
 

 

  

 
 

 

 

 iپرداز انقالبی فراموش شدهزاده: نظریهسلطان
 نینترکم ةزاده در آستانة دومین کنگرشده به لنین توسط سلطانبه ضمیمة تزهای ارائه

  
 

 خسرو شاکری
 ییترجمة عرفان آقا

 

در مراغه، شهر کوچکی در  1890شود، در سال زاده شناخته میعمدتاً با نام سلطانآوتیس میکائیلیان که 
های در سال 1شدت فقیری زاده شد. به نقل از یک منبع ارمنی،دهقانی به ةغربی ایران، و در خانوادشمال
ن ارمنی کوچکی در شهر زادگاهش وارد شد، شهری که در آن اولی ةوی به مدرس 1906الی  1903میان 

مدیر سابق آن مدرسه،  2گذاشته شده بود.بخش هنچاک )حزب سوسیال دموکراتیک چپ ارمنی( بنیان
تر باجی پیشحسین و مادر وی مریمکه پدر آوتیس سلطانالکساندر درواراطانیان گزارش داده است با این

اچمادزین  دینی ارمنی در ةبه دین اسالم گرویده بودند، آوتیس جوان به جماران )که یک مدرس
 ]واغارشاپات[ بود( در نزدیکی ایروان فرستاده شد.

                                                           
1 Der-Vartanian, Alexandre, Hnch'akean Kowskats'owt'can Cortsneowt'ivune Parrskastanowm (The Activity 

of the Hnchakist Party in Persia), Memorial dedicated to the 40th anniversary of the Hnchakist Party, Paris, 

1930, pp. 112-115. 

 و بود داشناک هبرانر از که فردی نداشت، 1859 ةای با کریسفاپو میکائیلیان، زادزاده رابطهبگذارید اضافه کنم که سلطان
 .شد نائل 1920-1918 در ارمنستان جمهوریرییس اولین سمت به بعدها

2 See Nalbandian L., The Armenian Revolutionary Movement, (Los Angeles, 1963). 
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کند که آوتیس جوان در طول دوران تحصیلش به شدت تحت تاثیر حزب مدیر مدرسه نقل می
 3هنچاکیست قرار گرفته بود، حزبی که اکثر اعضایش بعدها به بلشویسم گرویدند.

که آیا وی تحت تاثیر بردن به آنو حقیقتاً پیاز دوران جوانیِ آوتیس اطالعات اندکی در دست داریم، 
گرایِ ارمنی قرار داشت یا خیر، سخت سیاسی دیگری به جز سوسیال دموکراسی چپ ةجریانات اندیش
و دو سالگی به جناح بلشویک حزب سوسیال  در سن بیست 1912دانیم که وی در سال است. فقط می

رسد وی ماالً در سنت پترزبورگ، جایی که به نظر میآن هم احت 4دموکراتیک کارگران روسیه پیوست،
 جا تکمیل کرده باشد.مدارج باالی تحصیلی خود را در آن

زاده در رویدادهای حزب کمونیست شوروی نقش فعال سلطان ةاسناد منتشرشده بعد از بیستمین کنگر
قدیمی ایرانی، فردی که کند. به نقل از یک کمونیست انقالب اکتبر و جنگ داخلی روسیه را تصدیق می

دارانه در روسیه را تدوین کرد، انقالبی سلب مالکیت از مالکیت سرمایه ةدر مقام مشاور لنین بیانی
که توسط جناح  6زاده به عضویت حزب عدالت ایران در آمد،سلطان 1919در سال  5زاده بود.سلطان

شکل گرفته بود. در همان سال،  1916ل انقالبی حزب سوسیال دموکرات ایران در شهر نفتی باکو در سا
در همان سال  7کمینترن که مسئول تبلیغات در شرق بود، منصوب شد.« ةبخش ویژ»زاده به ریاست سلطان

وی به دستور کمینترن جهت گردآوری کارگران و دهقانان ایرانی به ترکستان اعزام شد، کارگران و 
های شخصی، وی و دهقانانی که در سرتاسر مناطق مختلف آسیای مرکزی پخش بودند. به نقل از گزارش
سازماندهی کردند.  همکاران نزدیکش نظیر حیدرخان عمواوغلی و مصطفی صبحی ارتش سرخ ایران را

های محلی حزب عدالت و سپس اولین کنفرانس حزب عدالت زاده به سازماندهی کمیتهسلطان پس از آن
حزب کمونیست  ةدهندگان اولین کنگرترین سازماندر تاشکند مبادرت ورزید و بعدتر به یکی از اصلی

 ر انزلی برگزار شد.د 1920ژوئن  23-20( بدل گشت، کنفرانسی که در تاریخ CPIایران )

                                                           
3 Der-Vartanian, op. cit. 

4 Sovetskaia Istoricheskaia Entsiklopediia (SIE) (Moscow) vol. 13, p. 95. 

 یکی از فعاالن قدیمی حزب کمونیست ایران این اطالعات را ارائه داده است. 5
6 SIE op. cit. 

 گزارش مخفی: 7
Sûreté Nationale Française, Archives Nationales, F, 13506. 
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زاده انزلی، سلطان ةانزلی حضوری فعال داشت. در پایان کنگر ةاو هم در کنفرانس تاشکند و هم در کنگر
های موجود میان دو کمینترن و بحث با لنین در باب تفاوت ةبه منظور نمایندگی ایران در دومین کنگر

 8فراکسیون حزب در انزلی رهسپار مسکو شد.

برد، لنین از وی خواست که در کمینترن در مسکو به سر می ةزاده برای دومین کنگرلطاندر حالی که س
ارتباط با دورنمای انقالب اجتماعی در شرق تفسیری از دیدگاهش ارائه بدهد. در یادداشت ارائه شده به 

در شرق زاده در مورد پرسش انقالب دهقانی و تطبیق نهادهای شورایی با شرایط موجود لنین، سلطان
 9کند.بحث می

ه در ارگان های خاورمیانزاده به نمایندگی خلق، سلطان1920کمینترن در اوت  ةدر پایان دومین کنگر
 ( برگزیده شد.ECCIاجرایی انترناسیونال کمونیستی ) ةرهبری کمینترن، یعنی کمیت

رسد (، به نظر نمی1920 های شرق حضور داشت )سپتامبرخلق ةزاده در اولین کنگرکه سلطانبا وجود آن
جا ایفا کرده باشد، شکی وجود ندارد که این امر به دلیل حمایت فاحش که نقش حائز اهمیتی را در آن

رسد که به هر حال به نظر می 10زاده رخ داد.اش از فراکسیون مخالف سلطاناستالین و متحدان ایرانی
زاده تدوین شده باشد. در  توسط پاولویچ و سلطانباکو مشترکاً ةگزارش ارائه شده توسط پاولویچ به کنگر

زاده در آن زمان است. های طرح شده توسط سلطانهای ارائه شده توسط پاولویچ متناظر با ایدهواقع، ایده
رود که لنین و به عالوه، در مورد اخیر سخن از گزارشی مشترک توسط سلطان زاده و پاولویچ می

 ه بودند.همکارانش آن را درخواست کرد

                                                           
8 See Sultanzade, Persiia (Moscow, 1924) pp. 85-87; 

به   Lenin i Bolshevistkie organizatsii Za-Kavkaziiaبه نام بگذارید اشاره کنم که گ. ب. غریبجانیان در اثرش 
 هیچ اما کند،یم اشاره کمینترن ةکنگر دومین در وی به زادهسلطان توسط شده ارائه ةهای لنین در مورد پروژیادداشت

راکسیون حزب فهای میان دو (. برای تفاوت450کند )ص و کنش در شرق نمی تبلیغات شورای بعدی انتخابات به ایاشاره
 کمونیست ایران به جلد اول و چهارم اثر زیر بنگرید:

Historical Documents of the Workers', Social Democratic and Communist Movement in Iran, hereafter referred 

to as Hist. Doc., Florence, respectively 1970 and 1973, and Teheran, 1979; also see Sultanzade, A. Ecrits 

Economiques, edited by C. Chaqueri (Florence, 1980). 

