
  
  

  زاده صمد رحمان

 

  :  هائی درباره  يادداشت

   ايراناحزاب سياسی در

  
  

  ۱۳۸۳ بهمن ۲ جمعه - ۸۱۹ شماره -سال شانزدهم 
  
 

 درباره اين يادداشت ها
 كه نياز به یيادداشت هائ.  ايران استی درباره سابقه احزاب سياسیئ خوانيد يادداشت هایآنچه از اين شماره م

 به منابع و اسناد و مدارك ی انتظار قرار داشت تا امكان دسترسیتكميل دارد و به همين دليل مدت ها در بايگان
ز  بيشتر است و هر روی تر شدن و جستجوگری در اين موقع كه جامعه ما در جهت سياسیول. مكمل حاصل شود

 گردد، گمان دارم كه چاپ ی بيش از پيش مشهود می درباره تشكل ها و احزاب سياسی گذرد اهميت آگاهیكه م
 كنجكاوان و جستجوگران ی و تاريخی سياسی اجتماعی های اين يادداشت ها در افزايش اطالعات و آگاهیتدريج

 :   مفيد افتد

 رحمان زاده

  
 

 احزاب و مفهوم آن
 

 و ی پارلمانی های است از دموكراسیمفهوم.  استی آن، يك مفهوم غربیم و كيفيت امروز در مفهویحزب سياس
 در اروپا كه از قرن هيجدهم شروع ی اجتماعی از يك رشته جنبش های مردم و ناشی بر رأی مبتنینظام انتخابات



 و ی فردی هایوا و آزاد مانند فلسفه اصالت فرد و اصل تفكيك قیشده و تا عصر ما ادامه يافته است و از منشائ
 مانند مونتسكيو يا ژان ژاك روسو بيان گرديده است و در روح القوانين ی كه در آثار پيشگامانیبه گونه ا. یاجتماع

 مانند الك و هابس بيان گرديده و يك ی تعريف شده و يا در فلسفه متفكرانی دومی اجتماعی و در قراردادهایاول
 مانند انقالب فرانسه يا انقالب یتحوالت.  را سبب و انگيزه شده استی اجتماعی و جنبش هایرشته تحوالت سياس

 همچون نهضت چارتيسم در انگلستان و يا نهضت تهيه ی و صنفی كارگری اروپا، يا جنبش ها۱۸۴۸ سال یها
را  ی عمومیميليون امضاء و انتشار منشور ملت در همين كشور كه غير مستقيم حق رأ۴طومار با نزديك به 

 . كه امروز متداول است ميسر گشته استی به صورتی آن انتخابات عمومیتسجيل گردانيده و در پ
 ی عقيده و اجتماعات و مطبوعات و تساوی بيان و آزادیدر رهگذر اين جنبش ها و تحوالت است كه اصل آزاد

 انتخاب و یروند اصل آزاد نشانيده شده است و اين ی زبان و مذهب و فرهنگ انسان ها به كرسی و آزادینژاد
 ی برای و بينائی انتخاب شونده را ايجاب كرده و حزب را به صورت جايگاه و آموزشگاه شناسائی، اصل شناسائیرأ

 بدون ی و هيچ شناسائی بدون شناسائی هيچ انتخابیچرا كه در يك نظام انتخابات. گزينش درآورده است
 است كه هم گزينش شخصيت ها يا برگزيده یر واقع حزب كانوند.  شودی بنام حزب امكان پذير نمیآموزشگاه

 انتخاب كنندگان، سهل و ممكن ی را با رأی اداره اجتماع و طريقه قانونگذاریشدگان و هم آراء و عقايد و شيوه ها
  شدهی و مردمساالری پارلمانی بنام دموكراسی به وجود آورنده نظامیگردانيده است و مجموعه اين روند طوالن

 .است
 در دو قرن اخير، ی و يا تقدم اصل مساوات و عدالت اجتماعی و اجتماعی فردی هایاين نظام برحسب اولويت آزاد

 كه تقدم را بر ی و شاخه ديگری كه اولويت را بر اصل آزادیشاخه ا.  تقسيم شده استیحداقل به دو شاخه اصل
 . قرار داده استی و عدالت اجتماعیاصل برابر

 مكتب ليبراليسم شده و شاخه دوم به ی و به طور كلی و پارلمانی سياسیبه وجود آورنده دموكراسشاخه نخست 
 . منجر گرديده استی يا سوسيال دموكراسی اجتماعی بنام دموكراسی از دموكراسینوع ديگر
 ی دموكراس محافظه كار شده وی، مكتب و آرمان احزاب ليبرال و آزاديخواه و دموكرات حتی ليبراليستیدموكراس
 كمونيست ی، به پيدايش احزاب سوسياليست يا احزاب سوسيال دموكرات و حتی يا سوسيال دموكراسیاجتماع

 .منجر شده است
 و ی ديگر انقالبی و مسالمت جو و از سویاحزاب سوسيال دمكرات نيز به نوبه خود به دو شاخه از يك سو پارلمان

 كه شرح آن گذشت فقط شامل شاخه نخست از احزاب ی به مفهومی پارلمانیدموكراس. كمونيست تقسيم شده اند
 . گرددیسوسيال دموكرات و انواع احزاب ليبرال دموكرات م

اين احزاب .  و ساير كشورها تجربه شدندی كه در قرن اخير در شورویشاخه ديگر احزاب كمونيست اند به صورت
 ۱۹۱۷ نام كمونيست را كه انقالب اكتبر یند ول شوی اروپا منشعب می سوسيال دموكراسی از جريان كلیهمگ

 به تصميم لنين بر ۱۹۱۷روسيه تعميم داد، جناح بلشويك با اكثريت از حزب سوسيال دموكرات روسيه در سال 
 : چنانكه لنين در همان سال كه پس از بازگشت به روسيه بود گفت. خود نهاد

 سوسيال یز نام سوسيال دموكرات چشم بپوشند و به جاا.  خود را تغيير دهندیبلشويك ها بايد زير پوش ها«
 » .ی سازمان كمونيستی به وجود آورند، يعنی پوسيده، سازمان جديدیدموكراس

 مبدل ی به كمونيست، حزب كمونيست را از صورت دموكراتيك به وسيله ديكتاتوریتغيير نام سوسيال دموكراس
 كرد و از یجبار را، هم در حزب و هم در جامعه جانشين اصل آزاد پرولتاريا نام گرفت كه عامل ایكرد و ديكتاتور

 به ی دولتی يك سرمايه داریيعن.  كردن آن انجاميدی كردن اقتصاد به واقعيت دولتی اشتراكی روياینظر اقتصاد
  كه اختالف سوسياليسم با سرمايهیدر حال.  بر آن راه داشته باشدی سرمايه داری آنكه محرك هایوجود آمد ب



 ی خصوصیافزون بر آن، سرمايه دار.  نبودی خصوصی كمتر از تفاوت سوسياليسم با سرمايه داری دولتیدار
. در اين نظام تمركز همه چيزدر دست دولت است.  آن مزايا را هم نداردی دولتی دارد كه سرمايه داریمزايائ

 درآورد كه در توصيف آن، یآزاد به صورت همه چيز، حزب و انتخابات را نيز از حالت دموكراتيك و یمالكيت دولت
 :  از نخست وزيران پيشين انگلستان گفته استی يكیكلمنت اتل

 است كه در آن فقط يك ی كمونيست، مانند يك مسابقه اسب دوانیانتخابات در نظام غير دموكراتيك تك حزب
 .اسب شركت كرده باشد

اليسم، فرمول اقتصاد آزاد و كم كردن ميزان دخالت دولت  فرمول سوسيیدر مورد احزاب ليبرال و دموكرات، به جا
 گاه به عنوان ی باعث پيدايش اقتصاد بازار آزاد شد ولیاين امر اگر چه از نظر اقتصاد. به حداقل حاكم گشت

