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اوﻟﻴﻦ ﮐﻨﮕﺮﻩ ﯼ »ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﻴﺴﺖ اﻳﺮان« در »ﺑﻨﺪر اﻧﺰﻟﯽ« و در ﺑﻴﺴﺖ و ﺳﻮم ﺟﻮﻻﯼ )اواﺧﺮ ﺧﺮداد ،اواﻳﻞ ﺗﻴﺮﻣﺎﻩ  ١٢٩٩ﺷﻤﺴﯽ( ﺑﺎزﮔﺸﺎﺋﯽ ﺷﺪ .اﻳ ﻦ
ﻳﮏ روز ﺗﺎرﻳﺨﯽ ﻧﻪ ﻓﻘﻂ ﺑﺮاﯼ ﺟﻨﺒﺶ اﻧﻘﻼﺑﯽ اﻳﺮان ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮاﯼ ﻣﺎﺑﻘﯽ ]ﮐﺸﻮرهﺎﯼ[ ﺷﺮق ﻧﻴﺰ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﻋﻠﯽ رﻏﻢ هﻤﻪ ﯼ ﻧﻴﺮﻧﮓ هﺎﯼ ﺟﺎﺳﻮﺳﺎن اﻧﮕﻠﻴﺴﯽ،
ﭼﻬﻞ و هﺸﺖ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﻩ از ﻗﺴﻤﺖ هﺎﯼ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻳﺮان ﺑﻪ »ﺑﻨﺪر اﻧﺰﻟﯽ« رﺳﻴﺪﻧﺪ .در ﺑﻴﻦ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن ،ﺳﺨﻦ ﮔﻮﻳﺎن ﮐﻤﻮﻧﻴﺴﺖ از اﻳﺮان ،ﺗﺮﮐﺴﺘﺎن و ﻗﻔﻘﺎز ﺣﻀﻮر
داﺷﺘﻨﺪ .رﻓﺘﺎر ﺟﺪﯼ ﺁن هﺎ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﻮرد ﺑﺤ ﺚ ،ﺗﻮاﻓ ﻖ ﮐﺎﻣ ﻞ و ﺁﮔ ﺎهﯽ ﻃﺒﻘ ﺎﺗﯽ ﺷ ﺎن در اﺣﺘ ﺮام ﺑ ﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑ ﺎت ،ﺛﺎﺑ ﺖ ﻧﻤ ﻮد ﮐ ﻪ ﺁرﻣ ﺎن ﺁزادﯼ
ﮐﺎرﮔﺮان اﻳﺮان ﺑﻪ دﺳﺘﺎن درﺳﺖ و ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﻤﺎدﯼ واﮔﺬار ﺷﺪﻩ اﺳ ﺖ .ﻧﻤﺎﻳﻨ ﺪﮔﺎن ﺣﺎﺿ ﺮ در ﮐﻨﮕ ﺮﻩ ،ﻋﻤ ﺪﺗًﺎ از دهﻘﺎﻧ ﺎن و ﮐ ﺎرﮔﺮان ﺗﺸ ﮑﻴﻞ ﻳﺎﻓﺘ ﻪ ﺑﻮدﻧ ﺪ؛ اﻳ ﻦ
ﻣﺴﺄﻟﻪ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ]ﺳﺒﺐ[ ﺧﻮدﺳﺘﺎﻧﯽ اﻋﻀﺎﯼ ﻃﺒﻘﺎت ﺗﺤﺼﻴﻞ ﮐﺮدﻩ ﺷﻮد ﺑﻠﮑﻪ اﮐﺜﺮﻳﺖ اﻓﺮاد ﺣﺎﺿﺮ در ﮐﻨﮕﺮﻩ ﻧﻘﺶ ﻓﻌﺎﻟﯽ در ﺟﻨﺒﺶ اﻧﻘﻼﺑﯽ اﻳ ﺮان در دﻩ،
ﭘﺎﻧﺰدﻩ ﺳﺎل اﺧﻴﺮ داﺷﺘﻪ اﻧﺪ.