 بنگرید به ضمیمه. 9
 های پاولوویچ بنگرید به:برای گزارش 10

Le Premier Congrès des Peuples d'Orient (Baku, 1920 and Paris, 1971) pp. 123-149. (French text). 
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زاده به عنوان عضو شورای کنش و تبلیغات در شرق ای که در آن سلطانباکو، کنگره ةدر پایان کنگر
های ایرانی کنفرانسی را تحت رهبری دستیاران قفقازیِ استالین ترتیب دادند. به برگزیده شد، کمونیست

مرکزی حزب کمونیست ایران  ةتاستالینیست ]در این کنفرانس[، کمی ةکنندهای یک شرکتنقل از گزارش
شدند. همین منبع به ما از حضور استالین در این کنفرانس « عزل»انزلی برگزیده شده بودند،  ةکه در کنگر

مرکزی مورد استفاده قرار گرفت ظاهراً  ةنویسی که برای اخراج جناح چپ کمیتپیش 11دهد.خبر می
هایی که در آن میرزا ه لنین ارسال شده بودند، نامهب12هایی بودند که توسط میرزا کوچک خان جنگلینامه

کرد. های ایران در شمال ایران گله میهای به کار گرفته شده توسط کمونیستکوچک خان از سیاست
وری( زاده و رفقایش نظیر جعفر جوادزاده )پیشهرسمی، رهبری کمینترن کماکان سلطان« اخراج»رغم علی

زاده نیز در خود سلطان 13شناخت.یقی حزب کمونیست ایران به رسمیت میمرکزی حق ةرا به عنوان کمیت
 اجرایی انترناسیونال کمونیستی[ ابقا شد. ة]کمیت ECCIپست 

خود را منتشر کرد، که تنها  ةشدهای عملی، اولین کتاب شناختهعالوه بر فعالیت 1920زاده در سلطان
 ةزاده در این کتاب ابتدا درباراست. سلطان iiمللکتاب منتشرشده توسط کمینترن در رابطه با مجمع 

ارزی به  ةغامض دگردیسی سرمای ةپردازد، و مسئلتاریخی آن به بحث میهای داری و گرایشسرمایه
و ، ها به غصب کردن منابعِ مواد خام، به کارگیری جهانی سرمایهها و تراستمالی، گرایش کارتل ةسرمای

 ةدهد. او مبارزشود را مورد بحث قرار میبه سرکوب رقابت آزاد می که منجر« جدید»داری سرمایه
تجارت جهانی و صادرات ابزار  ةها بر سر بازارهای خارجی، زوال اشکال اقتصادی کهن، توسعمونوپلی

شد. در همین اثر، تولید را مورد بحث قرار داد که یکی از نتایج آن برابرسازی هنجارهای ملی سود می
انگلس در باب نابسندگی بازار، و همچنین  ةمالی، نظری ةفرم سیاسی سرمای ةمپریالیسم به مثابا ةوی پدید

                                                           
 .1347، سال چهارم، دنیاآخوندزاده )سیروس بهرام(،  بنگرید به: 11

ها در کنگره های نامه. توزیع کپی302-290، ویرایش چهارم، صفحات 1351، تهران، سردار جنگلفخاری،  بنگرید به: 12
 به وزنامهر این کپی ةنیز گزارش شده است. برای دیدن نسخ1920اکتبر  28در تاریخ  slovo گرجستانی ةتوسط روزنام

 :کنید مراجعه اینجا
Archives of the Ministère des Affaires Entrangères, Paris. 

 این مسئله به صورت کامل در اثر زیر مورد بحث واقع شده است: 13
The Communist Party of Iran, Genesis, Development and Dissolution, 1916-1932, chapter IV. 
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انقالب  ةامپریالیسم بریتانیا و گرایشات جدیدش را مورد بررسی قرار داد. او این پژوهش را با بحثی دربار
 14برد.داری به پایان اجتماعی و سقوط سرمایه

ای نظری )که در کمینترن مقاله ةزاده درست پیش از ششمین کنگرنسلطاکه  است یجالب ةنکت هماین 
انترناسیونال کمونیستی های آلمانی و روسی منتشر شد؛ و نه فرانسوی، انگلیسی یا ایتالیایی( در نسخه

مالی هیلفردینگ که لنین نیز با آن موافق بود را به باد انتقاد  ةسرمای ةمنتشر کرد، که در آن شدیداً نظری
غالب  ةبیان کرده بود، اید 1920الذکر در سال چه که در کتاب فوقجا، وی برخالف آنفت. در اینگر

صنعتی را کنار گذاشت. گرچه این مقاله که اهمیتی گزاف دارد مورد  ةبانکی بر سرمای ةشدن سرمای
 ةبعدتر در جلسکمینترن، و  ةپوشی همه در کمینترن قرار گرفت، او دوباره این مسئله را در برنامچشم

که تحول  رسدبوخارین مواجه شد. به نظر می ةمآبانجا با مخالفت قیمعمومی کنگره مطرح کرد، که در آن
ها مطالعه و کار در گونه که بعدتر خواهیم دید از سالمالی همان ةدیدگاه وی در باب پرسش سرمای

 15ست.نشئت گرفته ا 1928الی  1920میان  ةسیستم بانکی شوروی در باز

گذاری او دو مقاله در انترناسیونال کمونیستی منتشر کرد، که در واقع دو گزارش در باب بنیان 1920در 
منتشر کرد که در  Zhizn'Natsional'nosروسی  ةحزب کمونیست ایران بودند، و سه مقاله در روزنام

 1920پایانی قرن نوزدهم تا های بخش ایران در میان سالها ارزیابی تاریخی مختصری از جنبش آزادیآن
های رهبری کمینترن داشت و از ارگان هایبحثزاده در همین زمان نقشی فعال در سلطان 16ارائه داد.

 کرد.های  خویش دفاع میدیدگاه

رهبران »وی موضعی سخت علیه  1920نوامبر  20اجرایی انترناسیونال کمونیستی مورخ  ةکمیت ةدر جلس
شرق گرفت، که در آن زمان روابطی حسنه با مسکو داشتند و مورد حمایت مسکو بودند، « ناسیونالیست

بات نیز بودند. وی با اشاره به مطال iiiهای دوستاما در حال تالش برای دستیابی به روابط حسنه با قدرت
ها بتوانند امتیاز به دست کمالیستی، تاکید داشت که هر چه قدر هم کمالیست ةطرح شده توسط ترکی

                                                           
14 Ekonomicheskaia Politika Finansovo Kapitala (Moscow, 1920). 

15 L'Internationale Communiste, nos 13 and 14, (1920).  

16 Zhizn Natsional'nostei, nos 28, 29 and 30, (1920); 

 مقاالت بنگرید به:های فارسی و فرانسوی برای ترجمه
Hist. Doc., vol IV, and La Social-Democratie en Iran (hereafter, SDI) (Florence, 1978) and Le Mouvement 

Communiste en Iran (hereafter, MCI) (Florence, 1979). All three edited by C. Chaqueri. 
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لندن و پاریس رها شوند. او بر دیدگاه خودش اصرار  توانند از چنگ سران بورسآورند کماکان نمی
الیستی دارند چنین های امپریورزید که سرنوشت تمام مردمی که تمایل به زندگی در دوستی با قدرتمی

 بخشرهاییای است که جنبش انقالب جهانی به گونه ةتوسع» اظهار کرد کهادامه در خواهد بود. او 
علیه امپریالیسم ضرورتاً باید به درکی متقابل  اشاول مبارزه ةمستعمره در مرحلکشورهای مستعمره و نیمه

طبقاتی شدید، حتی استقالل  ةیک مبارز ةنگامه عالوه تصریح کرد که دربه، و «شوروی برسد ةبا روسی
تحول »تواند بورژوازی محلی آن کشورها را راضی کند. او نتیجه گرفت که صوری و سطحی نیز می

 بورژوازی را حتی در کشورهای مستعمره مجبور به کنار گذاشتن همه نزدیک ایآینده در طبقاتی ةمبارز
پرداخت که تزش مورد جا وی آشکارا به مخالفت با لنین میایندر  17«.های انقالبی خواهد کردقسم ایده

 کمینترن بود. ةپذیرش دومین کنگر

 29اجرایی انترناسیونال کمونیستی مورخ  ةکمیت ةهمچنین در جلس که بپذیریم او دلیلی در دست داریم 
رت رسمی از صوبه ivای که در آن رهبر حزب کمونیست آلمان پل لوی، جلسههحضور داشت 1921ریل وآ

زیادی در ارتباط با  ةمتاسفانه داد یافت.حضور می ECCI او همچنان در 1921در  18کمینترن اخراج شد.
دانیم وی چندین سفر به ایران و احتماالً سایر کشورهای که میهای او در دست نداریم، به جز آنفعالیت

 19ای داشته است.خاورمیانه

ای که در تهران حزب کمونیست ایران داشت، کمیته ةزدیکی با کمیتزاده ارتباط نآشکار است که سلطان
وری( قرار داشت، که زاده در داخل کشور یعنی جعفر جوادزاده )پیشهترین همکار سلطانراس آن نزدیک

