
را تحقق خواس��ته هاي دموكراتيك��ي همانند آزادي 
عقيده، بيان، مطبوعات، كس��ب حق اعتصاب و رأي 
همگاني، حفظ منافع و بهبود شرايط بينوايان، كارگران 
و كارمندان و... عنوان مي كردند. البته اين درخواست ها 
يا جنبه آزادي خواهانه آن، در برنامه 1903. م سازمان 
سوس��يال دموكرات كارگ��ري روس��يه ج��زو اهداف 
كوتاه مدت به ش��مار مي رفت كه ابزار دستيابي به آن 
نابودي نظام تزاري و برپايي جمه��وري دموكراتيك 
بود. به عبارتي ديگر، اين مرحل��ه براي روس ها مقدمه 
ظهور سوسياليسم ش��ناخته مي ش��د؛ چراكه زمينه 
پيشرفت صنعتي و گسترش طبقه پرولتاريا را فراهم 
مي كرد تا در پايان، با تسلط س��رمايه داري بر جامعه 
به جدال طبقات��ي ثروتمندان با كارگران دس��ت پيدا 
نمايند. اكنون به  رغم وجود اين مضامين در اساس نامه 
سازمان همت، دستاورد چشمگيري را براي كارگران 
مسلمان قفقاز رقم نزد. اما با مطالعه مرام نامه هاي فرقه 
اجتماعيون عاميون و گروه سياسي دموكرات عاميون، 
مي توان تأثيرگ��ذاري آنان را در نوس��ازي اقتصادي-

 اجتماعي ايران مشاهده كرد. 
  جريان پيشرفت در ايران

پيدايش اجتماعيون عاميون و دموكرات عاميون در نقاط 
عطف حاكميت مشروطه روی داد. اجتماعيون عاميون 
كه خود را از مجاهدين مي پنداشتند، در قبل از استقرار 
استبداد صغير موجوديت يافتند. دموكرات عاميون، در 
ايام آغازين مجلس دوم با فعاليت هاي سياسي و ارائه 
برنامه هاي اصالحات در ايران مقابل اعتداليون، اهداف  
ايشان را در قالب يك انقالب اجتماعي مطرح كردند. 
اهدافي كه بيشتر در اولين كنگره اجتماعيون عاميون 
بيان شد و داراي دو ماده مهم در حوزه هاي اقتصادي و 
سياسي كشور بود. تقسيم اراضي خالصه در بين رعايا 
و مخالفت با تش��كيل مجلس س��نا براي اجتماعيون 
به معناي تأييد حقوق رعاياي روستايي و پايان زورگويي 
اش��راف مالك، حداقل در عرصه اقتصادي ايران بود. 
لكن چنين هدفي به مقدمه چيني هايي در اين زمينه 
نياز داشت. زيرا از ديد مورخاني چون شاكري، يزداني، 
خسروپناه و آفاري و... اصل اين دست از انديشه ها، به 
برنامه هاي سازمان سوسيال دموكرات كارگري روسيه 
بازمي گشت؛ با اين تفاوت كه ماركسيست هاي آن جا 
در مشاركت روستاييان در انقالب دچار ترديد بودند. 
آنان تكيه اقتصاد روسيه بر كشاورزي را مي پذيرفتند 
اما رعايا را افرادي بي س��واد مي شناختند كه از آگاهي 
اجتماعي و مس��ائل مملكت��ي به دورن��د؛ ازاين روي، 

