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  :توضيح
        
تاريخ معاصر جنبش کمونيستي ايران که شامل تحوالت اجتماعي، اقتصادي و       

گان  ي سران و تمام نويسنده شود، به وسيله مياز انقالب مشروطيت تاکنون  سياسي
، شان کردند، در جهت تامين منافع ارباب حزب توده که از روسيه شوروي تغذيه مي

کاري  کاري و دست وان گفت، جعلت مي" تقريبا. گرديده است و وارونه جعل
آگاهانه در منابع تاريخي اين جنبش، به نفع استالينيسم و مائويسم، در ايران تثبيت 

هاي  گان و مورخان ايراني که مخالف سياست نويسندهاز حتا بسياري . شده است
، آگاهانه و يا ناآگاهانه گرفتار اين تاريخ جعلي منبعث از اند بودههم استالينيستي 

 مورخان مستقل و غير توسط براي خنثا کردن اين جعليات، بايد. حزب توده هستند
انات چپ يگر جريو د ها، طلب سلطنت يسم، مائويسم،وابسته به جريان استالين

  .گيردانجام گير  ها کار مداوم و پي سال ،ييبورژوا
تاريخ خسرو شاکري يکي از مورخان مستقل و در عين حال آگاه از مسائل       

سازي تاريخ جنبش کمونيستي،  معاصر ايران بوده است، که به منظور شفاف
  .يک نمونه آن هم اکنون در اختيار داريد بهايي انجام داده، که تحقيقات گران

، حساب و يي مارکسي ي که به شيوههاي ايراني تا زمان کمونيست ،به نظر ما      
استالينيسم، مائويسم، تروتسکيسم، کتاب خود را با جريانات بورژوايي مانند؛ 

توانند انتظار خلق آلترناتيويي  ، سوا نکنند، نمي ها گان ايراني آن آنارشيسم و نماينده
، و وندرباين هم به دست نخواهد آمد، مگر به سراغ علم تاريخ  .انقالبي داشته باشند

را منتسب از منظري ديالکتيکي، علل واقعي ظهور اين جريانات بورژوايي که خود 
نند، کشف نمايند، تا ک ردند و ميک به مارکس، انگلس، لنين و رزالوکزامبورگ مي



يک آلترناتيوي راديکال ضد  ،ديالکتيکي درست گاه بتوانند راه کار و راه برد آن
  .ارائه دهند جامعه رو به را داري سرمايه

 ني به مبانيي جها شکست جهاني کمونيسم، نه ناشي از قدرت تهاجمي سرمايه      
استالينيسم و  يضد مارکس که ناشي از قدرت بسيار مخرب ، بلکمونيسم مارکس

د، ردنک مائويسم و ديگر جريانات چپ بورژوايي که با پرچم مارکس حرکت مي
، تاکنون، با پاشيدن ۱۹۲۰هاي بورژوايي، از سال  ئولوژي زيرا اين ايده. بوده است

ئولوژي  ونيسم مارکس را مانند ايدهي کارگر جهاني، کم خاک بر چشم طبقه
در خدمت نظام " بورژوايي، وارونه و واژگونه، جلوه داده و آن را کامال

با وجود نابودي فيزيکي دو جريان استالينيسم و مائويسم . اند داري قرار داده سرمايه
هنوز در ميان شهروندان جامعه جهاني نفوذ دارند و   ها ي آخر قرن بيستم، آن در دهه

وار  ننگين  گي فکر سرمايه، به زنده و در عمل همکار و هم ،به ظاهر دشمن سرمايه
 چنان بر طبل نيز فعال و همگان اين دو جريان در ايران  نماينده. دهند خود ادامه مي

  .کوبند خود مي يرسوا
تاکنون در منجالبي که حزب  ۱۳۲۰هاي ايراني از سال  در حقيقت کمونيست      

ها  نخستين اولويت آن. ساخته و پرداخته کرده است، گرفتار هستند  ها توده براي آن
امان مارکسي با سران و  براي رهايي از اين منجالب، بايد مبارزه راديکال و بي

