




تقی توکلی ) محمدتقی توکلی کبریت ساز ( در دهم دی ماه 1310 در تبریز به دنیا آمد .
به  خاندان ها  بیشینه ی   . بودند  ایروان  شهر  باشنده ی  و  زاده   ، توکلی  تقی  خاندان 
دنبال عهدنامه ننگین گلستان و ترکمن چای که قفقاز به دست روسیان افتاد ، هنوز 
شهروندی ایرانی خود را حفظ کرده بودند ؛ اما به دنبال کودتای بلشویکی و فشار 
بلشویک ها به ترک تابعیت ایران ، حاجی آقا کبریت ساز توکلی که تاجر قند و شکر و 
کبریت بود ، به تبریز آمد و در سال 1۲۹۷خورشیدی ، کارخانه کبریت سازی توکلی را 
در این شهر بنیان گذارد . این کارخانه هم اکنون با قدمت یکصد سال ، قدیمی ترین 

کارخانه فعال در کشور محسوب می شود .
محمدتقی توکلی می گوید : 

» آن زمان که پدرم کارخانه ایجاد کرد به علت خروج ایرانیان از منطقه قفقاز، زنان 
و کودکان زیادی در کاروانسراها و محالت شهر آواره و گرسنه بودند که پدر تعداد 



زیادی از آن ها را برای کار به کارخانه آورد. آن زمان کارخانه کبریت سازی توکلی 
بیش از ۹00 کارگر داشت و امروز به دلیل پیشرفت صنایع و تکنولوژی با 300 کارگر 
فعالیت می کند... کارخانه های بزرگ کبریت سازی جهان هر کدام محصول خاصی 
را تولید می کنند : یک کارخانه کبریت تزئینی، یکی دیگر کبریت شومینه و... ولی 
و  تهیه  را  تمامی محصوالت  است که  در جهان  کارخانه  تنها  توکلی  کبریت سازی 
تولید می کند و جزء باکیفیت ترین کبریت های جهان شناخته شده است. او با افتخار 

می گوید که ، بزرگترین تولیدکننده کم هزینه وموثر کبریت در جهان هستیم.

حاجی آقا کبریت ساز ، دارای ۲ دختر و ۵ پسر بود که محمدتقی پس از پایان تحصیالت 
ابتدایی ، به تهران آمد تا در دبیرستان البرز ، تحصیالت متوسطه را پی گیرد .

محمدتقی ، به عنوان دانش  آموز دبیرستان البرز در نوجوانی به نهضت پان ایرانیسم 
پیوست و در سال 13۲۷ به عضویت مکتب پان ایرانیسم درآمد که در 1۵ شهریور 

13۲6 ، بنیان گذاری شده بود . 





                                       مکتب پان ایرانیسم 1327 خورشیدی 
از راست به چپ : مهندس هوشنگ آق بیاتی ـ اسماعیل فریور ـ تقی توکلی ـ مهدی صدیقی



                                  مکتب پان ایرانیسم 1327 خورشیدی 

                               از راست به چپ :  اسماعیل فریورـ    ... تقی توکلیـ 



با تالش های تقی توکلی  و دیگرانی که پس از او ، مسئولیت پایگاه البرز را عهده دار شدند ، 
دبیرستان البرز بدل به یکی از نیرومند ترین پایگاه های مکتب پان ایرانیسم و سپس حزب 
پان ایرانیست گردید ؛ چنان چه در مبارزات ملی شدن صنایع نفت در سرتاسر کشور ، نقش 

اساسی داشت .

 
دبیرستان البرز 



نقش برجسته ي دبیرستان البرز 

 در مبارزه براي ملي شدن صنایع نفت در سرتاسر کشور

سوي  از   ، شوروي  کمونیست  حزب  شده ي  آزمایش  الگوي  پایه ي  بر   ، توده  حزب 
روس ها ساخته و پرداخته شد :1

حزب توده را ، کارکنان حزب بلشویك و دستگاه امنیت روس در تهران    در شهریور 
ماه 1320 ، از کمونیست هاي سازمان پنجاه و سه تن و پاره اي کمونیست هاي قدیمي 
که از زندان آزاد شده یا آزاد بودند ، بنیان نهادند و همواره زیر نظر رهبري آن ها بود 

و ... 

