب و تشکيالت طبقه پرولتاريا نيز حتی با عناصر بورژوازی ملی اتکاء نموده و
رای تصرف دائره مبارزه ب اما عمليات او هيچوقت از. نمود مغازله وعشوه فروشی می

موقع کودتای رضا  اين حقيقت که در... قالب رژيم فئودالی و مالکی خارج نشد حکومت در
حاال  او تقويت کرد و  طبقه فوقانی بورژوازی از)ک.ع.سلطنت رسيدن است منظور به (خان 

 کند، بورژوازی بودن سلطنت رضا خان را ثابت نکرده، بلکه ظاهر هم تا حدی تقويت می
 ضا خان با کمال مهارت توانست اساس رژيم مالکی فئودالی را با کمک وکند که ر می

  ". مساعدت طبقه فوقانی بورژوازی محکم نمايد
درون حزب وجود داشت،  تزهای کنگره کوشش شده است به گرايش ديگری هم که در در

عده ای معتقد بودند، کاری که رضا خان کرد، صرفا يک کودتای درباری . پاسخ داده شود
کند و  رد می را نيز تزهای کنگره اين نظر.  طبقاتی نداشت-بود وهيچگونه محتوی اجتماعی

  : شود می متذکر
  ". کودتای رضاخان را مانند يک کودتای درباری تصورنمائيم اشتباه محض است اگر"

وجود  يکی اينکه با: گرفت نتيجه نادرست می تحليل خود دو جناح راست رهبری حزب از
بمرحله بعدی " ترقی صلح آميز"ح آن زمان اصطالشاه تحول مسالمت آميز به حکومت رضا 

توان به حکومت رضا  مبارزه عليه امپرياليسم تا درجه زيادی می ممکن است و دوم اينکه در
 : کند جمع بندی می بشرح زير تزهای کنگره اين بحث را نيز. شاه تکيه کرد

 



آن است  عبارت از شود  رضا خان گرفته میمسئله کودتای تجربه واضحی که از درس و" 
واهی را  تصور آن برقرار گرديده، هر مخصوصا رژيم سياسی که بعد از که اين کودتا و

 ".ايران برطرف نموده است مبارزه طبقاتی در راجع به امکان يک ترقی صلح آميز
  : درباره نتيجه دوم و
ولی تا سال .  به انگليس بودمتکی" که رضا خان برعرصه سياست قدم گذاشت روزی از"

 توده خفه نمودن شورش های بعد از. اين حقيقت پی نبرده بودندبه  خيلی ها )1304( 1925
بنابراين . ، اتحاد محکمی ميان رضا خان وانگليس بسته شدبعد ازتاجگذاری زحمتکشان، و

 رت ازتاج سلطنت رضا شاه پهلوی، که عبا رديف مدافعين تخت و گاه بگوئيم که در هر
 يعنی بورژوازی دالل (بورژوازی کمپرادور روحانيون و يک قسمت از اشراف و اعيان و

اين مسئله منافی با ...   امپرياليسم انگليس هم جا گرفته است، اغراق نگفته ايم)تجارت خارجی
ملت  تحت فشار رضا شاه برخالف سياست استعماری انگلستان در آن نيست که گاهی نيز

   ".) قرارداد با روسيه شوروی (ائی بردارد ه مجبورا قدم
زمان حزب را بخود مشغول ساخته بود، موضوع رشد  های علمی که آن بحث يکی از

تزهای کنگره به اين . اين مرحله بود جامعه از چگونگی گذار ايران و سرمايه داری در
  :دهد مطلب بشرح زيرپاسخ می

دوره  باشد، زيرا ايران هنوز وزموجود نمیايران شرايط عمومی ترقی سرمايه داری هن در"
برعکس بواسطه کسر دائمی صادرات نسبت به واردات  تجمع اوليه سرمايه را طی نکرده و

ايران با  اين جهت ترقی سرمايه داری دربه ...   قابل توجهی ذخيره نشده استسرمايه هنوز
 انگليس )ستعمرات  م(بودن رژيم حاضر فقط از طريق ضميمه شدن به سيستم کلنی های 

  ...باشد ممکن می
 نظرگرفته شود که مهمترين موسسات درشت اقتصادی مملکت از قبيل بانک و هرگاه در

ها تمرکزيافته است، معلوم خواهد شد که هرگونه  دست انگليس غيره در تلگراف، نفت و
. تمعنی اس ترقی صنايع در ايران بی اساس وبی حرفی راجع به توسعه سرمايه داری و

