
  شاخه زنان حزب توده، چندوچون فعاليت 
و كارنامه

در تيرم��اه س��ال 1322 تش��كيالت زن��ان ايران 
وابس��ته به حزب ت��وده راه اندازي ش��د. در همين 
س��ال تش��كيالت ديگري به نام جامعه زمان براي 
س��اماندهي هواداران حزب تأس��يس شد. در سال 
1328 اين دو تش��كل جاي خود را به تش��كيالت 
دموكراتيك زنان دادند. ظاهراً مريم فيروز، همسر 
كيانوري، دبير اين تش��كيالت بود. اعضاي سازمان 
و تش��كيالت زنان حزب توده اغلب از اقوام رهبران 
حزب يا از فعاالن انجمن نس��وان وطن خواه وابسته 
به حزب سوسياليست بودند كه در اواخر عصر قاجار 
راه اندازي ش��ده بود. برخي از چهره هاي ش��اخص 
اين تش��كيالت عبارت بودند از: مريم فيروز همسر 
كيانوري، زهرا اس��كندري)بيات( خواهر سليمان 
ميرزا، دكت��ر اختر كام بخ��ش خواه��ر كيانوري و 
همسر عبدالصمد كام بخش، دكتر خديجه كشاورز 
همسر فريدون كش��اورز، بدرالملوك علوي خواهر 
بزرگ علوي، لرتا همسر عبدالحسين نوشين، صديقه 
اميرخيزي همسر علي اميرخيزي، عاليه شرميني 
مادر نادر شرميني، هما هوشمند، شاه زنان وزيري، 

مهرانگيز و تاج الملوك اسكندري. 
در سال 1325 اتحاديه زنان زحمتكش به تشكيالت 
زنان ايران پيوس��ت و در همان س��ال ب��ه عضويت 
فدراس��يون دموكراتيك بين المللي زنان در آمد و 
نام خود را به تش��كيالت دموكراتي��ك ايران تغيير 
داد. اين تش��كيالت در بهمن س��ال 1327 همراه 
با حزب ت��وده غيرقانوني اعالم و مجل��ه »بيداري 
ما« تعطيل ش��د. اين س��ازمان در همان سال عضو 
فدراسيون دموكراتيك بين المللي زنان شد. در اين 
سال تشكل هاي جمعيت حمايت از كودك و شوراي 
مادران هم به وجود آمدند. فعاليت هاي سازمان زنان 
با وقوع كودتاي 28 مرداد متوقف شدند و با پيروزي 
انقالب اس��المي تحت عناوين جديدي ش��روع به 

فعاليت كردند. 
  ش�اخه جوانان ح�زب ت�وده، چندوچون 

فعاليت و كارنامه
س��ازمان جوانان حزب توده در اول فروردين س��ال 
1322 ب��ه رهبري رض��ا رادمنش، محم��د بهرامي، 
حسين جودت و عبدالحس��ين نوشين تشكيل شد. 
دبيري سازمان را به ترتيب نادر شرميني، علي متقي و 
احمد سميعي به عهده داشتند. ارگان مركزي سازمان 
جوانان با امتياز و مديريت رضا كش��اورز و با عنوان 
»رزم« منتشر مي ش��د. همچنين نشريات آيندگان، 
حقيقت پيروز مي ش��ود، مردم ب��راي جوانان، رهبر 
جوانان، صلح پايدار، جوانان روستا، جوانان دموكرات 

و نيز رزم آدينه به مديريت فخرالدين ميررمضاني و 
سردبيري احسان طبري منتشر مي شدند. سازمان 
جوانان ح��زب توده يكي از بنيانگذاران فدراس��يون 
جهاني جوانان دموكرات، يعني بزرگ ترين سازمان 
جهاني جوانان بود كه در 15 بهمن سال 1327 همراه 