را به چاپ  ،ارگان شورای مرکزی سندیکاهای ایران ،حقیقت ةبا همکاری سید محمد دهقان روزنام
 20رساند.می

                                                           
17 “Les Evènement du Proche Orient", Bulletin Communiste, no. 4 (27 January 1921); also in l'Ordine Nuovo, 

11 January 1921; 

 ةنسخ کمونیستی، نالانترناسیو در که بنگرید 1920 نوامبر 28 مورخ کمونیستی انترناسیونال اجرایی ةکمیت ةهمچنین به جلس
 استفاده مورد «ملی بورژوازی» عبارت با اولین برای که بود جلسه این در که کنیم اشاره است بهتر. شد منتشر( 1921) 15
 های معنایی مثبتی بود که بعدها به خود گرفت.ار گرفت، و عاری از داللتقر

18 See "Le Cas Levi", in L'Internationale Communiste, no. 17 (1921) p. 4202. 

19 . Sultanzade, A. Sovremennaia Persiia (Moscow, 1922) Introduction; see also Hist. Doc., vol IV 

 :به بنگرید همچنین. بود( سرخ سندیکاهای انترناسیونال) پروفینترن در ایران سندیکاهای مرکزی شورای ةدهقان نمایند 20
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کمینترن حضور داشت، اما به  ةزاده همراه با دو همکار نزدیک خویش در  سومین کنگرسلطان به عالوه
 ECCIدر خارج از کنگره وی در جلسات  21شرکت کرده باشد. رسد که وی در مشاجرات کنگرهنظر نمی

ن برگزار شده بود، شرکت داشت. در طول کنگره، وی همچنی 1921اوت  17ژوئیه الی  13که در تاریخ 
شواهدی وجود دارد که  22ای درباب وضعیت اقتصادی ایران و خود حزب کمونیست منتشر کرد.مقاله

های برگزیده شد؛ دو نامه که توسط ارگان ECCIزاده به نمایندگی خاورمیانه در دهد سلطاننشان می
گوسالوی فرستاده کمینترن بعد از پایان سومین کنگره برای حزب کارگران کمونیست آلمان و پرولتاریا یو

 23زاده را در پای خود داشتند.شدند، امضای سلطان

تعارضات ضدامپریالیستی بر سر منابع نفتی در سرتاسر جهان پرداخت. او  ةدر همان سال وی به مطالع
کند... جنگ جهانی بعدی که نفت همیشه و در هر جا... نقشی شگرف ایفا می ةمسئل»گیری کرد که نتیجه

گیری است، نه فقط به دیپلماتیک و وزارت جنگ کشورهای امپریالیستی در حال شکل در کریدورهای
قصد بسط قلمرو و به دست آوردن بازارهای ]جدید[ بلکه همچنین به قصد به دست آوردن منابع نفتی 

باری که از سوی الیگارشی مالی به های خونرخ خواهد داد. به هر حال، ما عمیقاً معتقدیم که توطئه
 24«.پرولتاریا متوقف خواهد شد ةانقالب جهانی پیروزمندان ةشود تنها در هنگامجنگ ایجاد می ةیلوس

توسط انترناسیونال  بحران جهانی و خطر جنگ جدیدچند ماه بعد، ده هزار نسخه از کتاب دوم وی یعنی 
پرداخت: معضالت کمونیستی در مسکو منتشر شد. این کتاب به ترتیب و با جزییات بسیار به مباحث زیر 

                                                                                                                                                                                 

sultanzade "Persidskaia Pressa" in Novyi Vostok, no. 7 (1922) and also Hist. Doc., vol. 7, (Florence, 1978) 

Introduction. 

21 Lazitch, B., Drachkovitch, M., Biographical Dictionary of Comintern (Stanford, 1973) pp. 391-92. 

 توسط هک شده، اثبات دهدمی نشان را جاآن در وی حضور که عکسی توسط ةادعای حضور سلطان زاده در سومین کنگر
ر این مورد د زنی توده اسناد برای. است شده ما تقدیم گرمی با فرانسه کمونیست حزب سابق رهبر سوارین بوریس آقای

 بنگرید به:
Donya, Anno XI, no. 2, pp. 21-22, and also Hist. Doc., T. IV, p. 8. 

22 "Perse", in Bulletin Communiste, II Année, no 3, 1921, pp. 506-507; also in Moscow, Organ of the Third 

Comintern Congress, no 37, 1921; MCI, pp. 247-249; Hist. Doc., vol. IV, pp. 61-62. 

23 See Taetigkeit der Exekutive und Praesidiums des E.K. der K.I. (Vom 13 Juli 1921 b 1 February 1922), 

Petrograd, 1922, pp. 6 and 100: and Bulletin du Comite Executif de l'I.C, no. 1 (Petrograd, 8 September 

1921). 

24  Sultanzade, A., "Bor'ba Za Mirovyie Istochniki nefti" in Narodnoe Khoziaistvo, April 1921, pp. 127-134. 
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زاده در این کتاب داری، ایاالت متحده، اروپای غربی و ژاپن. سلطاناقتصادی کشورهای سرمایه
مورد بررسی قرار « کمپانی سهامی»امپریالیستی و آفرینش مجمع ملل را در مقام نوعی -های بینارقابت

انترناسیونال  ةاله در نشریسوم در مقام یک مق ةکنگر ةاین کتاب در آستان ةکوتاه شد ةنسخ 25داد.
 26انتشار یافت. کمونیستی

 .بودندنجنگ جهانی دوم که حدود دو دهه پیش از جنگ ارائه شدند اشتباه  ةهای وی درباربینیپیش

و  ،هیوالی آلمانی به زمین زده شده، اما صلح کماکان برای اروپا از راه نرسیده است! متفقین
سازی تا آماده کنندهراسی را ترویج میناسیونالیسم و آلمان ،های حکومتیخصوص حلقهبه

سر  vسور ةهای ترک از امضای معاهد،... در شرق ناسیونالیستتسلیحاتی خود را توجیه کنند
رودان، ایران و توانند موفق به تقسیم آناتولی شوند؛ در سوریه، میانزنند و متفقین نمیباز می

دنبال صلح ر حال سر به آسمان گذاشتن است. در حقیقت بههای شورشی دهند تعداد جنبش
[ تولید ةموقت هرگز صلح نیامده است... جنگ در آن واحد نوعی بحران نهفته در ]شیو

داری پا گذاری است. تا زمانی که سرمایهداری و پرثمرترین اقدام برای مقاصد سرمایهسرمایه
توان بین نخواهد رفت. و تقریباً با اطمینان میداری از برجاست، امکان جنگ میان ملل سرمایه

چه گفت که جنگ آینده ایاالت متحده و ژاپن را در تقابل با یکدیگر قرار خواهد داد... تمام آن
بیند قسمی خطر و دشمن آینده است... به هر حال رهبران که ایاالت متحد در ژاپن می

آمیز با اصول های خشونتفت. تمام انقالبانترناسیونال زرد ]مجمع ملل[ راه دوری نخواهند ر
 27داران را تهدید خواهند کرد.مخالفت خواهند ورزید و منافع سرمایه« دموکراسی اقتصادی»

اقتصادی و سیاسی  ةزاده بر مطالعاتش در باب مسئلرسد که سلطانبه بعد به نظر می 1921از اواسط سال 
های وی در باب این موضوع که بسیار مورد توجه است، در شرق متمرکز شده است. یکی از اولین کتاب

این پژوهش باید در حالی انجام شده باشد که وی رهبر  28منتشر شد )در ده هزار نسخه(. 1922اوایل 

                                                           
25 Sultanzade, A., Krizis Mirovovo Khoziaistva i Novoia Votmaia Groza, (Moscow, 1921). 

26"Une Nouvelle Menace de Guerre" in l'Internationale Communiste, no. 17, 1921 pp. 4121-4134; 

 های ایتالیایی و آلمانی به ترتیب زیر هستند:نسخه
 Intemazionale Comunista, Roma, Giugno 1921, pp. 213-226 and Kommunistische Internationale, no. 17 

(1921) pp. 252-6.  
 همان. 27

28 Sultanzade, A., Ekonomika i Problemy Natsional'nykh Revotiutsii (Moscow, 1922). 
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ن کتابش را در مورد کشور زادگاهش زاده اولیخاورمیانه در کمینترن بود. در تابستان همان سال سلطان
در این مقطع اشاره کنیم. او در اولین  ECCIهای وی در عالوه بر این آثار، باید به فعالیت 29منتشر ساخت.