به دنبال گسترش صنايع و افزايش طبقه كارگر بودند. 
اكنون، يك��ي از اعضاي س��ازمان مذك��ور در جايگاه 
رهبران فرق��ه اجتماعيون عاميون به ش��مار مي رفت 
كه حتي در زمان گ��روه دموكرات ني��ز، حضور فعال 
داش��ت. او نريمان نريمانف بود ك��ه تحصيالت عاليه 
خود را در روسيه گذراند و ش��ايد در آن ايام با سازمان 
سوسياليستي آشنا شده باش��د. وي مقارن با تحوالت 
ايران در منطقه حضور يافت و پيش نويسي براي برنامه 
اجتماعيون عاميون با ترجمه آذري از روي برنامه حزب 
سوسيال دموكرات كارگري روسيه تهيه كرد كه قرار 
ش��د صرفاً اعضا به مطالعه آن بپردازند. از سويي ديگر، 
مركز اصلي فرقه اجتماعيون در باكو بود و با تأس��يس 
خود در سال1323، از وجود سازمان همت نيز تأثيراتي 
مي پذيرفت. گواين كه در خطوط باال متذكر شديم كه 
نريمانف در اين سال، از رهبران سازمان مذكور به شمار 
مي رفت. در اين  راس��تا، مورخاني مانند يزداني امكان 
تأثير از اساس نامه همت در برنامه مشهد اجتماعيون 
را در تراز ي��ك همانندي توصي��ف مي نمايند؛ چراكه 
در آن جا، صحبت از مص��ادره زمين هاي خصوصي و 
دولتي و س��پس تقس��يم آن بين دهقانان پشتيباني 
مي كرد. اما در برنامه فرقه اجتماعيون سال 1325، بر 
تقسيم امالك سلطنتي و فروش اراضي اربابي به واسطه 
تأس��يس بانك هاي��ي بدين منظور، فصل��ي جديد را 
براي مردان سياس��ي ايران رقم م��ي زد. چنان كه در 
روزنامه صوراسرافيل از شماره 17 تا 30 بدين موضوع 
پرداختند و تالش كردند تا به طور مستقيم از رودرويي 
با اش��راف و مالكان پرهيز نمايند. ازجمله داليل آنان 
وجود محمدعلي شاه بود كه احترامي براي مشروطيت 
و مجلس قائل نمي شد و خود از س��رآمدان اين طبقه 
به شمار مي رفت. بدين سبب برنامه اجتماعيون ديري 
نپاييد كه با شكست روبه رو ش��د و اين با آغاز استبداد 

صغير، رسميت يافت. 
با اين حال، فرق��ه اجتماعيون عامي��ون هنوز فعاليت 
داش��ت تا هنگامي كه تهران با تالش مجاهدين فتح 
شد و گروه سياسي دموكرات عاميون تأسيس يافت. 
اجتماعيون روابط خوبي با آنان آغاز نكردند، به گونه اي 
كه از يحيي دولت آبادي خواس��تند تا تق��ي زاده را به 
كاهش تالطم انقالب��ي و رفت��ار محتاطانه تر دعوت 
نمايد. وليكن ب��راي وي و هم حزبانش چنين چيزي 
اهميت نداش��ت و قصد سوءاس��تفاده از اي��ن فرقه، 
جهت به واقعيت پيوستن آرمان دموكرات ها را داشت. 
به عبارتي ديگر، آنان در خط اقتصادي كشور از برنامه 

اجتماعيون پيروي كردند و حتي موادي را در حمايت 
از حقوق زارعي��ن افزودند. در اين راس��تا، يك هدف 
سياسي به عنوان تكامل يا عبور از فئوداليسم و ورود به 
سرمايه داري در مرام نامه  ايشان تعريف مي كردند كه 
بازوي اصلي آن وجود مجلس دوم بود نه مجلس سنا. 
بر اين  اساس، تأثير سوسياليسم در اين گروه سياسي 
جنبه اي آشكارا داشت؛ چراكه ركن آن نابودي استبداد 
و برپايي نظام دموكراتيك به ش��مار مي رفت. اكنون 
اين اتفاق رقم خورد، اما هم چنان اعيان در كس��وت 
مشروطه خواهان بودند و اين براي دموكرات ها، همان 
قالب اعتداليون يا محافظه كاران را داشت. به دنبال اين 
موضوع، جدال دو گروه آغاز  ش��د و با چاپ مقاله هاي 
تحليل��ي در ارگان نزديك به دموكرات ه��ا، ايران نو، 
مردم را به س��مت يك انقالب س��وق مي  داد. اتفاقي 
كه در نظر فرقه اجتماعيون مثبت ارزيابي نمي ش��د 
و صرفاً چهره دموكرات ها را در وجه سياسي و حزبي 
مطلق توصيف مي كرد. بدين منظور در نامه اي به اين 
روزنامه از منش تند آنان سخت انتقاد كرد و اقدامات  
ايشان را ضربه اي به اس��تقالل ايران مي پنداشت؛ در 
پايان نيز به اعالن رسمي جدايي  ايشان از دموكرات ها 
پرداخت. بر اين  اساس مي توان گفت كه اين اظهارات، 
خبر از يك پارتي بازي مي داد كه مردم را دچار بحران 
مي س��اخت. طوري كه از نظر دموكرات ه��ا تنها يك 
آگاهي اجتماعي و به خطر افتادن منافع اشراف به شمار 
مي رفت. بدين لحاظ، از جنب��ه اي، اين مبارزه و طرح 
مباحث جديد در قالب يك گروه سياسي در مجلس 
و جامعه درست بود لكن هم چنان كه ذكر شد، هدف 
دموكرات ها با برنامه منتش��ر س��ال1903 س��ازمان 
سوسياليستي روسيه يكس��ان بود. بنابراين افزون بر 
اين نق��ص، دموكرات ها اهميتي ب��ر نقش روحانيون 
در عرصه حاكميتي قائل نمي شدند و براي پيشرفت 
ايران، معناي ترقي روش��نفكران اروپاي��ي را تبيين 
مي كردن��د. بدين منظور خواهان حضور مستش��اران 
خارجي در تمام اركان بودند و در تحليل اين مسئله، 
مقاله هاي بسياري را در س��ال اول و دوم ايران نو قلم 
زدند. س��رانجام نيز با درس��تي پيش بيني هاي فرقه 
اجتماعيون، دموكرات ها ديگ��ر مرحله جدال لفظي 
با اعتداليون را پايان دادن��د و با آغاز مرحله ترور براي 
هر دو گروه سياسي، ش��رايط جديدي رقم خورد كه 

