
مي كرد، از سال 1288 س��ردبيري نشريه »ايران نو« 
ارگان حزب را ب��ه عهده گرفت. ح��زب دموكرات در 
مجلس دوم 28 نماينده و در مجلس سوم 31 نماينده 
داشت. در س��ال 1289 حيدرخان عمواوغلي حزب 
دموكرات مشهد را تأسيس كرد و ملك الشعراي بهار 
به انتش��ار روزنامه نوبهار پرداخت. اين روزنامه ناشر 
افكار ح��زب دموكرات اس��ت و لذا به��ار به عضويت 
كميته ايالتي حزب در خراسان در آمد. روزنامه نوبهار 
به مديريت ملك الشعراي بهار پس از روزنامه ايران نو 
درواقع سخنگوي حزب دموكرات شد. نشريات مروج 
افكار حزب دموكرات در ش��هرهاي مختلف با اسامي 
گوناگوني چاپ و منتشر مي ش��وند، ازجمله شفق در 
تبريز، ايران نو در ته��ران، نوبهار در مش��هد، صداي 
گيالن در رشت، قزوين در قزوين، فروردين در اروميه 
و زاينده رود در اصفهان. محفل رس��مي دموكرات ها 

مجمع ادب بود. 
پس از تعطيلي مجلس سوم و تشكيل كابينه مهاجرت 
در س��ال 1295 احزاب دموكرات و اعتداليون منحل 
ش��دند. حزب دموكرات بار ديگر توسط افرادي چون 
ملك الشعراي بهار تشكيل ش��د و روزنامه هاي ايران، 
نوبهار و زبان آزاد به عنوان ارگان حزب منتشر شدند. 
جمعي از دموكرات ها هم با رهبري سيد محمد كمره اي 
تشكيالت و دموكرات هاي ضد تشكيلي را با روزنامه 
»ستاره ايران« به عنوان ارگان رسمي خود راه  اندازي 
كردند. در مجلس چه��ارم جمع��ي از دموكرات ها با 
ائتالف با اعتدالي ها ح��زب اصالح طلب و جمعي هم 
حزب سوسياليست )اجتماعيون( را به عنوان اكثريت 

و اقليت مجلس راه انداختند. 
  فرقه عدالت از ديگر بسترسازان حزب توده

فرقه عدالت به رهبري غفارزاده در سال 1295 در باكو 
تشكيل شد. اين حزب هم مانند حزب همت با حزب 
سوس��يال دموكرات روس��يه در ارتباط بود و روزنامه 
»حريت« را به دو زبان فارس��ي و آذري چاپ مي كرد. 
اسداهلل خان غفارزاده اردبيلي دبير اول فرقه، ميرجعفر 
جوادزاده خلخالي )پيشه وري( سردبير حريت و احمد 
س��لطان زاده )آوتيس ميكائيليان( تئوريس��ين فرقه 
هس��تند. ش��غل اكثر اعضاي كميته عدالت در باكو 
معلمي، كارگري صنعت نفت، روزنامه نگاري و امثال 
اينهاست. عالوه بر ميرزا اسداهلل غفارزاده اولين رئيس 
كميته پيش��ه وري س��اير رهبران آن عبارت بودند از 
حيدرخان عمواوغلي، س��لطان زاده و دكتر سالم اهلل 
جاويد كه همگي مدت ها در روسيه زندگي كرده بودند. 
احسان طبري و ابراهيم اوف به نقل از پيشه وري سال 
تأسيس حزب عدالت در محله صابونچي باكو را سال 
1296 و مؤسس آن را سوسيال دموكرات هاي قفقاز 
مي دانند. غفارزاده صدر حزب و ارگان آن روزنامه بيرق 
بود. فرقه عدالت مهم ترين تشكيالت سوسياليستي 
كارگران ايراني شاغل در باكو به ش��مار مي آمد. اين 
حزب خواه��ان اس��تقرار جمهوريت در اي��ران بود و 
حتي احمدش��اه را هم به عنوان اولين رئيس جمهور 
ايران در نظر گرفته بود. كميته عدالت باكو در س��ال 