هفت ژوئن  ةو همچنین در جلس 30برگزار شد 1922فوریه و چهارم مارس  21که میان  ECCIپلنوم 
 31حضور داشت. 1922

دهقانی، وضعیت زنان، جنبش  ةموضوعات زیر نوشت: مسئل ةبارمقاله در چند 1922زاده در سال سلطان
سازی صنعتی ةهای جهانی بر سر نفت ایران، مطبوعات در ایران و مسئلسندیکایی در ایران، مبارزه قدرت

 32چین و هند.

کنند می کمینترن چهارم اشاره نشده است، برخی منابع ادعا ةکدام از اسناد کنگرگرچه به نام وی در هیچ
اگر هم در این کنگره حاضر بود، به نظر  33المللی حاضر بود.زاده در این گردهمایی بینکه سلطان

استعمار شرکت کرده باشد. در  ةرسد که نه نقشی ایفا کرده باشد و نه در مباحثات مربوط به مسئلنمی
 34ای چنین گزارشی ارائه نشده است.واقع در مورد هیچ ایرانی

                                                           
29 Sovremenneia Persiia, op. cit. 

30 Compte Rendu de la Conference de l'Executif Elargi de l'I.C. (21 February to 4 March 1921) (Paris, 1021) 

p. 13. 

31 Berichte Ueber die Taetigkeit des Praesidiums und der Exekutive der K.I. (fur Zeit vom Marz bis 11 Juni 

1922), (Petrograd, 1922) p. 76. 

 اند:های زیر منتشر شدهمقاالت با عنوان 32
"The Agrarian Problem in Iran", Novyi Vostok, no. 1 (1922) pp. 133-46; "Le Mouvement Syndical en Perse", 

l'Internationale Syndicale Rouge, April-May, 1922; See also Sultanzade A., Politische Schriften, edited by 

C. Chaqueri (Florence, 1975) pp. 52-57; and The Condition of the Working Class in Iran, edited by C. 

Chaqueri (Florence, 1978) pp. 7-9. Sultanzade A., "Bro'be za Iranskuia Neft" (The Struggle for Iranian Oil) 

in Narodnyi Komissariat po inostrannym Vestnik, no.6 (1922) pp. 56-63; German translation in Politische 

Schriften, op. cit., pp. 61-68. "Die Lage der Frauen in Persien", in Inprekorr, no. 14 (27 May 1922) and 

Politische Schriften, op. cit., pp. 58-60. "The Question of Industrialisation of  India", Pod Znamenem 

Marksizma, no, 1-2 (1922) pp. 63-65. 

 :به بنگرید(. شودمی شناخته نیز حسنوف نام به که) بود بیننیک کریم رهکنگ ششمین در ایران کمونیست حزب ةنمایند 33
Protokoll des IV Kongresses der K.I., Petrograd and Moscow, 5 November to 5 December 1922, pp. 626-627; 

 .55-48، صص. 3، سال یازدهم، شماره دنیا  به بنگرید بیننیک کریم ةبرای زندگی نام
34 Protokoll des IV Kongresses, op. cit. 
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، حضور 1928ششم کمینترن در  ةپیش از کنگر ECCIزاده در جلسات ش از حضور سلطانآخرین گزار
( است، که گزارش شده در این کنفراس مسئولیت 1923ژوئن  23الی  12) ECCIوی در کنفرانس بزرگ 

های مخفی غربی به دست ما بر طبق اطالعاتی که از طریق سرویس 35مهمی به وی محول شده است.
زاده بار بریتانیا مجدداً توسط کمینترن فعال شد، سلطان-، زمانی که کارزار ضد1923 ةمیان رسیده است، در

این جنبش یعنی حزب کمونیست  ةکنندالمللی کمونیستی و حزب رهبریدیگر برای خدمت به جنبش بین
های احیای فعالیت 1923در تابستان  ECCIعمومی  ةدانیم که در جلسشوروی فراخوانده شد. حال می

بریتانیایی مورد بحث واقع شدند؛ تقریباً تمام آنانی که سابقاً با شرق سر و کار داشتند، اظهار کردند -ضد
داری غرب است و از کمینترن تقاضا های سرمایهکه جنبش انقالبی در شرق خطری بزرگ برای دولت

 16این فضا بود که در  هایش را برای کمک به جنبش انقالبی در شرق دو چندان کند. درکردند تالش
رهبری کارزار تحریم کاالهای بریتانیایی در ایران،  ةژوئیه، دپارتمان شرق سازمان انترناسیونال وظیف

جا که این تصمیمات بیشتر مرتبط با نیازهای زاده واگذار کرد. از آنرودان و عربستان را به سلطانمیان
نقالبی در کشورهای آسیایی، به نظر کارزار خیلی به ا ةسیاست خارجی شوروی بودند تا نیازهای مبارز

 36ها رسید.پیش نرفت و شوروی به سازشی جدید با بریتانیایی

صنعت ایم آن را بیابیم اثری تحت عنوان که توانسته 1923زاده در سال تنها اثر منتشرشده توسط سلطان
ای از فرانسوی منتشر شده بود، شده است. این اثر که در قالب کتاب و همراه با متن ترجمهجهانی نفت 

در پژوهشی مشابه، وی قرارداد سن  37پردازد.ها میهای نفتی آمریکا و اروپا و منافع متعارض آنبه شرکت
را مورد تحلیل قرار داد، قراردادی که توسط میلران از فرانسه و جی. کدمن و لوید جورج از بریتانیا  viرمو

تولید در کشورهای متفاوت، منابع نفتی در جهان، جریان  ةهای وی به بررسی مسئلامضا شد. تحلیل
 پرداختند.جهانی نفت و نیازها کشورهای صنعتی می

                                                           
35 Protokoll des Konferenz der Erweittrten Exekutive der K.I. (Moskau, 12-23 Juni 1923) (Petrograd, 1923). 

36 F.O. 371/9026/Northern Summary (17 August 1923), f. 110; 

؛ توجه F(7) 13506اطالعات مشابهی نیز توسط سرویس مخفی فرانسه گزارش شده بود، بنگرید به آرشیو ملی فرانسه، 
 ارک ةروزنام رد ادهس ةرسد این کارزار طنین عظیمی در ایران پیدا کرده باشد، به جز یک اشارنظر نمیداشته باشیند که به

 شود.چیزی یافت نمی 1923حزب کمونیست در تابستان 
37 Sultanzade, A., The World Oil Industry, (in Russian) (Moscow, 1923). 
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، ما از وجود دو کتاب اطالع داریم که او در مورد ایران و شرق 1924در  زادههای سلطاندر مورد فعایت
کنند که اظهار می ای کمینترننامهدیکشنری سرگذشتالتزیچ و دراچکوویچ در کتاب  38منتشر کرد.

جایگاه خود در کمینترن و رهبری حزب کمونیست ایران را جهت کار در  1923زاده بعد از سال سلطان
اما اطالعات ارائه شده در این اثر آن قدری که انتظار داریم دقیق نیست. به  39رک کرد.حکومت شوروی ت

دهند. در سوی دیگر، منابع عالوه، آنان منابع خود در مورد این اطالعات به خصوص را شرح نمی
 زاده به انیستیتوی پلخانف پیوست، جاییسلطان 1920 ةهای دهدهند که در اواسط سالشوروی نشان می

ای منتشر شده به لطف مقاله 40دادند.که در آن کادرهای درجه باالی کمینترن به مطالعه و پژوهش ادامه می
فهمیم که زاده ویراستار آن بود، میای که خود سلطانشوروی، نشریه Kredit i Khoziaistv ةدر نشری
زاده را برای تدوین اصول میخائیل ایوانوویچ روگوف، رییس جدید شورای مسکو، سلطان 1922در سال 

جدید، نیکالئی واسیلیویچ  ةدر حین انجام این وظیفدهی بانک شوروی به مسکو فراخواند. ابتدایی سازمان
کرد، پوپوف اقتصاددانی اهل شوروی بود که بعد از افتتاح بانک شوروی زاده کمک میپوپوف به سلطان

 41مسکو به مقام اولین رییس آن نائل شد.

