
۱ 

  ۱رانيست اين کنگره حزب کمونيدوم
  

  
  )زاده سلطان(آوتيس ميکائيليان 

  
از . افتيان يه پايران در شهر اروميست اين کنگره حزب کمونيش دوميپ يچند      

 ]ستيکمون[ن مدت حزب يدر ا. هفت سال گذشته است يکنگره نخست در انزل
ن يتر آن بارها تحت سخت يها شرکت داشت و سازمان يدر حواث انقالب" کرارا
سر نگشته است يران ميارتجاع ا يها، برا نيا  عالرغم همه. ها قرار گرفتند يسرکوب

حکومت رضا شاه حزب ما  يها برعکس، به رغم کوشش. حزب ما را داغان کند
                                                 

، درباره ۰۴ سال» ايدن«و ) ۹۶-۱۰۳ص(کم اسناد يد به جلد يمصوب کنگره دوم نگاه کن يدرباره برنامه و تزها – ۱
ن مقاله يکه از ا) ۳۸-۴۵الذکر ص کتاب سابق(يي دارد  مقاله] جاسوس معروف[کنگره دوم عبدالصمد کامبخش 

 !زاده گرفته بدون ذکر ماخذ سلطان
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ن هفت سال، يدر ا. کنگره گواه آن است يه برگزارک يفعال است، امر] چنان هم[
ک کشور يدر  يمبارزه انقالب ي نهيدر زم يار آموخت، ويبس يزهايحزب ما چ

و  يحزب دوران سخت نامراد. مه مستعمره کسب تجربه نموديمانده و ن عقب
که در دستور کنگره قرار داشتند، با  يمسائل  همه. نظر را از سر گذراند اختالف

  :ن مسائل عبارت بودند ازيا. ور قرار گرفتندمورد غ يو به طرز جامعت يجد
  ران،يا يالملل نيو ب يت داخليموقع .۱      
  ،يمسئله مل .۲      
  ،يمسئله ارض .۳      
  ،)يالتيتشک( يمسئله سازمان .۴      
  ،يکارگر يکاهايسند يده سازمان .۵      
  ران،يست ايبرنامه حزب کمون .۶      

  ،يتعاون يها شرکت يده سازمان .۷      
  ،ينامه نو حزب ب نظاميتصو .۸      
  ست،يکار سازمان جوانان کمون .۹      
  ان زنان،يکار در م .۱۰      
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مربوطه را  يها نامه ن مسائل پرداخت و قطعيا  کنگره در عرض چند روز به همه      

  انگليسي يها امپرياليست  هيمبارزه عل يده سازمان شيپسال  هفت. ب رسانديبه تصو
ن يت ايز از اهميامروز ن. و سلسله قاجار در راس مسائل کنگره حزب قرار داشت

متجاوز انگلستان که در آن  يروشن است که نيروها. موضوع کاسته نشده است
. ندا ن کشور را ترک گفتهيکه ا هاست ران را اشغال کرده بودند، مدتيزمان ا

رضاشاه  ي ، سلسلهيگريد يسلسله سلطنت سلسله قاجار، ين، امروز به جايافزون بر ا
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 هيها، مبارزه عل نيعالرغم ا. ه زده استيتک» شاه شاهان« يکه پادشاهيبر ار يپهلو
هنوز . دهد ل مييفه را تشکين وظيتر چون گذشته مهم ، هم انگليسي يها امپرياليست

افت يده ين عقيبر ا يشيساده اند ي، رفقايزبح ۲نخستش از کنگره يهم تا پ
را فراهم  يديران امکانات جديانگلستان از ا يا خروج ارتش اشغاليشدند که گو مي

ن يآزاد سازد و رضاخان ا  انگليسي  ران خود را از چنگال سرمايهيخواهد آورد تا ا
  .م بخشديران را تحکيون ايت مليفه را خواهد داشت که موقعيوظ

ل خواهد شد يق تسهين طرياز ا ينيع يران به طرزيا يي، رها]ن نظريوافق ام[      
خود را به اتحاد  يران بود، جايکه دست اندر کار اضمحالل ا يروسيه تزارکه 
 يبخش مل ييطرق به جنبش رها  سوسياليستي داده است که به همه ير شورويجماه