1297 به كنس��ولگري در باكو حمله ك��رد و آن را به 
تصرف خود درآورد و كنسول ايران، ساعد را فراري داد. 
س��پس غفارزاده رئيس كميته را براي تماس با ميرزا 
كوچك خان به ايران فرس��تاد، اما او در راه آس��تارا به 
بندرانزلي به دست يكي از مخالفان خود كه او را از باكو 
تعقيب كرده بود به قتل رسيد و پيشه وري جانشين او 
شد كه تا سال 1299 كه كميته عدالت به گيالن منتقل 

شد دبير اين كميته بود. 
  اولين كنگره به نام »فرقه كمونيست ايران«

اولين كنگره فرقه عدالت با حضور نمايندگاني از قفقاز، 
آس��ياي مركزي، آذربايجان و گيالن در بندرانزلي با 
نام كنگره فرقه كمونيست ايران برگزار و سلطان زاده 
به جاي غفارزاده كه چند ماه قبل به قتل رس��يده بود 
دبير اول ش��د. اين كنگره تز راديكال س��لطان زاده را 
كه معتقد بود ايران پس از انقالب مش��روطه انقالب 
بورژوايي را پشت سر گذاشته است و بايد وارد مرحله 
انقالب كارگ��ري، دهقاني يا سوسياليس��تي ش��ود، 
پذيرفت و تز حيدرخان عمواوغل��ي را كه معتقد بود 
اقتصاد ايران در دوران ماقبل س��رمايه داري و دولت 
زير سلطه فئودال هاست و بايد به سمت انقالب ملي 
حركت كرد رد كرد. يك ماه بعد حيدرخان جانشين 
سلطان زاده شد و تز او مورد قبول قرار گرفت. الموتي 
مي نويسد كه: اولين كنگره حزب كمونيست ايران به 
رياس��ت آقازاده از اعضاي قديم��ي كميته عدالت در 
بندرانزلي و به ابتكار كميته عدالت تركمنس��تان در 
تاش��كند كه پس از باكو مهم ترين مركز فعاليت هاي 
كمونيستي آس��ياي مركزي و قفقاز بود، برگزار شد. 
در اين كنگره نام كميته عدالت به طور رسمي تبديل 
به حزب كمونيست ايران شد و حيدرخان كه پيش از 
آن بنيانگذار حزب اجتماعيون عاميون بود، به رهبري 
حزب كمونيست برگزيده شد. از ديگر رهبران حزب 
كمونيست مي توان به سلطان زاده، پيشه وري و كامران 
آقازاده اشاره كرد. پس از قتل حيدرخان عمواوغلي در 
مناقشات نهضت جنگل در سال 1300 كريم نيك بين 
دبير اول حزب كمونيست شد و حزب به تهران انتقال 
پيدا كرد. نيك بين بعدها در تصفيه هاي استالين كشته 
شد و حسين شرقي هم كه به زودي به دستور استالين 

به قتل رسيد، جانشين او شد. 
  مهاجرت كمونيست ها از شمال به تهران 

پس از انحالل جمهوري گيالن كه كمونيس��ت ها در 
تشكيل آن نقش اساسي داش��تند، حزب كمونيست 
فعاليت هاي خود را از شمال به نواحي داخلي، مخصوصاً 
تهران منتقل كرد. اين حزب در سال 1304 كانون هايي 
را در شهرهاي اصفهان، تبريز، مشهد، تهران، كرمانشاه، 
بندرانزلي و برخي از ش��هرهاي جنوب تش��كيل داد. 
برخي از ارگان هاي اين كانون ه��ا عبارتند از روزنامه 
حقيقت در تهران، صداي ش��رق در مشهد، پيكار در 
رشت، كارگران آذربايجان در تبريز، نصيحت در قزوين 
و بان ور )كارگر( به زبان ارمني در تهران. بعدها حزب 
كمونيست با كمك حزب سوسياليست شوراي متحده  

اتحاديه هاي كارگران را تشكيل داد. 