روس ها ، این حزب را ، بر پایه ي نمونه ي حزب کمونیست اتحاد شوروي ، سازمان 
از  آن  براي   ، استالینیسم  و  لنینیسم  با پس وندهاي  را  مارکسیسم  . جهان بیني  دادند 

مسکو، وارد کردند و مانیفیست کمونیست را به دستش دادند .
چنان که گفته شد ، سازمان دهي حزب توده ، به گونه ي دقیق از سازمان دهي حزب 
با بهره گیري از مدرسه هاي حزبي در   ، کمونیست شوروي پیروي مي کرد . روس ها 
روسیه ، نیروهاي الزم را براي گرداندن سازمان حزب توده، تربیت کرده  بودند و در 
کنار این کارها ، براي ایجاد رعب و وحشت براي پیش برد مقاصد حزب توده و نیز 
به  ، دست  از رشد و گسترش گروه ها، سازمان ها و حزب هاي دگراندیش  جلوگیري 

تربیت و سازمان دهي نیروهاي رزمنده ي خیاباني، زده بودند . 
ایراني هایي که زیر نظر کارشناسان شوروي در درون  از  بود  نیرو ، مجموعه اي  این 
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ایران  به  مهاجر  عنوان  به  قفقاز  از  که  کساني  برخي  نیز  و  بودند  دیده  تعلیم  کشور 
بازگشت داده شده بودند و نیز گروهي از عناصر امنیتي و نظامي که از میان تاجیک ها 

و اراني ها و ... ، برگزیده شده بودند و در خدمت حزب توده قرار داده شده بودند :۲

گاردهاي ]حزب توده[ که از سوي نیروهاي اشغال گر روس آموزش دیده بودند ، زیر نام 
کارگران چیت سازي ، بلورسازي ، دخانیات و... سازمان بندي شده بودند . بیش تر فرماندهان 
گاردهاي مزبور را مهاجران قفقازي یعني هم خانمانان آن سوي ارس که از سال ها پیش به 
خدمت حزب کمونیست درآمده بودند ، تشکیل مي دادند . اینان ، سال ها در ارتش سرخ و 

سرویس هاي اطالعاتي شوروي ، خدمت کرده بودند .

تالش حزب توده بر این بود که با ایجاد جو ترور و ترس ، مراکز تجمع انساني را در 
اختیار خود گیرد . مدرسه ها را قبضه کند ، بر دانشگاه و مرکزهاي آموزش عالي ، مسلط 

شود و اداره ها و کارخانه ها را زیر یوغ خود ، درآورد .
اما بر پایي مکتب پان ایرانیسم و سپس حرکت نهضت پان ایرانیسم به سوي تشکیالت 
حزبي ، رفته رفته توانست ترور حزب توده را در خیابان ها ، مدرسه ها ، دانشگاه و موسسه هاي 
آموزش عالي ، کارخانه ها و اداره ها درهم بشکند و در این فرآیند ، حزب ها و سازمان دیگر 

توانستند در صحنه ي مبارزه هاي اجتماعي و سیاسي ایران حضور یابند . 
پان ایرانیست ها ، توانستند فضایي ایجاد کنند که حزب هایي مانند حزب ایران و حزب 
زحمتکشان ملت ایران ، مجمع مسلمان مجاهد و ... ، با امنیت خاطر بیش تر، در تظاهرات 

خیاباني شرکت کنند .
اگر پان ایرانیست ها نبودند و نمي توانستند برابر ترور سازمان یافته ي حزب توده بایستند 

۲ ـ تاریخچه ي مکتب پان ایرانیسم ـ رر 4 ـ 3



و  کنند  پایداري  خیاباني  رزم هاي  براي  توده  حزب  یافته ي  تعلیم  نیروهاي  برابر  و 
نمي توانستند ، جهان بیني را با جهان بیني پاسخ دهند ، بدون هرگونه دودلي ، مبارزه ي 

ملي شدن صنایع نفت در سرتاسر کشور ، از گستردگي الزم ، برخوردار نمي گردید .
سهم بزرگ پان ایرانیست ها در آن مبارزه ، این بود که توانستند به سلطه ي حزب توده 
بر مدرسه ها ، دانشگاه و مرکزهاي آموزش عالي ، کارخانه ها ، اداره ها و ... پایان داده 
و به مردم عادي ، به مردم کوچه و بازار ، به دانش آموزان ، به دانش جویان و نیز به 
کارگران ، اصناف و پیشه وران و دیگران ، امکان دادند تا با حضور در کنار صف ملیون 

، مبارزه ي ملي شدن صنایع نفت در سر تا سر کشور را یاري کرده و گسترده کنند .
این پان ایرانیست ها بودند که در برابر جهان بیني مارکسیسم ، جهان بیني ناسیونالیسم 