ن يا يسرد د اسباب دليبا_ سپس رضاشاه_رضاخان" عتايطب. رساند ران مدد مييا
  .ش را فراهم آورده باشديساده اند يرفقا
ر سلطنت توسط رضاخان را ييشوند که تغ افت ميي »يکارشناسان«ن، يافزون بر ا      
 ن ادعا بودند کهينان بر ايا. دادند جلوه مي ييک انقالب بورژواي ي به منزله" بايتقر
به کمک  يا ويکه گو نياست و اران يا يبورژواز يا رضاشاه تبلور آرزوهايگو
دار قدرت را به  نيفئوداالن زم" و عالرغم مخالفت سرسختانه مثال ين بورژوازيا

  .دست گرفت
ات و مدارک مربوطه به مسئله يکنگره حزب پس از در نظر گرفتن انبوه واقع      

ر سلطنت، اعالم ير اخيتعب ييت بورژواين ماهيچن رضاشاه  و هم» آزادگر«نقش 
نبود که  ين معنيچ وجه بديران به هياز ا انگلستان يشت که خروج نيروهادا

ن يک توسل جسته است؛ و اير تاکتييکه تنها به تغ کرده، بل] ينيعقب نش[ انگلستان
و   انگليسي يها امپرياليسته ين عليراست يي امر رضاشاه مبارزه تيکه در واقع

                                                 
 .زاده کنگره دوم است از متن مقاله روشن است که مقصود سلطان يآمده، ول» نخست«کنگره  يدر متن آلمان – ۲
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ران را ياست انگلستان در ايرعکس سکه ب کند، بل ينم يدار را رهبر نيفئوداالن زم
نامه مصوبه کنگره  ماده چهارم قطع. کند ت مييبرد و نظام فئودالي را تقو ش مييبه پ

  :کند مي يمعن ي ر افادهيبه شرح ز يالملل نيو ب يت داخلينه موقعيدر زم
ه به يران را با تکيرممکن ايکه متقاعد گشت که غ نيانگلستان پس از ا((      

ن، يالنهر نيمصر و ب يها رف به چنگ آورد، بر آن شد که مطابق نمونهخشونت ص
با  يول ش را آهسته آهستهيادت خويس يشان بسپارد ولياداره مملکت را به دست ا

د يس يکودتا ي لهيست وسيبا ن امر مييا. ديشان استحکام بخشيق اينان، از طرياطم
د يس يول. ديجرا در آبه مورد ا ]۱۲۹۹اسفند۶[)۱۹۲۱ه يفور ۲۵(ن ياءالديض
وجهه خود را از دست  يبه زود نگلستانن به عنوان دوست شناخته شده اياءالديض

 انگلستانل ين دليبد. اش را به انجام برساند فه محولهين سبب قادر نبود وظيداد، و بد
" بايرا که تا آن زمان تقر يمرد ، ويم بر آن شد که رضاخان، همکار ويرا تصم

  .سازد ين ويبود، جانش ناشناخته مانده
ده بود، اکنون يوس گرديما يکه از سلسله قاجار به کل انگلستان امپرياليسم       

رضاخان بهتر  د کهين اميش در آورد، به ايت خوير حمايتر رضاخان را به ز شيب
ون يتوالسيکاپ] نيقوان[از اعتبار  ، و از آن جملهانگلستاناز منافع   گونه داند چه مي

 يديرضاشاه عصر جد ين تصور که کودتايا يب، نادرستين ترتيبد. کندحفاظت 
ا ين نظر را که گويا .گردد دهد، روشن مي ن را بشارت ميرايصر ااخ معيدر تار
ل قدرت به دست يادت فئودالي و تحصيسقوط س يرضاخان به معن يکودتا

 يبه راست. مودن يطلبانه معرف فرصت" يي کامال هينظر د به عنوانياست، با يبورژواز
سازد، و حتا با  يمتک يمل يد در عمل مبارزه خود را بر بورژوازيرضاخان کوش
به مغازله پرداخت، لکن  يپرولتر يطبقات يها خواه و سازمان يعناصر جمهور