در سال 1306 دومين كنگره حزب كمونيست ايران 
در اروميه برگزار شد. به گفته احسان طبري پس از اين 
كنگره نيك بين در روسيه سخنگوي حزب، مرتضي 
علوي مدير مجله پيكار در آلمان و پيش��ه وري رهبر 
آن در تهران بودند. در اين كنگره سلطان زاده مجدداً 
عضو شوراي مركزي حزب شد. او هم بعدها به دستور 

استالين كشته شد. 
  كمونيست ها در دوران سلطنت رضاخان

در دوران سلطنت رضاخان، مخصوصاً از سال 1306 
به بعد بسياري از رهبران و فعاالن حزب كمونيست و 
فعاالن كارگري وابسته به آن به زندان افتادند. بعضي ها 
در زندان مردن��د و بعضي ه��ا هم تا پايان س��لطنت 
رضاشاه يعني سال 1320 در زندان بودند. برخي از اين 
رهبران و فعاالن حزب كمونيست همراه با روشنفكران 
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نفر از بنيانگذاران حزب توده بودند. 
  حزب توده پس از شهريور 20

در نخس��تين انتخابات آزاد بعد از سقوط رضاخان در 
سال 1321، حزب توانس��ت به موفقيت چشمگيري 
دست يابد و هشت تن از نامزدهاي آن از تبريز، اصفهان، 
گيالن و تهران توانس��تند به مجلس معروف و تاريخي 
چهارم راه يابند. در آن مجل��س 80 نفري، نمايندگان 
توده اي توانستند فراكسيون بانفوذي را تشكيل دهند. 
حزب توده در س��ال هاي پس از جنگ جهاني دوم كه 
اتحاد ش��وروي در صحن��ه بين المللي حض��ور خود را 
اعالم داش��ت، توانست به س��رعت به عنوان يك حزب 
منس��جم در صحنه سياس��ت و فرهنگ ايران حضور 
يابد و در جنگ منافع ش��وروي س��ابق با جريان هاي 
وابس��ته به بريتانيا و امريكا اي��ن دوران تاريخي را رقم 
زند. حزب پس از تأس��يس، با اس��تقبال روبه رو شد و 
توانست كارگران و دانشجويان و زنان را به سبكي نوين 
سازماندهي كند. بس��ياري از روشنفكران نيز به سوي 
حزب جلب شدند. همس��ويي حزب با شوروي و دفاع 
آن از كمونيسم )گرايش استالينيستي( موجب خروج 
برخي مخالفان از صفوف حزب ش��د و پس از شكست 
فرقه دموكرات، انش��عابي گس��ترده در حزب رخ داد و 
گروهي از روشنفكران به رهبري خليل ملكي حزب را 
ترك كردند و بخشي از رهبران حزب به ناچار به خارج 
از كشور رفتند. محمدرضا پهلوي در بهمن ماه 1327 
در دانشگاه تهران مورد س��وءقصد قرار گرفت. روايت 
رسمي اين بود كه يك متعصب مذهبي وابسته به حزب 
توده مسئول ترور بوده  است. پس از آن دولت حزب توده 
را منحل اعالم كرد. بعد از اين اعالن، حزب به فعاليت 
مخفي روي آورد و بخشي ديگر از رهبران حزب به خارج 
از كشور رفتند. نورالدين كيانوري در خاطرات خود گفته 
كه توسط يكي از اعضا در جريان قصد فخرايي براي ترور 
شاه قرار گرفته و ضمن پيگيري ماجرا سياست حزب و 
نظر كميته مركزي مبني بر مغايرت رسيدن به »اهداف 
انقالب از راه ترور« را به او اعالم كرده  است. تاريخ نگاران 
حزب توده، اين جريان را يكي از عوامل توفيق كودتاي 

28 مرداد 1332 قلمداد كرده اند.

