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گذری اجمالی بر عملکرد تقی فداکار عضو اتحاديه کارگری حزب توده در
اصفهان (1332-1320ش)
چکيده:
از ديرباز يكي از راههاي بازشناسي حوادث تاريخي بررسي زندگي شخصيتهاي سياسي و تاثير آنها
در روند شكلگيري تحوالت بوده است .شيوه تصميمگيري و نحوه عملكرد اين اشنخاد در برهن
هاي مختلف منجر ب وقوع تحوالتي شده ک ميتواند در دستيابي ب اي مهم مؤثر واقع گردد .بن
اي ن ترتي ن  ،پننهوهپ پننيپ رو بننا هنند درك بهتننر حننوادث سياسنني پننا از شننهريور 1320
ش 1941/م ،در شهر اصفهان با طرح اي پرسپ ک عملكرد تقي فداکار از اعضاي حزب تنوده در
عرص فعاليتهاي سياسي در شهر اصفهان چگون بوده است؟ و با در نظر گرفت اين فرضني  ،کن
وي نقشي فعال در جذب کارگران و حمايت از خواست هاي صنفي آنها داشت است ،ب بررسي نقپ
اي چهره در اتحادي کارگري وابست ب حزب توده و مجلا شوراي ملي پرداختن اسنت .پنهوهپ
نشان ميدهد چگون حزب توده ب جل طبق کارگر ب عننوان قشنري تاثيرگنذار در رونند حنوادث
سياسي کشور ب منظور دست يابي ب اهدا خود توج داشت است.
واژگان کليدی :اصفهان ،اتحادي کارگري حزب توده ،مجلا چهاردهم شوراي ملي
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مقدمه
عدم تحقق مطالبات صنفي کارگران در ساليان متمادي دوران پهلنوي اول سنب شند ،پنا از
سقوط سلطنت رضا شاه در شهريور  1320هن.ش1941/م ،حزب توده زمين را براي فعالينتهناي
سياسي در شهر اصفهان مساعد يافت و شعب اي از حزب را در سنال  1321هنن.ش ،در اين شنهر
تأسيا کند .يكي از فعاالن شعب اصفهان ،تقي فداکار بود ک ب عنوان چهرهاي تازه نفا و فعنال
توانست ب جنبپ کارگري جان تازهاي بخشيده و با در دست گرفت نبض فعاليتهاي سياسي اين
گروه ب تشكيل اتحادي کارگري ،در اصفهان اقدام کند .حمايت کارگران و حزب توده در مقطعني از
وي سب شد ک ب يكي از چهرههناي شناخ

سياسني اصنفهان تبنديل شنود .وي توانسنت در

چهاردهمي دوره مجلا شوراي ملي ب عنوان نماينده راهي مجلا شود و فعاليتهاي خنود را تنا
کودتاي 1332ه.ش ادام دهد .در اي پهوهپ تالش شنده تنا بنا معرفني شخصنيت فنداکار ،بن
گوش اي از فعاليتهاي او در عرص سياسي تا هنگام کناره گيري از اي حوزه اشاره شود .زيرا توجن
ب زندگي اي فعال سياسي ،پا از شنهريور  1320هنن.ش1941 /م ،در صنحن کشناکپهناي
سياسي و صنفي کارگران اصفهان ميتواند ما را با فضاي سالهاي اول فعاليت کارگران بيشتر آشننا
کند .همچني با بررسي زندگي او ميتوان نقپ حزب توده و جنبپ کنارگري در شنهر اصنفهان را
روش تر ساخت .اطالعات مورد اسنتفاده در اين پنهوهپ از مننابع تحقيقناتي و اسنناد ،خناطرات و
پهوهپهاي صورت گرفت در خصود عملكرد حنزب تنوده بنا اسنتفاده از روش تناريخي و شنيوه
توصيفي -تحليلي جمع آوري شده است .پهوهپ نشان ميدهد موفقينت فنداکار در جلن حماينت
کارگران با بهرهگيري از ابزارهايي همچون اعتصاب و اعتراض در دستيابي ب خواست هناي صننفي
صورت پذيرفت است .معرفي اي شخصيت در درك بهتر شرايط حاکم در آن روزگار مؤثر اسنت .بن
اي ترتي ميتوان دريافت کدام ايدئولوژي و فكر در اي بره از زمان طرفدارن بيشنتري داشنت و
کدام احزاب و گروهها در جذب افراد و ترويج انديش خود در ميان اقشار مختلنف جامعن موفنق تنر
بودهاند.
زمينه تشکيل اتحاديه کارگری حزب توده در اصفهان
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اوضاع اقتصادي پا از اشغال ايران در شهريور 1320ه.ش1941/م ،ب دليل حضنور نيروهناي
متفقي در کشور بسيار وخيم واسفبار بود .کمبود ارزاق و افزايپ قيمت مواد غذايي و تنورم فزايننده
عرص زندگي را بر همگان تنگ کرده و با وجود تالش دولت براي سنامان دادن بن اوضناع آشنفت
کشور شرايط زندگي در اکثر شهرهاي ايران از جمل در شهر اصفهان بسيار سخت بنود 1.درآن اينام،
ازهجده ميليون نفوس ايران ،تعداد کارگران صنعتي نزديک ب دويست هزار نفر بود ،ک بطور عمنده
در شهرهاي تهران ،آبادان ،اصفهان و قائم شهر متمرکز بودند .ب دنبال جنگ جهاني دوم صنعت در
ايران رشد نازلي داشت و معدود صنايع سبک کشور نيز بطر ورشكستگي ميرفت 2.کارگران شاغل
عموماً روستايياني بودند ک ب دليل فقر شديد راهي شهرها شده و با حقوق ناچيزي در کارگناههنا و
معدود کارخان ها کار ميکردند.

3

در حدود  140تا  150هزار نفر از اکثريت جميعت شهر اصنفهان

را نيز طبق کارگر و پيش ور ب همرا خانوادههايشان تشكيل ميدادند ،ک بن دلينل درآمند انندك،
توانايي تامي مايحتاج خود را نداشت و از آنجايي ک دولت و کارخان داران پاسخي ب درخواستهاي
مكرر آنها نميدادند ،ب دنبال شرايط سخت زندگي و مشكالت اقتصادي ب دنبال راه چارهاي بنراي
سامان دادن ب اوضاع خود بودند 4.همي امر سب شد تا کارگران ب ايجاد و بازسازي اتحادي هناي
کارگري در اکثر شهرها از جمل در شهر اصفهان گرايپ پيدا کنند 5.در حقيقت کنارگران بن دنبنال
رهبراني قدرتمندي بودند تا در ساي حمايت آنها بتواند ب تحقق خواست هناي صننفي خنود جامن
عمل بپوشانند .اي روند درست زماني بود ک فضاي باز سياسي ناشني از سنقوط پهلنوي اول اين
امكان را ب احزاب و گروهها ميداد تا از فرصت پيپ آمده بهره برده و در مينان قشنرهاي مختلنف
جامع نفوذ کرده ،هواداراني بيابند 6.حزب تنوده پنا از سنازماندهي برنامن هنايپ در تهنران ،بن
گسترش شع در سراسر کشور پرداخت .شهر بزرگ و صنعتي اصفهان از ابتندا منورد توجن خناد
حزب بود .حزب ک با شعار حمايت از طبق کارگر فعاليت خود را از سر گرفت بنود بن دلينل وجنود
کارخانجات نساجي و حضور کارگران در شهر اصفهان ،زمين را براي فعاليت در اين شنهر مناسن
ديد .بدي ترتي شعب اي از حزب در سال 1321ش ،در اي شهر تأسيا شد .در اين تشنكيالت
چهرههايي همچون :محجوبيان ،مالواجو ،نظري ،سهرابيان و افكناري مسنلوليت داشنتند 7.از جملن
فعاالن شعب اصفهان ،تقي فداکار بود ک ب عنوان چهرهاي تازه نفا و فعنال توانسنت بن جننبپ
کارگري جان تازهاي