پيشرفت كشور عماًل بي معنا بود. 
* كارشناس تاريخ معاصر  ايران
  پي نوشت ها در سرويس تاريخ موجود است.

در س�ال 1905م. رهب�ران همت اين 
افراد بودند: س�لطان مجيد افنديف، 
نريم�ان نريمان�وف، مش�هدي عزيز 
بگف، محمدامين رسول زاده، اسداهلل 
آخون�دوف، زين�ال زينال�ف و عل�ي 
حس�ين رس�ول زاده. وليك�ن آنان از 
يكپارچگي خاص سازماني برخوردار 
نبودند و در مواقعي افزون بر تمايالت 
سوس�يال دموكراتيكي  ايش�ان، ب�ه 
شعارهاي ملي و اسالمي تكيه مي كردند 
 كه ب�ا گرايش مذك�ور تضاد داش�ت

و  اجتماعيون عامي�ون  پيداي�ش 
دموكرات عاميون در نقاط عطف حاكميت 
مشروطه روی داد. اجتماعيون عاميون 
كه خود را از مجاهدين مي پنداشتند، در 
قبل از استقرار استبداد صغير موجوديت 
يافتند. دموكرات عاميون، در ايام آغازين 
مجلس دوم با فعاليت هاي سياسي و ارائه 
برنامه هاي اصالح�ات در اي�ران مقابل 
اعتداليون، اه�داف  ايش�ان را در قالب 
يك انق�الب اجتماع�ي مط�رح  كردند

روايت و تحليلي از تشعشعات يك سازمان سوسياليستي در ايران

نقطه آغاز  سوسیالیسم تقلیدی

   حسن شمس آبادي
اش��غال  ب��ا 
كش��ور در سوم 
شهريور1320 به 
متفقين،  دست 
فضاي جديدي 
ب��راي ظه��ور و 
فعالي��ت احزاب 
و فعاالن سياسي 
پديد آمد. ش��اه 
ج��وان با كمك ه��اي محمدعل��ي فروغي بر 
تخت سلطنت تكيه زد و خأل قدرت در كشور 
رخ نداد، اما او در مقابل مسائل سياسي كشور 
بي تجربه و فاقد قدرت سياسي و نظامي الزم 
بود. در چنين ش��رايطي، فعاالن سياس��ي و 
احزاب شروع به فعاليت كردند و طولي نكشيد 
كه اح��زاب و تش��كل هاي سياس��ي بزرگ و 
كوچك در ش��هرهاي مختلف تأس��يس شد. 
حزب توده ازجمله اين احزاب بود. حزب توده 
به لحاظ تشكيالتي و انس��جام دروني نسبت 
به ديگر احزاب مزيت بيش��تري داشت. اين 
حزب نه تنها در تهران، بلكه در ديگر شهرها 
هم كميته هاي حزبي تشكيل داد. با توجه به 
جنگ جهاني و حضور قواي متفقين كه كشور 
را اشغال كرده بودند، حزب كه مورد حمايت 
شوروي بود، س��عي كرد تا حد امكان مردم را 
به لحاظ رواني درخص��وص حضور نيروهاي 
شوروي در كش��ور متقاعد كند. در اين راستا 
حزب توده در بيش��تر مناطق كشور ازجمله 
استان خراس��ان و شهرس��تان هاي تابعه آن 
همچون سبزوار شروع به فعاليت كرد. كميته 
واليتي حزب توده س��بزوار در تيرماه1322 
به دست ابوالفضل فرهي تأسيس شد. مكان 
فعاليت حزب در خيابان بيهق، خيابان اصلي 
شهر، واقع شده بود. اين كميته در اولين اقدام 
خود طي بيانيه اي از كارگران دعوت كرد كه 
اتحاديه كارگ��ران را تش��كيل دهند و طولي 
نكشيد كه در آبان ماه، اتحاديه كارگران سبزوار 