با حزب توده غيرقانوني اعالم شد. 
حزب توده در سال 1330 كانون جوانان دموكرات 
ايران را با سردبيري احمد كوچك شوشتري تشكيل 
داد و مجله هفتگي جوانان ايران را منتشر كرد. اين 
سازمان پس از پيروزي انقالب اسالمي با دبير اولي 
كيومرث زرشناس ش��روع به فعاليت كرد. در اوايل 
س��ال تحصيلي 1324-1323 دانش��جويان عضو 
حزب توده در چند دانش��كده اتحاديه دانشجويان 
را تشكيل دادند. در س��ال بعد چند دانشكده ديگر 
هم به اين اتحاديه پيوس��تند. در آذر س��ال 1328 
سازمان موقت دانش��جويان كوي دانشگاه و در 26 
ارديبهشت سال 1329 سازمان دانشجويان دانشگاه 
تهران اعالم موجوديت كردند. فعاليت اين تش��كل 
نيز به همراه غي��ر قانوني اعالم ش��دن حزب توده 
متوقف شد و اعضا و هواداران حزب توده به اتحاديه 
بين المللي دانشجويان در پراگ پيوستند. دبيركل 
اين تشكيالت ابوالحسن ضياء ظريفي و دبير تبليغات 
آن مهرداد بهار بودند. روزنامه »خورشيد صلح« در 
ابتدا نشريه سازمان دانشجويان دانشگاه تهران بود، 
ولي بعد روزنامه دانش��جو ارگان اين س��ازمان شد. 
همان طور كه پيش از اين اش��اره ش��د، حزب توده 
روزنامه »بش��ر« را با مديري كيانوري و سردبيري 
جالل آل احمد براي دانشجويان منتشر مي كرد. 6 
آذر س��ال 1323 دو تن از اعضاي دانشجويي حزب 
توده و يك دانشجوي عضو جبهه ملي كشته شدند و 

از آن پس اين روز، روز دانشجو ناميده شد. 
  ش�اخه دانش�جويي خارج از كشور حزب 

توده، چندوچون فعاليت و كارنامه
حزب توده در ميان دانشجويان ايراني خارج از كشور 
هم فعال بود و در فروردين س��ال 1332 تشكلي به 
نام سازمان دانشجويان ايراني مقيم آلمان با گرايش 
به حزب توده تشكيل ش��د. هواداران حزب توده در 
فرانسه هم جامعه دانشجويان ايراني مقيم آن كشور 
را به وجود آوردند. طرفداران نيروهاي ملي و نيروي 
س��وم هم در فرانس��ه اتحاديه دانش��جويان ايراني 
را راه اندازي كردن��د، اما فعال تري��ن و فراگيرترين 
تشكيالت سراس��ري دانش��جويان ايراني خارج از 
كشور از سال 1330 تا س��ال 1350 كنفدراسيون 
جهاني محصلين و دانش��جويان ايران��ي بود كه در 
مخالفت با حزب توده ش��كل گرف��ت. حزب توده 
همواره ادعا كرده كه در شكل گيري كنفدراسيون 

س��هم عمده داش��ته، ام��ا واقعيت اين اس��ت كه 
كنفدراس��يون در فروردين س��ال 1329 توس��ط 
دانشجويان هوادار جامعه سوسياليست هاي ايراني 
در اروپا، يعن��ي طرفداران خليل ملك��ي راه اندازي 
ش��د و فعاالن بعدي آن هم اكثراً از مخالفان حزب 
توده يا هواداران گروه هاي انش��عابي از حزب توده 
بودند. حزب توده كه ديگر ام��كان ادامه مبارزه در 
كنفدراسيون دانشجويان را نداشت، سازمان جوانان 
و دانش��جويان دموكرات ايران را با ارگان سراسري 
»آرمان« به سردبيري كيومرث زرشناس راه اندازي 
كرد. اين نش��ريه به عنوان ارگان دبيرخانه سازمان 
جوانان و دانشجويان دموكرات ايران در اروپا منتشر 
مي شد. دانشجويان حزب توده بعد از پيروزي انقالب 
اسالمي هم با عنوان دانشجويان دموكرات فعاليت 
مي كردن��د. حزب توده در س��ال 1330 س��ازمان 
دانش آموزان را با نش��ريه هفتگي »دانش آموز« به 