ببخشد8.
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از مهمتري اقدامات حزب توده در اوايل سنال 1321ه.ش تاسنيا اتحادين کنارگري بن ننام
(شوراي مرکزي اتحادي کارگري و زحمتكشان ايران) بن رياسنت رضنا روسنتا بنود .اين سنازمان
توانست با پوشپ کامالً غير کمونيستي و با بهره گيري از افراد غير کمونيست ،در تهران قرين بن
 1000کارگر و در ساير شهرها عده قابل توجهي را پيرامون خود گنرد آورد .در سنال 1322ه.ش،
(شوراي مرکزي )...با دو سازمان کارگري ديگر ائتال کرد و نام خود را ب (شوراي متحنده مرکنزي
)...تغيير داد 9.از جمل تشكيالت بسيار فعال حزب توده در شنهر اصنفهان شنوراي متحنده کنارگري
وابست ب اي حزب بود .شوراي متحده کارگري در سال 1321ش1942/م ،توسنط حنزب ايجناد
شد .هد از تشكيل اي شورا متشكل ساخت کار گران بود و عدم تحقق مطالبات صنفي کنارگران
در سالهاي متمادي سب شده بود ،حزب زمين فعاليتهاي سياسي در شهر اصفهان مساعد يابد.
حزب با بهره گيري از موقعيت پيپ آمده براي ينافت جايگناهي در مينان کنارگران بنا شنعار
حمايت از اتحادي هاي کارگري و ارائ امكانات افراد را ب سوي خود جل کرد .از جمل شخصنيت-
هايي ک در شروع اي حرکت با حزب توده همراه شد تقي فداکار بنود 10.وي بن دعنوت کنارگران،
رهبري بنياد اولي اتحادي در اصفهان را ک در شهريور  1320ه.ش1941/م ،مخفيان بنا شده بود
ب عهده گرفت و با متشكل کردن کارگران و يافت اعضايي فعال در ميان آنها دست بن فعالينت در
کارخان ها زده و از آنجايي ک فعاليتهاي خود را بر روي رفع مشنكالت زنندگي کنارگران متمرکنز
کرده بود ب تدريج توانست توج اي طبق را ب سوي خود جل

کند11.

تقی فداکار و اولين گام ها در جاده سياست
تقي فداکار ،فرزند شيخ محمد انصار ترك همداني  ،در سال  1282ش ،در شهر اصفهان متولند
شد ،در اي شهر تحصيالت ابتدايي و متوسط خود را گذراند12و در نوجواني تحت ثأتير افكار انقالبي
برادرش باقر خان عراقي ،ب نهضت جنگل پيوسنت .پنا از شكسنت نهضنت جنگنل بنراي ادامن
تحصيل ب مدرس علوم سياسي رفت .در مدت اقامت در تهران با سليمان ميرزا اسكندري و مندرس
آشنا شد و با وجود پايبندي ب اعتقادات مذهبي ب ايدئولوژي مارکا و انگلا گنرايپ يافنت 13.در
باز جويي ک بعدها در تاريخ  ،46/ 4 /27جان ساواك از او ب عمل آمد ،وي خنود را اين چنني
معرفي کرد ...( :اسم :تقي ،نام فاميلي :فداکار ،فرزند مرحوم محمد ،دارنده شناسام 2522صنادره از
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بخپ چهار اصفهان اهل و ساک اصفهان بخپ چهار خيابان نشاط و ملک کوچن شنيخ يوسنف و
متولد سال 1282شمسي و شغلم وکيل پاي اول دادگسنتري و قسنمتي هنم بن شنغل کشناورزي
مشغول هستم 14.))... .نخستي شغل او در شرکت تجاري روسي بود و در آن جا با زبان روسي آشنا
شد 15.چندي بعد ب استخدام اداره ثبت اصفهان در آمد و مدتي نيز بن وکالنت اشنغال داشنت و تنا
زماني ک رضا شاه از سلطنت کناره گرفت ،در همي حرف مشنغول بنود .او در سنال 1321ش بنا
معرفي سليمان اسكندري ب حزب توده پيوست ،عبدالصمد کامبخپ از اعضاي کميت مرکزي حزب
توده نيز در اي راه وي را متقاعد کرد و رهبري اتحادي کارگران اصفهان را در دست

گرفت16.

حضور تقی فداکار در اتحاديه کارگری اصفهان
شاخ اصفهان حزب توده در  22خرداد 1321ه.ش ،تشكيل شد .رهبران اولين کميتن واليتني
عبارت بودند از :تقي فداکار ،محرم علي شهيدي ،نعمت اهلل بهرام پور ،احمد کفعمني ،عبند الحسني
بزرگزاد ،ژرژ قسطانيان ،احمد کشاورز ،حس عصر طاليي ،مدتي بعد محمنود بقراطني نينز از سنوي
رهبري حزب توده ب منظور تقويت فعاليت حزب ب اصفهان اعزام شد 17.وي از گروه  ،53نفر اراني
از ديگر رهبران حزب بود ک ب کمک نعمت اهلل بهرام پور ،براي پيوند اتحادي با حزب توده فعالينت
ميکرد 18.زيرا در آن بره زماني مهمتري مرکز فعاليت (شوراي متحده کارگري) در شنهر اصنفهان
بود19.

اسكندري ،در مقابل علي شميده از فعاالن حزب ،کن از آذربايجنان شنوروي آمنده 20و از طنر
حزب توده در شهرهاي اصفهان ،تهران و تبريز ب کار اتحادي مشنغول بنود 21و تنندروي بيشنتري
داشت ،کميت مرکزي را قانع کرد تا تقي فداکار رهبري اتحادي را بپذيرد .در مراسم افتتاح مرکز رضا
روستا ،عضو کميت مرکزي حزب نيز از تهران حضور يافت و براي حضار سنخنراني کنرد و بن اين
ترتي تالش براي فعاليتهاي تبليغاتي آغاز شد و با کارگران مستعد تمناس گرفتن شند 22.پنا از
مدتي ميان فداکار و کمونيستهاي اعزامي از تهران درگيري روي داد زيرا او اصوالً کمونيست نبنود
و از همي رو بود ک تعداد زيادي از کارگران اصفهان ب اتحادي کارگري پيوستن بودند .ب عالوه او
اتحادي را مستقل از حزب ميدانست و ن زير مجموع آن و علي رغم همكاري با رضا روسنتا ،ننام
اتحادي را (شوراي مرکزي اتحادي هاي کارگران و زحمتكشان اصفهان) گنذارده بنود و نن (شنوراي
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ايالتي اتحادي  23.)...بدي ترتي با محمود بقراطي نماينده اعزامي حزب از مرکز در مورد نفوذ تنوده-
ايها در اتحادي درگير شد .البت در اي مسير موفقيتهايي نيز يافت 24زينرا اکثرينت طبقن کنارگر
صنعتي ايران مذهبي بودند و کساني ک ب حزب توده و شوراي متحده روي منيآوردنند بيشنتر بن
دنبال نيازهاي اقتصادي خود بودند تا انگيزههاي

سياسي25.

فداکار در بازجويي ک از او بيست سال بعد و پا از غير قانوني اعالم شدن فعالينت حنزب تنوده و
جدايي او از اي حزب ،توسط ساواك صورت گرفت در اي خصود گفت بود  ...( :س ن بن طنور
کلي چ اشخاصي در آن موقع ب شما با نحوي از انحاء همكاري داشتند آنها را معرفي کنيند .ج ن
م خودم جزو حزب توده بودم ولي کارگران را از عضويت حزب توده ب علت عدم اطالع و نداشنت
معلومات براي عضويت صالح نميدانستم مخصوصاً وقتي تحريكات مرکز بعد از فوت سليمان ميرزا
علي م شروع گرديد و فعالً هيچ کدام از کارگران و اعضا اتحادي در کار نبوده و اغل بازنشت و يا
فوت نموده ک ب علت گذشت بيست سال جزئيات آن را نميدانم...

26.).

صحبتهاي فداکار خيلي زود توانست نظر کارگران را ب خود جل کند وگفت هاي دلگرم کنننده
او مبني بر توانايي کارگران براي تغيير شرايط زندگي آنها را هر چ بيشتر ب سوي متشكل شدن بنا
يكديگر در قال اتحادين سنوق داد و بن اينگونن روز بن روز بنر نفنوذ او و همفكنرانپ در درون
تشكيالت کارگري در کارخان ها افزوده شد و از آن جايي ک او در اصفهان زاده شده بود کارگران با
وي احساس همدلي کرده و او را از خود

ميدانستند 27.روند فعاليتهاي حزب در ابتندا بنر پاين

مخفيان بنا شده بود اما پا از  28مرداد 1321ه.ش ،انسجام و اتحاد در ميان کارگران اي امكان
را ب حزب توده اصفهان داد تا با انجام اعتصاباتي در جهت تحقق خواست هاي خود برآيند .اعتصاب
موفق آميز در کارخان هاي بافندگي تجرب بسيار مهمي را براي کارگران ب ارمغنان آورد ،هنر چنند
ابتدا با مقاومت کارخان داران و مقامات دولتي رو ب رو شدند اما بعد کم کم سنب شند امتينازاتي را
دريافت کنند .همي امر موج شد آنها در يابند ميتوانند با ب راه اندازي اعتصابات مطالبات خود را
عنوان کنند و کارخان داران را مجبور کنند ب خواست هاي آنها رسيدگي

کنند28.