 . مانند احزاب فاشيست را به وجود آوردیواكنش، احزاب محدود كننده آزاد
 اروپا از روسيه و ی شده سوسيال دموكراسیه ايران رسيد نمونه انقالبدر هر حال، از همه اين تجربه ها، آنچه ب

نمونه دموكراتيك آن به صورت مشروطيت، به طور مستقيم از خود اروپا بود و چون پيشگامان نخستين 
 ليبرال ی و دموكراسی بين سوسيال دموكراسی در ايران چندان متوجه اين اختالف و تضاد ماهيتیدموكراس
آنچنانكه در .  ابهام زا به وجود آوردی آميختگین امر در همان بدو پيدايش احزاب جديد در ايران نوعنبودند، اي

 ايران بيشتر ی شمالی ديده شد، شعب اين حزب در شهرهای سياسیشعب حزب دموكرات، از نخستين تشكل ها
 ليبرال ی دموكراسیمونه دوم يعن از نی در تهران و شهرستان ها بيشتر اقتباسی شباهت يافت ولیبه نمونه انقالب

 كه از آن ياد شد در شيوه ها و مرامنامه دو حزب بزرگ دوران مشروطيت، دموكرات و یاما ابهام.  بودندیاروپائ
 ی اين انقالبی شد ولی می تلقیاز جمله حزب دموكرات غالباً يك حزب انقالب. عاميون اجتماعيون انعكاس داشت

 به يك ی آن حزب مانند تشكيل دادن كميته ترور بود و ربطیبه لحاظ روش ها تندرو بودن و یبودن به معن
 . آن استی يا موازی فردی های مقدم بر آزادیمرامنامه سوسيال دموكرات نداشت كه در آنها عدالت اجتماع

 

 » قانون خواهی«نخستين صداهای 
 

 است كه در ی از تحولیين مفهوم خود ناشا.  گذردی می ايرانيان با مفهوم حزب سياسیبيش از صد سال از آشنائ
 مستقيم مردم ی منتخب از راه رأی دهد و در آنجا به پيدايش مجالس قانونگذاری می اروپا روی حكومتینظام ها
 . آوردی گوناگون پديد می را در اشكال و ماهيت های پارلمانی شود و دموكراسیمنجر م

 . استقرار آن فراهم آمده باشدیايط الزم برا راه دارد كه شریالبته قانون فقط بر جامعه ا
 و یو از نظر فرهنگ) یعين (ی قرار داشت و تا چه حد از ديدگاه واقعی جامعه ايران در آن دوره در چه شرايطیول

 اروپا بود كه از جنبه ی و فرهنگی كه محصول شرايط تاريخینظام.  بودی آماده پذيرفتن چنان نظامیزمينه فكر
 . جلوتر و پيشتازتر بودی جديد مراحل چندی يا تكنولوژی فن-ی و علمیصنعت

 اختيارات مطلقه است و مفهوم قانون ی است، پادشاه دارایدر اين دوره كه زمان ناصرالدينشاه قاجار و دوره ناصر
 بنام ی مجله اینقل چند عبارت از نوشته ها.  قوانين شرع در اذهان جامعه ايران جا نيفتاده استیمدون سوا

 يافت، شايد بيانگر اوضاع و احوال ی حدود صد سال پيش در لندن انتشار میكه مقارن اين دوره يعن» قانون«
 . مردم آن روزگار باشدی و فرهنگی و ذهنیفكر

 : ناشر آن بود چنين آمده است» ی اصفهانیميرزاملكم جلفائ«در نخستين شماره اين مجله كه ميرزا ملكم خان يا 
  كنيم بدون قانون، یحاكم تعيين م. مالك هيچ چيز نيست زيرا كه قانون نيستهيچكس در ايران «

  كنيم بدون قانون، یسرتيپ معزول م
  فروشيم بدون قانون، یحقوق دولت را م



  كنيم بدون قانون، یبندگان خدا را حبس م
  بخشيم بدون قانون، یخزانه م

  كنيم بدون قانون، یشكم پاره م
 

*** 
 

  داند كه حقوق چيست، ی در ميان تراكمه هر كس میيس، در تفليس، در مصر، در اسالمبول، حتدر هند، در پار
 . نيست كه بداند تقصير چيست و خدمت كدامیدر ايران احد

 فالن مجتهد را به چه قانون اخراج كردند، 
 » .مواجب فالن سرتيپ را به چه قانون قطع نمودند

 :  دهدین ادامه م خود را چنيیملكم خان اين مقاله اساس
 دهد كه عادل تر و رئوف یكل ايران شهادت م. واضح است كه حرف ما در اينجا بر عدالت شخص پادشاه نيست«

 منتظم در ی نداشته ايم، اما عدالت شخص پادشاه بدون قوانين حسنه و بدون ديوانخانه هایتر از امروز پادشاه
 » .اهد رسيد مظالم به فرياد كدام بيچاره خویميان اين دريا

 بلند كرده ی قانون خواهی كه سال ها از آنها منتفع بوده صدایالبته نويسنده اين عبارات پس از عزل از مقامات
پيش از او هم چه .  به موضوع بحث ما نداردی نيز قرار داشته كه ربطی بسياریهر چند در مظان اتهام ها. است

 مورد نظر ما همان شرايط است كه یر قانون سخن گفته اند ول كه از ضرورت استقرایبسيار نويسندگان و جرايد
 زيسته است كه در آن شرايط قانون و حكومت قانون در حد يك ی میجامعه ايران در آن روزگار در چنان شرايط

 .سئوال بوده و نه يك اصل پذيرفته شده از طرف اكثريت مردم
 آيند، هر چند اين تشكل ها هنوز یوطيت پيش م مقارن نهضت مشری سياسیبه اين ترتيب نخستين تشكل ها

رسوخ فكر .  آورند نبوده اندی و دولت ها را به وجود می كه در غرب، مجالس قانونگذارینمونه كامل احزاب
 شود و به ی طبعاً مانند هميشه در اذهان نسل تحصيلكرده و جوان ديده می و نظام پارلمانی اجتماعیدموكراس

مخبرالسلطنه هدايت .  گيردی به خود می انقالبی تند و حتی رنگی و شور و حال جوانی سن و روشن بينیاقتضا
 از زمامداران دوران مشروطيت در كتاب خاطرات و تألمات در وصف حال اين گروه جوان، بيشتر به طنز و یيك

 :  گويدیطعنه چنين م
گرم ) و... ( كنندیربسپير و دانتون را باز خواهند رل ی از انقالب فرانسه در بغل دارند و میهر كدام رساله ا«

 » .كلمات آتشين اند
افكار و شور و حال اين جوانان «:  نويسدی می اجتماعیفريدون آدميت تاريخ نگار در كتاب با ارزش فكر دموكراس

 جامعه مانند ی را برای از روحانيت به مشروطيت نيز دموكراسی در گرايش بخشیو روشنفكران آزاديخواه حت
 در حكم ی و يا سوسيال دموكراسی و حزبی پارلمانی او دموكراسیبرا.  بيندیيناميت، مخرب و ناصواب مد

هر چند نيهيليسم نه مترادف !  و هر دو آنها به مثابه الحاد استینيهيليسم و نيهيليسم در حكم سوسيال دموكراس
 دهد كه در اين دوره از تاريخ ی نشان میلق همين تیول.  است و نه آن كه مفهوم الحاد را داردیسوسيال دموكراس

 است زمامداران ی خيره كننده در عرصه دانش و فرهنگ و فنون و تكنولوژی هایايران كه دوره تغييرات و دگرگون
 نو نداشته اند و ی و حزبی سياسی آگاهانه از ماهيت نظام های جديد و برداشتی از انديشه هایمعاصر اطالع درست