را به نسل جوان و روشن فکران ایران ، ارائه کردند .
بیش از هفتاد سال است که واژه ي پان ایرانیسم وارد فرهنگ اجتماعيـ  سیاسي میهن 
ما شده است. سال ها ، این واژه و مفاهیم آن در حد گفتگوهاي نظري ، آن هم به 
کوشش دکتر محمود افشار یزدي باقي ماند . براي نخستین بار ، وي در سال 1306 
این واژه را به کار برد . سپس در سال 1311 ، به شرح و بسط آن پرداخت و بعد در 
سال 13۲4 ، » پان ایرانیسم « را در قالب یک مکتب فرهنگي ، به جامعه ي ایران 
اندیشه یک مکتب فکري بنیان گذاري  عرضه کرد . در سال 13۲6 ، بر پایه ي این 

گردید و مساله شکل سیاسي به خود گرفت .
حضور نیرومند حزب توده در آن زمان و دشمني حکومت اتحاد شوروي با اندیشه ي 
پان ایرانیسم ، سبب بروز کشمکش هایي میان هواداران اندیشه ي مزبور و حزب توده 



شد . 
براي   ، بسیار  تیره هاي  و  ،قوم ها  ملت ها  زندانبان  یعني   ، سابق  شوروي  اتحاد  نظام 
جلوگیري از گسترش اندیشه ي » ملي گرایي « و در نتیجه پیش گیري از قیام ملت ها 
اندیشه ي ملي گرایي را زشت و  تا  اقوام زیر ستم ، کوشش بر آن داشت  ، تیره ها و 
ناپسند جلوه دهد . افزون بر آن ، احزاب دست نشانده ي شوروي و نهضت هاي چپ به 
طور کلي ، مي کوشیدند تا با الگوبرداري از روش هاي اردوگاه جهاني سوسیالیسم  ، 

اندیشه ي ملي گرایي را در سراسر جهان مورد یورش قرار داده و سرکوب کنند .
، به گونه ي همه ي نظام هاي سلطه گرا )چه  در نظام آموزشي اتحاد شوروي پیشین 
پیش از آن و چه پس از آن( ، کوشش بر آن بود تا با تلقین مداوم و در نتیجه » شرطي 
کردن « کودکان و نوجوانان ، مفاهیم قالبي خود را به خورد آنان بدهند . در همین 
راستا ، در همه ي مدرسه هاي شوروي سابق افزون بر ناپسند شمردن و سب و لعن 
اندیشه ي ملي گرایي ، » پان ایرانیسم « نیز به عنوان پدیده اي زشت ، پدیده اي ضد 
خلق و ساخته و پرداخته دست امپریالیسم و دشمنان طبقه ي کارگر ، به دانش آموزان 
آموخته مي شد . در این زمینه، به یک مورد، به عنوان مشتي از خروار ، اشاره مي شود . در 
سي و دومین جلد دانش نامه )دایره المعارف( شوروي ، درباره ي » پان ایرانیسم « چنین 

آمده است : 3

فلسفه اي است ارتجاعي و نژادي . محرکین آن ] اندیشه ي پان ایرانیسم [ ، 
مالکین و سرمایه داران بزرگ ایراني اند که با امپریالیست هاي خارجي رابطه دارند .
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در سرزمین هاي جدا شده از ایران ، یعني قفقاز و آسیاي میانه ، سب و لعن پان ایرانیسم 
قوي تر و با آب و تاب بیشتر از سوي آموزگاران براي شاگردان ، عنوان مي شد . آموزگاران 
ساعت هاي پیاپي در نکوهش » پان ایرانیسم « براي شاگردان داد سخن مي دادند و به 
شیوه ي تبلیغاتي بلشویک ها ، در کنار حکایت هاي عجیب و غریب ، سیالبي از تهمت  و 
افترا را نیز چاشني آن مي کردند . آنان مي کوشیدند تا با تکیه به روش هاي روانشناسي 
به سبک شـوروي ، چهره اي بسیار زشت از » پان ایرانیسم « و هیوالهایي خونخوار ، از پان 

ایرانیست ها ارائه نموده و این آموزه هاي دروغ را به خورد دانش آموزان بدهند.
دوست ارجمند و هم خانمان گرامي تاجیک ، آقاي میرزا شکورزاده که دوران دبستان ، 
دبیرستان و دانشگاه را در تاجیکستان زیر سلطه ي شوروي گذرانده ، پیرامون گفته ي 