موفقيت کارگران کارخان هاي بافندگي ،ب کارگران ريسندگي نيز جرات اعتراض و اعتصاب داد
و همي امر سب شد قوام از دامن دار شدن اعتصابات و گسترش آن ب سناير شنهرها احسناس ننا
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رضايتي کند و در صدد راه حل بر آيد بنابراي هيلتي را ب سرپرسنتي سنيدعلي نصنر(معاون وزارت
پيش وهنر) ب اصفهان اعزام کرد .هيلت اعزامي اموري را در دسنتور کنار خنود قنرار داد و در اين
خصود حتي توافق نام هايي را نيز با کارخان داران امضا کرد ،امنا پنذيرش اين توافنقهنا ماننند
افزايپ دستمزد کارگران در قسمتهاي مختلف کار خان هاي ريسندگي و بافندگي و همچني فنراهم
آوردن شرايط بهتر آموزشي و زندگي براي کارگران و خانواده هايشان صرفاً در ظاهر توسط کار خان
داران پذيرفت شد ،و در عمل بازخوردي نداشت .بنابراي هنگامي ک کارگران متوج شدند کارخانن
داران قصد انجام اي قبيل امور را ندارنند هر چ بيشتر ب سوي اتحادي کارگري سوق داده شندند.
کاگران در ابتدا صرفاً از جان نمايندگان خود با کميت حزب توده و شخ

فدا کار در ارتباط بودند.

اي نمايندگان گزارشات خود را مبني بر وضعيت زندگي کنارگران بن فنداکار ارائن منيدادنند و در
خصود فعاليتها دستورات الزم را از او دريافت ميکردند .شرايط آنها را مجاب کرد ک در قالبي
متحدتر و از طريق تشكيل اتحادي اي وسيعي تر و ن صرفاً در سطح هر کارخان بهتر ميتوان دسنت
ب اقدامات اساسي زد ،بنابراي روز  15آذر  1321ه.ش اتحادي کارگران اصفهان تأسنيا خنود را
اعالم کرد 29.رياست اتحادي با تقي فداکار بود ،او اتحادي را ب همنراه بهنرام پنور اداره

منيکنرد30.

مرامنام منتشر شده توسط اتحادي نشان ميداد ک آنها در تالش هستند تا از وضعيت ب وجود آمده
ب دليل نبود قانون درست و مدون ،در رابط کارگر و کارفرما رهايي يابند .هر چنند مرامنامن داراي
نواقصي بود واتحادي برخال ساير اتحادي هاي کنارگري در اينران نتوانسنت بنود بن درسنتي بن
تفكيک وظايف بپردازد اما اي حرکت شروع راهي بود ک از کارگران ميخواست تنا اتحادين را بن
عنوان نماينده خود براي حل اختالفاتشان با کارفرمنا بپذيرنند .گنزارش اسنتانداري اصنفهان بنراي
شخ

نخست وزير حكايت از پيگيري اي فعاليتها توسط مقامات دولتني اصنفهان و تحنت نظنر

بودن فعاليتهاي تقي فداکار

دارد31.

در مقابل کارخان داران وکارفرمايان نميتوانستند حضور اتحادي کنارگران ،را بن عننوان نهنادي
صرفاً صنفي بپذيرند و همي امر سب شد در برابر فداکار ک از آنها ميخواست اتحادي را ب عنوان
نماينده کارگران براي حل اختالفات خود و جام عمل پوشانيدن ب توافق نام  15شهريور بپذيرنند
واکنپ تندي نشان داده و از ماموران شهرباني بخواهند در برابر کارگران از آنها حماينت کننند .بنر
خورد بد ماموران شهرباني با کارگران و دستگيري نمايندگان آنها ب رغم دسنتور قنوام بنراي پاينان
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دادن ب اختالفات و رسيدگي شهرباني ب شكايات باعث نارضايتي بيشتر کارگران شد .اما از آنجا ک
عالوه بر شهرباني ساير مقامات اصفهان هم از فعاليتهاي اتحادي ناراضي بودند ،نمايندگان اتحادي
اصفهان و شخ

فداکار را مسلول نا آرامي و تحريک کارگران معرفي کنرده و عننوان کردنند کن

قصد خاتم دان ب اي اختالفات را دارند .براي تضعيف موقعيت اتحادي جلس اي با حضور مقامنات
تشكيل شد .در اي جلس عنوان شد ک اجازه داده نخواهدشد ک اشخاصني ماننند فندا کنار نظنم
عمومي را بر هم بزنند ،همچني بر لزوم افزايپ حقوق کارگران توافق شد ،ولني بنا وجنود افنزايپ
دستمزد ،اعتراضات کارگران خاتم نيافت و همي موضوع زمين را فراهم کرد تنا اتحادين کنارگري
اصفهان بتواند بهتر از اوضاع بهره گيرد و اعتصاباتي را سنازماندهي کنند و کنارگران ناراضني را بن
سوي خود جل کند 32.بدن ترتي اعتصاب گسترده  17اسفند روي داد و چون کميسيون رسنيدگي
ب شكايات اي وضع را ناشي از تحريک افرادي مانند فداکار ميدانست با کارگران بنر خنورد تنندي
کرد و از دولت قوام خواست تا اجازه دهد از ادام فعاليت اتحادي کارگري اصفهان جلوگيري شود اما
قوام نپذيرفت ،و در مقابل اي طرح را ک بهتر است ب کارگران مبلغي پول تحت عنوان عيدي داده
شود را مطرح کرد.
اي امر نشان مي داد ک قوام ب خوبي از اوضاع روز آگاه و ب اي مسلل واقف بود ک مانند سابق
نمي توان از طريق رع و زور و ب شيوه ترساندن کارگران از ماموران دولتي آنها را از عنوان کنردن
خواست هاي خود منصر کرد .وضعيت و شرايط اقتصادي ب گون اي نبود ک کارگران عدم افزايپ
دستمزد براي بهبود زندگيشان را بپذيرند بنابراي از اتحادي جانبداري کرده و همي امنر سنب شند
پا از برکناري قوام و روي کار آمدن دولت سهيلي ب رغم درخواست مكرر مديران کارخان ها مبني
بر پايان دادن ب کار اتحادي  ،کارگران از اتحادي حمايت کنند 33.مقاومنت کنارگران و همكناري بنا
اتحادي موج شد تا سهيلي با فرستادن هليتي ب نمايندگي دکتر شيخ (ريلا اداره تعليمنات وزارت
پيش و هنر) ب عنوان واسط اي ميان نمايندگان اتحادي و مديران کارخان ها عمل کرده و هر دو را
راضي ب امضاي توافق نام اي کند ک در آن شرايطي براي بهبود وضعيت زندگي کنارگران در نظنر
گرفت شده بود .فدا کار در اي جلس ب عنوان نماينده کارگران حضور داشت .هيأت اعزامني نقنپ
ميانجي را در ميان نمايندگان کارگران و کارفرمايان را بر عهده داشت و در نهايت با در نظر گنرفت
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حداقل دستمزد براساس هزين زندگي يک خانواده چهار نفرهي کارگري امتيازاتي ب شرح زير نيز ب
کارگران داده شد:
)1

کاهپ ساعت کار از  12ساعت ب  8ساعت در هر شيفت

)2

دريافت  35درصد اضاف حقوق براي کار ش

)3

دريافت روزان  20سير نان رايگان براي هر کارگر

)4

دريافت سالي يک ماه حقوق ب عنوان پاداش ساليان  ،در ش عيد نوروز

)5

دريافت حقوق روزهاي اعتصاب

)6

دريافت پانزده روز مرخصي استحقاقي براي هر

کارگر34.

اي موفقيت باعث گرايپ بيشتر کارگران ب اتحادي شند و روز بن روز بنر عضنويت کنارگران
افزوده شد ب گون اي ک اتحادي ب يكي از قويتري اتحادي هاي کارگري در ايران تبديل شد .پنا
از آن فعاليتهاي فداکار و يارانپ بيشتر بر حول محور افزايپ آگاهي کارگران در خصود فعاليت-
هاي سنديكايي متمرکز شد و جلساتي با کارگران ترتي داده ميشد و در خصود فايده اين گونن
فعاليتها صحبت ميشد و از روند انجام امور در کارخان ها توسط کارگران اطالعاتي مبادل ميشند.
با وجود اجراي بخشي از توافق نام هنوز کارخان داران و مقامات اصفهان در انديشن کناهپ نفنوذ
فداکار و از مرحل بعد از ميان برداشت اتحادي کارگري بودند .شايد بتوان گفنت زمينن اين هند
براي آنها از زمان جريان انتخابات انجم شهر فراهم شد ،فداکار در اي انتخابات کانديند بنود و بنا
وجود راي کارگران و حمايتهاي فراوان ،ب دليل ايجاد اختالفات ،رقابت و اتهاماتي مبني بنر تقلن
در انتخابات از جان حزب توده ،مجبور ب انصرا از موقعيت خود شد 35.اي واکنپ فداکار و حزب
توده در برخورد با نتيج انتخابات و چشم پوشيدن از آرا و کناره گيري از انتخاب شدن موجن شند،
ک اندکي قضاوت در خصود عملكرد او ب زير سوال رود و اي اتهام متوج او شد ک توافقناتي در
ميان حزب توده و مقامات اصفهان صورت گرفت تا در مقابل چشم پوشي از نمايندگي انجم شنهر
کرسي در مجلا ب تقي فداکار ب عنوان نماينده حزب توده داده شود.
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در هر حال شواهد نشان ميداد ،در مدت زماني اتحادي هم از جان دولت مرکزي و هم از جان
حزب توده تحت فشار بود ،زيرا هر دو اي نهادها فعاليت اتحادي را در قال مستقل ب نوعي تهديند
براي خود احساس ميکردند .دولت با آن ک ميدانست

