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  گزارش تشکيل نخستين کنگره حزب کمونيست ايران
  ۵۹در انزلي

  

  
  )زاده سلطان(آوتيس ميکائيليان 

  
 حزب کمونيست ايرانکنگره  نينخست ،]۱۲۹۹ر يت ۲[ ۱۹۲۰ ژوئن ۲۳در       

که  ران بليا يبجنبش انقال ين روز نه تنها برايا. افتيش يگشا يدر شهر انزل
 نمايندهنفر چهل و هشت  .است يخيتار ين نقطه عطفيتمام خاور زم ين برايچن هم

                                                 
به فارسي  ۱۳ارگان کمينترن شماره » انترناسيونال کمونيستي«اين گزارش از متن آلماني منتشره در مجله ماهانه  – ۵۹

هايي را که  ما آن قسمت. نيز آمده است) ۲سال هشتم شماره (بخشي از اين متن در مجله دنيا . برگردانده شده است
اند را با عالمت ـــــــــــ برجسته  يا بدون نقطه چين کنار گذاشته شده اند و حذف شده )...(زير عنوان در مجله دنيا 

 .کنيم مي
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گرد انزلي  در مختلف ايراننقاط  از س جاسوسان انگليسييي دسا الرغم همهع
ترکستان و قفقاز  ميمق يايران يها کمونيست گان نماينده آنان در بينکه  دندآمده بو

کامل و  نظر قافاتبا تمام مسائل مورد بحث،  جديخورد رب. حضور داشتند
 يها دست ايران يينشان داد سرنوشت رها انتخاباتنه يزم درانه آگاه يريگ موضع

دهقانان  ن کارگران ويب ازه عمدبه طور گان  نماينده. قرار دارد يقابلمطمئن و 
ن يگان ب ندهيت نمايفکران در کنگره، برجسته نبود، اگر چه اکثر نقش روشن .بودند
  .اند شرکت جستهدر جنبش انقالبي ايران سال  ۱۵تا  ۱۰

 شرکت در تظاهرات با ،]۱۲۹۳[۱۹۱۴حتا در سال  باکوم يمق يکارگران ايران      
، ]۱۲۹۵[۱۹۱۶در سال . بودند  دان گذاشتهيضد جنگ امپرياليستي گام به م جوشان

در  يطوالن يمدتو ه حزب سوسيال دموکرات جدا شداز ايراني  يانقالب کارگران
به کار " مستقال ،ايراني بودندکارگران " باکو که اکثرا شهر ي پرولتري بين توده
آن در  يافته و نفوذرشد  ، اين گروه)]۱۲۹۶[۱۹۱۷( از انقالب فوريهپس  .پرداختند

ايران در خود  در عين حال کار بزرگي .افزايش پيدا کرد یي کارگر تودهميان 
بدانجا فرستاده  يده غ و سازمانيتبل ين کارگران برايبهترلب گرفت و اغ انجام مي

هاي تهران، تبريز، قزوين، و شهرهاي  زندان درهم اکنون از آنان  ياريبس .شدند مي
 يراحت و يا به کرده تبعيد وستانبه هند ايها  انگليسي ،را ياريبس. اند يگر زندانيد

، غفارزاده ما، رفيق نترين رهبرايکي از به سال گذشته در رشت .اند کردهتيرباران 
رباران يت خائنانهرا  حزب کمونيست ايرانبزرگ  ندهده دهنده و سازمان الهام

هفده  ران،يا ياز طرف گروه انقالب اردبيل به هنگام اشغال شهردو ماه پيش، . کردند
يک رفقا در حدود  نيااز ن تن يچند .دندشاز زندان آزاد ما نفر از رفقاي فعال 

  .بودند به سر برده ر زندانسال د
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در آن شرکت  نهفعاالما که حزب ، دنبوکارگري در باکو ش بزرگ يچ نمايه      
 حزب کمونيست ايرانارتجاع، ] تسلط[ترين روزهاي  سختدر . باشدنجسته 

دو ماه پيش ما . خود داشته استمخفي  يها هزار عضو در سازمان ۶ش از يب
تعداد  ،ديمرا آغاز کر ]مترجم:لنبش جنگج[ارتش سرخ ايران در يسينو نام

را از نظر ي، زيمساختا متوقف ر يسينو ناچار نامبود که ما م يعظقدر  ن آنيداوطلب
  .ميآماده ساز يرا به اندازه کاف نيداوطلب  ي همهيم که اشتند ن امکان رايا يفن

» نحزب کمونيست ايرا« نام به» عدالت« يام قديمن کهب کرد يوصت کنگره      
 ي مرکزي کميتهد يب جديکنگره ترک يبالفاصله پس از برگزار. ل گردديبدت

 ييها در استانسه ماه  يالمدت دو  ي مرکزي به کميتهو که هر عض م گرفت يتصم
يک هفته  .به پردازد ياست به کار مخف  انگليسي يها امپرياليستکه هنوز در اشغال 

فه يانجام وظ يبراي مرکزي  يته، شش نفر از اعضاي کمرارق از تصويب اينپس 
  .مت کردنديعز

و ساختمان حزب  يده در جهت سازمان يديت شديدر حال حاضر فعال      
د، به ان مختل گشتهانگليسي توسط عوامل هاي حزبي که  کميته. رديگ صورت مي

حزب . شد خواهد برقرارت از نو بين مرکز و محالوند يپ. شد خواهند احياء تدريج
. خوردار است رب، _و ژاندارم  قزاقافراد  يعني_ يافراد ارتش يدرد از همه ويژ هما ب
آنان  يروسد با معادل يرا نبا ها ها و ژاندارم اين قزاقد موجب اشتباه گردد و ين نبايا

و است  يدهقان" اغالب يرانيا ژاندارم يها گروه و انقزاق يشه طبقاتير . ودمنسه يمقا
ع يت جذب سريسازمان ما قابل يبرا ن افراديلذا ا. نزمي  و بی ريفقدهقانان از تر  بيش
م که در سراسر کشور يران تا ده هزار عضو داريما در ا يبيبه حساب تقر .دارند
  .اند پخش
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م يمق يايرانن کارگران يبدر  يعيوسفعاليت ران، يما عالوه بر کار در ا      
با سازمان دادن  ما. ميده ، داغستان و ترکستان انجام مي)يشورو(جان يآذربا

 ک سوياز : ميکن ک هدف دوگانه را دنبال مييها  نين سرزميدر ا يرانيکارگران ا
ن را يگر داوطلبيد يم و از سويکن ت مييکار فعال ترب هم يحزب يها ق کالسيطر از

. ميکن ج مييبس يمقاصد نظام يرا برا يحزب يم و اعضايکن خود جلب مي يبه سو
ه يست روسيکمون يها ک با سازمانيما از نزد يها ا، سازمانه نين سرزميدر ا
  .دارند يکار هم

فا يا در جنبش انقالبي ايرانکننده را  نييتعنقش  ،حزب کمونيست ايران      
  )زاده سلطان.آ( .۶۰دنمو خواهد

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ۲۰۲۱يه روف
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