 ی است كه حيدر عمواوغلی در تأييد اين واقعيت، تجربه اینمونه ا.  معلوم استیكليف مردم عادبه اين ترتيب ت
 يك نفر یدر مشهد حت.  كندی ايران كسب میمعروف هنگام تشكيل فرقه يا حزب عاميون اجتماعيون در شهرها

 ی نمیود او نيز به جائ يابد كه مفهوم حزب و علت و ضرورت تشكيل آن را درك كند و توضيح و تبليغ خیرا نم



 دهد زمينه را ی از جامعه را تحت تأثير قرار میبا اين همه جنبش مشروطيت و انديشه آن كه بخش بزرگ. رسد
  . سازدی آماده می ولو ناقص و محدود تا اندازه ای سياسی تشكيل احزاب يا تشكل هایبرا
  
  

  
   ۱۳۸۳ بهمن ۹ جمعه - ۸۲۰ شماره -سال شانزدهم 

  
  

  از زمان مشروطه تا دوران رضاشاه ی سياسیهاتشكل  *

 حزب همت در بادكوبه *

  منطقه ماوراء قفقازی سياسیتحول آزاديخواهانه در فعاليت ها *

 شش هزار نفر عضو در حزب اجتماعيون عاميون *

 یحزب دموكرات، نمونه نظام درست حزب *

  درباره لنينی شاعرانه ايرانی هایخوشبين *

 

  در ايرانی سياسینخستين تشكل ها
 

 : مقدمه

 
 كه یيادداشت هائ.  در ايران استی درباره تاريخچه احزاب سياسی خوانيد يادداشت هائیآنچه در اين نوشته ها م

 به منابع و مدارك ی انتظار قرار داشت تا امكان دسترسینياز به تكميل دارد و به همين دليل مدت ها در بايگان
 است و هر روز ی بيشتری تر شدن و جستجوگریموقع كه جامعه ما در جهت سياس در اين یول. مكمل حاصل شود

 رود كه ی گردد، گمان می بيش از پيش مشهود می درباره تشكل ها و احزاب سياسی گذرد اهميت آگاهیكه م
 ی، سياسی اجتماعی های نيز در افزايش اطالعات و آگاهی اين يادداشت ها، به همين صورت مقدماتیچاپ تدريج

 . كنجكاوان و جستجوگران تاريخ مفيد خواهد افتادیو تاريخ
 نام ی آيند كه همگی سلطنت مظفرالدينشاه پديد می، در آخرين سال های و حزبی سياسینخستين تشكل ها
 ۱۹۰۳ يا ی قمر۱۳۲۲ در سال ی دو سال پيش از اعالم مشروطيت يعنیيك انجمن مل.  داشته اندیمجمع وانجمن مل

 مانند ملك المتكلمين، سيد جمال واعظ ی آشنائی آيد و نام هایيابان گمرك تهران به وجود م در خیميالد
 ی جمال زاده نويسنده سرشناس در ايجاد اين انجمن ها يا نخستين تشكل های پدر سيدمحمد علیاصفهان
 . شوندی پيشگام میسياس

 در ی حزبیه رفت، تشكل ها و فعاليت ها چنانكه پيشتر نيز اشاری حزبیدر تشكيل اين انجمن ها يا تشكل ها
 از ی ارتش تزاری روسيه كه به دنبال شكست نظام۱۹۰۵انقالب معروف .  تأثير مستقيم دارندیروسيه تأثير حت

اين انقالب در ضمن به .  دهدی می و سراسری و كلی اجتماعی جنبه ای حزبی دهد به اين فعاليت های میژاپن رو
 جديد نمايندگان مسلمان ی در دومایدولت تزار.  شودی دوم منجر می تشكيل دوما اول روسيه ویانحالل دوما

اين جريان روند فعاليت .  كاهدی گذارد و از شمار نمايندگان مسلمان منطقه قفقاز نيز می را كنار می مركزیآسيا



مسلمان نشين قفقاز را  ی گرجستان و ارمنستان به اضافه نواحی را در منطقه ماوراء قفقاز يعنی و حزبی سياسیها
 را در كنار هم و دوشادوش هم قرار ی و گرجی دهد و در برابر استبداد، مسلمان و روس و ارمنی میشتاب بيشتر

 از حزب ی رويد كه شاخه ای بنام حزب سوسيال دموكرات قفقاز می دهد تا آن كه از مجموعه آنها حزبیم
 . استیسوسيال دموكرات سراسر

 شود كه دكتر نريمان نريمانوف رهبر آن و محمد امين ی بنام همت در بادكوبه تشكيل میحزبمقارن اين جريان، 
 ويژه در جنبش تشكل ی او جايگاهیرسول زاده و انديشه ها.  آنندیرسول زاده انديشه گر سرشناس سران اصل

 در بادكوبه بنام یيگر تشكل د۱۹۰۵در همان سال .  يابدی آن در ايران می ها و دنباله های و مساواتی حزبیها
نام مصطلح ديگر آن » كميته اجتماعيون عاميون ايران« آيد كه یبه وجود م» كميته سوسيال دموكرات ايران«

 از ايرانيان ساكن قفقاز و یشمار.  شودی است كه با حزب همت همسو میاين كميته نيز يك تشكل حزب. است
 نقاط ديگر به تفليس و بادكوبه رفت و آمد ی و آذربايجان و بعض كه از گيالنیبازرگانان و اهل كسب و پيشه ايران
 . آيندیداشته اند به عضويت اين كميته درم

.  پيوندندی آن منطقه نيز به اين تشكل می تأسيسات صنعتی از كارگران و پيشه وران ايرانیهمچنين شمار
را در اين وقت نزديك به شش هزار  حزب اجتماعيون عاميون ايران یكنسول وقت انگليس در رشت شمار اعضا(

 . شوندی و روس همراه و همسو می و ارمنی فعال گرجیو همه اينها در تشكل جديد با گروه ها)  كندینفر ذكر م
 صميمانه ايرانيان ی، فريدون آدميت، معتقد است اين همكاری اجتماعی فكر دموكراسینويسنده كتاب تحقيق

 كه ی با جوی و روس بيش از پيش از انقالب بلشويكی و گرجیآزاديخواهان ارمنمقيم قفقاز و بادكوبه و تفليس با 
 ی عليه ايران گردانيد، هيچگونه ربطی سياسیبعداً به وجود آمد و حزب كمونيست قفقاز را وسيله توطئه ها

 .نداشته است
 را مسئول یيدرعمواوغل كند و حیكميته اجتماعيون عاميون ايران در بادكوبه اقدام به تأسيس شعب در ايران م

از .  شوندی خاص خود را دارا می نام محلیاين شعب در هر شهر.  كندی ايران میتأسيس اين شعب در شهرها
 شود كه از فعال یپس از آن شعبه رشت تشكيل م.  شودیجمله شعبه آن در مشهد جمعيت مجاهدين ناميده م

 بنام مردم پسند ی آورد كه همگیشعبه ديگر به وجود م ۱۴۰اين شعبه . ترين شعب اجتماعيون عاميون بوده است
 . كندی می را در شمال رهبریشعبه رشت اعتصاب هائ.  شوندی معروف می عباسیانجمن ها

 ی، نخستين اعتصاب و اعتراض ماهيگيران شمال عليه امتيازنامه ماهيگيریيك شعبه آن بنام فرقه مجاهدين انزل
 . شوندی تأسيس می فعالیسپس در تهران و تبريز شعبه ها.  دهدیليازانوف روس را سازمان م

 گروه ترور یبه معن» هيأت مدهشه«و يك هيأت يا گروه بنام » یكميته مجر« بنام یشعبه تهران يك كميته اجرائ
 بنام گروه فدائيان مسلح قفقاز كه به تهران آمده بودند در اين هيأت ترور عضويت ی گروهیاعضا.  كندیايجاد م