ميتواند از طرينق دسنت آوينز قنرار

دادن اتحادي در مقابل حزب توده قد علم کند امنا در عمنل از محبوبينت و اسنتقالل اتحادين نينز
وحشت داشت و حزب توده نيز در واقع از افزايپ قدرت اتحادي و شخ

فداکار و کاهپ نفوذ خود

در ميان قشر کارگر و اقشار کم درآمد جامع ميترسنيد ،بننابراي از فاصنل گنرفت تقني فنداکار از
اتحادي احساس رضايت بيشتري ميکرد .البت در جريان مبارزات انتخاباتي مجلا چهاردهم ،حزب
توده بقراطي را ک تندروتر بود براي نامزدي حزب ب فداکار ترجيح ميداد با اي حال از نمايندگي او
نيز حمايت ميکرد .با استناد برگزارشي ک در خصود عملكرد حزب توده در جريان انتخاب نماينده
براي مجلا شوراي ملي منتشر شده است ،نيز ميتوان دليلي بر اي ادعا يافت .در منت اين سنند
آمده است:
( .....احتمال ميرود ب زودي حوادث خونيني در اصفهان در موقنع انتخابنات بوقنوع پيونندد چنون
اکنون حزب توده اصفهان ک تحت رهبري تقي فداکار ليدر حنزب اداره ميشنود و اکننون هنم اداره
ميشود و اغل دستورات را از تهران ب مشارالي ب وسيل اشخاد مخصوصي صادر ميشود و فعالً
مشارالي نيز از طر کميت مرکزي خود کانديد اصفهان نامزد است و از طر کميت مرکزي دستور
داده شده است آرائي ب نفع مشار الي ريخت شود و يک وکيل ديگر از طر حزب توده بن مجلنا
بفرستند و چون وکالي ديگري را نيز نامزد

کردهاند36)......

نكت قابل تامل ،پشتيباني کنسول انگليا از او ب عنوان شخصي ميان رو بنود بن گونن اي کن
حزب توده را از مخالفت با وي منصر کرد .استدالل کنسول اي بود ک اصفهان از شخ

فنداکار

حمايت ميکند اما از نامزد تودهاي غير اصفهاني ن  37.در هر صورت اي امكان براي تقني فندا کنار
فراهم شد تا نماينده حزب توده در انتخابات مجلا چهاردهم باشد 38.از مرکز نيز مقدمات برگزاري
چهاردهمي دوره انتخابات مجلا در تمام شهر ها از جمل شهر اصفهان فراهم منيشند ،اسنتاندار
جديدي نيز ب اي منظور ب اصفهان اعزام شد 39.روزنام اصفهان ،در شنماره  ،8منور چهارشننب
 21ارديبهشت ماه 1322ش ،در بخپ اخبار شهري ،خبر انتصاب فرج اهلل بهرامي دبير اعظم ،را ب
مقام استانداري اصفهان اعالم کرد 40.او براي سامان دادن ب اوضاع آشفت شهر در خصود کمبنود
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نان و آماده نمودن شهر براي برگزاري انتخابات مجلا چهاردهم ب اي سمت منصوب شده بود ،در
مت اي خبر آمده بود  ......(( :بطوريك راديو تهران پريش اطالع داد جناب آقاي فرج اهلل بهرامي
(دبير اعظم ) وزير سابق کشور ک سابق خوب و درخشاني از فرمانداري سابق خودشان در اصنفهان
بيادگار گذاردهاند بمقام استانداري استان دهم منصنوب گرديندهانند 41.))..بن گفتن همني روزنامن
استاندار ،در اواخر ارديبهشت ماه ب اصفهان وارد شد و کار خود را آغاز

کرد42.

بندي ترتين حنزب

توده تصميم گرفت در جريان انتخابات مجلا چهاردهم از فداکار ب عنوان نماينده اي حزب بنراي
ورود ب مجلا حمايت کند .حزب پنا از تصنميم گينري در اين خصنود ،در جهنت حماينت و
تبليغات از او تصميم ب اعزام گروهي ب شهر اصفهان گرفت .فعاليتهاي اي حنزب در اصنفهان از
نظر نيروهاي امنيتي تحت کنترل بوده و در گزارشي ب شهرباني اصفهان جهت مراقبت در خصود
اعزام اي افراد آمده است:
گزارش
((........مامور ويهه گزارش ميدهد مطابق اطالع واصل کميتن مرکنزي حنزب تنوده در نظنر
داردعدهاي از افراد فعال خود را جهت تبليغ و فعاليت انتخاباتي ب نفع تقي فداکار ب اصنفهان اعنزام
داردگفت ميشود تمام دستورات ک از تهران ب اصفهان صادر ميشنود بنا اطنالع و صنوابديد تقني
فداکار مي باشد .براي مراقبت دستور تلگرافي ب شهرباني اصفهان داده شده اسنت .اخبنار روز تنوده
انتخابات اصفهان 43.)) .....در هر صورت اي امكان براي فدا کار فراهم شد تا نماينده حزب تنوده در
انتخابات مجلا چهاردهم باشد 44.سيف پور فاطمي از رقباي انتخابناتي فنداکار از جملن اشخاصني
است ک در خاطرات خود عنوان

ميکند ک فداکار از حمايت وزينر مختنار انگلسنتان سنر ريندر

بوالرد براي کس کرسي مجلا برخنوردار بنوده اسنت .همچنني

او مندعي اسنت ،وزينر مختنار

انگلستان بوالرد ،دبير اعظم بهرامي استاندار و سرتيپ قدر فرمانده لشكر اصفهان و صنارم الدولن از
جمل کساني بودند ک در انتخابات نفوذ تأثير و دخالت داشتند 45.ايرج اسنكندري در خناطرات خنود
معتقد است شايد دليل همكاري اي اشخاد با فداکار ب دليل تالش براي دور کردن او از اصنفهان
بوده است 46.بدي ترتي مقدمات انتخاباتي ک در آن فداکار ،ب عنوان نماينده بن مجلنا شنوراي
ملي راه يافت فراهم شد.
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مجلس چهاردهم
انتخابات مجلا چهاردهم از اهميت و حساسيت زيادي برخنورد دار بنود و احنزاب سياسني در
تكاپو براي کس کرسي وارد ميدان رقابت شدند .اي انتخابات هنگامي صورت گرفت ک نيروهناي
نظامي کشورهاي متفقي در ايران بودند 47.رقابتي نفا گير و طوالني شپ ماه تمام از زمان اتمنام
مجلا سيزدهم در جريان بود و در نهايت با حضور چهرههاي متفاوت با انگيزهها و ايدئولوژيهناي
گوناگون مجلا کار خود را آغاز

کرد48.

تا قبل از شروع انتخابات ،حزب توده توانست بود با مطنرح

کردن شعارهاي تبليغاتي از قبيل نان براي هم  ،بهداشت براي هم و فرهنگ بنراي همن  ،درمينان
روشنفكران ،جوانان و کارگران از مقبوليت برخوردار شود و نيروهناي اجتمناعي قابنل تنوجهي را بن
سوي خود جل کند 49.مبارزات انتخاباتي از خرداد ماه سال 1322ش ،آغاز شد .انتخابناتي کن بن
دليل باز بودن فضاي سياسي کشور از اهميت بسياري برخوردار بود و ب رغم نفوذ دولنت در جرينان
آن و برقراري حكومت نظامي در برخي شهرها از جمل اصفهان با حضور احزاب ،جمعيتها و گروه-
هاي سياسي بسياري انجام شد .شاه نيز ب حوزههاي انتخابين تحنت حكومنت نظنامي ،بخصنود
مناطق ناآرام اصفهان ،فارس ،کرمان و کردستان بيشتر اهميت مي

داد50.