باال ، مي گوید :4

اما   ، بودیـم  شده  بزرگ  بلشویکي  نظام  در  من  مانند  و  من  که  وجودي  با 
همیشه مي کوشیدیم که در آن جو خفقان و بي خبري ، پیوندهاي گذشته را باز یابیم ، 
بیاموزیم و حفظ کنیم . روزي آموزگار در کالس درس آموزش اجتماعي ، سخن از » 
پان ایرانیسم « به میان آورد و آن را با زشت  ترین واژه ها تعریف کرد و از هواداران آن 
به عنوان هیوال و دیو نام برد . در زنگ تفریح ، برخي از هم کالسي ها به گرد هم آمدیم 
و در حالي که از شنیدن نام » پان ایرانیسم « سخت به هیجان آمده بودیم ، با هم به 
نجوا پرداختیم . همگي بر این باور بودیم که برخالف گفته هاي آموزگار ، » پان ایرانیسم « 

مي تواند نهضت نجات بخش ما نیز باشد .
عصر که به خانه رفتم ، بي درنگ نزد پدر شتافتم . پدر مردي بود که هر روز 
شاهنامه مي خواند و داراي عواطف ملي گرایي و ایران دوستي بود . سخنان آموزگار و 
نظر خود و تني چند از هم شاگردي ها را برایشان بازگو کردم . پدر گفت : نظر تو و 
دوستانت درست است . بر خالف آن چه دستگاه هاي دولتي مي گویند ، » پان ایرانیسم « 
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اندیشه ي » شر « نیست بلکه اندیشه ي » خیر « است و امیدوارم روزگاري بتواند تحقق 
پیدا کند . زیرا نجات ما ، در گرو هم بستگي و وحدت است .

بعد از شهریور 13۲0 خورشیدي ، در اثر هم کاري و هم آوایي دو نیروي اشغال گر روس  
و انگلیس ، حزب توده آغاز به کار کرد . دفترهاي این حزب در تهران و مناطق شمالي 
کشور که زیر سلطه ي سربازان روس بود ، یکي پس از دیگري گشوده شدند . البته 
باید توجه داشت که نیرومندترین تشکیالت حزب توده در دوران مزبور ، پس از مناطق 
تحت اشغال روس ها ، در شهر آبادان قرار داشت که مرکز شرکت سابق نفت جنوب 
بود . پاالیشگاه آبادان که در آن روزگار بزرگ ترین پاالیشگاه جهان به شمار مي رفت و 

سوخت ناوگان امپراتوري انگلیس را تامین مي کرد ، در این شهر قرار داشت .
در ایران نیز حزب توده از همان آغاز فعالیت ، ستیز با اندیشه هاي ملي و ملي گرایان را 
با بهره گیري از الگوهاي وارداتي از روسیه ، در برنامه ي روزمره ي خود قرار داد . حزب 
توده براي تهیه ي » خوراک تبلیغاتي « در این مورد نیز مانند زمینه هاي دیگر ، نیازي 
به تفکر ، بررسي ، پژوهش و ... ، نداشت . همه چیز از پیش وسیله ي » رفقا « در 
مسکو آماده شده بود . از این رو در سرتاسر جهان ، بلشویک ها اندیشه ي ملي گرایي و 
ملت گرایان را با یک رشته گفتارهاي زشت و همانند و یک سلسله تهمت ها و افتراهاي 
» کلیشه اي « محکوم مي کردند . همه جا از دهان آنان یک سخن بیرون مي آمد : 

دشمن طبقه ي کارگر ، نوکر امپریالیسم ، بورژوا ، لیبرال ، فاشیست ، نازیست و ...
براي درک بهتِر طرز تفکر حزب توده پیرامون مساله ي ملي و ملت گرایي و آشنایي 
بیش تر با منطق » دیالکتیک تاریخي « که بلشویک ها مي کوشیدند ، پایه هاي علمي 



براي آن دست و پا کنند ، تنها به عنوان نمونه ، به ارایه ي مشت کوچکي از خروارها 
میان  که  آینده  بسوي  روزنامه ي   . مي گردد  بسنده   ، افترا  و  تهمت  و  دشنام  خروار 
منتشر  توده  غیررسمي حزب  ارگان  عنوان  به  ماه 133۲،  امرداد  تا  سال هاي 13۲8 

مي شد ، در سرمقاله اي ، زیر عنوان » ملي چیست ؟« ،  مي نویسد :۵

 . مي پوشاند  را  اندوهگین  و  داغدار  چهره هاي  که  است  سیاسي  نقاب  ملي 
ملي سرپوشي است که قبایح و رذایل را مخفي مي کند . ملي هر جور و جنایتي را جایز 
مي شمارد ... عقل ملي ناقص ، فکر ملي ناقص ، منطق ملي ضعیف ، زبان ملي الکن 

است . خواهیم بود و اضمحالل ملي را خواهیم دید ... 