در دوران س�لطنت رضاخان، مخصوصًا 
از سال 1306 به بعد بس�ياري از رهبران 
و فع�االن ح�زب كمونيس�ت و فع�االن 
كارگري وابسته به آن به زندان افتادند. 
بعضي ه�ا در زن�دان مردن�د و بعضي ها 
هم ت�ا پاي�ان س�لطنت رضاش�اه يعني 
س�ال 1320 در زن�دان بودن�د. برخي از 
اين رهبران و فعاالن حزب كمونيس�ت 
هم�راه ب�ا روش�نفكران ماركسيس�ت 
هوادار دكتر تقي اراني موس�وم به گروه 
53 نفر از بنيانگذاران حزب توده بودند

مروري بر زمينه هاي پيدايش حزب توده در عرصه فرهنگ و سياست ايران

تداوم تندروي انجمن هاي سري!

   شاهد توحيدي
تاريخ��ي-  ث��ر  ا
گزارش��ي »دكتر 
مظف��ر بقاي��ي در 
محكم��ه نظامي« 
به بازخواني يكي 
ماجراه��اي  از 
سياسي در آستانه 
اوج گيري نهضت 
ملي ايران پرداخته 
اس��ت. به عبارت ديگ��ر اين اثر ب��ه ماجراي 
دس��تگيري مظفر بقايي كرماني نه به عنوان 
موضوعي ش��خصي، بل به عن��وان حلقه اي 
از زنجي��ره رويداده��اي دوران نهضت ملي 
مي نگ��رد. اين مجموعه كه به كوش��ش علي 
ميرانص��اري تدوين يافت��ه، در صدر خويش 
مقدمه اي به قل��م وي دارد. تدوينگر در آغاز 
به كليد خوردن ماجرا و نح��وه تداوم آن، به 
شرح ذيل اشاره مي كند: »همة ماجرا از روز 
پنج ش��نبه هش��تم دی 1328، آغاز شد. در 
اين روز، دكتر مظفر بقاي��ی، يكی از اعضای 
اصلی جبهه  مل��ی و از نزديكان دكتر مصدق 
و سردبير روزنامه شاهد، به درج سرمقاله ای 
در شماره 57 همين روزنامه اقدام كرد. عنوان 
س��رمقاله، چنين بود: »اين جا، نادرس��تی و 
بی كفايتی مانع احراز مقامات عالی نيست.« 
محور اصلی مقاله، پيرام��ون دو موضوع بود: 
اول، وقايع پ��س از ش��هريور 1320 و غارت 
اموال ارتش، با تمركز بر نقش منفی شخصی 
به نام س��رهنگ برخ��وردار. دوم، مهاجرت 
بارزانی ها به رهبری مالمصطفی بارزانی از مرز 
كردستان عراق به شوروی كه از طريق ايران و 

بدون هيچ گونه موانعی صورت گرفت.
درج اي��ن س��رمقاله، منجر به دس��تگيری 
نويسنده و سردبير روزنامه، يعنی دكتر بقايی 
شد. اين دستگيری، به دنبال خود ماجرايی 
را در ط��ول تقريباً پنج ماه رق��م زد كه نقطه 
آغازش، توقي��ف روزنامه ش��اهد و نقطه اوج 