اما آنچ تا حدودي اوضاع را آشفت تر ميکرد وزارتخان تازه تأسيا خواربار بود ک ميتوانست
در انتخابات اعمال نفوذ کند ،زيرا کسي نميتواست بدون ارائ کارت جينره بنندي اش ر ي دهند در
نتيج نخست وزير همراه با وزراي کشور و خوار بار ،در تهران و مازندران ،دو استان اصنلي خنارج از
محدوده حكومت نظامي و نواحي تحت اشغال بيگان ب شدت اعمال نفنوذ منيکردنند 51.انتخابنات
شهرستان اصفهان در تناريخ  17منرداد 1322ش1943/م ،آغناز شند ،روزنامن اصنفهان در روز
دوشنب مور  23آبان ماه 1322ش ،در شماره  ،52در يک مقال از تقل گسنترده در انتخابنات و
عدم توج مسلولي ب اي مسلل خبر داد .در مت اي گزارش آمده بود :ر ي دهندگان از روي عدم
آگاهي و بدون شناخت کامل کانديداها در انتخابات شرکت جست اند 52.اي روزنام در ادام خبر داد،
ک توج کافي از سوي مسلولي در خصود عدم تقل در انتخابات صورت نميگينرد و افنرادي بنا
يک شناسنام چندي بار ر ي ميدهند و يا ديده شده ک افرادي با شناسنام مردگان در صندوقهنا
ر ي ميريزند .برگزاري انتخابات و نيز شمارش آراء مدت زمان طوالني ادام داشت .روزنام اصفهان
در  26آبان ماه 1322ش ،از نتايج شمارش آراء خارج از شهر اصفهان چني گزارش داد:
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((

رودشت :
نماينده :

ري

آقاي دولت آبادي

876

آقاي فداکار

825

آقاي امامي

753

آقاي اعزاز نيک پي

399

جي و برزرود :
آقاي فداکار

3998

آقاي دولت آبادي

3707

آقاي امامي

3707

آقاي سميعي

215

آقاي اعزاز نيک پي

171

))53

در  5آذر 1322ش ،تقي فداکار در مجموع با ( )30424ر ي از ( )40132ر ي حائز اکثرينت
معرفي شد و از حوزه اصفهان ب مجلا راه يافت .ساير نماينندگان راه يافتن بن مجلنا از اسنتان
اصفهان عبات بودن از  )1 :حيدر علي امامي (اصنفهان) )2 ،نصنرت اهلل فناطمي ( نجنف آبناد))3 ،
مهدي فاطمي (نائي ) )4 ،ابوالقاسم نراقي(نطننز  ،کاشنان) )5 ،دکتنر غنالم رضنا کينان (شهرضنا
،قمش

)54.

ب اي ترتي چهاردهمي دوره قانونگذاري در تاريخ  6اسفند ماه 1322ش(مطنابق بنا اول ربينع
االول 1263ق  26/فوري 1944م) افتتاح شد و در تاريخ  21اسنفند 1322ش برابنر  27ربينع
االول 1363ق ،رسميت يافت 55.هنگامي ک فداکار ب مجلا راه يافنت مخالفنان او در مجلنا و
نيز اعضاي مخالف او در حزب توده در صدد برآمدند ،با تصنوي اعتبارنامن وي مخالفنت کننند ،در
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مقابل براي حمايت از او چندي کارخان شهر اصفهان تعطيل شد و کارگران و عندهاي از منردم بن
اعتراض بر آمده و تلگرا ها و طومارهاي اعتراض آميز ب مجلا شوراي ملي ارسال شد و تنهنا در
پي تصوي

اعتبارنام ي ،او اي اعتراضها خاتم

يافت56.

با رفنت فنداکار بن تهنران ،سرپرسنتي

اتحادي ب هيأتي  7نفره با حضور شما صدري ک خواهان عدم تسلط حزب بر اتحادي و از رقباي
فداکار بود سپرده

شد57.

عملکرد فراکسيون حزب توده در مجلس چهاردهم
پا از حضور در مجلا فداکار ب فراکسيون حزب توده پيوست و در کنار نمايندگاني متمايل بن
گرايشات چپ در جريان جلسات مشغول فعاليت شد .ب جز او ک از اصنفهان در فراکسنيون حضنور
داشت ساير اعضا از شهرهاي شمالي بودند 58.در سنندي کن در سنال 1329ش ،توسنط سنازمان
وزارت اطالعات و امنيت کشور نوشنت شنده اسنامي اعضناي فراکسنيون حنزب تنوده در مجلنا
چهاردهم عالوه بر تقي فداکار ب اين شنرح آمنده اسنت:

((

)1 ....رضنا رادمننپ (الهيجنان ،

لنگننرود) )2 ،فرينندون کشنناورز (بننندر انزلنني) )3 ،ايننرج اسننكندي (سنناري  ،تنكنناب ) )4 ،اردشننير
آوانسيان(ارامن شمال) )5 ،محمد پروي گنابادي (گناباد ،سبزوار) )6 ،عبد الصمد کامبخپ (قزوي )،
 )7رحمان قلي خلعتبري (شهسوار)  59.))...در برخني از مننابع از شخصني بن ننام ولني اهلل شنهاب
فردوس (فردوس ،تون ،و طبا) نيز نام برده شده

است60.

مرتضي يزدي و سليمان ميرزا اسكندري هر دو از (تهران) نيز جز کانديداهاي حزب توده بودنند
و بيشتري آراء نيز نصي يزدي شد .61.اما سليمان ميرزا اسكندري در جرينان انتخابنات در  17دي
ماه 1322ش ،درگذشت 62ک ب همي منظور نيز مجلا ترحيمي از سوي اتحادي کارگران در روز
س شنب 20دي ماه براي او در اصفهان برگزار شد 63.اعتبارنام خلعتبري پا از تشكيل مجلا رد
شد 64.بدي ترتي هشت کرسي در اختيار نمايندگان حزب توده قرار گرفت 65.از نكات قابنل توجن
در اي دوره از مجلا حضور عناصري بود ک پيپ از اي از صحن سياسنت راننده شنده بودنند ،از
قبيل سيد ضياءالدي طباطبايي ک ب عنوان نماينده منردم شهرسنتان ينزد انتخناب شنده بنود و از
حمايت دولت وقت برخوردار بود و نيز دکتر محمد مصدق ک در اين دوره بن عننوان نمايننده اول
مردم تهران راهي مجلا شده

بود66.
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اولي اقدام فداکار پا از حضور در مجلا همراه شدن با مصندق در مخالفنت بنا اعتبنار نامن
سيدضياء طباطبايي بود 67.در اولي جلس مجلا دکتر مصدق ،رادمنپ و فنداکار در اين خصنود
اعتراض کرده بودند ،بنابراي در صبح روز س شنب  16اسفند در دومي جلسن  ،بن رياسنت آقناي
اسعد در دنبال مذاکرات جلس قبل و تصوي اعتبارنام هاي نمايندگان ،مصدق ب عنوان اولي نفنر
اجازه صحبت يافت و از نمايندگان حزب توده خواست مخالفت خود را پا بگيرند تا او بندون اتهنام
همراهي با حزب توده علي سيد ضياء صحبت کند ،ب اي ترتي رادمنپ و فداکار مخالفنت خنود را
پا گرفتند .همچني فراکسيون از اعتبار نام پيش وروي دفاع کرد ،زيرا در ميان نمايندگاني کن از
منطق اشغالي شوروي انتخاب شده بودند ،چهرهي پيش وري و خوئي نيز ب چشم ميخورد .مجلا
مدعي بود ،انتخاب اي دو نفر ب دور از اصول قنانوني صنورت گرفتن و بندي ترتين بنا اکثرينت
عظيمي اعتبارنام آنان را رد کرد 68.حوادث سياسي و عوامل مختلف ديگر ب تندريج سنب شند ،دو
گروه اکثريت و اقليت در مجلا ايجاد شود ،اقليت مجلا ب رهبري دکتر محمد مصدق بن همنراه
فراکسيون حزب توده و اکثريت مجلا ب رهبري سيد ضنياء الندي طباطبنايي و دکتنر طناهري و
جليلي

بود69.