  .ماند يباق يدار نيزم_همواره در چارچوب نظام فئودالي يمبارزه و
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را در  يت ويداد، تا حما مي يمل يازکه رضاخان به بورژو يازاتيد و امتيمواع      
 مانبه ه يعني ،متوقف شد يه سلطنت قاجار به دست آورد، به زوديمبارزه عل

به هنگام انجام رضاخان  ت کهين واقعيا. ديکه مسئله قدرت حل گرد يزود
ن اقشار هم يشد، و ا مي يبانيپشت يمل يبورژواز يخود از طرف اقشار فوقان يکودتا

ت يچ وجه گواه بر ماهيسازند، به ه ش مييت خويا مرهون حمار يز وياکنون ن
موفق گشته است  يکه گواه آن است که و ست، بلين رضاخانسلطنت  ييبورژوا

. جلب سازد يسلطنت_ينظام ارباب را به سود يمل يبورژواز ياقشار فوقان يبانيپشت
  يدار رمايهر سردمداران سيتر گشت، که در دهه اخ آسان ين امر از آن رو بر ويا

به کار  يزراع يدر اراض ياريبس  ، سرمايهيمل يگر بورژواز خواه و تن يتجار
دهقانان، سود  ياسيح حقوق سييازات فئودالي و تضيتا با استفاده از امت انداختند،

 ياقشار فوقان .ل کننديست، تحصيسر نيم يتجار" ق صرفايرا که از طر يتر شيب
ح حقوق ييو نظم تض يکه نظام ارباب اند ان آنب خواهين ترتيبد يمل يبورژواز

سازد، دست نخورده  ن استثمار دهقانان را ممکن مييتر دهقانان، که گسترده ياسيس
انکشاف  يالزم را برا يها نشان شيپ...  ي، حتا اگر برخرضاخانادت يس. بماند

 ن حال استثمارين وصف در عيرا فراهم آورده باشد، با ا يمل يمناسب بورژواز
" دهقانان را کامال يو اقتصاد ياسيت سيده و موقعيدهقانان را قوت بخش

 ين اشتباه محض خواهد بود که اگر کودتايچن هم .ر ساخته استيناپذ تحمل
تر با  شين کودتا بيا. ميتصور کن يدربار ييرا کودتا] ر سلطنتييتغ[ رضاخان

دار حاکم  نيزم  قهمبارزه طب ي فئودال، و سپس در داخل خود طبقه يمبارزه سخت
در اداره مملکت  از انحاء يکه به نحو نيا يبرا يمل يبورژواز يها ه کوششيعل

ه يعل يمل يبورژواز يها و اقشار فوقان کسب کند، و باالخره با مبارزه فئودال يسهم
  .))خته استيدر آم يانقالب يها و سازمان يجنبش انقالب
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ش به نزاع يدار خو تيصالح ]يريگ عموض[ب کنگره حزب با کالم ين ترتيبد      
 يت بورژوازيو ماه يپهلوشاه رضا »آزادگرانه_يمل«نقش  ي حاصل درباره يب

ق ياز طر ين، خود شاه ظرف مدت کوتاهيافزون بر ا. خاتمه داد يو يکودتا
و . ن مالک کشور بدل گشتيتر گران به بزرگيد] اموال[به  يانداز دست

  .تر ساخت راف مالک محکموند خود را با اشيسان، پ نيبد
 يچ وجه فروکش جوش و خروش انقالبيبه ه رضاخان ر قدرت از طرفيتسخ      

سراسر کشور را فرا  يز باز هم نيرومندتريبرعکس، رستاخ. را در کشور سبب نشد
نامه کنگره  در قطع. فا کردنديا ييار کوشايان دهقانان نقش بسين ميدر ا. گرفت

  :شود گفته مي
ش يمنافع خو يدر مبارزه برا ريران در چند سال اخيکه دهقانان ا يي جربهت((      

ن يا. است ين مبارزه انقالب ارضيبرد ا شيکسب کردند نشان داد که تنها راه پ
  :آموزد که تجربه باز به ما مي