گذار اصلي استالينيسم و  د، که پايهحزب توده باش يضد مارکسمروجين افکار 
» مورخان«هاي تاريخي را از جعليات  اين اثر، واقعيت. اند مائويسم در ايران بوده
  )س بازنويس.س(.کند استالينيست، تفکيک مي
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  )زاده سلطان( يليانيميکاآوتيس 
 

شود  شناخته مي زاده سلطان، که به نام يليانيآوتيس سلطانوويچ ميکا      
او در مراغه . پردازان حزب کمونيست ايران است ، از نظريه)ميالدي ۱۹۳۸ – ۱۸۸۹(
يي فقير، که حاصل ازدواج يک مسلمان  و در خانواده) در استان آذربايجان شرقي(

پدرش، سلطان، يک نجار مسلمان، و مادرش، . دنيا آمد  و يک مسيحي بود، به
زماني . گي نکردند ها آن زمان زيادي با هم زنده آن. شويي مسيحي بود مريم، رخت

او پس  .پدر و مادرش از هم جدا شده بودند ،که آوتيس به سن مدرسه رفتن رسيد
جا که مادرش توان تأمين هزينه  از آن. ي ارمني محلي رفت از آن به يک مدرسه

نيان ي ارم تحصيل او را نداشت، او پس از پنج سال تحصيل در شهراش، به مدرسه
در جماران فرستاده شد که وابسته به مرکزيت کليساهاي ارمنيان به نام اچميادزين 

يي که براي حزب کمونيست  نامه او در پرسش. کي ايروان قرار دارداست و در نزدي
معرفي  »شوي پسر يک رخت«و  »يي انقالبي حرفه«شوروي پر کرد، خود را يک 

  .کرد
تحصيلي از آن مدرسه علوم ديني در ارمنستان به ال بعد از فارغ زاده سلطان      

ي بلشويکي حزب سوسيال دموکرات  جنبش کارگري قفقاز پيوست و عضو شاخه



۲ 

 ۱۹۱۲، و برخي ديگر ۱۹۰۹برخي منابع تاريخ عضويت او را . کارگري روسيه شد
. هاي کارگري حضور داشت هاي اتحاديه در فعاليت ۱۹۱۷او از سال . کنند ذکر مي
  .پترز بورگ بود، در انقالب روسيه شرکت جست ه در سنزماني ک

، مانند ۱۹۱۹در سال . کار شد پس از انقالب اکتبر، در دولت شوروي مشغول به      
که بعدها (حيدر عمواوغلي، براي تشويق کارگران ايراني چون عضو حزب عدالت 

جا از ميان  آناو در . به آسياي مرکزي رفت) به حزب کمونيست ايران تغيير نام داد
يي را به عضويت در ارتش سرخ جلب کرد، و سپس کنفرانس  مهاجران ايراني عده

ي حزب کمونيست ايران در بندر انزلي  در تاشکند و کنگره) ۱۹۲۰آوريل (عدالت 
  .را سازماندهي کرد) ۱۹۲۰ژوئن (

 ،۱۹۲۲ش از حزب در سال ا گيري اجباري آثار نظري و سياسي او تا زمان کناره      
خواستار اجراي فوري اصالحات  او. داد لي حزب را تشکيل ميخط فکري و عملي اص

در ايران  »انقالب اجتماعي«ارضي در استان گيالن چون نخستين گام براي عملي شدن 
  .کردند مخالف بود کاري مي خان هم او با کساني که با ميرزا کوچک. شد

لي در حزب کمونيست ايران رقيب سرسخت حيدر عمواوغ زاده سلطان      
ي مسلماني براي رهبري  خاطر نداشتن پيشينه حيدر عمواوغلي او را به. شد قلمداد مي

پرداز انقالبي بود، بر عکس حيدر  او يک نظريه. دانست حزب مناسب نمي
  .پرداخت هاي عملي انقالب مي تر به جنبه عمواوغلي که بيش

هاي باالي حزب کمونيست ايران  از ردهدستگاه تحت رهبري استالين او را       
که داشت از او گرفته  يهاي سمتکمينترن  الملل کمونيست کنار گذاشت و در بين

اقتصاددان براي نظام بانکي اتحاد ] عنوان به[ ۱۹۲۷تا سال  زاده سلطان. شد
ي  در اين هنگام چرخش تند مواضع در کمينترن زمينه. کرد شوروي کار مي
او اين حزب را از نو سازمان . ب کمونيست ايران را فراهم آوردبازگشت او به حز