عنوان ارگان اين تشكيالت راه اندازي كرد. 
  جمعي�ت ايراني هوادار صل�ح، چندوچون 

فعاليت و كارنامه
يكي از فعال ترين تش��كيالت حزب توده جمعيت 
ايراني ه��وادار صل��ح را بعد از جنگ ك��ره و در اوج 
جنگ س��رد بين بلوك ش��رق و غرب راه اندازي و 
تمامي حمالت خود را متوجه امريكا كرد. رياس��ت 
اين جمعيت در سال هاي 1329 و 1330 به عهده 
ملك الشعراي بهار بود. نشريات »سرود پيروزي« و 
»مصلحت« به سردبيري احمد لنكراني ارگان هاي 
اين جمعي��ت بودند. از ديگر تش��كيالت وابس��ته 
به حزب توده مي ت��وان از جمعيت مل��ي مبارزه با 
استعمار نام برد. مس��ئوليت اين جمعيت به ترتيب 
به عهده كيانوري و سپس مرتضي يزدي بود. نشريه 
اين جمعيت »شهباز« با مديريت رحيم نامور عضو 
هيئت سياسي سه نفره رهبري جمعيت و سردبيري 
ذبيح اهلل صفا منتشر مي ش��د. از ديگر نشريات اين 
جمعيت مي توان به راه آين��ده، زندگي خلق، نداي 
خلق، خل��ع س��الح و آذربايجان غيور اش��اره كرد. 
حزب توده در آذربايجان هم انجمني را توسط علي 
شبس��تري، از رهبران محلي حزب توده تش��كيل 
داد. وي سردبيري روزنامه دو زبانه »آذربايجان« يا 
»نامه آذربايجان« هم بود. اين انجمن در ش��هريور 
سال 1324 به فرقه دموكرات آذربايجان پيوست و 

روزنامه آن ارگان رسمي فرقه دموكرات شد. 
در سال 1340 حزب توده با همكاري فرقه دموكرات 
آذربايجان براي سازماندهي امور رفاهي پناهندگان 
ايران��ي در ش��هرهاي مختل��ف ش��وروي جمعيت 
پناهندگان سياسي ايراني مقيم شوروي را در مسكو 

تشكيل داد.

ح�زب ت�وده هم�واره ادعا ك�رده كه 
در ش�كل گيري كنفدراس�يون سهم 
عمده داش�ته، اما واقعيت اين اس�ت 
كه كنفدراس�يون در فروردين س�ال 
1329 توس�ط دانش�جويان ه�وادار 
جامع�ه سوسياليس�ت هاي ايراني در 
اروپا، يعن�ي طرف�داران خليل ملكي 
راه اندازي ش�د و فعاالن بعدي آن هم 
اكثراً از مخالفان حزب توده يا هواداران 
گروه هاي انشعابي از حزب توده بودند

نظري بر كاركرد بخش ها و شاخه هاي حزب توده در ايران معاصر

 سوداي حزب پدر خوانده 
براي فریب اقشار گوناگون جامعه 

  محمدرضا كائيني
تاكن��ون آث��اري 
از  اع��م  چن��د 
خاط��رات و ني��ز 
تحليل و بررس��ي 
زندگي سياس��ي 
شاپور بختيار در 
داخ��ل و خارج از 
اي��ران ب��ه چاپ 
رس��يده اس��ت و 
اثري كه هم اينك در باب آن سخن مي رود، 
در زمره آنهاس��ت. اي��ن كت��اب مجموعه 
گفت وش��نودهاي او با پروژه تاريخ شفاهي 
دانش��گاه هاروارد اس��ت كه چندان از نظم 
و نس��ق يك مصاحبه پژوهش��ي برخوردار 
نيس��ت، اما ب��ه نيك��ي وضعي��ت روحي و 
عصبي وي را به گاه ضبط خاطرات نش��ان 
مي دهد. در صدر اين مجموعه گفت وگوها، 
مقدمه اي وجود دارد كه نقل شمه اي از آن، 
ما را از توضيح بيشتر پيرامون مختصات اين 