ﭘﻴﺶ ﺗ ﺮ ،در ﺳ ﺎل  ،١٩١٤ﮐ ﺎرﮔﺮان اﻳ ﺮان در ﺑ ﺎﮐﻮ ﺑ ﺮ ﻋﻠﻴ ﻪ ﺟﻨ ﮓ اﻣﭙﺮﻳﺎﻟﻴﺴ ﺘﯽ ﺑ ﺎ اﻧ ﺮژﯼ واﻓ ﺮ ﺑ ﻪ ﺧﻴﺎﺑ ﺎن ه ﺎ ﺁﻣﺪﻧ ﺪ .در ﺳ ﺎل  ،١٩١٦ﻳ ﮏ ﮔ ﺮوﻩ از
ﮐﺎرﮔﺮان اﻳﺮاﻧﯽ ﻣﺘﻤﺎﻳﻞ ﺑﻪ ﺑﻠﺸﻮﻳﺰم ﮐﻪ از »ﺣﺰب ﺳﻮﺳﻴﺎل دﻣﻮﮐﺮات« ﺟﺪا ﺷﺪﻧﺪ ،ﺑﺮاﯼ ﻣﺪت زﻣﺎن زﻳﺎدﯼ در ﺑﻴﻦ ﺗﻮدﻩ ﯼ ﭘﺮوﻟﺘﺮﯼ ﺑﺎﮐﻮ ﮐ ﻪ اﮐﺜ ﺮًا اﻳﺮاﻧ ﯽ
ﺑﻮدﻧﺪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﺴﺘﻘﻞ اﻧﺠﺎم دادﻩ ﺑﻮدﻧﺪ .ﺑﻌﺪ از اﻧﻘﻼب ﻓﻮرﻳﻪ ،اﻋﻀﺎء و ﻓﻌﺎﻟﻴﻦ اﻳﻦ ﮔﺮوﻩ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘ ﻪ و ﻧﻔﻮذﺷ ﺎن ﺑ ﺮ روﯼ ﺗ ﻮدﻩ ﯼ ﮐ ﺎرﮔﺮان ﺗﻮﺳ ﻌﻪ ﻳﺎﻓ ﺖ.
ﺣﺰب ﻳﮏ ﮐﺎر ُﭘﺮ اﻧﺮژﯼ را اﻧﺠﺎم داد و ﺁن ﻓﺮﺳﺘﺎدن ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﮐﺎرﮔﺮان از ﺑﺎﮐﻮ ﺑﺮاﯼ اهﺪاﻓﯽ ﻧﻈﻴﺮ ﺁﻏﺎﻟﺶ ﮔﺮﯼ و ﺳﺎزﻣﺎن دهﯽ ﺑﻪ اﻳﺮان ﺑﻮد .ﺗﻌﺪاد زﻳ ﺎدﯼ
از ﺁن اﻓﺮاد هﻢ اﮐﻨﻮن در زﻧﺪان هﺎﯼ ﺗﻬﺮان ،ﺗﺒﺮﻳﺰ ،ﻗﺰوﻳﻦ ،و ﺷﻬﺮهﺎﯼ اﻳﺮان هﺴﺘﻨﺪ .ﺗﻌﺪاد زﻳﺎدﯼ از ﺁن هﺎ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﯼ دوﻟﺖ اﻧﮕﻠﻴﺲ ﺑﻪ هﻨﺪ ﺗﺒﻌﻴﺪ و ﻳﺎ ﺑﻪ
ﻣﺤﺾ دﺳﺖ ﮔﻴﺮﯼ ﺗﻴﺮﺑﺎران ﺷﺪﻧﺪ .ﻳﮑﯽ از ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ رهﺒﺮهﺎﯼ ﻣﺎ» ،رﻓﻴﻖ ﻏﻔﺎرزادﻩ« ،اﻟﻬﺎم دهﻨ ﺪﻩ و ﺳ ﺎزﻣﺎﻧﺪﻩ ﯼ ﺑ ﺰرگ ﺣ ﺰب ﮐﻤﻮﻧﻴﺴ ﺖ اﻳ ﺮان ﺑ ﻪ ﻃ ﻮر