ادامه داد. در سال  1927خود به کار در نظام بانکی شوروی تا سال  ةزاده به نوبرسد که سلطانبه نظر می
1926 Kredit i Khoziaistv  را منتشر  راهنمای بانکی ةدفترچبا همکاری گروهی از اقتصاددانان روسی

 42زاده ویراستاری شده بود.راهنما توسط سلطان ةساخت، که این دفترچ

صورت رسد که هرگز از مسائل ایران بهزاده با نظام بانکی شوروی، به نظر نمیسلطان رغم درگیریعلی
کامل دور شده باشد. در مواجهه با سکوت و مواضع رسمی شوروی، وی هرگز هیچ فرصتی را برای بیان 

که [ گزارش داد izvestia] ایزوستیا ة، نشری1925دیدگاهش از دست نداد. بدین ترتیب، در اول دسامبر 
ای در مسکو حضور داشت که برای بحث در مورد رویدادهای اخیر ایران و زاده در جلسهسلطان

                                                           
38 Persiia, (Moscow, 1924) Kolonial'nyi Vostok, (Sultanzade, editor) (Moscow, 1924). 

39 Lazitch-Drachkovitch, op. cit. 

 همان. 40
41 Kredit i Khoziaistvo, no. 10-11, 1927, Moscow, pp. 102-106; this review was founded in 1925; see editor's 

note, in no. 1-2 (1927) pp. 1-2. 

42 Kreditnyi Spravochnik pod redaktsii, edited by Prof A.A. Manuilov, N.V. Popov  editor in charge A.C. 

Sultanzade, Moscow 1926. 
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شده  تشکیلپادشاهی جدید را بنیان نهد  ةجای جمهوری یک سلسلرضاخان به امکان اینکهخصوص به
 بود.

ه نان کسخنرازاده طی سخنرانی در این جلسه از وضعیت داخل ایران پرده برداشت. اندکی از سلطان
ان ینبه نام ایرا عمدتاً متشکل از ایرانیان مهاجر مقیم مسکو بودند و از حمایت جمعیت برخوردار بودند،

ست مان سیازاده همزقاجار بود. سلطان ةخارج از کشور طرحی را پیشنهاد دادند که موافق با انحالل سلسل
 به کارزار . مصوبه معترض کردمیکوهش ، نبودبریتانیا را که برخالف سیاست متمرکزسازیِ رضاخان 

 یافته توسط عوامل بریتانیایی بود که هدفش حفظ رژیم سلطنتی بود:سازمان

ها بلکه نیازمند تغییر رژیم است. تغییر اشخاص منجر به ایران نه نیازمند تغییر افراد و شخصیت
ران به هیئت موسسان به این علت باید مسئولیت عظیمی که مردم ای. تغییر رژیم نخواهد شد

ای به جز کنیم که اعالن یک شاه جدید هیچ نتیجهکنند را در نظر آوریم، ما اعالم میواگذار می
های بریتانیایی نخواهد داشت. در مقابل، اعالن جمهوری راه را واگذاری کشور به امپریالیست

یندگان حقیقی مردم باید یابی به استقالل و بقای اقتصادی ایران خواهد گشود... نمابرای دست
غرورآمیز شما از حمایت  ةدر انجام این وظیف« سلطنت مرده است، زنده باد جمهوری!»بگویند: 

کامل بورژوازی مترقی، استادکارها، روشنفکران لیبرال، عناصر آگاه ارتش، افسران و کارگران 
 43برخوردار خواهید بود. مرگ بر پادشاه و حامیانش.

زاده را به عنوان ، مقامات شوروی و کمینترن دیگر سلطان1923کید کنیم که پس از جا باید تادر این
چون ایرانسکی )پاستوخوف( و ای همن روسیاگرفتند؛ وی با متخصصمتخصص امور ایران در نظر نمی

دوست )اوستروف( که در واقع افسران کمیساریای مسائل خارجی شوروی بودند، تعویض شد؛ ایران
 ةزاده تنها هنگامی توانست مجدداً بر صحنبعدها در ایران کارمند سفارت و سفیر شدند. سلطانافرادی که 

دست گرفتن مجلس بهرا برای سیاسی ظهور کند که تعارض داخلی حزب کمونیست شوروی شرایط 
های رهبری کمینترن نیز ، تعارضی که در ارگانمهیا کرد« نیروهای جناح چپ»توسط تعداد مشخصی از 

پای بوخارین  کردن زیرشدن برای خالیازتاب یافت. در آن تاریخ بود که استالین در حال آمادهب
                                                           

43 Bulletin Périodique de la Presse Russe (Bolchevique) no. 150 (1925) p. 7; 

 اریمدسیاست» ،«ملی ارتش ةآفرینند»خواه با عناوین زاده از رضا خان جمهوریباید اشاره کنیم که یک سال قبل سلطان
 یدر کارها بود که باید کرده بود. شکی نیست که این تجلیلی اشتباه و زودگذر یاد هاتوده میان در «مردمی» مرد و «ارزشمند

 :ینهمچن و تاریخی اسناد بر ما ششم جلد ةمقدم به بنگرید اشتباه نگرش این ةشد. درباراش تصحیح میبعدی
Persiia, op. cit., pp. 90-91. 
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جا بار دیگر فرصتی برای ششم کمینترن. در این ةبود، یعنی درست پیش از آغاز کنگر« گراراست»
حتی حذف  : فرصتی برای کاهش یاهجوم بردکارشناسان مسائل ایرانِ شوروی مهیا شد تا به زاده سلطان

ش اطور فرصتی برای اعالم دیدگاهدنبال همکاری با رضاخان بود و همینتاثیر جناح راست حزب که به
 شده باید به کار بپردازد.در باب شرایط جدید ایران که در آن یک حزب کمونیستِ مجدداً سازماندهی

 

 حزب کمونیست ایران مرحلة دومِ
کمونیست ایران بسیار تاثیرگذار بود، حزبی که در پی حمالت هی مجدد حزب زاده در سازماندسلطان

دوم  ةشدید دیکتاتوری نظامیِ در حال ظهور متحمل دشواری بسیار شده بود؛ وی به سازماندهی کنگر
ای که در آن نقش مهمی را نیز ایفا کرد. او در مورد این کنگره گزارشی را در حزب کمک کرد، کنگره

در انترناسیونال کمونیستی منتشر کرد باید بخشی  1927ای که در نوامبر مقاله 44منتشر کرد. 1927دسامبر 
 45از گزارشش به همین کنگره بوده باشد.

حزب، وی بار دیگر به نمایندگی حزب در کمینترن برگزیده شد و بر این اساس  ةدر انتهای دومین کنگر
حضوری فعال  او باز همجهانی کمینترن حضور یافتند. در این کنگره  ةبین در ششمین کنگرهمراه با نیک

مدون کمینترن جدید و نقدش به  ةاش در مورد چهارچوب نظری برنامدر مباحثات داشت. عالوه بر مقاله
و صریحاً  کردتر در مورد آن بحث کردیم، وی در مورد مسئله استعمار بحث خط بوخارین که پیش

 46به رژیم پهلوی در ایران را مورد نقد قرار داد. تنسب نگرش مالیم کمینترن

                                                           
44 Der Zweite Parteitag der K.P. des Iran", in Kommunistische Internationale, Heft 51, December 1927; also in 

Politische Schriften, op. cit., pp. 144-150. 

45 "Wege der Entwicklung im: Modernen Persicn", in K.I., Heft 48 (November 1927) pp. 2359-69; also in 

Politische Schriften, op. cit., pp. 116-126; the English version in The Communist International, 1 January 

1928, pp. 9-13. 

46 "Gibt es Eine Epoche des Finanzkapitals?" in Die K.I. July 1928; See in Politische Schriften, op. cit., pp. 127-

143;  the French version in Ecrits Economiques, op. cit.; 

 بینید:ب Inprecorrهای  ستهای روسی، آلمانی، فرانسوی و انگلیسی ویراهای او را در کنگره در نسخههمچنین سخنرانی
German versions, in nos 112 and 95, dated 4 October and 3 September 1928; French versions in nos 100 and 

128, dated 25 October 1928. 
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پهلوی در  ةهای سلسلامپریالیسم انگلیس و ریشهبدین ترتیب است:  1928های دیگر وی در سال نوشته
 49.نبرد جهانی بر سر نفت و ذغال سنگ 48،کشورهای مستعمره و اقتصاد جهانی 47،ایران

به  50«.آماده شدن انگلیس برای جنگ علیه شوروی»ایم: یافته های بعد، تنها یک مقاله به نام ویدر سال
اهل « متخصصین»، که مقصود اصلی آن پاتکی به کردهر حال، وی بروشوری نیز به روسی منتشر 

 51کردند.شورویِ مسائل ایران بود که رژیم پهلوی را توجیه و پشتیبانی می

ظایفی کرده بود که حزب کمونیست ایران و را وقف و شاکثر زمان او 1930تا  1928که از  نیستشکی 
مرکزی حزب کمونیست ایران شرکت  ةدر دو پلنوم کمیت اودانیم که بود. می کردهمحول  اوکمینترن به 
ویرایش نشریات حزب در خارج از  ةدر ایران برگزار شده بودند. وظیفاند طور که به ما گفتهآنداشت که 

  52.ه بودتی به فارسی به وی محول شدمتون مارکسیس ةکشور و همچنین ترجم

که  پیکارو  سرخ ةستاربودند از:  زاده بود عبارتسلطان ةها بر عهدای که مسئولیت ویرایش آندو نشریه
پیکار با همکاری  ةشدند. روزنامدر الیپزیگ منتشر می 1931در وین و در  1931-1929 ةبه ترتیب در باز

های ایران و شوروی از یک سو و مستقیم مرتضی علوی منتشر شد. هر دو این نشریات تحت فشار رژیم
 53شدند. توقیففشارهای حکومت آلمان و ایران از سوی دیگر 

و تالش برای تغییر جهت  54مسئولیت خطیر رهبری اعتصاب معروف پاالیشگاه نفت آّبادان 1929در سال 
وی اثر اصلی خود در  1930در سال  55ای در جنوب ایران به وی محول شد.های عشیرهورشدادن به ش

                                                           
47 "Angliiskii imperializm v Persii i Sotsial'noekonomicheskaia Priroda Monarkhii Reza Shakha Pekhlevi" in 

Revoliutsionnyi Voslok, no. 3 (1928) pp. 83-111. 