آن، محاكمه نويسنده در محكمه نظامی بود. 
اين زمان در تهران، حكومت نظامی استقرار 
داش��ت. فرمان��دار نظامی تهران، سرلش��كر 
خسروانی، سرمقاله روزنامه را توهين به ارتش 
قلمداد كرد و در روز جمعه، نهم دی، دستور 
توقيف روزنامه و دس��تگيری س��ردبير آن را 
صادر كرد. دكتر بقايی دس��تگير شد. او را به 
زندان موقت شهربانی منتقل ساختند و پس 
از يك جلسه بازجويی مقدماتی، كيفرخواست 
توسط سرهنگ دوم جهانگيری صادر و تاريخ 
1328/10/21، ساعت 8:30، به عنوان، زمان 
محاكمه وی تعيين شد. اين زمان، هنوز هيچ 
انشقاق و انشعابی در خطوط جبهه  ملی روی 
نداده بود. بنابراي��ن اعضای اصلی جبهه  ملی 
به ويژه دكتر محمد مص��دق، به عنوان رهبر 
اين گروه، به طور فعال وارد صحنه ش��دند و 
به دفاعی همه جانبه از دكتر بقايی پرداختند. 
دفاع از كس��ی كه او نيز از بنيانگ��ذاران اين 
جبهه به شمار می رفت. اين دفاعيات به شكل 
درج مقاالت مختلف در نش��ريات وابسته به 
جبهه  ملی، مصاحبه های مطبوعاتی و باالتر 
از همه، دفاعي��ات قضايی توس��ط وكيالنی 
صورت گرفت كه از اعضای جبهه  ملی و يا از 

وابستگان بدان بودند...«.
تدوينگر در ادامه مقدمه خويش، بازتاب هاي 
دس��تگيري مظفر بقايي و ني��ز چند و چون 
آن را مورد اش��اره قرار داده است. وي در اين 
باره چنين مي نويس��د: »اين كت��اب به طور 
مستدل و با اتكا به اسناد موجود، به ماجرای 
اصلی اي��ن محاكمه و چگونگ��ی دفاع جبهه 
 ملی از دكت��ر بقايی می پردازد. ب��ا اين قصد 
تا مقطعی مه��م از تاريخ نهض��ت ملی ايران 
را نش��ان دهد. مقطعی كه اعضای اصلی آن، 
يك صدا و يك دل می بودند و هنوز تفرقه ای 
بر آنها وارد نش��ده بود. نخس��تين وكيلی كه 
برای دفاع از دكتر بقايی در نظر گرفته ش��د، 
دكتر علی ش��ايگان )1360 �1280ش(، از 

حقوقدان ه��ای برجس��ته و از اعضای اصلی 
جبهه  ملی بود. شكل تعيين وكيل برای دكتر 
بقايی و نيز تركيب وكال نشان می داد كه او به 
تنهايی در اين امر دخيل نبود و جبهه  ملی هم 
در انتخاب اين وكيالن دخالت داشت. چنان 
كه پيش از آغاز نخستين جلسه دادگاه، دكتر 
بقايی، طی دو مرحله، چهار وكيل ديگر را كه 
همگی از اعضای جبهه  مل��ی بودند، با دكتر 
ش��ايگان، همراه كرد. اين چه��ار نفر عبارت 
بودند از: محمدعلی هوشيار، ابوالفضل لسانی، 
دكتر محمد شاهكار و علی هاشميان. دادگاه 
از اين وكيالن، درخواست كرد در 28/10/18، 
برای مطالعه پرونده به دادسرای نظامی بروند. 
در اين روز، محمدعلی هوشيار، متوجه روند 
دادرس��ی غيرطبيعی در اين پرونده ش��د. او 
تقاض��ای 10 روز مهل��ت ب��رای تهيه اليحه 
دفاعی كرد كه مورد قبول دادگاه قرار نگرفت 
و در عوض، روز 10/21، ب��رای روز محاكمه 
تعيين شد. در اين ايام، اعضای جبهه  ملی و 
شخص دكتر مصدق، برای تأثيرگذاری بر روند 
دادگاه، به صدور اعالميه هايی دست زدند و آن 
را در نشريات وابسته به جبهه منتشر ساختند. 
نخست، حسين مكی، منشی جبهه ملی، روز 
هجدهم دی، نامه ای به دكتر مصدق نوشت و 
در آن، به توقيف غيرقانونی دكتر بقايی اشاره 
كرد و گفت: واقعاً اعضای جبهه ملی متحيرند 
كه چطور يك فرد اس��تاد دانشگاه و نماينده 
سابق مجلس و كس��ی كه در انتخابات اخير 
تهران تا اين ان��دازه مورد توج��ه مردم بوده 
بدون علت توقيف می شود؟!... دكتر مصدق 
هم در مقام پاسخگويی به وی، نامه ای مفصل 
نوش��ت. نامه ای كه در واقع حكم يك بيانيه 
سياسی را داشت. او ضمن غيرقانونی خواندن 
حبس دكتر بقايی، در پايان اش��اره كرد كه 
حبس دكت��ر بقاي��ی و امثال او س��نگ های 
شالوده بنای مش��روطيت ايران خواهد بود و 
آنها بايد مفتخر باشند كه در پی افكندن كاخ 
رفيع  آزادی س��هم خود را پرداخته اند... يك 