فراکسيون حزب توده ب عنوان يكي از فعالتري فراکسنيونهناي اين دوره ،در اثنر مبنارزات
پيگير اتحادي  ،توانست اليح قانون کار را ک حاوي خواست هناي قنانوني کنارگران بنود را تسنليم
مجلا کند .همچني فراکسيون ب فشارهاي وارده از سوي دولت ب منظور تعطيلني روزنامن هناي
وابست ب اي حزب اعتراض داشت .از جمل حوادث مهم در مجلنا چهناردهم و نقنپ چشنمگير
فراکسيون حزب توده ،در مسلل نفت شمال و موضعگيري حزب در قبال واگذاري امتياز ب شنوروي
بود و نيز غائل دموکراتها در آذربايجان و کردستان بود 70.در گزارش محرمان شهرباني منور 18
مهرماه 1324ش ،در خصود موضع فداکار نماينده مجلا در قبال غائل آذر بايجان آمنده اسنت:
((...مهر 1324ش ....ش  18ماه جاري تقي فداکار نماينده فراکسيون توده در جلس خصوصي
روشنفكران حزب توده اظهار ميداشت :دولت ب ما پيشنهاد کرده است اگر ميخواهيد درب کلوبهاي
شما باز و جرايد دست چپ آزاد شود ،بايد متعهد شويد و قول دهيد ک با حزب دموکرات تبريز مبارزه
و مخالفت نمائيد و بر علي آنها شروع ب کار کنيد .البت دولت هم از شما حمايت مينمايند .ولني در
مقابل اي پيشنهاد دولت کميت مرکزي پاسخ داده است ک حزب توده نميتواند اي شرط را قبنول
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نمايد .اما اگر شما درب کلوبهاي حزب را باز و جرايد را آزاد کنيد ،ما قول ميدهيم کن فشنار حنزب
دموکرات آذر بايجان کمتر خواهد شد و مخالفتهاي شماليها نسبت ب دولنت مرکنزي کمتنر خواهند
گرديد و اي اظهارات در افراد حزب توده مؤثر واقع شده روي هم رفت تشكيالت توده را يک قدرت
بزرگي تصور مينمايند 71. )) ......فراکسيون در اقدامي ديگر در نام اي بن مجلنا شنوراي ملني از
تقاضاي جامع بانوان تهران مبني بر برابري حقوق زنان با مردان از نظر قانوني از مجلنا حماينت
کرد و فداکار از امضا کنندگان اي نام بود ودر جريان تصوي اليح بودج کشور سال 1323ش،
ب عنوان مخبر اقتصادي در مجلا نقشي فعال داشت .از جملن مهنم تنري قنوانيني کن در دوره
چهاردهم ب تصوي رسيد عبارت بودند از  -1 :لغو اختيارات دکتر ميلسپو رئنيا دارايني در تناريخ
 18دي ماه 1323ش -2 ،طرح تحريم انتخابات دوره پانزدهم مجلا تا زماني ک کشنور از نينرو
هاي دولت هاي متفق تخلي نشده

است72.

آخرين اقدامات فداکار در حزب توده
نخستي کنگره حزب توده در 10مرداد  1323ش ،در تهران برگزار شد ،در اي کميتن  ،اعضناء
کميت مرکزي و کميسيون کل انتخاب و ساختار رهبري مشنخ

شند و همچنني در مينان اعضنا

تقسيم کار صورت گرفت .فداکار در زير مجموع هيات رهبران در کميسيون تشكيالت ک مسلوليت
آن برعهده عبدالصمد کامبخپ بود قرار

گرفت73.

در جريان اعتصاب کارگران اصفهان در زمان دولت ساعد و تعطيلي کارخان ها فداکار ب اصفهان
بازگشت .با وجود اينك کارفرمايان عازم تهران شده بودنند ،کنارگران بن دسنتور و مشنورت وي در
غياب کارفرمايان و بي اجازه آنها ،جريان کار را در دست گرفت و انبارها را باز کردنند و مشنغول بن
کار شدند .مرات از طر او ب اطالع نخست وزير رسانده شد 74.نخست وزير ساعد در تلگرافني بن
او پاسخ داد  ...(( :مطابق قانون مجازات عمومي بدون رضايت صاحبخان نميتوان وارد خان شنده و
دخالت و تصر در اموال و امور

کرد75.))....

با اي حال کنارگران در اقندامي مبنادرت بن تصنر

اجناس ب عنوان دستمزد خود کرده و اي کار موج اعتراضات بخشي از نمايندگان مجلا شد .بن
دنبال اي بحران اتحادي کارگران تضعيف و ب دو گروه هوادار و مخالف حزب توده تقسيم

شد76.
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ب دنبال تشديد بحران در اصفهان ،کارفرمايان موفق شدند فرج اهلل بهرامني اسنتاندار وقنت را بن
دليل عدم همكاري با خود برکنار کنند .بدي ترتي در  10ارديبهشنت 1323ش1943/م ،سناعد
ک از رويدادهاي اصفهان و افزايپ قدرت حزب توده و اتحادي کارگران ناراضي بنود ،افشنار را کن
مخالف سرسخت حزب توده بود را ب جاي بهرامي ب استانداري اصفهان منصوب کرد .نكتن قابنل
توج اي است ک ب نظر ميرسد ،اي انتصاب از حمايت نماينده انگلستان برخوردار بوده است ،امنا
از آن جايي ک افشار در سال1313ش1948/م ،ب اتهام فساد و رفتار خال بن انفصنال دائنم از
خدمات دولتي محكوم شده بود اي انتصاب اعتراض نمايندگان مجلا را در پي داشت و فرصنتي را
در اختيار حزب توده قرار داد تا دست ب تبليغات منفي ضد دولت زده و ب اي ترتي افشنار پنا از
چند هفت ب تهران فراخوانده

شد77.

اي اعتراضات از جمل آخري اقدامات فداکار در اتحادين بنود

زيرا هر روز از قدرت و توان او در اتحادي کاست ميشد و پا از کناهپ مينزان محبوبينت او در
ميان کارگران و ايجاد تفرق و اختال در ميان اعضا و حزب توده و کارشكنيهاي دولنت اتحادين
ب سوي فروپاشي رفت .بدي ترتي فداکار در حد فاصل سالهناي  1321لغاينت  1324نمايننده
مجلا شوراي ملي بود و پا از پايان دوره مجلا چهاردهم ب اصفهان بازگشت و ب فعاليتهناي
جانبي پرداخت 78.پا از بازگشت ب اصفهان همچنان فعاليتهاي او توسط نيروهاي امنيتني تحنت
کنترل بود ب ويهه آن ک او را يكي از عوامل تحريک کننده کارگران براي حمل ب سن کنار خانن
نور ،پشم با و نختاب ب شمار ميرفت .در بخشي از گزارش نيروهاي امنيتي آمده است :
((......نامبرده در فروردي ماه  1325موقعي ک از تهران ب اصفهان وارد شده ب علت اين کن
کارخان هاي نور و پشم با و نختاب براي احترام ورود او ب اصفهان سوت کارخانن را بن صندا در
نياورده بودند در حدود پنجهزار نفر از کارگران و افنراد وابسنت بن حنزب منحلن تنوده را تحرينک
مي نمايد ک با در دست داشت اسلح و چوب و سنگ بن سن کارخانن منذکور حملن نماينند کن
ماموري انتظامي از ورود آنان ب کارخان نختاب جلوگيري ولي ب دو کار خان ديگنر حملن کنرده و
کلي اثاثي آنان را ميبرند و ضمناً چند نفر از کارگران وابست ب اتحادي کارگران را ک مخالف حزب
منحل توده بودهاند مضروب مينمايند.....

)) 79.
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از سندي مور  ،26/9/17ميتوان دريافت در تمامي فعاليتهاي اعضاي وابست ب حزب تنوده از
سوي سازمانهاي امنيتي و اطالعاتي تحت کنترل بوده است ،در بخپ از اين سنند آمنده اسنت :
(( ......رضا روستا ن عباس فرهنمد ن فداکار وسايل حرکت خود را ب اصفهان فراهم کرده و گويا در
 15ماه جاري ب آنجا عزيمت نمودهاند قدغ فرماييد مراق کامل اعمال آنان معمول گردد......

))80.

در گزارشي ديگر از چگونگي عملكرد فداکار و فعالينت کلنوب رضنا روسنتا در تهنران در تناريخ
 27/2/30آمده است......(( :بفرموده راجع ب وضيعت کلنوب رضنا روسنتا واقنع در خيابنان کليسنا
تحقيقات بعمل آمده کلوب روستا دبيرخان شوراي متحده مرکزي ميباشد و تمام کارهناي کنارگران
ک در کارخانجات تهران و شهرستانها از لحاظ اتحاد کارگران در آنجا گذرانده ميشنود و هنر روز در
حدود هزار و هفتصد نفر اياب و ذهاب مينمايند چون تقي فداکار عضنو شنوراي متحنده مرکنزي و
وکيل قضائي کارگران ميباشد روي اصل آن ن تنها روز 27 /2/13بلك هم روز يكي دو سناعت
در کلوب روستا کار دارد ن مرات گزارش عرض شد....

))81.

تابستان92

گذري اجمالي بر عملكرد تقي فداکار عضو اتحادي کارگري حزب توده در اصفهان...