48 Kolonial'nyt Slrany i Mirovoye Khoziaistvo (Moscow, 1928). 

مورد اشاره قرار گرفت ارائه شده است؛ ما خود قادر  48که باال در پانویس  زاده در کتابشاین اطالعات توسط خود سلطان 49
 به بررسی مقاله نبودیم.

50 "Die Vorbereitungen Englands für den Krieg Gegen die UdSSR", in Die K.I., July-December 1929, pp. 

1455-1477; also in Die Politische Schriften, op. cit., pp. 158-177. 

51 Avanessian, Hist. Doc., op. cit., vol. 1, pp. 121-122. 

52 Persiia (Moscow, 1929); Persian translation in Hist. Doc. vol. IV, pp. 145-155. 

؛ op. cit, The Communist Party of Iran.همچنین کتاب آتی ما  Hist. Doc., vol IX and MCI بنگرید به  پیکاردر مورد  53
 .Hist. Doc., Volumes VI and IX به بنگرید ایران کمونیست حزب ةبرای لیست مقاالت این دو نشری

  the Working Class in Iran, op. citThe Conditions of.در رابطه با اعتصاب آبادان بنگرید به  54
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های اصلی خود بریتانیا پرداخت و ایده ةسلط ة، اثری که در آن به بحث دربارکردمورد ایران را منتشر 
نیز، از نقد  اجتماعی ایران را با تکیه بر آن ساخته و پرداخته کرد. در این کتاب-اقتصادی ةتوسع ةدربار

منتشر  اومهم دیگر با امضای  ة، دو مقال1931یک سال بعد در  56.افل نشدشناسان شوروی غصریح ایران
علیه شوروی بود که در آن نقش رژیم پهلوی در این خصوص را نشان  تهدیدات نظامی ةدربارشد؛ یکی 

 او ةشدشناخته ةآخرین اثر منتشرشد 57د.دهقانی در ایران بو ةای مهم در مورد مسئلداد؛ دومی نیز مقالهمی
باید اضافه شود  58پرداخت.ای در باب ایران بود که در آن به طبقات اجتماعی و احزاب سیاسی میرساله

ایم تشخیص اندرکاران نشریات حزب بود. دو نام مستعار وی که توانستهترین دستکه وی یکی از اصلی
 59است. هرمزو  مراغهبدهیم 

                                                                                                                                                                                 
 ,op. Hist. Doc., vol. VI and MCIشود ای در اینجا یافت میهای عشیرهمنابع حزب کمونیست ایران در مورد شورش 55

cit., pp. 25-26   همچنین The Communist Party of Iran, op. cit., Chapter IV. 

56 Ekonomicheskoe Razvitie Persii i Angliiskii Imperializm (The Economic Development of Iran and English 

(sic) Imperialism) (Moscow, 1930); French translation in Ecrits Economiques, op. cit. 

57 "Persien als Vorposten des Britischen Imperialismus", Inprekorr, no. 44 (May 1931) pp. 1057-58; "La Part 

du Proche Orient dans la Préparation de la Guerre Anti-Soviétique", Inprecorr, no. 43 (16 May 1931) p. 

589; 

 :منبع همان در اثر انگلیسی ةنسخ
no. 25 (13 May 1931) p. 453. 

"Problemy Ekonomicheskovo Razvitija Agrarnoj Revoliucii v Persii", Agrarnye Problemy, no. 5-6 (1931) pp. 

112-26. 

58 Persiia (Moldaja Gvardiia) (Moscow, 1931). 

ایم، ها بودههای فارسی یا خارجی آن مقاالت که قادر به انتشار آنتواند به نشریات ذیل برای نسخهمی مندعالقه ةخوانند 59
س تمندی در پع قدردست آوردن سایر مقاالت ناکام بوده است، زیرا منافها برای بههای ما در طول سالمراجعه کند. تالش

مونیست کحزب  ها بعدی را از آموختن از نگرش و روش انتقادیمحافظت از این نشریات وجود دارد که با این کار نسل
 شوتد:در ذیل یافت می سرخ ةستارو  پیکار ةکند. تنها دو مقالایران محروم می

Hist. Doc., vol VI, MCI, op. cit., The Conditions of the Working Class… . op. cit. 

موا در  خورده، یک پیکارجوی سابق حزب کمونیست ایران، در طوول بازدیودنیز توسط امیرخیزی سال سرخ ةستار ةدو شمار
؛ ا بیان نکنویمبه دست ما رسید. وی از ما خواست که تا زمانی که زنده است منبع به دست آوردن این مقاالت ر 1973سال 

 شرطی که به دقت آن را رعایت کردیم.
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ممکن نباشد، بسیار سخت است. التزیچ و دراچکوویچ نااگر کامالً  1931زاده بعد از سال لطانیافتن رد س
کار  منظوربهزاده عضویت خود در حزب کمونیست ایران را از دست داد، که سلطانکنند بعد از آنادعا می

، به استی میالد 1938الی  1936برای دولت شوروی تا زمان بازداشت و مرگش که تاریخ آن حدود 
موافقت با چنین اظهار نظری دشوار است زیرا اطالعات دیگری که در اختیار داریم  60شوروی بازگشت.

 دهند.چیز دیگری را نشان می

که به  Revoliutsionnyi Vostok ةاستالینیست در نشری ةنوشته شده توسط یک نویسند ةسه مقال
زاده و رفقای نسبت به سلطاندر کمینترن کند، از نگرش آپاراتوس استالینستی زاده حمله میسلطان

بود سرخ  ةستارای علیه نوشته شده بود، حمله« رنجبر»اول که با نام مستعار  ةدارد. مقالنزدیکش پرده برمی
زاده دیگر علیه شخص سلطان ةمقال است؛ دو« لنینیستی-آنتی»ای نشریه سرخ ةستار کرد کهادعا میو 

« یراستدستگرای انحراف»و « ماجراجولنینست -گرای آنتیچپ»یک که او  مدعی بودندبودند، و 
هایی روالی معمول بر علیه تمام آنانی بود که برای کنم که چنین توهیندر همین حد بسنده می 61است.