رهبري آن را بر  ۱۹۳۲ها در سال  داد و تا زمان انحالل حزب به دست شوروي



۳ 

را به  زاده سلطان ۱۹۳۲دستگاه ايدئولوژيک استالين در سال  .عهده داشت
با اين حال، . داد متهم کرد و مورد توبيخ و سرزنش قرار »انحراف و ضديت با لنين«

و در اين . به مبارزه با کمينترن و ديوان ساالري شوروي ادامه داد ۱۹۳۵او تا سال 
ول امور ايران بودند مورد انتقاد و ئها کساني را که در درون سيستم شوروي مس سال
برجسته   پرداز انترناسيوناليسم پرولتاريايي اين تئوريسين و نظريه. ش قرار دادسرزن

 »جاسوسي براي آلمان«به ) ۱۳۱۷تير  ۲۵( ۱۹۳۸ژوئيه  ۱۶در حزب کمونيست ايران 
. تيرباران شد روسيه، ۱۹۱۷گورکنان انقالب اکتبر  يدشمنان يعن ي به وسيله متهم، و

شچف از او اعاده حيثيت به در دوران حکومت نيکيتا خروبعد از کنگره بيست، 
  .عمل آمد
هاي  کنگره) ۱۹۲۸(و ششمين ) ۱۹۲۱(، سومين )۱۹۲۰(در دومين  زاده سلطان

گي حزب کمونيست ايران شرکت داشت، و ضمن مشارکت در  کمينترن به نماينده
   .ها، از رهبران کمينترن، از جمله لنين و بوخارين انتقاد کرد بحث
هاي متعددي پيرامون موضوعات مختلف نوشته  کتابمقاالت و  زاده سلطان      

است، اما به دليل سرکوب و اختناق آثار کارل مارکس را نيز ترجمه کرده  يو برخ
آثار او . ناشناخته مانده بود" ميالدي نسبتا ۷۰، آن آثار تا اواسط دهه يسماستالين
مندي  بع ارزشي ايران و خاورزمين کارهاي بديعي بودند و امروزه نيز منا درباره

. روند براي مطالعه اوضاع سياسي و اقتصادي ايران در اوايل قرن بيستم به شمار مي
 آلماني تسلط ، فرانسه وهاي ارمني، روسي، فارسي، آذري به زبان زاده سلطان
  .داشت کامل
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  زاده سلطان  گي پيرامون زنده

  
  کيست؟ زاده سلطان

گران مارکسيست ايراني با  گان، پژوهش اين پرسشي است که بسياري از رزمنده      
ها پاسخي  اند؛ اين نويسنده نيز زماني با اين سوال روبرو شد و مدت آن روبرو بوده

ي  نوشته روسيه و باختر در ايرانو نخستين بار با اين نام در کتاب . يافت بدان نمي
  . دآشنا شده بو ۱جورج لنچافسکي

                                                 
از مورخان  G.Lenczowski,Russia and the west in Iran, N.Y.1948, p224جورج لنچافسکي  – ۱

قدمان تاريخ نگاري معاصر خاورميانه از ديدگاه منافع  وي از پيش. شناس آنتي کمونيست به نام امريکاست ايران
آثار وي در .هاي او هستند از دست پرورده» مورخان ايران شناس«ها در اين منطقه بود، بسياري از  خاص امپرياليست

بسياري، و از . هاي بعدي قرار گرفته است اصلي بسياري از پژوهش داراست، و منبع» کالسيک«اين زمينه، اهميت 
 ,The Communist Movement in Iranجمله سپهر ذبيح، نويسنده کتاب جنبش کمونيستي در ايران 

Berkeley, 1966 برده استوار  هاي مورخ نام گيري در تدوين آثار خود، اساس کار را بر تحقيقات و موضع
زاده و  توانست تفاوت هويت سلطان داد به راحتي مي اگر کمي به خود زحمت مي» رخ بزرگمو«اند، اين  ساخته
اين که لنچافسکي يا ديگراني . در متن اين سر سخن خواهيم ديد، دريابد" را، به طوري که بعدا)جوادزاده(وري پيشه