مجموعه گفت وگوها بي نياز مي سازد:
»ش��اپور بختي��ار نامي آش��نا ب��راي آناني 
اس��ت كه ماه هاي آخر عم��ر رژيم پهلوي و 
پيروزي انقالب اس��المي را درك كرده اند. 
آنها خوب به ي��اد دارند ك��ه در آن ماه ها و 
روزها طوفان سركش انقالب با قدرت تمام 
به پيش مي تاخت و همه موانع را از س��ر راه 
كنار مي زد و ديگر بر همه مس��لم و قطعي 
ش��ده بود كه ش��اه رفتني و رژي��م افتادني 
است. در آن شرايط كه همه يك صدا به شاه 
و حكومتش ن��ه مي گفتند، ش��اپور بختيار 
به كمك شاه شتافت و با اش��تياق پذيراي 
نخست وزيري شد. پست و مقامي كه ديگر 
تقريباً هيچ خريداري نداشت. بختيار با اين 
اقدام عجيب خويش نش��ان داد كه سخت 
دلبسته قدرت است، اگرچه اين قدرت فقط 
روي كاغذ باشد يا رودرروي اكثريت قريب 

به اتفاق مردم و حتي هم مس��لكان سياسي 
قرار بگيرد. او بدون ترديد مي دانست مرد آن 
ميدان نيس��ت و كاري از او برنمي آيد، اما با 
اين همه دم را غنيمت شمرد و نام خود را در 
شمار نخست وزيران ايران ثبت كرد. به زودي 
ش��عارهاي ضدبختيار به س��اير شعارهاي 
انقالبي مردم اضافه شد و او را مضحكه عام و 
خاص ساخت. عمر كابينه بختيار از 37 روز 
تجاوز نكرد و در روز 22 بهمن سال 1357 
ابتدا مخفي ش��د و چندي بعد مخفيانه به 

فرانسه گريخت. 
بختيار در خ��الل گفت وگو با پ��روژه تاريخ 
شفاهي دانش��گاه هاروارد بسيار عصباني به 
نظر مي رس��د. او به زمين و زمان مي تازد و 
به همه بد مي گويد. از رهبران انقالبي ايران 
گرفته تا دوس��تان و هم مس��لكان قديمي 
خويش. او هم��ه را مقصر مي ش��مارد، زيرا 
نگذاش��ته اند آرام بر صندلي نخست وزيري 
تكيه زند و كش��تي طوفان زده اي��ران را به 
س��احل نجات برس��اند. بختي��ار به قدري 
عصباني و رنجيده خاطر است كه در بيشتر 
موارد پا را از جاده ادب بي��رون مي گذارد و 
از اش��خاص مختلف با القاب بد و واژه هاي 
توهين آمي��ز ياد مي كند. ناش��ر ضمن آنكه 
خود را مقيد به حفظ امانت مي داند و تمام 
گفته هاي بختيار را عيناً آورده، اما در عين 
حال در موارد معدودي )حداكثر 20 كلمه( 
كلمات و واژه هاي سخيف و به دور از ادب را 
حذف كرده اس��ت. موارد مورد نظر در متن 
با عالم��ت )...( و در پاورقي ب��ا عالمت ]...[ 

مشخص شده اند.« 
همانگونه كه اش��ارت رفت، گفت وشنود با 
ش��اپور بختيار يكي از ده ها گفت وشنودي 
است كه توسط پروژه تاريخ شفاهي دانشگاه 
هاروارد انجام ش��ده است. در بخش هايي از 
ديباچه اثر خاطرات ش��اپور بختيار، درباره 

سبك كار در اين پروژه چنين آمده است:
»در ش��هريور ماه س��ال 1360 )س��پتامبر 

سال 1981( طرح تاريخ ش��فاهي ايران در 
مركز مطالعات خاورميانه دانشگاه هاروارد 
آغاز به كار كرد.)1( هدف اصلي طرح اين بود 
كه خاط��رات افرادي را ك��ه در رويدادهاي 
سياس��ي و تصميم��ات مهم اي��ران نقش 
مهمي داش��ته اند جم��ع آوري و نگهداري 
كند. ظ��رف 14 س��ال عمر ط��رح بيش از 
750 هزار دالر هزينه آن از منابع زير تأمين 
 National Endowment for:ش��د
Humanities: 300 ه��زار دالر، بني��اد 
فورد 50 هزار دالر و شماري از شركت هاي 
خصوصي و بنيادهاي فرهنگ��ي و ايرانيان 