 .ابند يیم
 كه از آنان ی بوده اند و تشكل هائی آيند حامل و ناقل افكار انقالبی مسلمان نشين قفقاز میآنان كه از سرزمين ها

 شود، مردم كم درآمد و كسبه و به خصوص طبقه دهقان را به تشكل و یبنام انجمن يا فرقه يا حزب تأسيس م
 .انند خوی رها شدن از چنگ استبداد فرا میوحدت و قيام برا

 
 در ايران لغو ی تزاری كار آمدن دولت و نظام جديد كه به دستور لنين امتيازهای انقالب در روسيه و با رویبا پيروز

 . دهدی را تحرك می و زبدگان حزبی و حزبی اجتماعی نسبت به اين دولت، تشكل های شود، خوشبينیم
 ی حزب دموكرات، تحت تأثير رهبریفعاالن انجمن مخف بهار، شاعر صاحب نام ايران و از ی كه ملك الشعرایتا جائ

 ی دموكرات در مسجد شاه تهران نطقی انجمن مخفی اعضای در گردهم آئی گويد؛ روزیلنين در انقالب اكتبر م
 : كردم و گفتم



 یهر كدام يك سر ريسمان گرفته م.  انداختند كه او را خفه كنندی كسی به گلویدو دشمنم از دو سو ريسمان«
 بيچاره من با یا:  از دو خصم سر ريسمان را رها كرد و گفتیآنگاه يك.  كردیيدند و آن بدبخت در ميانه تقال مكش

 » . ما را رها كرده لنين استیآن مرد كه ريسمان گلو. تو برادرم و مرد بدبخت نجات يافت
 برد كه ی نيكو را از بين میه ها وارثان انقالب آن خاطری پايد و رفتار و كردار بعدی نمی ديریاما اين خوشبين

 . صحبت آن نيستیجا
 ۲- از زمان مشروطه تا رضاشاهیاحزاب سياس
اين دو .  توان نام بردیم» ی ثانیانجمن مخف« دموكرات يا ی ديگر دوران مشروطيت، از انجمن مخفیاز تشكل ها
 بهار در كتاب یملك الشعرا. د گيرنینام م» اجتماعيون عاميون«و » حزب دموكرات عاميون« جديد یگروه سياس

 :  نويسدی در ايران چنين می حزبی، درباره اين نخستين تشكل هایتاريخ مختصر احزاب سياس
 توده یاعيان و طبقه اول و طبقه سوم يعن. مشروطه خواه و مستبد. در آغاز مشروطه دو حزب در ايران پيدا شد«

 شمردند و مشروطه خواهان كه ی و هرج و مرج طلب مینقالب دين و ایمردم مستبد بودند و مشروطه خواهان را ب
 توان آنان را طبقه دوم ناميد، مستبدان را ی بيشتر آنان از طبقه باسواد و روشنفكر بودند و میعددشان قليل ول

 » . شمردندی و غارتگر میجاهل و ظالم و ارتجاع
 :  كند كهی بدهد اضافه می آن كه درباره اين دو حزب توضيح بيشتریبهار ب

، ديگر ی انقالبیيك.  در ايران دو حزب پيدا شدی ميالد۱۹۰۸ مطابق ی قمر۱۳۲۷ -در سال اول فتح تهران«
اجتماعيون «و » دموكرات عاميون« و در همان سال بعد از افتتاح مجلس دوم اين دو حزب به اسم یاعتدال

 . كردندی شد و خودشان را به مجلس معرفیرسم» اعتداليون
 :  شودی از فريدون آدميت از اين دو حزب چنين ياد می اجتماعیب فكر دموكراسدر كتا

فرقه «ديگر . بود» فرقه دموكرات ايران« حزب دموكرات كه عنوان رسميش یيك: در مجلس دو حزب مهم بودند«
هم در آن » یترقاتفاق و «عالوه بر آن دو، حزب . كه گاه آن را فرقه اعتداليون اجتماعيون خوانده اند» اعتداليون
 . از اهميت نبوده استیمجلس خال

 داشتند، خاصه فرقه دموكرات كه تشكيالت آن بر پايه احزاب سوسيال یدو فرقه اول نظامات صحيح حزب
 اجتماعيون ی گفتند و سلف آن همان فرقه هایدموكرات بنا گرديده بود كه آن را اجتماعيون عاميون هم م

 » .ره اول مشروطيت تأسيس يافته بودندعاميون ايران بودند كه در دو
 ی و محمد امين رسول زاده از اعضای، محمود محمود، حيدر عمواوغلی زاده، سليمان ميرزا اسكندریسيدحسن تق

پس از .  زاده بوده استیرياست اين حزب حدود يكسال با سيدحسن تق. سرشناس اين حزب دموكرات بوده اند
 از ی زاده ناگزير چندی شود تقیدموكرات متهم به دست داشتن در ترور او م كه حزب یقتل سيدعبداهللا بهبهان

 شود كه ی عهده دار می زاده رياست حزب را سليمان ميرزا اسكندریپس از تق.  شودیايران خارج و مقيم برلن م
 ی به وجود مینفر۲۸حزب دموكرات در مجلس يك فراكسيون .  گرددیبعدها رهبر حزب سوسياليست ايران م

 . شودی می عضو بزرگترين گروه پارلمان۳۶حزب رقيب آن، اعتداليون با . آورد
 اين فرقه، یايدئولوژ.  وقت بوده استیفرقه دموكرات چنانكه قبالً نيز اشاره شد از تندروترين احزاب سياس

 یك يعن اين مسلی آن كه همه نمايندگان عضو فراكسيون اين حزب الزاماً دارای بوده بی اجتماعیدموكراس
 .سوسيال دموكرات باشند

رسول زاده نظريه پرداز حزب دموكرات اين حزب را طرفدار :  آمده استیبنابر آنچه كه در كتاب فكر دموكراس
 از ی به يكی زاده در نامه ای تقیول.  كندی می و معتقد به اصول پارلمانتاريسم معرفیتكامل و قواعد دموكراس

 بودن اين حزب شباهت یانقالب.  باشمی گويد حاشا كه بنده رئيس فرقه انقالبیم) حبل المتين( وقت یروزنامه ها



 شده و دموكرات ها را ی می تلقیبا اين همه فرقه دموكرات در زمان خود يك حزب انقالب.  داردیبه قصه جن و پر
 و ی بنيادیقت كه امر يا سيستم ویهر چند در مرامنامه اين حزب، نه تغيير نظام اجتماع.  گفته اندیانقالبيون م

 مانند قهر و خشونت و ی تند و انقالبی رسيدن به مرام و هدف از شيوه های است توصيه شده و نه آن كه برایانقالب
اجتماعيون «يا » جمعيت سوسيال رولوسيونر ايران« كه چند سال بعد بنام یبرخالف حزب. شدت سخن رفته است

 ياد شد و به آن ی هدف انقالبی برایيح از به كار بستن روش انقالبتشكيل شد و در آن به طور صر» انقالبيون
 . دادیسرشت انقالب

زيرا چنانكه گفتيم .  تواند باشدی بودن اين حزب نمی دليل انقالبیپس مرامنامه راديكال حزب دموكرات به تنهائ
 دهد ین كه كميته ترور تشكيل مبه عالوه با آ.  خواهد تغيير دهدی نمی را به طور بنيادیاين حزب ساختار اجتماع

 نيست بلكه هدف آن از بين بردن عناصر حزب مخالف ی و تغيير نظام اجتماعی اين كميته در جهت ترور انقالبیول
 ديگر اين حزب با آن كه به اصل پارلمانتاريسم یاز سو.  استی فردیو رقيب و در جهت تمايالت و گزينش ها