مبدل به  مقابل دول امپرياليستی حقيقتا دارای استقالل کامل بوده و هرگاه ايران بخواهد در
 که )است  قادر ين کار او برا  و(او الزم است  يک مستعمره سرمايه داری انگليس نشود، بر

  ". طريق سرمايه داری صرفنظر کند از
. اشتباه نيست اده است، خالی ازروزد بايد گفت، پاسخی هم که کنگره بموضوع مورد بحث آن

اين اشتباه بصورت کم ارزش دادن به تجمع اوليه سرمايه، عدم توجه کافی به نقش رقابت بی 
باالخره در نظر نگرفتن تناسب نيروها در عرصه بين المللی  امان سرمايه های امپرياليستی و

 بحث کنگره، مسئله مسائل مهم مورد از يکی ديگر. سيرانقالب سوسياليستی در جهانست و
در . کنند های گوناگون زندگی می خلق آن اقوام و ايران کشوريست که در. ملی در ايران بود

 وضع اجتماعی، اقتصادی ايران و" تزهای بنام حيدرخان درباره (مرامنامه سابق حزب 
 که شصت سال از امروز.  باين مسئله مهم توجه الزم نشده بود)"تاکتيک حزب کمونيست

انديشمندان و نيروهای  خيلی از يس حزب کمونيست ايران می گذرد، هنوز برای تاس
تزهای  کنگره حزب خواه در. اين مسئله بقدر کافی روشن نيست سياسی کشور اجتماعی و

. اين زمينه اتخاذ کرد برنامه حزب، که تصويب کرد، خط مشی روشنی در خواه در خود و
  :تزهای کنگره گفته شده است در
شعارهای عمومی تمام احزاب کمونيستی دنيا را راجع   کمونيست ايران بايد مطالبات وحزب"

  ".استقالل کامل خود را جزء برنامه خود قراردهد ملت بر به مسئله ملی، يعنی حق هر
های ساکن ايران برای اولين بار بصراحت ذکر  برنامه حزب حق تعيين مقدرات خلق در و

فعاليت سازمانی و ايدئولوژيک خود،  آن پس همواره در ازحزب کمونيست ايران . گرديد
های  اتحاد داوطلبانه خلق اعمال سياست تبعيض و ستم ملی، طرفداری قطعی از مخالفت با

 در. تماميت ارضی ايران را بيان داشته است چارچوب حفظ استقالل و در ساکن کشور



ما  اگر: گويد  آنجا که می(لنين نقل سخنان  توضيح برنامه حزب درباره مسئله ملی، پس از
نابرابر حقوق، بدون استثناء طلب می کنيم، اين  آزادی جدا شدن برای همه ملت های مظلوم و

آنستکه ما  ها هستيم، بلکه فقط بخاطر جدا شدن آن بهيچوجه بدان جهت نيست که ما هوادار
 مجله ستاره سرخ )بزورها هستيم، نه پيوند  داوطلبانه آن طرفدار نزديکی و پيوند آزاد و

  : کند اضافه می
ستاره سرخ، (". آری، ما مخالف مرکزيت غيردمکراتيک، مخالف مرکزيت به زورهستيم"

  .)44، صفحه 1308 تير–، خرداد 4-3شماره 
و " پروگرام عمليات حزب کمونيست ايران"تحت عنوان  کنگره دوم برنامه حزب را نيز

مسئله ارضی، محو کامل  مقدمه اين برنامه، در  در.همچنين نظامنامه حزب را تصويب کرد
مرحله اول الغای اصول بزرگ مالکی و تقسيم   و در) فئوداليسم( رعيتی -بقايای رژيم ارباب

نظرگرفته شده  مالکان بزرگ بين روستائيان در  وقف و) خالصه (بالعوض زمينهای دولتی 
  :در برنامه ويژه تصريح شده است. است

موقوفات بالعوض به دهاقين، ضبط  کليه امالک دولتی و مالکين بزرگ وواگذارنمودن "
  ". ها ميان دهاقين تقسيم آن اشراف و خوانين و امالک شاه و

مقدمه، بخش سياسی، بخش اقتصادی، سياست  برنامه مصوبه کنگره دوم، که مشتعل بر
کارگری، بخش ارضی حزب، بخش مربوط به قوانين راجع به کار، کارفرما و اتحادی های 