ست که دهقانان به ين يانجامد، کاف يب يروزيبه پ ين که انقالب ارضيا يبرا .۱      
ش قدرت را به دست يخو يشان در روستاهايکه ا نيبه پردازند، ا بارزهبه م ييتنها
ز قدرت را يد در شهرها نيرا تصاحب کنند، با يارباب ياراض يها نيرند و زميگ

  تصرف کرد؛
 يانقالب يها گر، با کمک بخشيز ديش از هر چيکسب قدرت در شهرها، ب .۲      

سر خواهد يم  يبورژواز ، و خردهگران با کمک کارگران، صنعت يعنينان، يشهرنش
  .بود

اند،  شان کمک رساندهيا گران نه تنها با دهقانان در مبارزه کارگران و صنعت. ۳      
ز ين يجنبش دهقان] ئولوگ دهيا[ يگان و رهبران فکر دهنده از سازمان ياريکه بس بل
  .اند نان برخاستهيان اياز م
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ز عبارت است از انتشار نظر يآم موفقت يانقالب ارض هيط اولاز شرو يکي. ۴      
  .))گان کننده اميآن به سمت ق يدر ارتش و گذار نيروها يانقالب
ب کرد يکنگره تصو] يجبهه مل[ يمل_يانقالب بنه مسئله حزيدر زم      

کارگران، دهقانان و  ]يجبهه انقالب[ يد اتفاق انقالبين حزب بايکه ا
هايي تشکيل  را بايد سازمان هسته اصلي آن. باشد  بورژوازي خرده

. کند کننده را ايفا مي ها حزب کمونيست نقش تعيين دهند که در آن
اين حزب نبايد استقالل سازماني و سياسي حزب کمونيست را محدود 
سازد و ميدان انتقاد آزادانه حزب به خطاهايي را که اردوي انقالبي 

  .۱گردد، تنگ سازد مرتکب مي
 يدر داخل مرزها. کنند مي  يگ زنده ياريکه در آن ملل بس تاس يران کشوريا      

ن مسئله، يحادتر. کنند مي  يگ آن کردان، ترکمنان، اعراب و ترکان و ارامنه زنده
کردان و اعراب کارزار گسترده و حساب  انيدر م. مسئله اعراب و کردان است

  .يي از جانب عوامل انگليس به راه افتاده است شده
هم مرز " الت خوزستان که سابقايران، در ايدر جنوب ا" عمدتا اعراب      

ن سبب عوامل يبه ا. کنند مي   يگ ت انگلستان بود، زندهيومين، تحت قيالنهر نيب
. ن ملحق گردنديالنهر نيخوانند تا به اعراب ب ران را فرا مييم اياعراب مق  انگليسي

افزون . ران را به چنگ آورديا ]خوزستان[خواهد عربستان  له انگلستان ميين وسيبد
 ياما برا. رديت کامل قرار گيست در امنيبا ز مييب راه هندوستان نين ترتين، بديبر ا
  .کشور است ياز دست دادن بنادر جنوب ين امر به معنيران ايا

ان کردان صورت يکات از جانب انگلستان در مين تحريه هميشب" بايتقر      
ست يه زيگر در منطقه ترکيد يران و برخير منطقه ااز کردان د يبخش. رديگ مي

                                                 
 )۲۰۲۱.(س استيزنوز طرف بابولد پاراگراف ا – ۱
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ان يدر م يک حکومت ملير بر وحدت دو بخش کردستان در يه داينظر. کنند مي
ت سوء استفاده کرده تا ين موقعياز ا امپرياليسم انگليس. ار دارديت بسيکردان محبوب

ت يه حمايترکران و يه دول ايور سازد و از مبارزه آنان عل سم کردان را شعلهينيشوو
ت يوميق کردان را تحت ياند که حکومت مجزا نيها در صدد ا انگليسي. دينما مي

نفت  يها از چاه يبردار يي موفق گردد، بهره ن نقشهياگر چن. د آورنديانگلستان پد
را  يکاف ي کردستان پشتوانه» آزاد«دولت  يعنيتر خواهد گشت،  ن مطمئنيالنهر نيب

دولت انگليس از در  يها ران با خواستيدولت ااگر . فراهم خواهد آورد
ن يهم يول. نشاند فرو مي يرا کم يمل ييد، انگلستان شعله نارضايايمخاصمت در ن