 Soviet Foreign policy and worldسموالنسکي .اهللا رمضاني و م اند، مانند روح که به وي تاسي جسته

Revolution, Princeton, 1965,p.869 اند يا نه بر  اند، عمد داشته وري معرفي کرده زاده را همان پيشه سلطان
به هر تقدير چه عمد و چه سهو، انطباق هويت دوگانه اين دو کمونيست ايراني دست کم . روشن نيست" ما دقيقا

  . اشتباهي است نابخشودني
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همان ميرجعفر جوادزاده،  زاده سلطاننويسنده اخير مدعي است که       
است، که ) ۱۳۲۴-۲۵هاي  سال(وري، صدر جمهوري دموکراتيک آذربايجان  پيشه

. جست هاي کمينترن شرکت مي به نام نماينده حزب کمونيست ايران در کنگره
اضر را بر آن داشت ي لنچافسکي نويسنده ح همين ادعاي بيش از اندازه جسورانه

و کشف حقيقت در مورد اين فرزند برجسته  زاده سلطانتا در جهت شناختن 
  .ي ابهام را کنار زند و توطئه سکوت را در هم شکند کارگران ايران به کوشد، پرده

که خواننده در دست دارد از جمله نتايج اين تحقيقات ] ۲۰جلد[کتاب حاضر      
ن يانتشار ا. يابد نشر مي زاده سلطاناز فقدان  سال پس ۴۶کتاب کنوني . است

به زبان فارسي تنها بدين علت حائز اهميت نيست  زاده سلطانجلد سوم از آثار 
شناساند، و بر  تر به ما مي را بيش زاده سلطانکه شخصيت انقالبي ممتازي چون 

ن نقطه افکند، بل از اي هاي بسيار تاريکي از جنبش کمونيستي ايران پرتو مي گوشه
  .توان آموخت نظر نيز شايسته توجه است که از محتويات آن بسيار مي

از زبان روسي به فارسي هنوز ميسر  زاده سلطانآثار   ي متاسفانه ترجمه همه      
هاي  ما تمام آثار وي را که به زبان) جلد چهارم(نشده است، در کتاب پيشين 

برخي را نيز از   ها عالوه بر آن. ر کرديمآلماني، فرانسه، انگليسي يافته بوديم، منتش
که يکي از (فارسي بود پيکارتنها يک مقاله به نقل از . روسي به فارسي بر گردانديم

ديگر آثار اين تئوريسين انقالبي ايراني به ). در اختيار ما گذاشت"دوستان لطفا
  .تدريج ترجمه و نشر خواهند يافت

چنين  هم. از اکناف جهان کار آساني نبوده است زاده سلطانگردآوري آثار       
تحقيق در مورد وي کاري سهل نبوده، با موانعي که برخي بر سر راه اين پژوهش 

آوري  در جمع. ها به طول انجاميد، و هنوز به پايان نرسيده است اند سال ايجاد کرده
ويسنده و ن. ترجمه اين آثار رفقا و دوستاني چند از بذل کمک دريغ نه ورزيدند

  .اند خواننده هر دو مديون اينان
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يي  در خانواده) خورشيدي۱۲۸۶(ميالدي  ۱۸۸۹به سال  زاده سلطان آوتيس      
اش را در آذربايجان  دوران کودکي. از ارامنه شهر مراغه چشم به جهان گشود

ي تحصيل به روسيه تزاري رفت و تا  گي به منظور ادامه ساله ۱۳گذراند و از 
به حزب  ۱۹۱۲زيست، و در سال ) سن پترزبورگ(نقالب اکتبر در آن کشور ا

پيوست و از فعالين مهم آن ) گروه بلشويک(سوسيال دموکرات کارگري روسيه 
گان فعال در انقالب  کننده  از شرکت ۲المعارف تاريخ شوروي دايرهشد؛ بنا بر قول 

الملل کمونيست  ين بين، بنا بر تصميم شعبه خاور زم۱۹۱۹در سال . اکتبر بود
جا به بسيج ايرانيان مقيم آن خطه به پردازد،  به تاشکند اعزام شد تا در آن) کمينترن(