با شركت كارگران قاليباف، آهنگرها، خياط ها، 
كفش دوزها و رفتگران در كلوپ حزب تشكيل 
شد. از اين پس، حزب سخنراني هاي هفتگي 
منظمي را در كلوپ خود برگ��زار كرد كه در 
برخي از جلس��ات اعضاي فع��ال حزب چون 
رنامي، بزرگي، حبيبي و از همه بيشتر رئيس 
حزب توده يعن��ي فرهي درب��اره موضوعات 
مختل��ف ب��ه س��خنراني مي پرداختن��د؛ 
موضوعاتي ازجمله وضعيت حزب  توده، لزوم 
اتحاد كارگران و دفاع از حقوق آنها، انتقاد از 
مرتجعين و عملكرد دولت هاي وقت، رسيدگي 
به امور جاري ش��هر، حمايت از سياست هاي 

اتحادجماهيرشوروي و... 
فعاليت گسترده حزب توده در سبزوار حدود 
شش سال طول كش��يد. با وقوع كودتاي28 
مرداد1332 و ممنوعي��ت هرگونه تبليغات 
و تحت تعقيب ق��رار گرفتن اعضاي حزب در 
تهران، فعاليت هاي كميته واليتي حزب توده 
سبزوار هم به سرعت كاهش يافت. با تشكيل 
شعبه اي از حزب دموكرات ايران در اين شهر و 
گرايش مردم به اين حزب نوظهور، حزب توده 
من��زوي و به تدريج هيئت مدي��ره آن متفرق 
شد. ابوالفضل فرهي رهبر حزب، براي مدتي 
سبزوار را ترك كرد و به مشهد رفت. او پس از 
مدتي به سبزوار بازگشت و سعي كرد دوباره 
حزب را بازسازي كند، اما موفق نشد و چون 
شغلي درخور جايگاه پيشينش نيافت، به ناچار 
در گاراژ رس��تگار به كار منشي گري مشغول 
شد. او سپس بازداشت ش��د و زير شكنجه به 
قتل رس��يد. درباره اهميت و فايده كتابي كه 
در معرفي آن سخن مي رود، اين طور مي توان 
بيان كرد كه تاكنون پژوهشي درباره احزاب 
سياسي دهه1330 -1320 در اين شهرستان 
كه دورنمايي از فعاليت هايش��ان را به تصوير 
بكشد انجام نشده اس��ت؛ درحالي كه در اين 
برهه بالغ ب��ر چندين حزب سياس��ي در اين 
شهرس��تان فعالي��ت داش��تند. در اين ميان 
حزب ت��وده به لح��اظ حجم فعالي��ت، تعداد 
اعضا و تأثيرگ��ذاري در وضعيت سياس��ي و 

اجتماعي شهرستان جزو اولين ها بوده است. 
با اين مقدمه، مناسب اس��ت با انتشار اسناد 
حزب توده س��بزوار كه ح��اوي ميتينگ ها و 
جلس��ات حزبي و ش��رح رقابت هاي سياسي 
آنها با ديگر اح��زاب و همچنين حمايت هاي 
آنها از سياس��ت هاي ش��وروي اس��ت، تاريخ 
اين منطقه براي عالقه مندان بازگو شود. اين 
نكته را هم بايد افزود كه از اين اسناد طي اين 
سال ها در آرشيو مراكز اسنادي غفلت شده و 
غبار فراموشي بر آنها نشسته است، بنابراين با 
انتشار اين اثر اميد اس��ت اوالً زواياي پنهان و 
آشكار عملكرد حزب توده روشن شود و ثانياً 
مقطعي مهم از تاريخ شهرستان سبزوار براي 
عالقه مندان به ويژه مردم اين شهر كه دوست 
دارند از پيشينه تاريخي شهرشان آگاه شوند 