روز مانده به موعد تش��كيل دادگاه، يعنی در 
روز بيستم دی، دكتر بقايی تالش كرد جواد 
ميراحمديان را به جمع وكيالن خويش اضافه 
كند ولی با مخالفت دادگاه روبه رو شد. ناگفته 
نماند در اين فاصله، برخی از نشريات وابسته 
به جبهه  ملی، به درج مقاالتی در دفاع از دكتر 
بقايی اقدام كردند. از جمل��ه روزنامه صفير 
مقاله ای تحت عنوان دكتر بقايی را در زندان 
نگه داريد تا زندانی شدن، سند شرافت شود، 
منتشر كرد. به هر تقدير، دادستانی نظامی و 
مشخصاً، سرهنگ جهانشاهی  قاجار، رئيس 
دادگاه جناي��ی فرمانداری نظام��ی تهران و 
حومه، برای تشكيل نخستين جلسه دادگاه 
در روز بيست ويكم دی، ابرام می ورزيد اما در 
روز نوزدهم، سرهنگ پارس��ا، رئيس زندان 
شهربانی كش��ور، به دادستانی نظامی اطالع 
داد كه دكتر بقايی به علت بيماری در بهداری 
زندان بستری ش��ده اس��ت. اطبای بهداری 
زندان، علت آن را مش��كالت كبدی و قولنج 
تش��خيص دادند. ب��ه همين عل��ت بهداری 
زندان دستور استراحت دكتر بقايی را در روز 
بيست و يكم صادر كرد و به اين وسيله جلسه 
دادگاه را عم��اًل به روز بيس��ت و دوم موكول 
س��اخت. از گزارش روزنامه آت��ش برمی آيد 
كه اعضای جبهه ملی به طور فعال و به عنوان 
تماش��اچی در دادگاه ش��ركت می داشتند. 
عليرغم بيماری و ع��دم حضور متهم، هيئت 
دادرس��ان دادگاه جناي��ی فرمان��دار نظامی 
و وكالی دكت��ر بقايی در روز بيس��ت و يكم، 
در دادگاه حض��ور پيدا كردند ول��ی به علت 
غيبت متهم، جلس��ه را به روز بيس��ت و دوم 
موك��ول س��اختند. روز بيس��ت و دوم هيئت 
دادرس��ان دادگاه جنايی فرماندار نظامی در 
دادگاه حاضر ش��دند ولی ب��از دكتر بقايی به 
همان دليل در دادگاه حاضر نشد. اين هيئت 
تصميم گرفت تا جلسه را به روز شنبه، يعنی 

بيست وچهارم دی موكول كند...«

خوانشي از يك رويداد تاريخي در دوران اوج گيري نهضت ملي ايران

يك سرمقاله جنجال برانگيز! 

    مظفر بقايی كرمانی در ميان تنی چند از اعضای حزب زحمتكشان ايران در دوران نهضت ملی
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  احمدرضا صدري
حزب توده در عداد احزاب وابس�ته اي اس�ت كه در 
سايه انس�جام تش�كيالتي و با سوءاس�تفاده از خأل 
فرهنگي و سياس�ي دوران ظهور خود، پ�ا به عرصه 
نهاد و در مدتي نسبتاً طوالني، توانست اين دو عرصه 
را از خوي�ش متأث�ر س�ازد. در مقالي ك�ه پيش روي 
داري�د، زمينه هاي پيداي�ش اين جريان سياس�ي و 
فرهنگي مورد بازخواني قرار گرفته است. اميد آنكه 
تاريخ پژوهان و عموم عالقه مندان را مفيد و مقبول آيد. 