وی  برما این واقعیت که چنین اتهامات سفت و سختی های استالینیستی آماده نبودند. اسیاست همگامی با
برای دولت  زاده سلطانکارِ ةگذارد که امکان ادامباقی میکمی برای تردید در این قضیه روانه شدند، جای 

الزم برای تبعید  ةزمینتوانیم فرض کنیم که آن حمالت پیشوجود نداشت. ما با اطمینان میدیگر شوروی 
 میالدی بود. 1930های سال وی در اوایل ةاولی

 اری شورویتج ةنمایندسابقاً از مقامات سرویس خارجی شوروی و که  ،گیلبراس ینام اصل با ،«رنجبر»
د از یت که بعراند. این واقعپایه در شوروی سخن میبلندحزبی مقامات  جانبدر ایران بود، مشخصاً از 

گونه ای منتشر ساخت و نه درگیر هیچنشریهاین حمالت علیه حزب کمونیست ایران، حزب دیگر نه 
ی کند که ممنوعیت اعمال شده بر حزب توسط مقامات شوروفعالیت معنادار دیگری شد ثابت می

 عیار بود.ممنوعیتی تمام

                                                           
60 Latzich-Drachkovitch, op. cit., p. 392; see also Shamide, A.I., Haidar Amu Ogli (Baku, 1973) p. 39; 

 ت.به کار در نظام بانکی اتحاد شوروی بازگش 1932زاده بعد از ها آمده است که سلطاندر یکی از پانویس
61 Ranjbar (real name G.C. Gel'bras), “Tov. Sultanzade, Kok Vyrazitel' melkoborzhuaznovo vliianiia v 

Voprosakh, Persidskoi Revoliucii”, Revoliutsionnyi vostok, , no. 1 (1933) pp. 54-73 and pp. 74-90; also, 

editorial note, no. 2 (1934) pp. 184-185; as to Sttarey-ye Sorkh, see no. 1-2, pp. 372-377 (Persian 

translation in Hist. Doc, op. cit., Volume IX). 
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اند. بدین زاده و همکاران نزدیکش توسط منابع دیگر شوروی تقویت و تکرار شدهاتهامات علیه سلطان
ایفا شده توسط عناصر  ةاز نقش خائنان Entsiklopediia Sovetskaia Bolshaia62ترتیب، 

های بعدی همین نشریه نیز شان( سخن به میان آورد. نسخهگرایانهتروتسکیست )همراه با شعارهای چپ
و « ضدانقالبی»نگاران شوروی نظیر ایوانوا نیز با عبارات فعالیت کردند. تاریخمیآن اتهامات را تکرار 

 63زاده مبادرت ورزیدند.به اتهام زدن به سلطان« برانگیزفتنه»های یتفعال

های خارجی زاده )اگر نگوییم اولین( قطعاً در میان اولین کمونیسترسد که سلطانبدین ترتیب به نظر می
 16کنند که اعدام وی در ها کشته شدند. منابع شوروی گزارش میقرار داشته، که خیلی زود در تصفیه

 64صورت گرفته است. 1938یه ژوئ

اش و ندازهز ااحزب کمونیست ایران، فارغ اینکه، جا آموزنده است؛ واقعیت تاریخی در این یکتاکید بر 
رسد به لطف بدنه و نظر میغرب، بهدر احزاب کمونیست بزرگ  مقایسه بادر مقدار بودنش رغم کمعلی

 ر برابردمکین تکارگر بود، تنها حزبی بوده است که از  ةگرفته از طبقاش که تقریباً تماماً شکلرهبری
ز از حزب کمونیست شوروی و کمینترن سر باز زده است. این حزب هرگ ةدستورات از باال صادرشد

 ،رسیداه شدیکتاتوری نظامی رضا با شوروی  ةجویانآشتی به رفتاردست نکشید، و هنگامی که  ادینقّ
ز حذف فیزیکی و نیشک شوروی بی اوامرچنین مقاومتی در برابر  ةینهز. آن را نقد کردطور آشکار به

ها زمان اش سالگیریتاریخی غنی که شکل ةنابودی یک تجرب یعنی بود،انقالبی حزب  یرهبر تاریخی
 برده بود.

جنبش کارگری در  تدبیر امورزاده( به س آن سلطانأشکی نیست اگر رهبری حزب کمونیست ایران )در ر
 را بسیاری از اشتباهاتکمک کند تا ایران  هایهای بعدی چپتوانست به نسلایران ادامه داده بود، می

بین، علوی، زارع، زاده و همکاران نزدیکش مثل نیکسلطانتوان مدعی شد که نمی. نشوندمرتکب 
الب روسیه و جنبش انقالبی ایران استفاده شان در انقتوانستند از تجربهنمیبودند اگر میو شرقی  viiنالدبُ

                                                           
62 Bolshaia Sovetskaia Ensoklopcdiia, Moscow, 1940, vol. 45; see also the English translation of the third 

edition (London, 1970) Volume 10, p. 401. Also Volume 18, (1952) pp. 414-416. 

63 Ivanova, M.N., "Natsional'no-Osbvoboditelnoie dvizhenniie v Gilanskoi Provintsii Irana v Gody 1920-

1921", in Sovetskie Vostokovedenniia, no. 3 (1955) p. 52. 

64 S.I.e., op. cit.; 

 بنگرید به: ها کشته شدند.ابی و زارع نیز در این تصفیهبین، مرتضی علوی، شرقی، حسهای ایرانی نظیر نیککمونیست
Naderi, op.cit., and Kindheit in Gefangenschaft by Peter Jakir, Insel Verlag GFR, 1972. 
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های از مخاطرات سالجنبش کارگران ایران عمومی کند تا شان را انتقادی بینش یا قادر نبودندکنند، 
شد، تا جنبش کمونیستی ایران تحت کنترل زاده باید حذف می. مردی به مانند سلطانبعدش دور بماند
 روسیه باقی بماند.

طبقاتی در  ةزاده در طول سه دهه کار در مبارزای که سلطاناوری و سنجش انتقادیاستقالل ذهن، خودب
تزاری، جنگ داخلی روسیه و خود ایران به دست آورده بود برای رژیم شوروی خطرناک  ةدل روسی

ه خوبی آگاهای ایرانی با تجربه را به کام مرگ فرستاد، بهبودند. آپاراتوس استالینیستی، که این کمونیست
شان بلکه انقالبیونی از جان گذشته بودند؛ انقالبیونی که چنان در اندیشیدن« ال آلمانمّ عُ»بود که آنان نه 

مانند ایران رهبری جنبش انقالبی در یکی از کشورهای همسایه به درمقامتوانستند بودند که می خودآئین
حزب توده نیاز داشتند، که دستاوردهایشان  مانند رهبرانشنو بهحرف افرادیبه ها . آنباشندمورد اعتماد 

 65.شده بودریزیکامالً برنامه ،مشی سیاسی، کار نظری، و همچنین مقاومتبندی خطلحاظ صورتبه

                                                           
 شده گرفته اشتباه( بود همکارش که وریپیشه) جوادزاده با زادهسلطان اغلب. است ذکر شایان دیگری ةجا نکتدر این 65

 :شودمی یافت زیر آثار در ایایده چنین. است
Lenczowski, Russia and the West in Iran, New York, 1948, p. 224, or F.W. Ferrau, Le Réveil du Monde 

Musulman, Seuil (nd), p. 131. 

این کار را در جایی دیگر انجام اند؛ ما وری دو شخص متفاوتزاده و پیشهجا نیازی به اثبات این نکته نداریم که سلطاندر این
پایه و اساس م. ن روی بی« اظهارات»(. حتی الزم نیست که به Hist. Doc, vol IV, Introduction, p. 13ایم )داده

(memoirs, London, 1964( یا د. دسانتی و همکاران )L'Internationale Communiste . Paris, 1970 جواب دهیم؛ که )
 علمی مقصودی کهآن جای به همآن اند،کرده صحبت زادهسلطان ةپاشی بیشتر از سر جهل درباریق سماگر نگوییم از طر

 را شده شوروی خارجی امور کمیساریای ةزاده در دپارتمان خاورمیانوان اشاراتی که در باب نقش سلطانتنمی. باشند داشته
 Capt. Ducroq (Le Monde است شده ساخته ایران در فرانسه نظامی ةوابست توسط اصل در که اشاراتی. گرفت جدی

Musulman, vol. 52 (1922) p. 147):که سپس در آثار زیر تکرار شده است ) 
X. Eudin and R. North, (The Soviet Russia and the East) (Stanford, 1964) p. 99, and by Lenczowski, op. cit., p. 

98; H. Carrere d'Encausse, S. Schram, Le Marxisme et l'Asie (Paris, 1965) p. 47 and Histoire Générale du 

Socialisme, edited by Droz, vol III, (Paris, 1977) p. 636. 

 نیز ایمعمولی قمحق هر .است بوده شوروی ةزاده مسئول دپارتمان شرق نزدیک کمیساریای امور خارجکه برطبق آنها سلطان
  که است نیاز. زادهسلطان نه و است بوده وزنسنسکی داشت قرار پست این در که کسیآن که کند ثابت سادگی به تواندمی
 رسی شود:بر زیر آثار

inter alia, Soviet Russia dated II September 1920 and Crowlcy, The Soviet Diplomatic Corps, New Jersey, 

1970; 
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نکته مهم  بر این . تاکیدهنوز انجام نشده استزاده انتقادی آثار سلطان ارزیابیدر پایان، باید اظهار کنیم که 
 ةعتوس واجتماعی -اقتصادی اش از شرایطهای نظریلزاده در تحلیه سلطاناست که فارغ از خطاهایی ک

یل ک تحلای بود که در دوران پس از انقالب مشروطه یاجتماعی ایران مرتکب شد، وی اولین ایرانی
ده هره نبوشسئله دانیم وی هرگز بابت این مایران انجام داد. تا جایی که ما می ةمند و جدی از جامعروش
 است.