روشن گردد. 
روش كار در پژوهِش مورد معرفي، توصيفي 
است. كتاب از دو بخش تشكيل شده است:1- 
مدخل پژوهشي. 2- اس��ناد خوب. در بخش 
اول ك��ه به عن��وان مدخل پژوهش��ي مطرح 
شده، تالش شده اس��ت براساس گردآوري و 
پردازش داده ها و اطالعات منتج شده از اسناد، 
مصاحبه هاي شاهدان عيني، كتب منتشر شده 
در اين زمينه به ويژه روزنامه راستي كه ارگان 
حزب توده در مشهد بوده، روايتي روان و گويا 
از حزب توده در س��بزوار ارائه شود. در بخش 
دوم كتاب حدود 100 سند از اسناد مربوط به 
حزب انتخاب و عيناً آورده شده است. اسنادي 
كه انتخاب نش��ده اند اغلب تكراري و حاوي 
مطالب پيش پاافت��اده بوده ان��د. خوانندگان 
مي توانند با رجوع مس��تقيم به اس��ناد عالوه 
بر آگاهي از نحوه اس��تفاده نويس��نده از آنها 
در متن، بدون واس��طه با س��ند تاريخي، كم 
و كيف آن و نكته هاي نهفته در آن آش��نايي 
يابند. كتاب از دو فصل تش��كيل شده است؛ 
در فصل اول به موضوع تشكيل حزب توده در 
اوايل دهه1320 پرداخته شده و بعد از توضيح 
مختصري درباره تأسيس حزب توده در كشور 

و به تبع آن در خراس��ان، درباره فعاليت اين 
حزب در مش��هد توضيحات مفصل تري آمده 
است. در ادامه اين فصل، حوادث و رويدادهاي 
مرتبط با حزب در خراسان بررسي شده است. 
موضوعاتي همچون مؤسسان حزب، ساختار 
تشكيالتي، تشكيالت زير مجموعه حزب در 
اين استان و شرحي از فعاليت هاي حزبي آن 
به ويژه برگزاري دو كنفرانس ايالتي و حضور 
فعال آن در عرصه انتخاب��ات دوره چهاردهم 
مجلس شوراي ملي، محورهاي ديگر اين فصل 
را تش��كيل مي دهد. اهتمام نويسنده در اين 
فصل بر اختصار و ارجاع خوانندگان به منابع 
موجود در اين حوزه بوده است؛ چراكه هدف 
از انتشار كتاب، آشنايي بيش��تر با فعاليت ها 
و عملكرد حزب در شهرس��تان سبزوار بوده 
اس��ت. فصل دوم درواقع فص��ل اصلي كتاب 
حاضر را تش��كيل مي دهد. اين فصل به شرح 
تأسيس حزب در سبزوار و نحوه گسترش آن 
در اين شهرستان و برخي از بخش ها و دهات 
پيراموني اختص��اص دارد. رقابت بين احزاب 
سياسي فعال در اين برهه ازجمله حزب ميهن 
و عدالت و شرح فعاليت هاي حزبي كه اغلب در 
قالب ميتينگ هاي سياسي نمود داشته است، 
انتخابات دوره چهاردهم مجلس شوراي ملي 
و تبليغ اصول و مرام حزب توده در پوش��ش 
نمايش و تئاتر و همچنين بزرگداش��ت هاي 
رهبران حزب و اعياد ملي و مذهبي، محورهاي 
اين فصل را تشكيل مي دهند. در بخش پاياني 
كت��اب، اصل تصوي��ر برخي از اس��ناد مراكز 
سندي همچون مركز اسناد انقالب اسالمي، 
سازمان اس��ناد ملي و آرشيو اس��ناد رياست 
جمهوري آورده شده اس��ت. از آنجا كه اغلب 
اس��ناد براي مخاطب��ان قابل خوان��دن بود، 
برخالف آنچه در ابتداي اين پژوهش مدنظر 
بود، از بازخواني آن صرف نظر شد. همه اسناد 
در متن مدخل مورد استفاده قرار گرفته و در 
پاورقي ارجاع داده شده اس��ت، اما به منظور 
اطالع و آشنايي بيش��تر خوانندگان محترم 

اصل اسناد هم آورده شد.

»حزب  توده در سبزوار« در آيينه يك پژوهش نوانتشار

6 سال فعالیت تا کودتای 28 مرداد!