مجله  های تعاونی است، در اجتماعی، سياست مالی حزب و بخش مربوط به تشکيل شرکت
ها  نارسائی ستاره سرخ، ارگان حزب بچاپ رسيده است نه تزها و نه برنامه حزب عاری از

سند بر  دو حال، هر با اين. اشتباه همه گيرآن زمان، يعنی چپ روی نيست و بويژه دور از
اسناد مهم جنبش رهائی بخش ملی ضد  از تحليل مارکسيستی تنظيم شده ومبنای کلی 

  .امپرياليستی مردم ايران است
 و عده جليل زاده. های سازمانی بعمل آورد مبارزه درون حزبی نتيجه گيری کنگره دوم از

داخل حزب  کردند و موجب دو گانگی در انحرافات خود پافشاری می را، که در ای ديگر
  : کنگره کميته مرکزی نوينی انتخاب شد. صفوف حزب اخراج کرد بودند، از

 و ديگران وارد کميته يک بين، پيشه وری، سيفین حسين شرقی، ،آخوند زاده، سلطانزاده
  .مرکزی گرديدند
نتيجه،  در. حزب بود کنگره دوم ايجاد وحدت ايدئولوژيک و سازمانی در نتيجه عمده کار

ها و جلسات عمومی، که با  کنفرانس در. گسترش يافتسازمانی و تبليغاتی حزب  کار
گرديد، کميته های ايالتی و واليتی نوين انتخاب  می نمايندگان کميته مرگزی برگزار حضور
سازمانی با وجود شرايط  کار. به نواحی فاقد سازمان حزبی نمايندگانی اعزام گرديد. شدند
شد که  نخستين شماره خود متذکر رمجله ستاره سرخ د. و تعقيب پليس رونق گرفت ترور

های حزبی،  سازمان نظرگرفتن آرزوی خيلی از در باکميته مرکزی حزب کمونيست ايران، 
 سازد، تا اعضای حزب بتوانند از منتشر تصميم گرفت که ارگان علمی حزب را چاپ و

  )1308 ، سال اول، 2-1 شماره (.   لنينيسم آشنا شوند-نزديک با نظريه و عمل مارکسيسم
  لنينيسم در-جنبه های چشمگيرمجله ستاره سرخ ترويج انديشه های نظری مارکسيسم يکی از

ازاين نوع مقاالت بويژه . ارتباط نزديک با رويدادهای زندگی روزانه مردم ايران و جهان بود
  وظايف ،)4 -3 ( شماره"  مطبوعات مزدوردرباری" مقاله انتقادی پيرامون وضع  از بايد

دهقان و ايجاد حکومت  و راه اتحاد کارگر مبارزه در  حزب کمونيست ايران دراساسی
، وظائف حزب درباره تجديد سازمان اتحاديه های کارگری و ) 8 -7 شماره (کارگری 

 )همانجا (ارتش    کار در) همانجا (روستا   وظائف حزب در) همانجا(موسسات پرولتری 
اولين وظيفه اساسی "ه مقاله مربوط به بويژ  و)ا  همانج(نشر مطبوعات کارگری  ايجاد و
مقاالت  از. برد را بايد نام ) همانجا (" تبديل آن به حزب توده ای پرولتری"، يعنی "حزب

 بويژه )اجرای تصميمات کنگره دوم شروع با انتشار کرده بود  که در (نيز روزنامه پيکار



" ملی"جريده  خطرروس و"انتقادی  مقاله )1309 بهمن 24 (ضميمه شماره يکم  بايد از
 انقالب ملی عبارت از ") 7  شماره (" ايران وجنبش کارگری انگليس" ، )2شماره ("  ايران

  )10-9-8 شماره های  ("چه می خواهيم ما " ) 8 شماره (" چرا ما طرفدار آن هستيم چيست و
 رژيم رضا نايت مدهشج   خبر)1310 تير23، مورخه 9 شماره ( روزنامه پيکار. برد را نام

  )1310 مهر22 مورخه 15 شماره (را منتشرکرده، سپس " خفه کردن مدرس"خان، يعنی 
  )تبرئه حکومت رضا شاه بود  که درصدد تکذيب خبر و( نامی سيد حسن موسویجواب  در

  .کند پيش افشا می دارد و ماهيت رژيم خونخوار را بيش از روی جنايات رژيم برمی پرده از
  
  