**** 
زاده دئ آسممنانة دومممی  کت ممر  شممده بممه  تممی  توسمم  سمملطان: تزهمماا ائا هضمممیمه

 66کمیتنرن.
داری تجاریِ در شرق تحت تاثیر سرمایه «های تحت نفوذقلمرو»مستعمرات و [، 18]70 ةدهدر  (1

ماری یافت. سیاست استعصرافان بسط می ةکه سرمایهم در حالیروبه رشد قرار گرفتند، آن
 شورهاکصنایع بومی در این کشورها بود. سیاست استعماری این  ةهای بزرگ مانع توسعقدرت

ستثمار اعظیمی به  ةکرد و این سیاست در گستر مصرفیمحصوالت خرید را تبدیل به بازارهای 
 روپا کمک کرد.مراکز صنعتی ا ةاین کشورها جهت تغذی ناپذیرپایانمنابع خام 

های هکارگا صنایع خانگی و قطعاًهم به تعداد زیاد، ورود کاالهای خارجی ارزان به این کشورها، آن
 ةوداً به تند و سریعنابرابر از دست داد یدر نبردرا  شانمنابعکرد. آنها استادکاری این کشورها را نابود 

 پرولتاریای شهری پیوستند.

                                                                                                                                                                                 

مندی نظام زاده به صورتانگاری )که خاستگاه ایدئولوژیکی دارد( که سلطانقابل بررسی و این سست« عدم دقت»این 
نند کنند کمبود صداقت و عینیت علمی شوروی را تکذیب کشدت برای کسانی که سعی میاش شده است، بهقربانی

موضوع  اب اینهای شوروی در بخاطر نشان کرد که  آخرین کتابنگاران شوروی باید ناخوشایند است. همچنین به تاریخ
پرداز ظریهیراستارش نکه و عنوان نمونه بنگرید به منبع زیردهد. بهیافته ادامه میکماکان به اتهام زدن هرچند به شکلی تقلیل

 جهان سوم در شوروی است:
The Comintern and the East, edited by R.A. Ulianovsk!, Moscow, 1979. 

مارس  31کند مورخ ی تاشIzvestia در زاده سلطان ةهمچنین اشاره به این نکته نیز ارزشمند است که کتاب اخیر به دو مقال
 ثمر مانده است.آوردن این مقاالت از اتحاد شوروی تاکنون بیهای ما برای به دستدهد. تالشارجاع می 1920

66 Source: Le Mouvement Communiste en Iran, edited by C. Chaqueri (Edition Mazdak Florence, 1979) pp. 

234-236. 
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خاطر  د؛ بهانباشت اولیه در کشورهای اروپایی مدتی کوتاه به طول کشی در حالی که این فرآیند شوم
ه بتبدیل  وآوری ها پرولترها را با مهر ایدئولوژی طبقاتی گردها و کارگاهکارخانه ةپیوست ةکه توسعاین

رق شرهای پرولتاریای حقیقی ادغام شده در جریان اشکال جدید اقتصادی کرد، فرآیند مشابه در کشو
هیچ  ل حاضرگرسنه به مراکز صنعتی اروپا و آمریکا شد. در حا ها انسانمیلیون ةوقفمهاجرت بیموجب 

 صورت مقطعی وجود ندارد.نیرویی، برای پایان دادن به این جنبش حتی به

یطی ر شرادوجود دارد که  هایی دهقانیمستعمره تودهو نیمه کماکان در این کشورهای مستعمره (2
ار انداز است. بهای اسارت فئودالی کماکان در شرق طنینکنند. زنجیری میشدت سخت زندگبه

قانان در داران است. دهبخت زمیندولت بر دوش این قربانیان نگون ةبسیار سنگین مالیات و هزین
نها ، و نه تکنند هاشان را سیرتنها باید خودشان و خانوادهمولد هستند. آنان نه ةجا تنها طبقاین

ر بورند باین مجار را راضی کنند، بلکه همچنشمار و تجّناپذیر و کاسبان بیداران سیریمینباید ز
نی که اموراهوا و هوس گروه دزدان متشکل از ماموران حکومتی را نیز بر دوش بکشند، م ةهزین

 زنند.در زمان برداشت بر دهقانان خیمه می

رق، یاد شها، طبقات تحت ستم و تحت انقاقتصادی و سیاسی این کشور ةماندنظر به شرایط عقب (3
ی نقالبشان، در هیچ کجا تاکنون قادر به تشکیل یک حزب افارغ از پتانسیل عظیم انقالبی

نافع ماست. در حالی که  شدناند. همزمان زوال طبقات مسلط در حال آشکار مستحکم نبوده
ی افع بورژوازی شهرهای بزرگ است، منداران نیازمند حفظ سیاست استعماری قدرتزمین

رجی شدت در تضاد با دخالت خارجی قرار دارد: روحانیت در اعتراض به این دخالت خابه
« کفار»ا علیه رکند و کاسبان و تاجران نزاع بزرگی را تحریم می« کفار»کاالهای حاصله از زمین 

 اشد،اشته بتواند وجود دبرند. هیچ وحدتی میان طبقات مسلط وجود ندارد و نمیپیش میبه
 دفاع از ةربارکنند و دیگران دمی شان خود را وابسته به بازار جهانیبرخی با استثمار کارگران

 برند.شان در وهم به سر میاستقالل

شود، انقالبی که به لطف ضعف بورژوازی، به هایی برای انقالب میاین شرایط منجر به امکان (4
قالب اجتماعی حرکت خواهد کرد. مجاورت با روسیه ان ةانقالب ملی به مرحل ةناچار از مرحل

تمام  بخشرهاییای در جنبش کنندهاهمیت تقریباً تعییناست منبع عظیم انرژی انقالبی  که
که  طبقات تحت ستم و استثمار در شرق و شرق دور خواهند داشت. همزمان، انقالبی اجتماعی

های ]طرح شده[ توسط احزاب حلپیش از این در مقیاس جهانی آغاز شده است، و راه
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کارگران آسیایی خواهد شد. سنگرهای  ةهای مبارزات ظفرمندانکمونیست تبدیل به شعار
انقالبیون و  ةناچار با حملباید به کشدزبانه میهای آن از شرق تا غرب داری که شعلهسرمایه

 پرولتاریای تمام جهان به ویرانه تبدیل شود.

تی صورتی کمونیسدهقانی را به ةقدرت را در دست گرفته و مسئل کهپس از این کارگران شرق (5
ین نند. اولهری کشحل کردند، باید با عزمی راسخ خود را متعهد به ائتالفی با خرده تولیدکنندگان 

گران ا و کاراقتصادی بعد از انقالب اجتماعی مشتمل بر متحدکردن استادکاره ةبرنامدر اقدام 
کشور  ی مولدکار گرفتن تمام نیروهابهمنظور هود. دولت پرولتاریایی بصنایع کارگاهی خواهد ب

 ز منابعادار شود تا بتوان عهدههای بزرگ را ها و شرکتکارخانه کردناجتماعیباید همزمان 
های ستسیای اقدام کرد که فقر زدودنو برای ساخت آهن ، راهبهینه کردبرداری بهره طبیعی

 ایجاد کرده است.گ های بزراستعماری قدرت

رآورده به ب یک اروپایی کمونیستی که بر اثر چهار سال جنگ و انقالب نابود شده است، در آغاز قادر
ما ود. اصورت کامل نخواهد بای بهابزار تولید و محصوالت کارخانه ةکردن نیازهای آسیا در زمین

داری غلبه هبه ارث رسیده از سرمایپرولتاریای غرب با کمک مردمان انقالبی شرق، سریعاً بر خرابی 
جتماعی الب اانق درفشنجات دهد و سرانجام  باهیتواند جهان را از تخواهند کرد. تنها کمک متقابل می

 داری از هم پاشیده باال برد.های سرمایهرا بر فراز ویرانه

 زادهالف. سلطان

**** 
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57-73.  
  league of nations 

 رود.اصطالحی که برای اشاره به متفقین در جنگ جهانی اول به کار می 

توسط  نیشده به لنارائه یتزها مةیبه ضم، فراموش شده یانقالب پردازهیزاده: نظرسلطان». خسرو ،یشاکر
، 19/12/1401، دموکراسی رادیکال، عرفان آقایی ، ترجمة«نترنیکنگرة کم نیزاده در آستانة دومسلطان
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 Paul Levi 

 treaty of Sevre 

 Treaty of San Remo 

 های استالینی کشته شد.برادر نیما یوشیج که در دوران تصفیه 