ﺧﺎﺋﻨﺎﻧﻪ اﻳﯽ در ﺷﻬﺮ رﺷﺖ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪ .دو ﻣﺎﻩ ﭘﻴﺶ ،زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻟﺸﮑﺮهﺎﯼ اﻧﻘﻼﺑﻴ ﻮن ،اردﺑﻴ ﻞ را ﺗﺴ ﺨﻴﺮ ﻧﻤﻮدﻧ ﺪ ،هﻔ ﺪﻩ ﻧﻔ ﺮ از رﻓﻘ ﺎﯼ ﻓﻌ ﺎل را از زﻧ ﺪان ﺁزاد
ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺴﻴﺎرﯼ از ﺁن هﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻳﮏ ﺳﺎل در زﻧﺪان ﺑﻮدﻧﺪ .ﺣﺘﯽ ﻳﮏ ﺗﻈﺎهﺮات ﮐﺎرﮔﺮﯼ در ﺑﺎﮐﻮ وﺟﻮد ﻧﺪارد ﮐﻪ ﺣﺰب در ﺁن ﻧﻘﺶ ﻓﻌﺎل ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷ ﺪ.
در ﺑﺪﺗﺮﻳﻦ روزهﺎﯼ ]ﺗﺴﻠﻂ[ ارﺗﺠﺎع ،ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﻴﺴﺖ اﻳﺮان ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ  ٦هﺰار ﻋﻀﻮ داﺷﺖ ﮐﻪ در ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺨﻔﯽ ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ.
در ﺣﺪود ٢ﻣﺎﻩ ﭘﻴﺶ ﻣﺎ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺗﻬﻴﻪ ﯼ ﻟﻴﺴ ﺘﯽ از داوﻃﻠﺒ ﺎن ﺑ ﺮاﯼ ارﺗ ﺶ ﺳ ﺮخ اﻳ ﺮان ﻧﻤ ﻮدﻳﻢ؛ ﺗﻌ ﺪاد داوﻃﻠﺒ ﺎن ﺁن ﻗ ﺪر زﻳ ﺎد ﺑ ﻮد ﮐ ﻪ ﺑﺎﻋ ﺚ ﺷ ﺪ ﮐ ﻪ ﻣ ﺎ
ﻋﻀﻮﮔﻴﺮﯼ را ﻣﺘﻮﻗﻒ ﮐﻨﻴﻢ ﭼﺮا ﮐﻪ ﻣﺎ ﻗﺎدر ﻧﺒﻮدﻳﻢ ﮐﻪ ﺑﺮاﯼ ﺗﻤﺎم ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﻟﻴﺴﺖ داوﻃﻠﺒﺎن ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻻزم را ﻓﺮاهﻢ ﮐﻨﻴﻢ.