 دهد كه تابع ی نشان می كند يعنی الزاماً پارلمانتاريسم و اصول آن پارلمان را رعايت نمیمتعقد است ول
 . هم نيستی پارلمانیدموكراس

 رسد زيرا اين حزب ی نمی فرقه دموكرات به جائی و شيوه مبارزاتی رسد بحث در ايدئولوژیبه اين ترتيب به نظر م
 . آيدیفكر و همسو و هم افق به وجود نم همی آن يكدست نيست و از عناصریو به خصوص رهبر

 روشنفكرانه تفكر ی های كند و با جهت گيری كمك می اجتماعیبا اين همه اين حزب به نشر فكر دموكراس
كه سخنگو و ناشر انديشه » ايران نو« بنام ی است كه در روزنامه ایاينها نكات.  دهدی را ارتقاء می و آزادیدموكراس

 . شودی ديده م حزب دموكرات بودهیها
 داشت و ی دانستند زيرا حزب اخير روش ماليمی می گويد دموكرات ها اعتداليون را ارتجاعی بهار میملك الشعرا

 از ميان بردن مستبدان یبرا( زد ی كشتار كه از دموكرات ها سر می كرد و از خشونت و حتیرعايت سير تكامل م
 .پرهيز داشت)  هایو ارتجاع

.  شوندی اغلب اعيان و روحانيون و اكثريت مجلس دوم عضو يا هوادار حزب اعتداليون میروبه سبب اين ميانه 
 . سازندی و الحاد متهم می دينیاعتداليون دموكرات ها را به ب

 سرشناس نهضت ی و هر دو روحانی محمد دولت آبادی اكبر دهخدا، علی، علیسيدمحمدصادق طباطبائ
  . عمده حزب اعتداليون اجتماعيون بوده اندی رؤسایو سيدمحمد طباطبائ ی سيدعبداهللا بهبهانیمشروطيت يعن

  
  

  ۱۳۸۳ بهمن ۱۶ جمعه - ۸۲۱ شماره -سال شانزدهم 
  

  
  

 ! حزبی با مرام محو ظلم از راه پارلمان مشروطه
 
 »  دولت كه در حوزه اعتماد نباشد، ملت نبايد ساكت بنشيند  «

 ز سوسيال دموكراسی اروپا و روسيهحزبی با الهام ا»  عاميون اجتماعيون  «*

 دو حزب جديد در آستانه دوران رضاشاه *

 حزب سوسياليست به رهبری سليمان ميرزا اسكندری *



 حزب اصطالح طلبان با شركت نمايندگان مجلس چهارم *

 ؟  چرا هيچ حزب سياسی بزرگ پا نگرفت *

 

 ؟  حزب عاميون اجتماعيون يا سوسيال دموكرات
 
   
 

يك .  حزب دموكرات نوشتيمی و نقش پارلمانی درباره تشكيالت و مسلك سياسیشته گذشته، شمه ادر دو نو
 دوران مشروطيت تا عصر رضاشاه، حزب عاميون اجتماعيون يا همان حزب سوسيال یحزب ديگر از احزاب سياس

 .دموكرات است
 یدارد و متأثر از مسلك و شيوه ها ايرانيان مقيم روسيه یاين حزب، اگر چه از يك سو ريشه در تشكيالت حزب

 چه از نظر تشكيالت و چه از جهت مرام، با آنچه ی حزب سوسيال دموكرات آن كشور است ولی و مبارزاتیسياس
 قرن ی اروپای است كه مسلك و مرام را از سوسيال دموكراسیحزب. كه در قفقاز و روسيه بود تفاوت بسيار دارد

، با ی حزب سوسيال دموكرات روسيه در شرايط روسيه دوران تزاریه است ولنوزدهم و اوائل قرن بيستم گرفت
 ی می خاص روسی داشته، كامالً رنگ و بو۱۹۱۷ و انقالب اكتبر ۱۹۰۵ كه در فاصله انقالب ی گسترده ایفعاليت ها

ت نام  سوسيال دموكرای انقالب، به جای است كه جناح تندرو آن مقارن آخرين سال هایاين همان حزب. گيرد
 ماند و ی وفادار می گزيند و جناح ديگر آن منشويك يا اقليت به اصول سوسيال دموكراسیكمونيست را برم

 . دهدی سنگين انقالب زمينه را به سود جناح بلشويك از دست میسرانجام زير چرخ ها
يد كه يك منطقه  آی مسلمان نشين منطقه قفقاز به وجود میحزب عاميون اجتماعيون ايرانيان در سرزمين ها

 اروپا نزديك بود كه منشويك ها نيز در همان خط ی بيشتر به سوسيال دموكراسی بود و از جهت مسلكیصنعت
 .قرار داشتند

 كه یاما آن حزب عاميون اجتماعيون كه در خود ايران تشكيل شد چه در روش چه در هدف و مسلك با تشكيالت
 .  مشخص بودی تفاوت های شد دارای می تلقیادر يا مركز تشكيالت میدر قفقاز قرار داشت و از جهات

 كم و بيش متفاوت با روش ی شمال مانند رشت، روشی آن در شهرهای از تشكيالت اين حزب و شعبه هایبخش
 . فشرده خالصه رئوس آنها را بيان خواهيم داشتیتشكيالت حزب در تهران داشت كه ما به صورت خيل

 در مشهد به ی ميالد۱۹۰۵ برابر با ی قمر۱۳۲۳جتماعيون عاميون در ايران، در سال نخستين تشكيالت موسوم به ا
 یآغاز به فعاليت م»  جمعيت مجاهدينیشعبه ايران«دو سال بعد اين جمعيت در همان شهر بنام .  آيدیوجود م

از مرامنامه و  ینسخه ا. كند كه به نوشته فريدون آدميت نام ديگر اجتماعيون عاميون در بادكوبه بوده است
 شود و در ی ترجمه می روسيه بوده بعداً به فارسی اسناد دولتی در بايگانینظامنامه اين جمعيت كه به زبان روس

 . گرددیمجله دنيا نقل م
 كنند و شاخه ها يا شعب ی آن را در قفقاز ذكر میدر نخستين ماده نظامنامه جمعيت، مركز كل آن يا اقامتگاه اصل

 نيز در یشعبه ا.  گيرندی نام می ايالتیهران، تبريز، مشهد، اصفهان، رشت و تفليس شعبه ها آن در تیايالت
 .وجود داشته است» یفرقه مجاهدين انزل« بنام یبندرانزل

 : در شرح مسلك جمعيت يا حزب عاميون اجتماعيون در آغاز مرامنامه آن، گفته شده است
 و مشروطيت و ی زمان از طريق مجلس ملیكه به مقتضا... لمدفاع از شرف ملت و محافظت وطن مقدس و محو ظ«

 . مساوات ممكن خواهد بودیبسط عدالت و اجرا



 گويد كه اما اين هيأت وزراء در ی دارد و درباره هيأت وزيران وقت می اعالم میجمعيت اعتماد خود را به مجلس مل
 گويد تشكيل شعبه مقدس یآنگاه م. شيندخور اعتماد نيست به همين سبب ملت مجاز نيست مثل سابق ساكت بن

 » . از مشروطيت استیمجاهدين در ايران به منزله قسمت
، ضرورت مجلس ی، دفاع از حكومت ملی اجتماعی عناصر دموكراسی وبرخی سياسیاصول شناخته شده دموكراس
اجزاء حقوق  گيرد و در تعريف ی شهروندان در رأس مكتب اين جمعيت قرار میمنتخب، رعايت حقوق سياس

 و مساوات بين افراد جامعه ی يا فردی شخصی های، آزادی احزاب سياسی بيان، آزادی قلم، آزادی، از آزادیسياس
، ی عمومی شود و حق رأی در انتخابات برحسب شمار جمعيت و نه برحسب طبقات نام برده می عمومیو حق رأ