مقيم امريكا و اروپا 400 هزار دالر. 
در آغاز طرح فهرست اسامي نزديك به 350 
نفر كه ب��راي مصاحبه در نظر گرفته ش��ده 
بودند تهيه شد. صورت مزبور تقريباً رهبران 
تمام گروه ه��ا، احزاب و نهادهاي سياس��ي 
را شامل مي ش��د. دقيق تر بگوييم فهرست 
مزبور اس��امي اعضاي خاندان پهلوي، تمام 
نخست وزيران پيشين، اعضاي مهم هيئت 
دولت و ق��وه مقننه و قضائيه و رس��انه هاي 
گروهي و بخش خصوصي، س��ران عشاير و 
احزاب سياس��ي و گروه ها، ش��خصيت هاي 
مخالف رژيم پيشين ازجمله كساني كه در 
دولت جمهوري اسالمي شركت كرده بودند، 
افسران عالي رتبه نيروهاي مسلح، مأموران 
بلندپايه س��اواك و رهبران و ديپلمات هاي 
خارجي كه در رويدادهاي سياس��ي ايران 
نقش عم��ده اي را بازي ك��رده بودند در بر 
مي گرفت. مصاحبه با تمام كس��اني كه نام 
آن��ان در فهرس��ت مقدماتي آم��ده بود، نه 
امكان داش��ت و نه براي مقاصد ما ضروري 
بود. از اي��ن رو ما با ش��مار كمتري كه 132 
نفر مي ش��دند مصاحبه كرديم. در طي دو 
س��ال اول طرح، نخس��ت با س��المندترين 
و برجس��ته ترين افراد مذكور در فهرس��ت 
مقدماتي مصاحبه به عمل آمد. بررسي سن 

روايت كنندگان حاكي است 21 درصد آنان 
75 سال يا بيشتر و 5 درصد كمتر از 45 سال 
داش��تند. جوان تري��ن روايت كننده يكي از 
رهبران پيشين سازمان چريك هاي فدايي 
خلق بود كه 30 سال داشت و سالمندترين 
راوي ك��ه بي��ش از 80 س��ال از عم��رش 
مي گذش��ت يكي از مالكين سرشناس بود 
كه زماني نماينده مجلس و در دوره اي هم 
عضو هيئت دولت بود. بررس��ي محل تولد 
روايت كنندگان نشان مي دهد از كل راويان 
ايراني 48 درصدشان در تهران، 8 درصد در 
مش��هد، 6 درصد در اصفهان و 3 درصد در 
رشت به دنيا آمده اند. پيش از آغاز نخستين 
جلس��ه مصاحبه، موافقت نامه رس��مي نيز 
بين روايت كننده و دانشگاه هاروارد به امضا 
مي رس��يد. براي جلب حداكثر همكاري به 
راويان اين امكان داده مي شد كه استفاده از 
خاطرات خود را براي مدتي محدود كنند. 
حدود 60 درص��د از روايت كنندگان براي 
خاطرات خويش محدوديتي تعيين نكردند. 
از باقي مانده مصاحبه ها 11 درصد در طول 
حيات روايت كننده اس��تفاده نخواهد شد و 
8 درصد نيز نقل قول مس��تقيم را به اجازه 

روايت كننده موكول كرده است. 
در نخستين مرحله طرح بيم داشتيم كارمان به 
ضبط عقايد و سخنراني هاي كساني بينجامد 
كه مي خواهند خود را تبرئ��ه كنند و تقصير 
وقوع انقالب را به گردن ديگ��ران بيندازند. از 
اين رو در آغاز مصاحبه تأكي��د مي كرديم در 
پي جمع آوري عقايد شخصي نيستيم و هدف 
اصلي ما ضبط خاطرات و تجارب است. تنها در 
موارد ويژه و بر حسب پرسش هايي كه از پيش 
تنظيم شده بود از روايت كنندگان درخواست 