در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ،ﺑﻌﺪ از ﮐﻨﮕﺮﻩ در ﮐﻨ ﺎر ﺳ ﺎﻳﺮ ﭼﻴﺰه ﺎ ،ﺗﺼ ﻤﻴﻢ ﮔﺮﻓﺘ ﻪ ﺷ ﺪ ﮐ ﻪ اﺳ ﻢ ﻗ ﺪﻳﻢ »ﻋ ﺪاﻟﺖ« ﺑ ﻪ »ﺣ ﺰب ﮐﻤﻮﻧﻴﺴ ﺖ اﻳ ﺮان« ﺗﻐﻴﻴ ﺮ ﻧﻤﺎﻳ ﺪ؛ ﮐﻤﻴﺘ ﻪ ﯼ
ﻣﺮﮐﺰﯼ ﻗﻄﻊ ﻧﺎﻣﻪ اﯼ ﮔﺬراﻧﺪ در اهﻤﻴﺖ اﻳﻦ ﮐﻪ هﺮ ﻳﮏ از اﻋﻀﺎﯼ ﮐﻤﻴﺘﻪ ﯼ ﻣﺮﮐﺰﯼ ﺑﻪ ﻣﺪت  ٢ﺗﺎ  ٣ﻣﺎﻩ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺳﻴﺎﺳﯽ ﻣﺨﻔﯽ در ﺗﻤﺎم ﺟﺎهﺎﺋﯽ ﮐﻪ اﻧﮕﻠ ﻴﺲ
اﻣﭙﺮﻳﺎﻟﻴﺴﺖ هﻢ ﭼﻨﺎن ﺗﺤﺖ ﺳﻠﻄﻪ ﯼ ﺧﻮد دارد ،ﻋﺎزم ﺷﻮﻧﺪ .ﻳﮏ هﻔﺘﻪ ﺑﻌﺪ از ﺗﺼﻮﻳﺐ اﻳﻦ ﻗﻄﻊ ﻧﺎﻣﻪ ،ﺷﺶ ﻧﻔﺮ از اﻋﻀ ﺎﯼ ﮐﻤﻴﺘ ﻪ ﯼ ﻣﺮﮐ ﺰﯼ ﮐ ﺎر را ﺁﻏ ﺎز
ﻧﻤﻮدﻧﺪ .در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ در ﺳﺮاﺳﺮ اﻳﺮان ،ﻳﮏ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺴﻴﺎر ﻓﻌﺎل و ]روﻧﺪ[ ﺑﻨﺎﯼ ارﮔﺎن هﺎﯼ ﺣﺰﺑﯽ در ﺟﺮﻳﺎن اﺳﺖ .ﮐﻤﻴﺘﻪ هﺎﯼ ﺣﺰﺑ ﯽ ﮐ ﻪ ﺑ ﻪ وﺳ ﻴﻠﻪ ﯼ
ﺟﺎﺳﻮﺳﺎن اﻧﮕﻠﻴﺴﯽ ﭘﺮاﮐﻨﺪﻩ و ﺳﺮﮐﻮب ﺷﺪﻩ ﺑﻮدﻧﺪ دوﺑﺎرﻩ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺗﺪرﻳﺠﯽ اﺣﻴﺎء ﺷﺪﻧﺪ و ﺗﻤﺎس ﺑﻴﻦ ﻣﺮﮐﺰ و ﺷﺎﺧﻪ هﺎﯼ ﻣﺤﻠﯽ ﻣﺠﺪدًا ﺑﺮﻗﺮار ﺷﺪ .ﺣﺰب ﻣﺎ ﺑﺎ
ﺣﻤﺎﻳﺖ وﻳﮋﻩ در ﻣﻴﺎن ﻧﻈﺎﻣﻴﺎن ،ﻗﺰاق هﺎ و ژاﻧﺪارم هﺎ ،رو ﺑﻪ رو ﺷﺪ .اﻣﺎ در اﻳﻦ ﻣﻮرد ،ﻗﺰاق هﺎ و ژاﻧﺪارم هﺎ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ روس هﺎ ﻧﺒﻮدﻧ ﺪ .ﻗ ﺰاق ه ﺎ و
ژاﻧﺪارم هﺎ در اﻳﺮان ﻋﻤﺪﺗًﺎ از ﻃﺒﻘﻪ ﯼ دهﻘﺎﻧﺎن ﺑﻮدﻧﺪ و ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺁﻧﺎن را دهﻘﺎﻧﺎن ﺑﯽ زﻣﻴﻦ و ﮔﺮﺳ ﻨﻪ ﺗﺸ ﮑﻴﻞ ﻣ ﯽ داﻧ ﺪ؛ ﺑﻨ ﺎﺑﺮ اﻳ ﻦ ﺁن ه ﺎ ﺧﻴﻠ ﯽ ﺑ ﻪ ﺳ ﺮﻋﺖ در
ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﺎ ﺳﺮ ﻓﺮود ﺁوردﻧﺪ .در اﻳﺮان ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﺋﯽ ،ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﺗﻘﺮﻳﺒ ﯽ ﻣ ﺎ در ﺣ ﺪود  ١٠٠٠٠ﻋﻀ ﻮ ﺣﺰﺑ ﯽ ﮐ ﻪ در ﺗﻤ ﺎم ﮐﺸ ﻮر ﭘﺨ ﺶ ﺷ ﺪﻩ ﺑﻮدﻧ ﺪ،
داﺷﺘﻴﻢ.