 . گيردی مورد تأكيد قرار می اجتماعی بدون در نظر گرفتن تفاوت ها و موقعيت های قانونیبرابر
 بين دهقانان، ی، از حق اعتصاب كارگران، محدود بودن ساعت كار، تقسيم اراضی اجتماعیدر زمينه دموكراس
 ی را به تقسيم دهات و امالك سلطنتیهر چند تقسيم اراض.  شودی مستقيم بر ثروت ها، ذكر میترجيح ماليات ها

 . سازدیكه زياده بر احتياج مالكين آنها باشد، محدود م یيا خالصجات و دهات و امالك
 است و ی از طريق نظام اجباری در سراسر كشور و ايجاد قشون ملی تعليمات اجباریدو اصل مهم ديگر اجرا

 در برابر عمليات خصمانه همسايگان و تجاوز به حقوق وطن و ملت ی دفاع و فداكاری را مخصوصاً برایقشون مل
 . داندیالزم م
 متعارف آن زمان است كه بعداً در برنامه فرقه يا ی سوسيال دموكراسی از اصول ياد شده همان اصول عمومیبسيار

 . شودینخستين حزب دموكرات ايران وارد م
 . داندیدر ضمن، جمعيت به كار بردن قوه قهريه را عليه استبداديان مشروع م

 مانند ی گيرد و در آن ارگان هائیل دموكرات، شكل مساختار جمعيت برپايه و طبق تشكيالت احزاب سوسيا
 . شودی می و هيأت فدائيان پيش بينی، صندوق مالی سری، شورای عمومی، شورایكميته مركز

 . شودی تعيين میحق عضويت افراد از يك قران تا صد تومان يا همت عال
 و صاحب امتياز شيالت شمال و قيام و ی عليه ليازوف روسی كارگران و ماهيگيران بندر انزلیجريان اعتصاب ها

 . شودی همدست او نيز ذكر می لغو امتياز آن و عليه يك ايرانیتقاضا برا
  نرسيدندی كه به اكثريت پارلمانیاحزاب

 كه از ی پيش از به قدرت رسيدن رضاخان سردار سپه و سپس سلطنت او هيچيك از احزاب سياسیدر سال ها
 نرسيدند كه بتوانند ی و رشد سازمانی از نفوذ اجتماعیه فعاليت بودند به درجه ا جنبش مشروطيت در عرصیابتدا

 را در اعماق جامعه ايران آنچنان رسوخ ی تشكيل دهند يا فكر حزبی كسب كنند و دولت حزبیاكثريت پارلمان
از صحنه ناپديد  ی سياسی بادی كه به يك توفان يا حتیاحزاب.  و پايدار به وجود آيندی ماندنیدهند كه احزاب

 ايران است برقرار ی زبدگان و مصلحان اجتماعی را كه بيش از يك قرن است مورد آرزوینگردند و آن نظام حزب
 .سازند

 جز آماده نبودن مردم ايران از نظراعتقاد به حزب و نداشتن ی چيزی هر چه باشد، دليل اصلیداليل اين ناكام
 در جامعه یسال ها طول كشيد تا مفهوم حزب به درست. ان آن استاز ارك» یرشد سياس« نيست كه یفرهنگ حزب

 ی مزمن نسبت به حزب يا حزبيان از اقبال عمومیما درك شود و آنگاه هم كه ضرورت حزب درك شد، بدبين
 با طنز جامعه روبرو گرديد و با مراكز ی گرفته نشد و حتیحزب از طرف مردم معموالً جد. نسبت به احزاب كاست

 .  گرفته شدی يكی و شخصی سياسیندهازد و ب
 . بين ايرانيان را نيز بايد افزودی اجتماعی هایبر آنچه گفته شد، نداشتن روحيه و تجربه همكار



 كه رضاشاه به سلطنت ۱۳۰۴ از دو حزب دموكرات و عاميون اجتماعيون بايد تا سال یهرگاه جز اين بود حداقل يك
 انتخابات یالبته حزب دموكرات يكبار در هنگام برگزار.  كردیز بود پر م را كه مورد نيای حزبی خالیرسيد جا

 از دو جناح ی درست در همانوقت يكیمجلس دوم و مخصوصاً در انتخابات تهران، به اين مرحله نزديك شد ول
پيش اين .  زوال انداختیتشكيالت آن حزب را دوپاره كرد و آن را به سراشيب» یضد تشكيل«رقيب آن، با شعار 

 .ی اجتماعی های و نداشتن روحيه همكاری شخصی نداشت جز رقابت هایآمد علت
 آزاد و هيچ نظام ی دموكراتيك بدون يك نظام انتخاباتی از آن روست كه هيچ نظام پارلمانیاهميت اين خالء حزب

 ها و باال و  نوسانی استقرارپذير نيست و همين از علل ساختاری مردمی درست بدون يك نظام حزبیانتخابات
 . فاحش تحوالت سرنوشت ساز ايران بوده استیپائين بودن ها
 در دوران رضاشاه سخن یچاپ تهران از زوال احزاب سياس»  ايرانیاسناد احزاب سياس« بنام یدر مقدمه كتاب
 ی بيش عمر كرده باشد و فصلی كه پيش از آن دوره چند سالی در اين كتاب از هيچ حزب مهمیرفته است ول

 ريشه در يك محيط ی دهد كه احزاب كوچك و بی شود و همين نشان می ديده نمی و شرحینبوده باشد نام
 در هر ی كه جامعه به آنها رشد و قدرت پايداری هستند مگر احزابی نابود شدنینامساعد يا غير آزاد به آسان

 . تفويض كرده باشدیشرايط
 سليمان ميرزا یحزب سوسياليست ايران به رهبر.  شودیمقارن دوران رضاشاه دو حزب جديد تشكيل م

 ها اين حزب را متمايل به كمونيسم روسيه ذكر كرده اند و حال آن كه اين تعبير درست به نظر یبعض (یاسكندر
 بود ودر اوائل دوران رضاشاه مقام وزارت ی، يك شخصيت ملی آيد زيرا سليمان ميرزا با داشتن اعتقاد مذهبینم

 ماندگان دموكرات و آن عده از نمايندگان مجلس چهارم كه در تهران گرد ی كه از باقیگر حزبو دي) هم داشت
اكثريت نمايندگان مجلس چهارم عضو اين حزب جديد شدند و . آمده بودند بنام حزب اصالح طلبان تشكيل شد

 .نام گرفتند» جمعيت اصالح طلبان«در خارج از مجلس، گروندگان به اين حزب 
 یيعن.  شودی می فعاليت اغلب احزاب سياسی دهد كه در آن دوره، مجلس محور اصلین نشان مهمين جريا

 شود و عالقمندان ی در داخل آن مجلس میائتالف نمايندگان هر دوره از مجلس منجر به پيدايش يك گروه پارلمان
بينيم كه اغلب احزاب تا  یم.  دهندی میيا هواداران آن نمايندگان در خارج تشكيل يك جمعيت و يا حزب سياس

سرنوشت .  بوده اند به اضافه هواداران آنان در بيرون از مجلسی پارلمانیاين زمان در حقيقت فراكسيون ها
 ها احزاب ی شود و با تغيير آن گروهبندی داخل مجلس می هایاينگونه احزاب طبعاً تابع جريان ها و گروه بند

 . كنندی پيدا میتابع نيز سرنوشت متفاوت
 ی بعداً در سال های كنند ولی كوچك به امر قدرت گرفتن و سلطنت رضاشاه كمك می سياسیاحزاب و گروه ها