   
ش��رايط انقالبي روس��يه در اواخر دهه 1290 و آشنايي 
ايرانيان مهاجر با انقالب بلش��ويكي روسيه و آرزوي آنان 
براي ايجاد تحول در جامعه س��بب ش��د كه خود دست 
به ايجاد س��ازمان هاي سياس��ي بزنند يا به سازمان هاي 
سياسي موجود ملحق شوند. تشكيل حزب توده نيز متأثر 
از انديشه هاي چپ و در راستاي تحقق همين آرزوها بود. 

  آغاز ماجرا با كميته »اجتماعيون عاميون«
در سال 1279 برخي از مسلمانان قفقاز به رهبري نريمان 
نريمانف كميته اي به نام »اجتماعيون عاميون« را تشكيل 
دادند و بعدها عده اي از مشروطه طلبان و آزادي خواهان 
آذربايجان، شعبه هايي از اين كميته را در تبريز به وجود 
آوردند. حيدرخان تاري وردي افشار )عمواوغلي( هم عضو 
شعبه باكوي كميته اجتماعيون عاميون بود. محمدامين 
رسول زاده، عزيز بيگوف، نريمانف و چاپاريدزه تشكيالت 
ناسيوناليس��تي جوانان ترك زبان قفقاز به نام »سازمان 
جوانان مسلمان« را تشكيل دادند و نش��ريه همت را به 
عنوان ارگان اين تشكيالت به صورت تايپي منتشر كردند. 
اين تشكيالت بعدها به نام »سازمان همت باكو« فعاليت 
مي كرد. نشريه همت با سردبيري رسول زاده ارگان مخفي 
سازمان بود. بعدها نشريات تكامل، يولداش، قوچ و دعوت 
به عنوان ارگان هاي رسمي اين تشكيالت منتشر شدند. 
سردبير اين نشريات هم رسول زاده بود كه در عين حال 
س��ردبيري نش��ريه تكامل را هم به عهده داشت. حزب 
سوسيال دموكرات هاي مس��لمان يا جمعيت همت در 
س��ال 1283 در باكو تأس��يس ش��د. اين حزب با حزب 
سوسيال دموكرات قفقاز و حزب سوسيال دموكرات روسيه 
ارتباط نزديك داشت و اكثر اعضاي آن را كارگران مهاجر 

ايراني تشكيل مي دادند. 
گروه سياسي ايراني همت كه در باكو مستقر بود، در سال 
1283 ش��عباتي از اين حزب را در تبريز، تهران و مشهد 
تأس��يس كرد. اين ش��عبه هاي محلي كه قرار بود رابط 
ميان بلشويك هاي روسيه و طبقه كارگر ايران باشند، در 
ايران با اس��امي مجاهدين و اجتماعيون عاميون فعاليت 
مي كردند. در س��ال 1284 كميته سوس��يال دموكرات 
ايران يا اجتماعيون عاميون ايران به عنوان ش��عبه اي از 
حزب همت تأسيس ش��د و در همان سال شعب خود را 
در تبريز و سپس در ساير شهرها تأسيس كرد. در همين 
سال شعبه فرقه سوس��يال دموكرات يا جمعيت ايراني 
مجاهدين توسط حيدرخان عمواوغلي و ابراهيم ميالني 
در تهران و مشهد تشكيل شد. به گفته كسروي يك سال 
پيش از مشروطه ايراني هاي مقيم قفقاز از روي مرامنامه 
سوسيال دموكرات روس تش��كيالتي به نام اجتماعيون 

عاميون را به رهبري نريمان نريمانف به وجود آوردند. 
  انجمني سري به نام »مركز غيبي«!