    نمايی از يكی از ميتينگ های حزب توده در دوران نهضت ملی
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  فائزه السادات حسيني*
بي ترديد ش�ناخت تاريخچ�ه ورود سوسياليس�م به 
ايران و نيز فرآيندهاي فرهنگي و سياس�ي كه در پي 
آن آمد، از سرفصل هاي بازخواني تاريخ معاصر ايران 
به ش�مار مي آيد. اين پديده در تداوم حيات خويش، 
در نحله هاي متنوع اع�م از مذهبي و س�كوالر، خود 
را نش�ان داد و تا هم اين�ك نيز، در ادبيات سياس�ي، 
ردي از آن وج�ود دارد. امي�د آنك�ه تاريخ پژوه�ان 
معاصر و عموم عالقه من�دان را مفي�د و مقبول افتد. 

  
شايد بتوان خط ورود سوسياليس��م به ايران را از منطقه 
قفقاز آغاز كرد. سرزميني كه از قرن نوزدهم با شكوفايي 
اقتصاد نفت و ذغال سنگ توانست س��فره بزرگي را براي 
مليت هاي مختل��ف ازجمله ايرانيان بگس��تراند. هرچند 
سهم آنان تنها زندگي مشقت بار در محله هاي صابون چي 
و باالخاني باكو بود كه با كمترين دس��تمزد به گذراندن 
ايام مي پرداختند. از سويي  ديگر، س��اير كارگراني چون 
روس ها، گرجي��ان و ارامنه نيز از ميزان افزايش س��اعات 
كار و درآمد خود رضايت نداشتند؛ درنتيجه زمينه جهت 
پيدايش اعتراض ها در باكو آماده بود. وليكن اين حركات 
مي بايست از نظم سازماني برخوردار مي گشت تا كارگران 
به خواسته هاي  ايشان جامه عمل بپوشانند. بدين ترتيب، 
شعبه اي از سازمان سوسيال دموكرات روسيه در منطقه 
مذكور ايجاد ش��د تا برنامه ه��اي خود را اج��را نمايد اما 
مسلمانان و به ويژه ايرانيان، آشنايي با اين  روند نداشتند. 
حال ضرورت وجود يك گروه مسلمان، به منظور حمايت از 
حقوق آنان، بيش از پيش احساس مي شد چراكه با تمايالت 
سوسياليستي پايه گذاران، نقش آنان صرفاً در قفقاز ختم 
نمي ش��د. ازجمله اين تأثيرات را مي توان در برنامه هاي 
گروه اجتماعيون عاميون و فرقه سياسي دموكرات عاميون 
مش��اهده كرد كه موج��ب تغييراتي در چش��م اندازهاي 
اقتصادي- اجتماعي ايران ش��د. حال در بررسي مذكور، 

تالشمان را بر روشن شدن اين مسئله قرار مي دهيم. 
  س�ازمان همت، اولين س�ازمان سوسياليستي 

مسلمان
پس از تش��كيل كميت��ه س��ازمان سوس��يال دموكرات 
در باكو، رهب��ران آن ب��ه داليل موان��ع زبان��ي و ديني، 
 بي س��وادي و پايين بودن س��طح آگاهي و عدم آمادگي

 اجتماعي- سياسي كارگران مسلمان به آنان توجه ويژه اي 
نشان نمي دادند. اما ديرزماني نگذشت كه كميته مذكور 
جهت لزوم تبليغ در ميان مسلمانان به منظور سوق دادن 
آنان به مبارزه با نظام تزاري و بهره ب��رداري از امكانات بر 
كارگران مس��لمان تمركز يافت. درنهاي��ت با تالش هاي 
انف��رادي برخ��ي از اعض��اي ع��ادي و آذربايجاني حزب 
سوسيال دموكرات كارگري روسيه، در سال 1903م. يك 
محفل بحث و گفت وگو با نام »همت« تش��كيل شد. اين 
افراد، مسلماناني روش��نفكر و داراي تمايالت چپي بودند 
كه به صورت مس��تقل از حزب مذكور عم��ل مي كردند. 
حال آنان با پش��توانه تحصيالت به س��بك اروپايي خود 
در پي بيدار س��اختن جامعه قفقاز بودن��د. ويژگي ديگر 
اعضا، تمايز سياس��ي و عقيدتي آنان از هم ب��ود. افرادي 
همانند معص��وم اف و اس��داهلل آخون��دوف و... در كميته 
باكوي حزب سوسيال دموكرات روسيه عضويت داشتند 
اما افرادي نيز، همچون محمدامين رس��ول زاده و عباس 
كاظم زاده ضمن اظهار عالقه با برخي اصول ماركسيسم، 
پيوستگي اي با حزب سوسيال دموكرات و كميته باكوي 
آن نداشتند. درهرصورت، ايجاد گروه مطالعاتي »همت« 
به معناي آشنايي مسلمانان با انديشه هاي سوسياليستي 
بود كه درواقع نخس��تين گام به سوي تش��كيل سازمان 
سوسيال دموكرات مس��لمان در منطقۀ قفقاز جنوبي، به 