 ی است كه از آن به عنوان دوره ديكتاتوریاين همان دوره ا.  پذيرندی زوال می سياسی فضایمحدود شدن تدريج
 از یران جوان كه با عضويت شمار داور يا حزب ايیاين احزاب مانند حزب راديكال به رهبر.  شودیياد م

.  شوندی، اسماعيل مرآت تأسيس می، دكتر مشرف نفيسی اكبر سياسی خارج مانند دكتر علیتحصيلكرده ها
نيز نام » یاتفاق و ترق«از اين حزب بنام .  گرددی زاده تشكيل می سيد حسن تقی كه به رهبریهمچنين حزب ترق

 . شودیبرده م
 دهد و به ی را وجهه همت قرار می و حفظ تماميت سرزمينی قدرت دولت مركزیاحيا كه حكومت وقت یدر دوران
 ی دهد مسأله توسعه سياسی اولويت می و فرهنگی و آموزشی و صنعتی مانند توسعه اقتصادی ساختاریايجادها

 . شودی می غير الزم تلقیفراموش و حت
چنانكه نخستين حزب كمونيست .  يابدی و ادامه م امكانی محدود كمونيستیبا اين همه در اين دوره فعاليت ها

 شود و بدنبال آن طبق قانون مصوب مجلس ی می غير قانون۱۳۱۰ كند و در سال ی آغاز فعاليت م۱۳۰۷در سال 



 شود و قانون ممنوعيت ی ايران شناخته می و مذهب رسمی مخالف قانون اساسیتشكيل حزب با مرام اشتراك
  . گرددی تصويب میاشتراكفعاليت احزاب دارنده مرام 

  

 در دوران رضاشاه» هسته چپ«يك 

 در كلوب پادشاهی عضو شدند» دوستان چپ«
 

 : دكتر تقی نصر هنگام ثبت نام به ايرج اسكندری می گويد

 » !ايرج، ما شما را قبول كرديم اما باالغيرتاً اينجا را كمونيستش نكنيد«

 م را چاپ كردمجله دنيا در مدت دو سال، تمام اصول ماركسيس

 دكتر ارانی محرمانه به مسكو رفت و در كنفرانس بين المللی كمونيستی شركت كرد

  نفر منجر شد ۵۳در مسكو به بازداشت گروه » بين الملل سوم«ارتباط با 

  نفر را به دادگاه نظامی ببرند۵۳رضاشاه اجازه نداد 
 
   
 

 :  مقدمه
 

 در ی درباره تشكل ها و احزاب سياسی خوانيد، يادداشت هائیم» یساحزاب سيا« كه زير عنوان یرشته نوشته هائ
 انتظار قرار داشت تا امكان ی دارد و به همين سبب مدت ها در بايگانیايران است كه نياز به تكميل بيشتر

 تر شدن و ی در اين موقع كه جامعه ما در جهت سياسیول.  به منابع و اسناد و مدارك مكمل حاصل شودیدسترس
 ی و به طريق اولی عمومی گذرد ضرورت افزايش رشد سياسی است و هر روز كه می بيشتری تاريخیتجوگرجس

 اين يادداشت ها، ی گردد، گمان دارم كه چاپ تدريجی بيش از پيش مشهود می درباره احزاب سياسیاهميت آگاه
 هم ی و اطالعات تاريخیاس و سيی اجتماعی های به همين صورت كامل نشده و خام نيز، در افزايش آگاهیحت

، ی دانيم كه بدون آموزش سياسی هستند و میزيرا احزاب جايگاه عمده آموزش سياس. ميهنان مفيد خواهد افتاد
 .امكان ناپذير است» یاهليت سياس« به درجه یدستياب

*** 
ه در آغاز مطالب آن  كند كی بنام دنيا در تهران شروع به انتشار می علمی مجله ا۱۳۱۴ سال ی از ماه هایدر يك
 گرديد كه كم كم موضوع ی و فيزيك در آن مطرح می و مسائل رياضی مانند اتم شناسی محض بود و مطالبیعلم
 ی و عرفان نيز جزو مسائل فلسفی نيز بر آنها افزوده گشت و ماترياليسم و اصول مادی و فلسفی اجتماعیها

ال تمام اصول ماركسيسم و ماترياليسم در مجله دنيا  توان گفت در مدت دو سی كه میتشريح گرديد تا جائ
 ی ارانی تشكيل شدند، فقط به چاپ نوشته ها۱۳۲۰ چپ كه بعد از شهريور ی كه تشكل هایبه طور. تشريح گرديد

 ی گويند گزارش اين مجله را به رضاشاه میم.  ديدندی به بحث بيشتر نمی كردند و نيازیدر مجله دنيا اكتفا م
 گويد ی شنود می درباره ماترياليسم می ماترياليسم است و رضاشاه پس از آن كه توضيح بيشتردهند كه شرح

 گويند بگذاريد اين چند جوان هم ی هستند كه از خدا میبگذاريد اينها هم حرفشان را بزنند در اين مملكت كسان
 .از الحاد بگويند



 به خارج بود كه پس از تحصيل یه دانشجويان اعزام از نخستين گروی، معلم جوانی ارانیمدير اين مجله دكتر تق
 ی برای كه از همان آغاز با دكتر ارانیاز كسان.  دادی تهران درس می عالی از آموزشگاه هایدر آلمان اكنون در يك

 به خارج به ی از دانشجويان اعزامی بوده است كه او نيز يكی كنند ايرج اسكندری میانتشار مجله دنيا همكار
 وزارت راه همكار مستقيم وزير آن وزارتخانه شده یدولت بوده و در بازگشت به عنوان وكيل و مشاور حقوقهزينه 

 كند و با ی خود جلب می دانشجو را به سوی به وسيله مجله دنيا و نيز از ميان شاگردان خود عده ایدكتر اران. بود
 بوده است، به یيت آن در ابتدا فقط آموزش يك تشكيالت كوچك چپ را كه فعالی هسته مركزیايجاد حوزه هائ

 با دادن وجه ی كنند و عده ای از انتشار مجله دنيا استقبال میعالقمندان به مطبوعات علم.  آوردیوجود م
 . شوندی خود آبونه اين مجله میاشتراك و آدرس ها

تقريباً دو سال . ير گذاشت تأثی نويسد كه مجله دنيا در بين روشنفكران خيلی در خاطرات خود میايرج اسكندر
 ی ها تمايالت ارتجاعی گويد از اين روشنفكران بعضیاو م.  تيراژش دويست نسخه بيشتر نبودیانتشار يافت ول

 . خواندندیداشتند و با اين حال مجله را م
 :  گويدی می ارانی نفر دوم از بنيانگذاران و نويسندگان مجله دنيا درباره شخصيت دكتر تقیايرج اسكندر

.  را جمع كرده بودی خطیمثالً او در اروپا كتاب ها.  توجه و عالقه او به فرهنگ ايران بودیاز خصوصيات دكتر اران«
 ی بود و دكتر ارانی كه در هندسه اقليدس وجود دارد از خيام را كه به زبان عربی در بيان اشكاالتیاز جمله كتاب

 را كه به هندسه اقليدس وارد بوده بيان داشته است كه تقريباً یتدر آنجا خيام اشكاال.  دانستی هم میزبان عرب
 كرد و ی از اين كتاب خيام اظهار تعجب میاران.  بوده كه بعد موجب گرديد هندسه نوين به وجود آيدیهمان هائ

 ی خود اران است ویكتاب بسيار جالب.  گفت آن را از كتابخانه برلن پيدا كرده و به ايران آورده و چاپ كرده استیم
 به مسائل مربوط ی خيلی خواهم بگويم كه ارانیبه هر صورت م.  بر آن نوشته كه به نوبه خود جالب استیمقدمه ا

 » . و فرهنگ ايران عالقمند بودیبه مفاخر مل
 كه مركز آن در مسكو بود ی در اين زمان با كمينترن يا بين الملل كمونيستی دكتر ارانیبه گفته ايرج اسكندر