هنگامي که در پانزدهم شهریورماه 13۲6 خورشیدي ، مکتب پان ایرانیسم موجودیت 
خود را اعالم کرد ، » روس « ها، صفحات مربوط به » پان ایرانیسم « را از فرهنگ ها 
)دایره المعارف( و هم چنین کتاب هاي درسي مدرسه هاي حزبي ، نسخه برداري کرده و 

در اختیار گردانندگان حزب توده قرار دادند .
از این رو ، پس از نخستین اعالمیه هاي مکتب پان ایرانیسم و انتشار هفته نامه ساساني ، حزب 
توده ترجمه ي نوشته هاي مزبور را چونان گندابي از فحش و ناسزا ، به هر سو روان کرد . اما 
جنگ تبلیغاتي کافي نبود ، مي بایست با شیوه هاي ایجاد ترور و وحشت ، ملي گرایان و پان 
ایرانیست ها را از میدان به در مي کردند . از این رو ، شکار ملي گرایان و پان ایرانیست ها از سوي 
گاردهاي مسلح حزب توده آغاز شد . گاردهاي مزبور که از سوي نیروهاي اشغالگر روس 
آموزش دیده بودند ، زیر نام کارگران چیت سازي ، بلورسازي ، دخانیات و ... ، سازمان بندي 
شده بودند . بیش تر فرماندهان گارد مزبور را ، » مهاجران قفقازي« یعني هم خانمان آن 

۵ ـ بسوي آینده ) روزنامه ( ـ دوم مهرماه 13۲۹



سوي ارس که از سال ها پیش به خدمت حزب کمونیست درآمده بودند ، تشکیل مي دادند . 
اینان سال ها در ارتش سرخ و سرویس هاي اطالعاتي شوروي ، خدمت کرده بودند .

اما چنان که تاریخ معاصر ایران گواه است ، پایداري گروهي از جوانان این سرزمین در 
قالب مکتب پان ایرانیسم و حزب هاي برخاسته از آن ، همه ي این تمهیدات را در هم 
شکست و راه را بر مبارزات وسیع ناسیونالیستي ملت ایران زیر شعار ملي کردن صنایع 

نفت در سرتاسر کشور ، به پیشوایي دکتر محمد مصدق، هموارتر کرد .
تا پیش از درهم شکسته شدن جو اختناق ، ترور تحمیل شده از سوي حزب توده بر 
محیط دانشگاه ، مدرسه ها ، خیابان ها ، کارخانه ها و ... ، این حزب بر محیط هاي مزبور 
و کوچه و خیابان ها، سلطه ي کامل داشت . احزاب و گروه هاي موجود در حاشیه قرار 
داشتند و فاقد توان حضور در صحنه هاي سیاسي و اجتماعي کشور بودند . از این رو ، 
این گونه احزاب براي پیدا کردن فضا ، ناچار همراه و همگام حزب توده مي شدند . از 
نمونه هاي بارز آن ، تالش نافرجام براي تجزیه آذربایجان و همگامي برخي حزب هاي 

به ظاهر ملي با حزب توده و فرقه دموکرات است .
بدین سان ، حضور پان ایرانیست ها در صحنه ي مبارزات سیاسي ـ اجتماعِي ملت ایران ، 
امکان حضور فعال تر دیگر گروه هاي سیاسي و از همه مهم تر ، توده هاي مردم ایران 
را در صحنه هاي مبارزه براي ملي کردن صنایع نفت در سراسر کشور ، بیش از پیش 

امکان پذیر کرد .
بزرگ ترین  کشور،  سراسر  در  نفت  صنایع  شدن  ملي  مبارزه  که  نبریم  یاد  از  البته 
مبارزه ي » ضد استعماري « ملت ایران در قرن بیستم میالدي بود . در اثر این مبارزه 



انگلیس در قالب ملي کردن صنایع  نیرومند استعمار  پایگاه  بزرگ و در هم کوبیدن 
نفت و خلع ید از شرکت غاصب نفت ، راه براي خیزش مردِم آسیا ، آفریقا و آمریکاي 

التین ، هموار شد .