هاي انگليسي  و در مبارزه عليه تحريکات عناصر ضد انقالبي محلي و امپرياليست
هاي خاور زمين، به  ، پس از شرکت در کنگره خلق۱۹۲۰در سال . شرکت جويد

ران، همراه حيدرخان عمواوغلي، مسئوليت عضويت در شوراي عنوان نماينده اي
اش در مورد  رضا روستا در مقاله. ۳دار شد تبليغاتي کمينترن در خاور را عهده

به عنوان رهبر حزب کمونيست  زاده سلطاناز  -۴، شماره۳دنيا، سال -حيدرخان
هايي  يادداشت«چنين در مقاله  هم. کند برد و تنها حيدرخان را ذکر مي ايران نام نمي

دنيا  -»ي شرکت ايرانيان مقيم روسيه تزاري در حوادث انقالبي اين کشور درباره
توان جز به عناد  ها را نمي اين. شود نمي زاده سلطانيادي از  -۴، شماره۸سال
  .دانست زاده سلطانرسمي با کمونيستي چون » انمورخ«

                                                 
 Sovetskaja Istoriceskaja Ensekopedija Vol.13,Moskva,1971,p.951 ارف تاريخ شورويالمع دايره - ۲

  .شود زاده ياد نمي سلطان.از آ ۱۹۵۶، چاپ مسکو، ۴۱جلد  .B.S.E المعارف کبير شوروي دايرهدر 
 Le premier Congres Des peoples deهاي خاور زمين  نگاه کنيد به صورت جلسات کنگره خلق – ۳

l’orient, Bakou,1920, reedition, paris 1971 
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در آمد و از مبتکران  عدالتبه عضويت حزب  ۱۹۱۹در اواخر  زاده سلطان      
ي فعال نخستين کنگره آن در  کننده کمونيست ايران و شرکت) فرقه(تشکيل حزب 
  . ۴شهر انزلي بود

در شهر  ۱۹۲۰آوريل هاي ايراني در اوايل ما نخستين کنفرانس وسيع کمونيست      
توان به  گي برگذاري اين کنفرانس را مي  گونه چه. ۵تاشکند برگذار شده بود

 زاده سلطاناختصار در مقاله مربوط به صورت جلسات کنگره انزلي از قول 
عازم روسيه  ۷وي پس از برگذاري نخستين کنگره حزب کمونيست ايران. ۶خواند

                                                 
 )۵۴-۵۵جلد چهارم اسناد، چاپ اول صص(نگاه کنيد به گزارش کنگره حزب کمونيست ايران  – ۴
   .Die Kommunistische Internationale, No.14صورت جلسات کنگره يکم حزب کمونيست ايران  – ۵
نيز درج شده ) ۸سال ۲شماره(اين صورت جلسه در مجله دنيا  يي از خالصه) ۵۹-۶۰صص( ۴نگاه کنيد به جلد  – ۶

ايران تجديد چاپ شده ... جلد نخست اسناد جنبش کمونيستي  ۶۵-۶۶همين متن سانسور شده در صفحات . است
دنيا، (مقاله به شرح حال نيک بين . لفي وجود دارداري و محل اين کنفرانس نظرهاي مختدر مورد تاريخ برگذ. است

پيدايش حزب کمونيست ايران ) شاهين(اف هاي رضا روستا و تقي ابراهيم براساس نوشته) ۳دهم، شمارهسال ياز
و در  ۱۹۲۰يا  ۱۹۱۸هاي  برگذاري اين کنفرانس را در سال) ۱۵۰-۵۷؟ صص۱۳۶۰ترجمه فارسي، تهران سال 
آوريل را درست  ۱۳عبدالصمد کامبخش، بدون ذکر ماخذ، تاريخ . داند آباد مي شهرهاي تاشکند يا عشق

تاريخ برگذاري ) ۱۱سال۴شماره-دنيا(اميرخيزي). ۴۲ص-نظري به تاريخ جنبش کارگري و کمونيستي ايران(داند مي
، و ۱۹۲۰الذکر تاريخ آن را آوريل ي سابق زاده در مقاله سلطانولي . نويسد ، مي۱۹۲۰اين کنفرانس را اول آوريل