35

جدايی فداکار از حزب توده
روز ب روز بر ميران قدرت حنزب تنوده افنزوده منيشند .حنزب عنالوه بنر برخنورداري از ينک
سازماندهي کار آمد ،فراکسيوني فعال در مجلا و دستگاه تبليغناتي وسنيع ،در جهنت سنازماندهي
کارگران صنعتي برنام هايي منظم و اصولي داشت و نهضت کارگري را تحت سلط ي خود قرار داده
بود و اسباب ناخشنودي ثروتمندان و کارفرمايان را فراهم کرده و اي رويارويي پيامدهايي را در پني
داشت .زيرا پا از آن ک فداکار ب عنوان رهبر اتحادي کنارگران اصنفهان ،بنراي تصندي کرسني
نمايندگي خود در مجلا راهي تهران شد ،نقپ معتدل کننده او در اتحادي ب صنورت چشنمگيري
کاهپ يافت و حزب ک پيوست تندروتر ميشد ،کوشپ ميکرد تا برنفوذ خود بر کارگران بيفزايند و
اي چيزي نبود کار فرمايان حاضر ب پذيرش آن باشند .بنابراي تهديد کردنند کن در صنورتي کن
اتحادي  ،ارتباط خود را با حزب توده قطع نكند کارگران وابست را اخراج خواهند کرد و تا حدودي نيز
تهديدات خود را عملي کردند ،البت ب دنبال آن اعتصابات کارگري آغاز شد و
نيز روي

داد82.

درگيريهنايي

رشد روز افزون تشكيالت رقي و بروز اختالفات در دل تشكيالت حزب توده ،باعث

شد تا فداکار راه خود را از حزب توده جدا کند .ميتوان گفت از زمان مرگ سليمان ميرزا اسنكندري
اختالفات مابي فداکار و کميت مرکزي خود را نشان داد و هر روز بر شندت اين اختالفنات افنزوده
شد ،کميت مايل ب اعزام اعضاي خود ب اصفهان بود ،با اي حال فداکار ب دلينل فاصنل گنرفت از
شايعات پيرامون خود در خصود دريافت پول از جان کارخان داران از استعفا خنود داري منيکنرد.
اي موضوعي است ک خود او در جريان نام اي پا از خروجپ از حنزب در خصنود تاريخچن ي
حضورش در حزب توده براي يكي از دوستانپ مطرح مي کند :
((......بعد از فوت مرحوم سليمان ميرزا با کميت مرکزي حزب توده اختال پيدا شد همينطور
اختال شديد شده در اثر اختالفات هميش در صدد استعفاء و کناره گيري بوده ولي ب علنت اينكن
هياهو و تهمت زده نشود ک فداکار پول از مدير کارخان هاي اصفهان گرفت و استعفاء داده و کنناره
گيري کرده از استعفا و کناره گيري خنود داري نمنوده تنا در اوج قندرت حنزب تنوده و شنرکت در
کابين .......

))83.
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البت ب دليل اقدامات او در تحريک کارگران ب اعتصاب و اعتراض ،کارخان داران نيز از جدايي
او از حزب توده استقبال ميکردند .وي پا از حضور و معرفي وزراي حزب تودهاي در دولت پينامي
علني ب کميتن مرکنزي حنزب تنوده فرسنتاد و عندم همكناري خنود را اعنالم کنرد و در  15آذر
1325ش ،کتباً در جواب دعوتنام مرکزي علل استعفاي خود را شرح داد حزب بخشنام اي صنادر
کرد و اعضاي حزب را از مراوده و معاشرت با وي منع کرد .ب اي ترتين  ،در منرداد  1326ش،
حكم اخراج وي در روزنام مردم ب چاپ رسيد و در مرداد ماه 1326ش ،بر حسن ر ي کنگنره از
حزب اخراج شد اما پا از آن ب مدت س سال ب اصفهان بازنگشت .او حتي دعوت براي فعاليت در
احزاب و گروههاي سياسي جديد التأسيا را ب منظور همكاري کرده بودند نپذيرفت و تنها مدتي ب
عضويت هليت مديره جمعيت وکالي دادگستري اصفهان در آمد 84.در گزارشني محرمانن از سنوي
(سازمان اطالعات امنيت کشور) ،در خصود اي موضوع ک حزب مردم از ،فداکار براي عضويت در
اي حزب دعوت ب عمل آورده ،آمده است.....(( :بنا بن اظهنارات ننادعلي کريمني نمايننده سنابق
مجلا شوراي ملي اخيراً آقاي اسدال علم رهبر حزب مردم پيامي براي تقي فنداکار نمايننده سنابق
مجلا شورايملي و عضو پيشي کميت مرکزي حزب منحل توده ک مقيم اصفهان است فرستاده و
از وي دعوت نموده ک عضويت حزب مردم و رهبري کميت محلي اي حزب را بپذيرد .پا از آنك
اي پيام ب فداکار ميرسد نامبرده يكي دو روز جوان کار را مطالع و پاسخ منفي منيدهند)) 85.اين
نكت شايان توج در خصود او پا از کناره گيري از مناص حزبي ،عضويت در باشگاه بي الملني
الينز 1است .اي 2کلوپ سازماني فراماسونري بود ک در ايران ب صورت علني فعاليت

ميکرد86.

پايان زندگی فداکار
در پي ترور نافرجام شاه در بهم 1327ش ،مدتي او ب زندان افتاد و با وساطت مصدق آزاد شند.
پا از آن کامالً از فعاليتهاي سياسي کناره گرفت 87و ب شغل وکالنت و کشناورزي پرداخنت و از
اي زمان بود ک حزب توده نيز روز ب روز از بدن جامع فاصل بيشتري گرفت و محدودتر شد 88.او
پا از کنارگيري از فعاليت در حزب توده هم از تحت کنترل نيروهاي امنيتي بود .در بنازجويي کن
 . 1اي باشگاه در سال  1915م ،در تگزاس شكل گرفت و نخستي شعب آن در اواخر ده سي در ايران ايجاد گرديد و در ده چهل شع آن در شهرستان
هاي مشهد ،تبريز ،اصفهان و برخي شهرهاي ديگر تأسيا شد.
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در  ، 46 /4/27از وي ب عمل آمده در پاسخ ب اي سوال ک آيا تاکنون از طنر مراجنع انتظنامي
بازداشت و تحت پيگرد قرار گرفت است يا ن عنوان ميکند ......(( :در تمام عمر خود يک ساعت هم
بازداشت نشده ولي در سال  1327ب علت سنابق عضنويت در حنزب تنوده در سنالهاي 1322و
 1323و  1324و  1325در دادسراي ارتپ مورد تعقي ولي ب علت ارائ مدارك سوابق اخنراج
اينجان از طر کميت مرکزي حزب مزبور در سال  1326و مبارزات در جرائد باالخره بن وسنيل
بازرس دادسراي ارتپ با موافقت دادستان کل قرار منع تعقي اينجان صادر

گرديد89.)).....

وي در 1351ش1972/م ،زماني ک براي سرکشي ب زمني هناي خنود رفتن بنود در حندود
ساعت پنج صبح توسط يک ماشي زير گرفت شد و مدتي بعد از اي حادث در گذشت 90.در سلسنل
اسناد منتشر شده ساواك در تاريخ  51/4/11گزارشي از طر سازمان اطالعنات و امنينت اسنتان
اصفهان در خصود چگونگي مرگ او آمده است....(( :درباره تقي فداکار فرزند محمد نامبرده بناال
در تاريخ  51/4/7در اثر تصاد با اتومبيل در جاده اصفهان شيراز فوت نموده است .مراتن جهنت
استحضار و انعكاس در پرونده مربوط اعالم گردد 91.)).......هرچند در خصنود منرگ وي اخنتال
نظرهايي وجود دارد و اي ديدگاه ،ک ممك است او از سوي نيروهاي امنيتي ب قتل رسنيده باشند
نيز مطرح است ،اما با توج ب اي نكت ک  ،فداکار در اواخر عمر تقريباً از تمنامي کارهناي سياسني
فاصل گرفت و فعاليت خاصي انجام نميداد ،صحت اي ادعا را مورد ترديد اسنت .جسند او در کننار
برادرش ،در تكي ميرزا ابوالمعالي کلباسي از اقوام مادريپ ،در تخت فوالد اصفهان ب خناك سنپرده
شد92.