اظهارنظر مي كرديم. 
مصاحبه ها بر حس��ب تمايل روايت كننده 
به زبان فارسي يا انگليسي انجام مي شد. از 
132 مصاحبه، 12 مورد آن به زبان انگليسي 

ضبط شده است...«

 حاشيه اي بر انتشار خاطرات مضبوط مركز تاريخ شفاهي 
دانشگاه هاروارد از شاپور بختيار

طوفانزده!
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  نيما احمدپور
حزب توده ايران در عداد احزاب و تشكل هاي قديمي 
و نسبتاً كامياب در ايران معاصر به شمار مي رود. اين 
تجربه تشكيالتي گس�ترده، از جنبه هاي گوناگون 
درخور خوانش و تحليل اس�ت. در مقالي كه در پي 
مي آيد، بخش ها و ش�اخه هاي گوناگون اين حزب، 
به شماره و تحليل آمده اند. اميد آنكه تاريخ پژوهان 
معاصر و عموم عالقه مندان را مفي�د و مقبول آيد. 

   
حزب ت��وده ايران به عنوان تش��كلي ك��ه از تجربيات 
سياسي و امنيتي جريان چپ در جهان به ويژه حكومت 
شوروي سابق بهره مي برد، در راستاي تحقق منويات 
اجتماعي خويش، به تأس��يس گروه هاي زيرمجموعه 
متعددي دس��ت زد. اين ش��اخه ها كه بعدها نتايجي 
نمايان را ب��راي اين تش��كل رقم زدند، به ش��رح ذيل 

هستند:
  شاخه نظامي حزب توده، چندوچون فعاليت 

و كارنامه
بر اساس برخي اسناد و روايات، سازمان نظامي حزب 
توده در سال 1322 توسط سرهنگ سيامك، سرگرد 
اسكنداني، س��رگرد مبش��ري، س��رگرد آذر، سرگرد 
خاتمي و س��روان روزبه و به روايت ديگري در س��ال 
1323 توسط سرهنگ  عزت اهلل سيامك، سروان خسرو 
روزبه و عبدالصم��د كام بخش پايه ريزي ش��د. هيئت 
اجرايي آن هم س��رهنگ عبدالرض��ا محمدعلي آذر، 
سروان محمدباقر آگهي، سروان خسرو روزبه، سروان 
يوسف مرتضوي، س��توان عبدالحسين آگاهي، ستوان 
هوش��نگ طغرايي، س��توان احمدعلي رصدي اعتماد 
بودند. عبدالصمد كام بخش هم راب��ط هيئت اجرايي 
با كميته مركزي حزب بود. در مرداد س��ال 1324 در 
خراسان قيامي با رهبري سران سازمان نظامي حزب 
توده انجام شد كه شكست خورد و عده اي از اعضاي آن 
كشته شدند. هيئت دبيران سازمان نظامي كه متشكل 
از سيامك، روزبه، س��رهنگ محمد مبشري، سرگرد 
جعفري وكيلي و سه تن ديگر بود، در آذر سال 1325 
تصميم گرفتند اين سازمان را منحل كنند. روزبه اين 
اقدام حزب را اخراج افسران از حزب و خيانت تلقي كرد 
و به عنوان مسئول تش��كيالت سازمان نظامي در سال 
1326 همراه با برخي از اعضاي هيئت اجرايي سازمان 
افسران آزادي خواه را بنيان نهاد. اين سازمان در سال 
1327 با حزب توده ائتالف كرد و دو س��ه سال بعد در 
حزب ادغام ش��د. برخي از منابع تأس��يس غيررسمي 
سازمان نظامي را در سال 1323 و رسمي شدن آن را 
در س��ال 1329 اعالم كرده اند. سازمان افسران حزب 
توده توسط رژيم محمدرضاشاهي كشف شد و حدود 
700 تن از اعضاي آن كه متش��كل از افس��ران ارتش، 
ژاندارمري و شهرباني بودند دستگير شدند. در برخي از 
اسناد اين تعداد 429 نفر يا 500 نفر ذكر شده است. 31 
تن از افسران دستگيرشده اعدام و بقيه به زندان هاي ابد 
يا طوالني مدت محكوم شدند. در ميان اعدام شدگان نام 
شاعر جوان مرتضي كيوان هم كه عضو غيرنظامي حزب 
بود ديده مي شود. حزب توده غير از سازمان نظامي يا 
سازمان افسران تشكيالت نظامي ديگري به نام سازمان 
درجه داران هم داشت كه قبل از كودتاي سال 1332 
تشكيل شده بود و امان اهلل قريشي، رحمت اهلل جزني و 