در ﮐﻨﺎر ﮐﺎر ﺳﻴﺎﺳﯽ در اﻳﺮان ،ﺣﺰب ﻣﺎ ﻓﻌﺎﻻﻧﻪ در ﺟﻨﺒﺶ ﮐﺎرﮔﺮﯼ ﮐﺸﻮرهﺎﯼ ﺁذرﺑﺎﻳﺠﺎن ،داﻏﺴﺘﺎن ،ﺗﺮﮐﻤﻨﺴﺘﺎن ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻤﻮدﻧﺪ .در اﻳﻦ ﮐﺸﻮرهﺎ ﻣﺎ ،در
ﺣﻴﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ در ﺑﻴﻦ ﮐﺎرﮔﺮان اﻳﺮاﻧﯽ دو هﺪف ]ﻋﻤﺪﻩ[ را دﻧﺒﺎل ﻣﯽ ﮐﻨ ﻴﻢ :از ﻃﺮﻓ ﯽ در راﺳ ﺘﺎﯼ وﻇ ﺎﻳﻒ ﺣﺰﺑ ﯽ ﻣﺸ ﻐﻮل ﺁﻣ ﺎدﻩ ﮐ ﺮدن ﮐ ﺎرﮔﺮان ﻓﻌ ﺎل و از
ﻃﺮف دﻳﮕﺮ در ﺣﺎل ﻧﺎم ﻧﻮﻳﺴﯽ داوﻃﻠﺒﺎن و ﺑﺴﻴﺞ اﻋﻀﺎﯼ ﺣﺰب ﺑﺮاﯼ اهﺪاف ﻧﻈﺎﻣﯽ هﺴﺘﻴﻢ.
در اﻳﻦ ﮐﺸﻮرهﺎ ،ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺎ در ارﺗﺒ ﺎط ﮐﺎﻣ ﻞ ﺑ ﺎ ﺣ ﺰب ﮐﻤﻮﻧﻴﺴ ﺖ روﺳ ﻴﻪ ﮐ ﺎر ﻣ ﯽ ﮐﻨ ﺪ .ﺣﺘ ﯽ در ﺁذرﺑﺎﻳﺠ ﺎن ﺁن ه ﺎ ﺑ ﺎ ﺣ ﺰب ﺳﻮﺳ ﻴﺎل دﻣ ﻮﮐﺮات ﻣﺘﺤ ﺪ
ﺷﺪﻩ اﻧﺪ .ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﻴﺴﺖ اﻳﺮان ،ﻳﮏ ﻧﻘﺶ ﻗﺎﻃﻊ در ﺟﻨﺒﺶ اﻧﻘﻼﺑﯽ اﻳﺮان ﺑﺎزﯼ ﺧﻮاهﺪ ﮐﺮد.
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∗ -رهﺒﺮ و ﺑﺰرگ ﺗﺮﻳﻦ ﺗﺌﻮرﻳﺴﻴﻦ اوﻟﻴﻦ ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﻴﺴﺖ اﻳﺮان ﮐﻪ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﯼ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺟﻨﺎﻳﺖ ﮐﺎر اﺳﺘﺎﻟﻴﻦ اﻋﺪام ﺷﺪ.
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