ظاهر سازد، در  شيخواز  يانگلستان استقالل را بکوشد در مقابل» شاه شاهان«که 
سان  نيبد. گردد ام آغاز مييره عدم آرامش و قيان اعراب و کردان و غيم
ران يا يران استفاده کرده و دولت کنونيدر ا ي، از مسئله مل انگليسي يها پرياليستام
  .دارند ش نگه مييدر اقمار خو را

ت مهم ينها ين برگ بيروبروست تا ا يفه جدين وظيران با ايست ايحزب کمون      
برآورده خواهد شد که حزب  ين مراد زمانيا .ديها بربا را از دست انگليسي

کنگره حزب تصویب کرد که حزب باید مجدانه . نديزرا برگ ينيراه لن مصممانه
ن سرنوشت ييحق ملل در تع يعني احزاب کمویست،  ي راه حل مشترک همه

د بکوشد در تمام يران بايست ايحزب کمون. ار کنديکامل را اخت ييش تا جدايخو
رند يگ بر ميدموکرات را در  يکه کارگران و عناصر دهقان يموجود مل يها سازمان

  .سازمان دهد يانقالب_يمل يها ن عناصر را براساس خواستيرخنه کنند و ا
 کش درباره مقاصد غارتگرانه زحمت يها ان تودهيد در ميحزب با      

ها  توده يد برايحزب با. به پردازد يگر به کار روشن  هاي انگليسي امپرياليست
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توانند  يران نميا يمل يها تيلروشن سازد که بدون واژگون ساختن نظم حاکم اق
  .نديمايرا به پ يو استقالل مل يراه انکشاف فرهنگ مل

وجود ندارد،  يع مليران صنايجا که در ا از آن. است يزراعت يران کشوريا      
خام به پرداخت خرمن و صادرت مواد  يوضع کشور در خطوط اصل يبهبود
نه ين زميدر ا ين ناکاميتر کوچک. دارد يگ بسته يو محصوالت کشاورز يصنعت

 يبه هنگام يدر طول جنگ داخل" مثال .کشاند و فقر مي يرانييي را به و هيکل ناح
 يها يکار ران کشتيدر سراسر شمال ا" بايه متوقف گشت تقريکه صادرات به روس
 يدر کشورها. دييکامل گرا يرانيشم به ويوه، کشت ابريپنبه و باغات م

را  يمحصوالت کشاورز يتقاضا برا يع شهريها و صناانکشاف شهر  يدار سرمايه
در . را فراهم آورد يش و قوام بازار مليدايق پين طرياباال برد، و از  يميبه طور عظ

کشور را  يرد که انکشاف اقتصاديگ مي يرا بازار خارج يبازار داخل يران جايا
ن يا يشاه و عوامل و ي تکارانهيجنا يها بند و بست. سازد سخت محدود مي

 يرانيا يکند و رشد و بهبود ت مييش تقويش از پيبه خارج را ب يگ وابسته
ست که ين يشگفت ين سبب جايبد. گردد مانع مي ين را به طور مصنوعيروستانش
در . کند را سر مي يگ و گرسنه آکنده از فقر  يگ تا به امروز زنده يرانيدهقان ا

ژه يو به. فان و در حال رشد استشکو يگ برده] بازار[از مناطق هنوز  ياريبس
ملغا شد، " رسما] ۱۲۸۵[۱۹۰۶پس از انقالب  يکارياگر چه ب. رواج دارد يکاريب
باند فئودال . رديگ مالکان انجام مي يگان برايجا کار را در همه هنوز" عمال يول

قابل  يش و اراضير آيع زيوس ياراض ين وضع از واگذاريحاکم به منظور حفظ ا
 يجه فقر دائميدر نت. زند به دهقانان سر باز مي] خالصه[حکومت کشت در دست 

. ن سازنديستند که معاش خانواده خود را تامين يتيحتا در موقع يرانين، دهقانان ايزم
کار به  يوجو در جست يرانيساله هزاران دهقان گرسنه ا  ن سبب است که همهيبد
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است يس تنها. کنند کوچ مي مجاور بحر خزر يا شهرهايماورا قفقاز  يمناطق صنعت
به  يرانين امر است که دهقانان ايطبقات حاکم مسئول ا ي تکارانهيجنا