اكبر شاندرمني مسئول آن بودند. 
   شاخه كارگران حزب توده، چندوچون فعاليت 

و كارنامه
در تابستان س��ال 1321 ش��وراي كارگران متحد كه 
نخس��تين تش��كيالت كارگري مرتبط با ح��زب توده 
بود اع��الم موجوديت و در تابس��تان س��ال بعد اولين 
كنفرانس خ��ود را برگزار كرد. مهم تري��ن اعضاي اين 
تشكيالت عبارت بودند از: حسين جودت، رضا روستا، 
ابراهيم محضري، انورخامه اي، حسين جهاني، اردشير 
آوانس��يان، محم��د فرجام��ي، صمد حكيم��ي، علي 
ش��اندرمني، غالمعلي بابازاده، قازار س��يمونيان، رضا 

ابراهيم زاده، مهدي كي مرام. 
در بهار سال 1323، 60 اتحاديه وابسته به حزب توده 
با صدها هزار عضو و چهار فدراسيون كارگري مرتبط 
با اين حزب در يكديگر ادغام شدند و شوراي متحده 
مركزي اتحاديه كارگران و زحمتكشان ايران را تشكيل 
دادند و روزنامه »ظفر« ارگان اين شورا با مديريت رضا 
روستا منتشر شد. گاهي هم روزنامه »بشر« با مديريت 
و امتياز نورالدين كيانوري و سردبيري جالل آل احمد 
به جاي روزنامه ظفر منتشر مي ش��د.  پيش از اين در 
س��ال 1321، اتحاديه كارگران و برزگران به رهبري 
يوسف افتخاري تشكيل شده بود كه با تشكيل شوراي 
متحده مركزي يا تشكيالت كارگري عده اي از اعضاي 
آن به شوراي متحده پيوس��تند، اما افتخاري و چند 
تن ديگر همچنان تش��كيالت كارگري مستقل خود 
را حفظ كردند. تش��كيالت كارگري حزب توده طي 
يك دهه از س��ال 1322 تا س��ال 1332 در سراس��ر 
كش��ور صدها اعتصاب را س��ازماندهي كرد و گاهي 
هم به موفقيت هايي دس��ت ياف��ت، ازجمله اعتصاب 
65 هزار نفري كارگران در خوزستان در 22 تير سال 
1325 كه بزرگ ترين اعتص��اب صنعتي ايران و يكي 
از بزرگ ترين اعتصاب ها در خاورميانه بود. اين شورا 
به روايتي 209 هزار و به رواي��ت ديگر 335 هزار نفر 
عضو داشت و از نظر فدراس��يون جهاني اتحاديه هاي 
كارگري تنها سازمان كارگري ايران بود. اتحاديه هاي 
كارگري ديگر، ازجمله اتحادي��ه دهقانان و كارگران 
هوادار سيدضياء، اتحاديه كارگران و برزگران يوسف 
افتخاري، اتحاديه سنديكاهاي كارگران و كشاورزان 
ايران وابس��ته به ح��زب دموكرات اي��ران به رهبري 
قوام الس��لطنه با اتحاديه كارگري ح��زب توده رقابت 
مي كردند، اما به هيچ وجه در بين كارگران گستردگي 

و نفوذ نداشتند. 
حزب توده در مهر سال 1323 سازمان دهقاني وابسته 
به خود را تحت عنوان اتحاديه دهقانان به وجود آورد، 
ازجمله برنامه هاي اين اتحاديه بازخريد امالك بزرگ 
و تقس��يم بالعوض آنها در بين دهقان��ان كم زمين يا 
بي زمين، تقسيم بالعوض زمين هاي خالصه و از همه 

مهم تر الغاي روابط ارباب و رعيتي موجود بود. 
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