    یاد همه ي کوشندگان نهضت ملي کردن نفت در سرتاسر کشور ، گرامي باد .

حزب پان ایرانیست ، در تهران و شهرستان ها داراي سازمان بندي زیر بود : سازمان جوانان ، 
سازمان زنان ، سازمان کارگران ، سازمان اصناف ، سازمان کارمندان و معلمان . در تهران ، 
حزب داراي دفتر مرکزي و سازمان هاي وابسته به آن بود که نقش ارتباط و سرپرستي 
تشکیالت را در تهران و استان ها و شهرستان ها ، به دوش مي کشید . اماستون فقرات 
تشکیالت حزب پان ایرانیست را ، تشکیالت سازمان جوانان )نیروهاي دانش آموزي و 
دانش جویي( تشکیل مي داد . به جرات مي توان گفت که پایگاه حزب پان ایرانیست در 

دبیرستان البرز ، نیرومندترین یگان تشکیالتي حزبي در آن روزگار بود .
ایرانیست در سال تحصیلي 31- 1330 ، داراي کمابیش 30 نیرو )حوزه  حزب پان 
حزبي( در دبیرستان البرز بود . هر نیرو ، دستکم داراي 10 عضو بود . با توجه به نیروي 
کادر )نیروي نیروداران( که کمابیش ، ۲۵ عضو داشت )پاره اي از نیرودارها ، چند نیرو 
را اداره مي کردند( ، حزب پان ایرانیست ، کمابیش داراي 360- 3۵0 عضو پیوسته در 

دبیرستان البرز بود و شمار وابستگان ، از 3۷0 تا 380 تن ، فزون تر بود .
شمار نیروهاي حزب در سال تحصیلي 3۲- 1331 ، از این تعداد ، فراتر رفت و به کمابیش 
38 نیرو رسید که با توجه به اعضاي کادر )نیروي نیروداران( ، اعضاي پیوسته ي حزب در 
دبیرستان البرز ، بیش از 400 تن بود و افراد وابسته به ۵00 تن مي رسید . راستي را ، مي توان 



گفت که دبیرستان البرز ، یک پارچه » پان ایرانیست « ، بود . بدین سان ، با در نظر گرفتن 
این تعداد ، هیچ یگان دیگر حزبي )حتا ، با در نظر گرفتن حزب توده( ، داراي این شمار 

عضو پیوسته و وابسته در یک یگان ، نبود .
از سال 13۲۷ ، دبیرستان البرز ، نیرومندترین پایگاه مکتب پان ایرانیسم و سپس حزب 

پان ایرانیست ، به شمار مي رفت . 
تابستان  تعطیالت  براي  که  شهرستاني  دوستان  جز  به   1331 تیرماه  سي ام  روز  در 
به شهرستان ها رفته  بودند ، همه ي اندامان پایگاه البرز ، در میدان بهارستان حضور 

داشتند . 
نخستین مسئول پایگاه البرز ، تقي توکلي کبریت ساز بود که در میان همه ي یاران ، به 
تقي کبریت ساز معروف بود . وي در سال تحصیلي 30- 13۲۹ ، مسئول پایگاه البرز 

بود . 
تقي توکلي کبریت ساز ، یک خودروي هودسن )Hudson( سربي رنگ داشت که شماره 
شهرباني آن 444 بود . این خودرو در جابه جایي افراد پان ایرانیست ، نقش بسیار مهم 
و حساسي داشت . گاهي تا 16- 1۵ نفر بر آن سوار مي شدند که چند نفر  با در باز ، 
در صندوق پشت قرار مي گرفتند . بدنه ي هودسن 444 از ضربه هاي سنگ ، چوب ، 

چماق و دیلم توده اي ها ، فرورفتگي هاي بسیار داشت .
و سپس حزب  پان ایرانیسم  تشکیالت مکتب  پي گیر،  و  با کوشش خستگي ناپذیر  او 
پان ایرانیست را در دبیرستان البرز بر پایه هاي استواري بنا کرد . به گونه اي که پس از 

وي ، هر سال ، بالنده تر شد و بر شمار کوشندگان و هواخواهان افزوده گشت . 