نتيجهگيری
در پايان ميتوان گفت پا از سقوط سلطنت رضاشاه در شهريور 1320ه.ش1941/م ،فضناي
نسبتاً آزاد سياسي اي فرصت را ب چهرههاي شاخ

و سرشنناس سياسني و منذهبي داد تنا بنا از

سرگيري فعاليتهاي خود ،خون تازهاي در رگهاي مبارزات سياسي در کشور جاري سازند .در کننار
اي اشخاد همچني مجالي براي شخصيتهاي جوان و تازه کار فراهم شد تا بن ميندان رقابنت
قدم گذاشت دست ب فعاليت بزنند .در فاصل کوتاهاي احزاب و گروههاي سياسي زينادي جنان تنازه
گرفت و در شهرهاي مختلف کشور از جمل در شهر اصفهان ب فعاليت مشغول شدند .حزب توده نيز
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ک با شعار حمايت از کارگران فعاليت خود را از سر گرفت بود ب دليل وجنود کارخانجنات نسناجي و
حضور کارگران در شهر اصفهان ،شعب اي از حزب را در شهر اصفهان تأسيا کرد .از همكاران اين
حزب در اصفهان شخصي ب نام تقي فداکار از وکالي دادگستري بود .با شروع فعاليتهاي سياسني
حزب در اصفهان اعضاي وابست و نمايندگان آنها در کارخان ها موفق شندند از طرينق سنخنراني،
کارگراني را ک ب دليل شرايط سخت اقتصادي ب دنبال مطالبات صنفي خود بوده ب سنمت حنزب
جذب کرده و با راه اندازي اعتصابات و اعتراضات ب فعاليت تشوق کنند .حمايت کارگران از اينگونن
حرکتها سب شد ،تا فداکار ب عنوان چهرهاي فعال بتواند رهبري اي اعتراضات را برعهده بگيرد و
ب همراه ديگر اعضاي حزب اتحادي کارگري را در شهراصفهان تأسيا کند .در حقيقت وي در کنار
همقطارانپ با تشكيل اتحادي کارگري در اي شهر ب جذب طبق کنارگر پرداخنت و بنا حماينت از
خواست هاي صنفي کارگران ،اتحادي را ب يكي از قوي تري اتحادي هناي کنارگري کشنور تبنديل
ساخت .اي امر نشان داد ک چگون حزب توده ب جل طبق کارگر ب عنوان قشنري تاثيرگنذار در
روند حوادث سياسي در کشور توج داشت.
اي حرکت او باعث شد از طريق مذاکره با مقامات شهر و کارخان داران ب تعندادي از خواسنت -
هاي صنفي کارگران جام عمل بپوشاند و ب عنوان رهبر اتحادي ب محبنوبيتي در مينان کنارگران
دست يابد .البت اي محبوبيت از جان مقامات شهر اصفهان ک از نفنوذ او در مينان قشنر کنارگر و
برگزاري اعتصابات و اعتراضات و افزايپ قدرت اتحادي کارگران وابست بن حنزب تنوده ،ناراضني
بودند ،پذيرفت شده نبود .فداکار در جريان مناسبات سياسي و با حمايت کارگران بن عننوان نمايننده
راهي چهاردهمي مجلا شوراي ملي شد و با عضويت در فراکسيون حزب توده ب فعاليتهاي خود
پرداخت .اقدامات او تا کودتاي 28مرداد 1332ه.ش1953/م ،و تنگ شدن فضناي سياسني و بن
انزوا رفت حزب توده ادام داشت.
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 - 29الجوردي ،همان ،د .269
 - 30حنيف ،همان ،د .295
 - 31طيراني ،بهروز ،اسناد و احزاب سياسي ايران ،تهران :سازمان اسناد ملي ايران ،1376 ،ج  ،2د
.253
 - 32الجوردي ،همان ،ص .467-470
 - 33الجوردي ،همان ،د .278-280
 - 34الچيني ،همان ،د .214
 - 35الجوردي ،همان ،د .278-280
 - 36مرکز بررسي اسناد تاريخي ،همان ،ج  ،2د .187
 - 37الجوردي ،همان ،د .483
 - 38کي مرام ،منوچهر ،رفقاي باال ،بي جا :شبآويز ،1374 ،د .90
 - 39الجوردي ،همان ،د .483
 - 40روزنام اصفهان ،صاح امتياز و مدير مسلول و سردبير :امير قلي اميني ،محل نگهداري مرکز اسناد و
مدارك فرهنگي استان اصفهان ،کتابخان صائ  ،شماره  1و  ،8فروردي تا اسفند .1322
 - 41همان.
 - 42همان ،شماره  1و .9
 - 43مرکز بررسي اسناد تاريخي ،همان ،ج  ،2د .188
 - 44کي مرام ،همان ،د .90
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 - 45سيف پور فاطمي ،نصراهلل ،گزند روزگار ،خاطراتي از تحوالت فارس در آستان جنگ جهاني دوم ،بي جا:
انتشارات شيراز ،1379 ،د .289
 - 46اسكندري ،ايرج ،خاطرات ايرج اسكندري ،تهران :مؤسس مطالعات و پهوهپ هاي سياسي،1372 ،
د .148
 - 47نوذري ،عزت اهلل ،تاريخ احزاب سياسي در ايران از مجلا دوم مشروطيت تا مجلي ششم انقالب
اسالمي ،شيراز :انتشارات نويد ،1380 ،د .33
 - 48مدني ،جالل الدي  ،تاريخ معاصر ايران ،جامع مدرسي حوزه علمي قم ،قم :دفتر انتشارات اسالمي،
 ،1370د .280-281
 - 49منتصري ،هوشنگ ،در آن سوي فراموشي يادي از دکتر (رضا رادمنپ) دبير کل اسبق حزب توده ،بي
جا :نشر پهوهپ شيراز ،1379 ،د .21
 - 50آبراهاميان ،همان ،د .168
 - 51آبراهاميان ،همان ،د .168
 - 52روزنام اصفهان ،همان ،شماره .4
 - 53روزنام اصفهان ،همان ،شماره  26 ، 53آبان ماه .1322
 - 54آبراهاميان ،همان ،د .177-175
 - 55شجيعي ،زهرا ،نخبگان سياسي ايران از انقالب مشروطيت تا انقالب اسالمي ،تهران ،1372 ،د
.222
 - 56حنيف ،همان ،د .395
 - 57شيخي ،همان ،د .148
 - 58کيانوري ،نورالدي  ،خاطرات ،تهران :مؤسس تحقيقاتي و انتشاراتي ديدگاه ،1371 ،د .97
 - 59مرکز بررسي اسناد تاريخي ،همان ،ج  ،2د .189
 - 60مقصودي ،مجتبي ،تحوالت سياسي اجتماعي ايران  ،1357-1320تهران :انتشارات روزن ،1380 ،
د .66
 - 61ذبيح196 ،1378 ،
 - 62جمعي از پهوهشگران 105، 1387 ،
 - 63طيراني  ،1376 ،ج263 ، 1
 - 64طبري ،همان ،د .27
 - 65الموتي ،ضياءالدي  ،فصولي از تاريخ مبارزات سياسي -اجتماعي ايران ،تهران :شرکت انتشارات
چاپخپ ،1370 ،د .415
 - 66شجيعي ،همان ،د .223
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يكم

پهوهپنام تاريخ -سال هشتم -شماره سي و

 - 67مقصودي 66،1380،
 - 68الموتي ،همان ،د .416
 - 69شجيعي ،همان ،د .223
 - 70گروهي از نويسندگان ،همان ،ج  ،1د .107
 - 71تفرشي ،مجيد؛ طاهر احمدي ،محمود ،گزارشهاي محرمان شهرباني ( ،)1324-26تهران :چاپ
شقايق ،1371 ،ج  ،1د .88
 - 72شجيعي ،همان ،د .223
 - 73گروهي از نويسندگان ،همان ،ج  ،1د .107-108
 - 74جامي ،ن ،گذشت چراغ راه آينده است ،بي جا :انشارات ققنوس ،1362 ،د .205
 - 75جامي ،همان ،د .206
 - 76عظيمي ،همان ،د .136
 - 77عظيمي ،همان ،د .136
 - 78الجوردي ،همان ،د .300
 - 79مرکز بررسي اسناد تاريخي ،همان ،1382 ،ج  ،2د .192
 - 80مرکز بررسي اسناد تاريخي وزارت اطالعات ،1379 ،ج  ،5د .47
 - 81مرکز بررسي اسنادتاريخي وزارت اطالعات ،1379 ،ج  ،5د .49
 - 82عظيمي ،فخرالدي  ،بحران دموکراسي در ايران  ،1332-1320ترجم عبدالرضا هوشنگ مهدوي و
بيهن نوذري ،تهران :نشر البرز ،1372 ،د .134-135
 - 83مرکز بررسي اسناد تاريخي ،همان ،1382 ،ج  ،2د .190
 - 84مرکز بررسي اسناد تاريخي ،همان ،1382 ،ج  ،2د .196
 - 85مرکز بررسي اسناد تاريخي ،همان ،1382 ،ج  ،2د .194
 - 86مرکز بررسي اسناد تاريخي ،همان ،1382 ،ج  ،2د .196
 - 87الجوردي ،همان ،د .444
 - 88جعفريان .18، 1385،
 - 89مرکز بررسي اسناد تاريخي ،همان ،1382 ،ج  ،2د .195
 - 90الجوردي ،همان ،د .444
 - 91مرکز بررسي اسناد تاريخي ،همان ،1382 ،ج  ،2د .201
 - 92مهدوي ،همان ،د .250
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