مت يداران محصوالت گران قياروپا و خر يگان موادخام مراکز صنعت توليدکننده
  .است يدهقان يها توده ين امر فقر و کوچ دائميحاصل ا. اند بدل گشته يخارج

ن امر يبد ليبا تمام وسا فه خود دانستياست که کنگره حزب وظ لين دليبه هم      
ق بذر، گاو شخم، يرا از طر ييع حکومت از اقتصاد روستايت وسيبه پردازد تا حما

له از دهقانان در ين وسيره سازمان دهد تا بديخالصه و اعتبار و غ يم اراضيتقس
ن، حزب يمقارن با ا. حفاظت شده باشد يمقابل غارت اربابان و رباخواران تا حد

سر ينام يمسئله ارض يد دهقانان را آگاه سازد که تحت نظام حاکم حل قطعيبا
 یهاي انگليس با امپرياليست يدست ون در هميو روحان يرا شاه مالکان ارضياست، ز

 يها توده ديبا. ن لحظه دفاع خواهندکردياز اوضاع و احوال حاکم در ده تا آخر
حزب . ن سازمان داديزم يبه سود مبارزه برا] يدهقان ي[ها هيرا در اتحاد يدهقان
مالکان را به سود دهقانان در راس برنامه  يد تصاحب اراضيران بايست ايکمون
ق انقالب يتواند از طر يي تنها مي ين غصب اراضيچن. ش قرار دهديخو يارض

اره چند درب ين، سخنيعالوه بر ا. سر گردديران ميکش ا زحمت يها روزمند تودهيپ
  .ديآ الزم مي يتعاون يها شرکت

 يتعاون يها جا فقط شرکت نيدر ا .ار کم کار شده استينه بسين زميدر ا      
با در . وجود ندارند يو کشاورز يصنعت يتعاون يها شرکت. وجود دارند يمصرف

است، کنگره  ياز اشکال مهم کار علن يکي يتعاون يها که شرکت نينظر گرفتن ا
 يد را موظف داشت با تمام قوا در به دست گرفتن رهبريجد يکزته مريکم ،يحزب

کنگره . به کوشند ديجد يتعاون يها س شرکتيموجود و تاس يتعاون يها شرکت
 يژه در شهرهايموجود، به و يمصرف يتعاون يها ت شرکتيل و تقويحزب تکم
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. ران دانستيست ايف حزب کمونين وظايتر از مهم يکيز و رشت، را يتهران، تبر
با گذشت . ن امر سازديدار ا دار را عهده تيصالح يرفقا فه مند استيحزب وظ

ن يا. يي بدل گردند منطقه يها د به شرکتيبا يمصرف يتعاون يها ن شرکتيزمان ا
در شهرها ) يتعاون شرکت( يرد که نخست دفتر مرکزيچنان انجام گ د آنيکار با

 يها ک سلسله فروشگاهيموجود  يها که در کنار فروشگاه يس گردد، به طوريتاس
  .رديت را در بر گيپر جمع يها د احداث گردد، و محلهيجد
فروشان سرخ به  د دستيک سو باياز . ر کنديد در دو جهت سيکار روستاها با      

خود  گر،يد ياز سو. ن کننديمناطق خود تام يالزم را برا يند که کاالهايوجود آ
تازه  يها حتاج فروشگاهيما. متمرکز ساخت يتعاون ياه د در شرکتيده را با ياهال

ن يدر شهرها تام يد از محل مرکزيفروشان با ز مانند دستيکار در روستاها را ن
 يها گان شرکت دهنده ن و سازمانيمبلغ يد نوعيبا فروشان سرخ مي دست. کرد
  .در روستاها باشند يتعاون
 يده به سازمان يمصرف يتعاون يها ت و تمرکز شرکتيد به موازات تقويحزب با      

 يها ز توجه مبذول دارد تا فروش محصوالت تودهين يکشاورز يتعاون يها شرکت
غارت آنان را توسط مالکان و  قين طريو از ا ن سازديرا تام يکش دهقان زحمت