تقي توکلي کبریت ساز ، در سال 1330 براي ادامه ي تحصیل به آمریکا رفت و به جاي 
وي، داریوش پروین مسئول پایگاه شد )در سال تحصیلي 31 - 1330(. در روز سي ام 
تیرماه 1331 داریوش به همراه همه ي اندامان پایـگاه ، در میـدان بهارستان حـاضر 
بود . باید یادآور شد که کوشش ها و فـداکاري هاي » تقي « و » داریوش « از عوامل 

مؤثر در نیرومندي و بالندگي ، پایگاه البرز ، بود .
پس از داریوش پروین ، در سال تحصیلي 3۲- 1331 ، هوشنگ طالع مسئولیت پایگاه 
البرز را به عهده گرفت و سال تحصیلي بعد ، پرویز ظفري ، مسئول پایگاه البرز بود . 
داریوش پروین توانست در سایه ي خرد و دلیري ، پایگاه البرز را گسترش دهد و نقش 

پایگاه را در مبارزات ملي ، نمایان تر سازد .
شماري از دانش آموزان عضو حزب پان ایرانیست در دبیرستان البرز ، از شهرستان ها به تهران 
آمده بودند و بیش تر آن ها ، در شبانه روزي البرز مستقر بودند . شبانه روزي دبیرستان البرز 
در سال تحصیلي 31- 1330 ، کمابیش 1۵0 شاگرد داشت . همه ي شاگردان شبانه روزي 
با آغاز تعطیل تابستاني به شهرهاي خود بازمي گشتند . از این رو ، در واقعه ي 30 تیر سال 
1331 و یا روزهاي ۲۵ تا ۲8 امرداد ماه 133۲ ، شماري از یاران دبیرستان البرز در 

تهران نبودند .
اما از سوي دیگر ، دانش آموزان شبانه روزي که به حزب پان ایرانیست مي پیوستند ، 
در شهرهایي که هنوز حزب فعال نبود ، هسته هاي اولیه ي فعالیت را ایجاد مي کردند 
و در شهرهایي که حزب فعال بود ، با حضور آنان، بر نیروي تشکیالت آن شهر ها در 

تعطیالت تابستان، افزوده مي شد .



با توجه به این مسایل ، پایگاه البرز تاکید ویژه اي بر جلب دانش آموزان شبانه روزي داشت و 
موفقیت زیادي نیز در این زمینه به دست آورد . از سوي دیگر ، شبانه روزي ، جاي مناسبي 
براي برگزاري نشست هاي آشنایي با حزب بود و هفته اي چند نشست با حضور دانش آموزان البرز 

و نیز دانش آموزان دبیرستان هاي دیگر ، برپا مي شد .
از آغاز سال تحصیلي 3۲- 1331 تا رخ داد شوم ۲8 امرداد ، پایگاه البرز ، داراي یک دفتر دو اتاقه 
در طبقه سوم ساختمان ۹۷1/3 در خیابان شاهرضا )انقالب( نرسیده به چهارراه پهلوي )ولي عصر( 
بود . هر روز در این دفتر ، پس از تعطیل دبیرستان ، چندین نشست  نیرو ، تماس و آزمایشي برگزار 
مي شد . وجود این دفتر باعث شده بود که از نیاز به اتاق هاي شبانه روزي براي برپایي نشست ها، 

کاسته شود .
با توجه به اهمیت دبیرستان البرز به دلیل انبوه دانش آموزان که بیش از 1۵00 تن بود ، حزب 
با   . را تسخیر کند  البرز  پایگاه   ، نیروهاي رزمنده ي خیاباني خود  با گسیل  تا  بارها کوشید  توده 
وجودي که بسیاري از دانش آموزان البرز در این درگیري ها زخم برداشتند و روانه بیمارستان شدند؛ 
اما تالش هاي حزب توده نافرجام ماند و البرز به عنوان پایگاه مستحکم اندیشه ي ملي گرایي و 

هم گامي و هم یاري با نهضت ملي ایران ، پا برجا ماند .
شاید در عرض 3 سال )از سال 13۲۹ تا 133۲( ، بیش از ۲0 بار البرز مورد هجوم نیروهاي ویژه رزم هاي 
خیاباني حزب توده قرار گرفت . از گسترده ترین یورش ها به دبیرستان البرز، روز بیست و یکم بهمن ماه 
1330 با شرکت صدها تن از نیروهاي ویژه ي حزب توده ، به فرماندهي » باقربگ « انجام گرفت . 
در این یورش علي رضا غزنیني و فرهاد گنجه اي ) از اندامان پایگاه البرز ( ، به سختي از ناحیه ي 

چشم زخمي شدند.
از سوي دیگر ، با حمایت پایگاه البرز ، سازمان هاي دانش آموزي حزب پان ایرانیست در دیگر دبیرستان ها  
از گسترش ویژه اي برخوردار شد . به گونه اي در سال تحصیلي 133۲- 1331 ، دبیرستان هایي که در 



تهران در راستاي نهضت ملي ایران قرار داشتند ، بسیار بیش تر از دبیرستان هایي بود که حزب 
توده در آن صاحب نفوذ بود .