حساب مي آمد. 
گ��روه »همت« از س��ال 1904م. ش��روع به فعاليت هاي 
تبليغاتي خود در ميان مسلمانان كرد. يكي از اين اقدامات 
انتشار روزنامه مخفي همت بود. اين نشريه از اكتبر1904م. 
تا فوريه 1905م. در شش شماره با سردبيري محمدامين 
رسول زاده، انتشار يافت. مقاله هاي آن از نگاه مورخ شوروي، 
صمدوف، حامل مواضع ماركسيستي نبود. وجه اغلب آنان 
از استبداد و ديوان ساالري تزار، گسترش آموزش عمومي 
و بهبود وضعيت زنان و... بود. بنابراي��ن روزنامه كمتر به 
مباحث نظري و ايدئولوژيك مي پرداخت. در سال 1905م. 
گروه مطالعاتي »همت« تبديل به يك سازمان شد. حكايت 
تمايزهاي سياسي و عقيدتي اعضا، ديگر در قالب رهبران 
سازمان »همت« شكل مي گرفت. افنديف، برخي از رهبران 
بلشويك قفقاز همانند جاپاريدزه، استوپاني و استالين را 
در زمره رهبران ابتدايي اين سازمان ياد مي كند. اما برخي 
از مورخان به س��بب ماهيت پيچيده همت و رابطه مبهم 
آن با سوسيال دموكراسي قفقاز، سايه رهبري بلشويك ها 
را بر همت نمي پذيرند. در اين س��ال نيز، دو نفر از اعضاي 
توانمند حزب مذكور در كار س��ازماندهي، مشهدي عزيز 
بيگ اوغلي عزيزبگف و نريمان نج��ف اوغلي نريمانف به 
همت پيوس��تند. اين افراد هرچند از اعض��اي رده باالي 
حزب سوسيال دموكرات به حساب نمي آمدند اما در اندك 
زماني جزو رهبران همت درآمدند. آنان جدا از فعاليت هاي 
تش��كيالتي، به ترويج برخ��ي از انديش��ه ها و آرمان هاي 
سوسياليستي در نش��ريات چپي يا ليبرال مي پرداختند. 
براي  مثال مي توان به مقاالت افنديف و نريمانف اشاره كرد 
كه در نوشته هاي خود »ترتيب تكامل اجتناب ناپذير« و 
»جبر تاريخي« را تحليل مي كردند. آنان بر اين  باور بودند 
كه با نابودي نظام فئودالي، زمين��ه را براي بازي بورژواها 
در تبديل جامعه كشاورزي به صنعتي آماده خواهند كرد 
و به دنبال آن جنبش كارگري شكل خواهد گرفت. بدين 
ترتيب، در س��ال 1905م. رهبران همت اين افراد بودند: 
سلطان مجيد افنديف، نريمان نريمانوف، مشهدي عزيز 
بگف، محمدامين رسول زاده، اس��داهلل آخوندوف، زينال 
زينالف و علي حسين رسول زاده. وليكن آنان از يكپارچگي 
خاص س��ازماني برخوردار نبودن��د و در مواقعي افزون بر 
تمايالت سوسيال دموكراتيكي  ايشان، به شعارهاي ملي و 
اسالمي تكيه مي كردند كه با گرايش مذكور تضاد داشت. 
با اين  وجود، به  س��بب مخالفت با سياس��ت هاي تزاري، 
از سال 1907م. پليس درپي دس��تگيري اعضا برآمد كه 
نتايج مثبتي نداشت؛ چنان كه در سال 1909م. سازمان 
به انتشار اساس نامه خود در شهر گنجه پرداخت. در برنامه 
چندان ادعاي سوسياليستي ديده نمي شد و هدف اصلي 