رهبران هم��ت، مخصوصاً حيدرعمواوغل��ي با همكاري 
اعضاي كميته انقالب انجمن مل��ي براي ايرانيان قفقاز و 
سپس ايرانيان داخل كشور حزب اجتماعيون عاميون را 
تشكيل دادند. ارمني هاي سوسيال دموكرات تبريز و نيز 
مسلمانان سوسيال دموكرات آن شهر هر يك تشكيالت 
خاص خود را داشتند و مسلمانان با نام كميته اجتماعيون 
عاميون تبريز يا فرقه مدافع اسالم فعاليت مي كردند. در 
تبريز افرادي چون علي دوافروش، حاج رسول صدقياني و 
علي مسيو عضو اين انجمن بودند و اعضاي آن مثل اعضاي 
انجمن هاي مخفي، فدايي ناميده مي ش��دند. اين حزب 
يك كميته مخفي و سّري كوچك هم داشت كه توسط 
حيدرخان تشكيل شد و مركز غيبي نام داشت. پس از وقوع 
انقالب مشروطه سران اين تشكيالت مرامنامه اجتماعيون 
عاميون قفقاز را به فارسي ترجمه كردند و انجمني مخفي 
به نام »مركز غيبي« را به وجود آوردند. كس��روي اشاره 
مي كند كه بين مجاهدان قفقازي و مجاهدان مركز غيبي 

تبريز اختالفاتي وجود داشته است. 
احسان طبري سرآغاز تش��كيالت ماركسيستي ايران را 
به انجمن هاي غيبي سوس��يال دموكرات )اجتماعيون 
عامي��ون( كه در تهران، رش��ت و تبريز ش��عبه داش��ت 
برمي گرداند. مراكز يا انجمن هاي غيبي هسته هاي فعال 
اجتماعيون عاميون و ملك المتكلمين و سيد جمال واعظ 
در تهران و ملك الشعراي بهار و ابراهيم ميالني در مشهد 
عضو آن بودند. انجمن محلي فرقه مدافع اسالم سوسيال 
دموكرات ايران در تبريز در سال 1287 به دفاع از مشروطه 
بيانيه اي را صادر كرد. جمعيت يا فرقه يا كميته سوسيال 
دموكرات هاي ارمني ايران ب��ه رهبري گريگور يقيكيان 
عمدتاً در بندرانزلي و رش��ت فعال بودند. مؤس��س فرقه 
سوسيال دموكرات ارامنه تبريز هم آرشاوير چلنگريان بود. 
در طي رويدادهاي پس از مشروطه و در مقطع استبداد 
صغير رسول زاده به ايران آمد و با كمك مشروطه خواهان 
ايراني، ازجمله سليمان  ميرزا اسكندري، سيد محمدرضا 
مساوات، سيد حسن تقي زاده و حسينقلي خان نواب حزب 
دموكرات را تشكيل داد. ملك الشعراي بهار هم در كتاب 
»تاريخ مختصر احزاب سياسي ايران« به اسامي فوق و نيز 
وحيدالملك به عنوان اعضاي ح��زب دموكرات عاميون 

اشاره مي كند. 
  اجتماعي�ون عامي�ون و تمرك�ز در »ح�زب 

دموكرات«
همزمان با فعاليت هاي مجلس دوم تشكيالت اجتماعيون 
عاميون فعاليت هاي خود را در حزب دموكرات متمركز 
كرد. پس از شكست محمدش��اه و فتح تهران همزمان با 
افتتاح مجلس دوم مركز فرقه اجتماعيون عاميون ايران در 
قفقاز تمام شعب اين فرقه را تعطيل كرد. از اين پس تمام 
مبارزات پارلماني اين تشكيالت در حزب دموكرات ايران 
متمركز شد. اعضاي شاخص اين حزب رسول زاده به عنوان 
تئوريسين حزب و تقي زاده از رهبران آن در مجلس دوم 
بود. رسول زاده كه در سازماندهي حزب دموكرات و تهيه 
اساسنامه و مرامنامه آن با عمواوغلي و تقي زاده همكاري 
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