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 اولين حزب کمونيست شرق

  
 )زاده سلطان(آوتيس ميکائيليان 

   
 و در بيست و »بندر انزلی«در  »حزب کمونيست ايران« ی هکنگرنخستين       

 اين. شد يیبازگشا )خورشيدی ١٢٩٩اواخر خرداد، اوايل تيرماه ( سوم جوالی
 ]کشورهای[ برای مابقی که بليک روز تاريخی نه فقط برای جنبش انقالبی ايران 

انگليسی، چهل و هشت  ای جاسوسانه گنيرن ی هرغم همالا. اشدب میشرق نيز 
گان،  هدر بين نمايند. رسيدند» بندر انزلی«ه ای مختلف ايران به تنماينده از قسم

ا ه نرفتار جدی آ. حضور داشتند گويان کمونيست از ايران، ترکستان و قفقاز سخن
شان در احترام به  کامل و آگاهی طبقاتی ، توافقدر رابطه با تمام مسائل مورد بحث

کارگران ايران به دستان درست و قابل  انتخابات، ثابت نمود که آرمان آزادی
از دهقانان و  "حاضر در کنگره، عمدتا انگ دهنماين. اعتمادی واگذار شده است
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خودستانی اعضای  ]سبب[ توانست نمی کارگران تشکيل يافته بودند؛ اين مسأله
افراد حاضر در کنگره نقش فعالی در  اکثريت که بلبقات تحصيل کرده شود ط

  .اند اخير داشته جنبش انقالبی ايران در ده، پانزده سال
 کارگران ايران در باکو بر عليه جنگ امپرياليستی با، ۱۹۱۴ تر، در سال پيش      

متمايل  ن ايرانیيک گروه از کارگرا، ۱۹۱۶ در سال. ا آمدنده نانرژی وافر به خيابا
زمان زيادی  جدا شدند، برای مدت »حزب سوسيال دموکرات«م که از سشويبه بل

. انجام داده بودند ايرانی بودند فعاليت مستقل "ی پرولتری باکو که اکثرا هدر بين تود
و نفوذشان بر روی  بعد از انقالب فوريه، اعضاء و فعالين اين گروه افزايش يافته

انجام داد و آن فرستادن  حزب يک کار پر انرژی را. وسعه يافتکارگران ت ی هتود
. دهی به ايران بود و سازمان بهترين کارگران از باکو برای اهدافی نظير آغالشگری

تهران، تبريز، قزوين، و شهرهای  ایه نتعداد زيادی از آن افراد هم اکنون در زندا
ولت انگليس به هند تبعيد و يا به د ی هوسيل ا بهه نتعداد زيادی از آ. ستنده  نايرا

، »رفيق غفارزاده«يکی از بهترين رهبرهای ما، . گيری تيرباران شدند محض دست
ی در شهر ي بزرگ حزب کمونيست ايران به طور خائنانه ی هدهنده و سازماند اماله

ماه پيش، زمانی که لشکرهای انقالبيون، اردبيل را تسخير  دو. رشت کشته شد
 اه ناز رفقای فعال را از زندان آزاد کردند که بسياری از آ ه نفرنمودند، هفد

يک تظاهرات کارگری در باکو وجود  احت. در زندان بودند از يک سال تر بيش
ارتجاع،  ]تسلط[در بدترين روزهای . آن نقش فعال نداشته باشد ندارد که حزب در

 هزار عضو داشت که در سازمان مخفی کار ۶ کمونيست ايران بالغ بر حزب
  .کردند می

سرخ  ليستی از داوطلبان برای ارتش ی هماه پيش ما شروع به تهيدو  در حدود      
عضوگيری را  ايران نموديم؛ تعداد داوطلبان آن قدر زياد بود که باعث شد که ما
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داوطلبان  ليست متوقف کنيم چرا که ما قادر نبوديم که برای تمام کسانی که در
  .قرار داشتند تجهيزات الزم را فراهم کنيم

 شد که هدر حال حاضر، بعد از کنگره در کنار ساير چيزها، تصميم گرفت      
 مرکزی ی هتغيير نمايد؛ کميت »حزب کمونيست ايران«به  »عدالت«اسم قديم 

 مرکزی به ی هکه هر يک از اعضای کميت ی گذراند در اهميت ايني نامه قطع

 که انگليس امپرياليست يیاه به کار سياسی مخفی در تمام جاهاسه متا دو  تمد
 يک هفته بعد از تصويب اين. خود دارد، عازم شوند ی هچنان تحت سلط هم
حاضر  در حال. مرکزی کار را آغاز نمودند ی هنامه، شش نفر از اعضای کميت قطع

حزبی در جريان  ایه نارگا بنای ]روند[در سراسر ايران، يک سازمان بسيار فعال و 
پراکنده و سرکوب شده  جاسوسان انگليسی ی هی حزبی که به وسيلها کميته. است

های محلی  مرکز و شاخه بودند دوباره به طور تدريجی احياء شدند و تماس بين
ها،  دارمها و ژان نظاميان، قزاق حزب ما با حمايت ويژه در ميان. برقرار شد "مجددا

. ها نبودند ا روسها قابل مقايسه ب ژاندارم ها و اما در اين مورد، قزاق. رو به رو شد
 آنان را تر بيشدهقانان بودند و  ی هاز طبق "عمدتا ها در ايران ها و ژاندارم زاقق

ا خيلی به سرعت در مقابل ه نند؛ بنابراين آددا تشکيل می زمين و گرسنه دهقانان بی
 د، بنا به محاسبات تقريبی ما در حدويین به تنهادر ايرا. آوردند فعاليت ما سر فرود

  .حزبی که در تمام کشور پخش شده بودند، داشتيم عضو ١٠٠٠٠
 در کنار کار سياسی در ايران، حزب ما فعاالنه در جنبش کارگری کشورهای      

 در اين کشورها ما، در حين. آذربايجان، داغستان، ترکمنستان شرکت نمودند
در  از طرفی: کنيم را دنبال می ]عمده[رگران ايرانی دو هدف فعاليت در بين کا

در حال  کردن کارگران فعال و از طرف ديگر راستای وظايف حزبی مشغول آماده
  .هستيم نويسی داوطلبان و بسيج اعضای حزب برای اهداف نظامی امن
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 در اين کشورها، سازمان ما در ارتباط کامل با حزب کمونيست روسيه کار      

 .اند ا با حزب سوسيال دموکرات متحد شدهه ندر آذربايجان آ احت. کند می
 حزب کمونيست ايران، يک نقش قاطع در جنبش انقالبی ايران بازی خواهد

  .۲۴کرد
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