در همه ي تظاهرات ملي ، دبیرستان البرز با صف پرشمار و منضبط ، پیشتاز بود . بسیاري 
از دبیرستان هاي بزرگ دیگر، مانند فیروز بهرام ، هدف، پیرنیا، رازي، دارالفنون، شاپور 
البرز مي پیوستند . باید گفت که صف  ... در تظاهرات به صف دبیرستان  تجریش و 
دبیرستان البرز و دبیرستان هاي هم گام ، بسیار پرشمارتر از صف دانشگاه تهران بود .6 
بر  توده  حزب  اختناق  ترور  جو  شکستن  در  البرز  دبیرستان   ، شد  گفته  که  چنان 
البرز  ارزنده و اساسي داشت. بدین سان ، پایگاه  دبیرستان هاي تهران ، نقش بسیار 
توانست راه را براي حضور دانش آموزان در صفوف مبارزه ملي ، هموار کند . یاد همه ي 

کوشندگان ، پیوستگان و وابستگان پایگاه البرز ، گرامي باد .

6 ـ روزنامه اطالعات ) اول اردي بهشت 1330 ( با سرخط تظاهرات دانش جویان و دانش آموزان تهران مي نویسد :
عده ي زیادي از دانش جویان و دانش آموزان دانشگاه و دبیرستان هاي تهران و حومه ، طبق اطالع قبلي از ساعت 8 صبح 

امروز ، به تدریج مقابل دانشگاه و دبیرستان البرز ، با در دست داشتن شعارهاي مختلف ، اجتماع کردند ...



تقی توکلی در سال 1330 برای تحصیالت دانشگاهی به آمریکا رفت و در رشته ی 
مهتدسی در دانشگاه نبراسکا نام نویسی کرد و از این دانشگاه موفق به دریافت 

مهندسی مکانیك شد . 
توانست  و  کرد  آغاز  را  پان ایرانیستی  تالش های   ، آمریکا  به  ورود  با  همزمان 
بارسیدن دوستان تازه از ایران مانند پرویز نکیسا ، داریوش پروین و ... تشکیالت 

حزب پان ایرانیست در آمریکا را پایه گذاری نماید و راهبری کند . 
مهندس تقی توکلی پس از پایان تحصیالت به ایران بازگشت و افزون بر مدیریت 
کارخانه کبریت توکلی و گسترش آن با ایجاد صنایع دیگر ، در اندیشه ی صنتعتی کردن 
تبریز ، زادگاهش بود که در سال 1345 با یاری دولت توانست ، کارخانه ماشین سازی 

تبریز را بنیان گذاری کند و راه را برای صنعتی شدن بیش تر تبریز بگشاید .

کارخانه کبریت سازی تبریز 
از چپ به راست : بانو ویدا صارمی نوری مدیر کل خدمات درمانی آذربایجان شرقی ـ بانو تقی زاده  ـ 
محمود زینتی خبرنگار تلویزیون ـ نورالدین تقی زاده ذیحساب عمرانی آذربایجان شرقی ـ کاووس 
صفایی رییس استاندارد آذربایجان شرقیـ  نفر آخر سمت راست جناب دکتر منوچهر آگاه رییس اداره 

بررسی های اقتصادی بانك مرکزی 



مهندس تقی توکلی ، با باور ژرف به ناسیونالیسم ایرانی و با تشریح ریشه اصیل و هویت 
منسجم ملت ایران ، براین باور است : » ملت ایران تنها ملت منسجم و هویت دار منطقه 
خاورمیانه است و این بزرگ ترین سالح برتری ماست ؛ قطر، عربستان ، امارات و... با صدها 
جنگنده اف-16 و یا هر نوع سالح دیگری نمی توانند بزرگ باشند و بازیگر سیاسی، چون 
»ملت« ندارند، »خاک« ندارند، »ریشه« ندارند و »انسجام« ندارند و فقط دور یک سفره نفتی 

گرد هم آمده اند. آن ها حتی برای ساختن برج هایشان خاک ندارند ... «

                                                           1۵ شهریور 13۹۷ ـ هوشنگ طالع 
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