 گيرد كه ابتدا بنام شركت در يك كنگره فيزيك از طرف دانشگاه جنگ به برلن یاس داشته است و تصميم متم
 آيد، او با خارج ی برمی همكاران دكتر ارانی كه از يادداشت هایبه طور. برود و از آنجا محرمانه به مسكو سفر كند

 از اين ی يكیايرج اسكندر. از آن باخبر بودند از دوستان او یو كمينترن رابطه مستقيم داشته كه تنها معدود
 :  گويدی در اين باره میدوستان محرم اران

واقعيت اين است ...  در خارج انجام دهدی و مخفيانه به من گفت كه اقدام نموده تا مالقاتی يك بار خصوصیاران«
ن ارتباط داشت و خود حلقه  با مركز آی درست شده بود كه دكتر ارانی و هسته كمونيستیكه يك حزب كمونيست

 » . نداشتيمیما به طور مستقيم ارتباط) یول(رابطه با ديگران بود 
 ی گويد كه در كمينترن مسائل بسيار جالبی در بازگشت از برلن و سفر محرمانه مسكو به دوستانش میدكتر اران

ينترن به كمونيست ها توصيه كم.  كمونيست ها را شامل بودیمطرح بوده كه به طور عمده مبارزات ضد فاشيست
 یبرا.  و با فاشيسم مبارزه كنندی كه ضد فاشيست است همكاری كرد در هر كجا كه هستند با هر فرد يا گروهیم

 و دوستانش در چند كلوب آن زمان تهران مانند كلوب ايران و كلوب ايران جوان كه مركز یاين منظور دكتر اران
 شوند تا با آنها آشنا ی نبوده، عضو می سياسی بوده و كار آنها خيلی سياسیرفت و آمد دولتمردان و شخصيت ها

 . شوندی تفريحات سالم تأسيس شده بود وارد می از فارغ التحصيالن خارج كه برایهمچنين در كلوب. شوند
 :  گويدی میدر اين باره ايرج اسكندر



ايرج ما شما را قبول :  شناخت گفتیو از اروپا مكه مرا از قبل ) مسئول كلوب( نصر یهنگام ثبت نام ما دكتر تق«
 خواهيم ی ما هم مثل شما آمديم و م-گفتم نه آقا كمونيست چيه! كرديم اما باالغيرتاً اينجا را كمونيستيش نكنيد

 » !عضو بشويم
دارها لو  شده كه بعداً اين ديی نيز در خانه ها تشكيل میدر هر حال در مدت دو سال انتشار مجله دنيا حوزه هائ

 ی نفر معروف م۵۳ شود كه به گروه ی می عده ای منجر به دستگير۱۳۱۶ رود و اين امر در ارديبهشت سال یم
 ی تصادفیدر آن ميان عده ا.  بوده است۵۳ كمتر از رقم ی داشتند خيلی همكاری كه با ارانی شمار كسانیشوند ول
 .  در ميان بازداشت شدگان بوده اندی مانند داشتن ارتباط دوستانه بدون علل سياسیو به علل

 ی او كه از ارتباط او با كمينترن يا بين الملل كمونيستی خارجی و ارتباط های ارانیدر هر حال به موازات فعاليت ها
 ی اقدام به دستگيری رفت، مأموران شهربانی در سفر مخفيانه به مسكو ذكریو مقامات حزب كمونيست شورو

 ی كه اين عده را لو داده و اسامی شود كسی رسيد و بعداً معلوم مینفر م۵۳ه عده آنان به  كنند كیافراد مظنون م
 خواسته پرونده اين گروه را به دادگاه ی میشهربان. آنان را نزد پليس فاش كرده عبدالصمد كامبخش بوده است

رئيس دادگاه .  گيردیجام م انی و به طور علنی به دستور رضاشاه محاكمه اين عده در دادگستری ببرد ولینظام
 بوده ی مدافع متهمين احمد كسروی از وكالیو يك)  دولت دكتر مصدقیبعداً وزير دادگستر (ی لطفیعبدالعل
 خود به ده سال زندان یدكتر اران.  شوندی كوتاه مدت می از اين گروه محكوم به زندان هایسرانجام عده ا. است

 .ود شیكه باالترين محكوميت بوده محكوم م
 درباره اين كه رضاشاه مانع از آن شد كه اين گروه به ی نفر در دادگستر۵۳ پس از خواندن پرونده یايرج اسكندر

 :  نويسدی محاكمه شوند می نظامی در دادگاه های دادگستریجا
ارش داده به شاه گز) یرئيس شهربان (یديدم كه دوباره مختار) نفر را۵۳ درباره یشهربان(من خودم در گزارش ... «

 چون در هر حال جزو ی بر ارتباطشان با خارج به دست نيامده است، ولیاست كه اين اشخاص با اين كه دليل
 » ... محاكمه شوندی كمينترن هستند، لذا جاسوس بوده و بايد در محكمه نظامیيعن» انترناسيونال سوم«

: فرمودند. به عرض مبارك ملوكانه رسيد «:نوشته است... زير گزارش) رئيس دفتر مخصوص رضاشاه(شكوه الملك 
 » . محاكمه شوندی نداريد كه اينها با خارجه ارتباط دارند توضيح دهيد كه چرا بايد در محكمه نظامیاگر دليل

 بار دوم به شاه گزارش ی كند و برای می، به عنوان تكميل پرونده، از متهمان بازپرسیبه دنبال اين دستور، شهربان
 احزاب كمونيست جهان ی از طريق دفتر بين المللی بين المللی نظر ما اين موضوع مربوط به جاسوس كند كه بهیم

» كمينفرم« در جنگ دوم بنام ی شورویكه در آن موقع كمينترن نام داشت و بعداً منحل شد و پس از پيروز(است 
 خوانده بود و دستخط حسين شكوه  كه پرونده را شخصاًیو به نوشته ايرج اسكندر) تجديد فعاليت و ارتباط كرد

اين پرونده را به هيأت وزيران بفرستيد تا تعيين كنند «:  گويدیرا در آن پرونده ديده بود، شاه م) شكوه الملك(
 » . صالح استی رسيدگیكدام محكمه برا
 ی مید به داور وزارت راه بوده آنگاه خوی و مشاور حقوقی كه خود قبالً حقوقدان و وكيل دادگستریايرج اسكندر

 :  گويدیپردازد و م
 پرونده را به هيأت وزيران بردند، یخوب وقت.  را رد كرده استیمجدداً نظر شهربان) شاه(در واقع ! توجه كنيد«

 شاه دو مرتبه اين را رد كرده است به اين ی دانستند كه وقتی دستشان بود و میگوش) در هيأت دولت(داور اينها 
 كرد، شاه ی از هيأت وزيران سئوال نمی برود، واال آن موقع كسیهد پرونده به محكمه نظام خوای است كه نمیمعن
 » .یخوب، بفرستيد محكمه نظام:  گفتیم

 شود كه باالترين ی نفر باخبر م۵۳ درباره ی رضاشاه از نتيجه احكام دادگستری خوانيم وقتی ديگر میدر جا
اينها -«:  گويدی وقت می وزير دادگستریبود به دكتر متين دفتر ی دكتر ارانیمحكوميت آنها دهسال زندان برا



 است كه ی دادگستری شود كرد رأی چه میول.  شديد استیبه نظرم اين رأ. جوان هستند و اشتباه كرده اند
 » .مستقل است

 ) ادامه دارد(
 : تصحيح

دولت كه در حوزه اعتماد «هاً اشتبا» دولت كه درخور اعتماد نباشد«در شماره گذشته اين رشته يادداشت ها 
  . شودیچاپ شد كه بدين وسيله صحيح م» نباشد

  