د به يبا يکشاورز يتعاون يها و تمرکز شرکت يده سازمان. رباخواران مانع گردد
  .رديانجام گ يمصرف يتعاون يها رکتب شيهمان ترت

و  يگ ع خانهيد در درجه نخست در آن مناطق صنايبا يصنعت يتعاون يها شرکت      
 يع نساجيدر صنا" کنند، مثال بزرگ توليد مي يبازارها ياحداث گردند که برا يدست

  .رهيو غ يو فوالدساز
نو  يصنعت يتعاون يها شرکت يآالت مناسب برا نيدر جهت فراهم آوردن ماش      
با  ينان بتوانند تا حديکه ا يد فروگذار کرد، به طورينبا يچ اقدامياز ه

  .خارج رقابت کنند] محصوالت[
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کنگره حزب به . ديب رسيگر به تصويد يها نهيدر تمام زم يمشابه يها نامه قطع      
کار ست، و ي، کار سازمان جوانان کمونيتعاون يها نحو اکمل به ساختمان شرکت

ران يا_ما توسط ارتجاع انگليس يکارگر يکاهاياکثر سند. ان زنان پرداختيدر م
م ير شهرها نيموجود در تهران، رشت و سا يکارگر يها هياتحاد .اند داغان شده

  .اند افتهين رخنه آاند و جاسوسان رضاشاه در  يقانون
اقتدار نو را موظف ساخت به منظور ارتقاء  يته مرکزيکنگره حزب کم      

را  يالتيبه عمل آورد و کار تشک ياقدامات جد يکارگر يها هياتحاد]  تهياتور[
  .ت کندينه تقوين زميدر ا
ب رساند و يد حزب را به تصوينامه جد ن، کنگره حزب نظاميافزون بر ا      
سان  نيکار کنگره بد. نمود يدنظر در برنامه حزبيرا مامور تجد يونيسيکم

م ين مسائل اتخاذ تصميتر ک سلسله از مهمي ي حزب درباره کنگره. ثمربخش بود
سلطنت و استقرار  يکنگره حزب شعار الغا. ن نمودييکرد و خط کار نو را تع

حزب  يمبارزات ين شعارهايتر آن را به مثابه مهم يخلق به جا يانقالب يجمهور
ست يبا ميخلق  يانقالب ين جمهوريا .ار کردينده اختيران در دوران آيست ايکمون

  :ن سازدير را تامياهداف ز
  امپرياليستي، يها استقالل از قدرت :الف      
  يم مناسبات دوستانه با اتحاد شورويتحک :ب      
  در حکومت، يعناصر انقالب ي کننده ينقش رهبر :ج      
فئوداليسم، و در درجه نخست،  يايبقا  همه يگشتننا و باز يانهدام قطع: د      

  خالصه به سود دهقانان، يمالکان و اراض يها نيغصب بالعوض زم
  ک؛يدموکرات يها يآزاد: ه      
  ب قانون کار؛يتصو: و      
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  گران؛ و صنعت ي، دهقانيکارگر يها ح سازمانيتسل: ز      
ضد انقالب در جهت استقرار  يها که تمام کوشش يب قانون انقالبيتصو: ح      

  .ديها جواب گو زاتن مجايدتريمجدد نظم کهن را با شد
تحت ] که خود[رانيست ايحزب کمون ير رهبريز يکه انقالب ارض يهنگام      
صورت عمل  يت اتحاد شورويموجود ي و به شکرانه] است[نترن يت کميهدا
ر يانکشاف غ يهاVor…u…satzung ش نشانيآن وقت پ رد،يپذ مي

هدف مستلزم مشقات  نيبد يابي دست. وجود خواهند داشت رانيدر ا  يدار سرمايه
 ي ست منطقهين وصف حزب کمونياست؛ با ا ينيسنگ يها يو فداکار يرانسانيغ
 .ن هدف گام بر داردييي راسخ در جهت ا د بدون تزلزل و با ارادهيبا ران مييا
    )نيش.م: يترجمه از آلمان: زاده سلطان.آ(
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