 ).۵۶روسي پانويس۱۷ص(نويسد آوريل مي ۱۴ويچ آن را پاولو. کند محل برگذاري آن را تاشکند ثبت مي
برخي اين . شود در مورد تاريخ برگذاري کنگره نخستين حزب کمونيست ايران نيز نظرات متفاوتي يافت مي – ۷

زاده از اين  سلطان ولي گزارش.) و باز بدون ذکر ماخذ -۲۷همان کتاب ص-کامبخش(اند دانسته ۲۰/۶/۲۰تاريخ را 
رسد که  کند به نظر ما مي ژوئيه ياد مي ۲۳هاي انگليسي، فرانسه و آلماني تاريخ را  ه کمينترن به زبانکنگره در مجل

زمان با دومين کنگره کمينترن که از اواخر ماه  توانسته هم اين کنگره نمي.۱:تاريخ ژوئن درست باشد و به داليل زير
ها حضور داشته  زاده در هر دوي اين کنگره باشد؛ سلطان، در نشست بود، برگذار شده ۱۹۲۰ژوئيه تا اواسط ماه اوت 

زاده به لنين بنا به بر تقاضاي لنين براي کنگره دوم کمينترن بين  افزون بر اين، طرح ارائه شده از جانب سلطان. است
کرد که  هم چنين نبايد فراموش.) همين سرسخن ۹در اين مورد نگاه کنيد به پانويس شماره . (ژوئيه ارائه شد ۲۹-۲۴

يي ايراد کرد، حضور حتمي وي در هر دو  ژوئيه در دومين کنگره کمينترن سخنراني ۲۸زاده در نشست  سلطان
 Soviet Russia Andي کتاب  بنابر نوشته. ۲. کنگره بدين معني است که کنگره انزلي در ژوئن برگذار شده بود

The East, Stanford,1946,p,99  کنگره انزلي لنين و نريمان ۱۹۲۰يه ئوژ ۷روزنامه ايزوستيا مورخ ،
پراودا . ۳. رساند که کنگره در ژوئن برگذار شده بود اين امر مي. به رياست افتخاري خود برگزيد" نريمانوف را غيابا
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الملل کمونيست  حزب در کنگره دوم بيني اين  شوروي شد و به عنوان نماينده
دو تن  زاده سلطانبه غير از ] ۱۹۲۰ژوئيه[در کنگره دوم کمينترن. شرکت جست

و ديگري ) زاده حسن(اف  ديگر از طرف حزب شرکت داشتند، يکي حسن
  . ۸)زاده ييا ابوچف يا عيوض(اف  عوض

مسئله مستعمراتي هاي مسئله ارضي و  در کميسيون زاده سلطاندر اين کنگره       
ي کساني بود که لنين از ايشان خواسته بود  وي در زمره. و ملي شرکت داشت

ژوئيه همين  ۲۸وي در نشست . ۹ي مسئله ملي و مستعمراتي ارائه دهند طرحي درباره
                                                                                                                 

 Revue du mondeرساند در اين مورد نگاه کنيد به  ژوئيه نيز خبر برگذاري اين کنگره را به اطالع مي ۱۶

Musulman, Tome,52,1922,p.147 ۴ .۲۳تاريخ آن را  ۵۹زاده در کتاب ايران کنوني ص  خود سلطان 
. سان نيست گان در اين کنگره نيز نظرات يک کننده در مورد شرکت) ۹۹جلد چهارم اسنادص.(کند ژوئن ذکر مي

 A.Bennigsen,Islam inدر کتاب . برخي عقيده دارند که حيدرخان از مبتکران برگذاري اين کنگره بوده است

the soviet union,London,1967,p.103  آمده است که حيدرخان عازم رشت شد تا حزب کمونيست را
ليکن ديگران معتقدند اگر چه . نيز همين عقيده را دارند) Eudin and North,p.99(يودين و نورت. تاسيس کند

مقاله رضا روستا در . (ممکن است حيدرخان در کنفرانس تاشکند حضور داشته، ولي در کنگره انزلي حاضر نبود
روستا عدم حضور حيدرخان را در کنگره انزلي از جمله معلول اختالف ). ۴سال سوم شماره-دنيا.مورد حيدرخان

عدم  Die K.I.,No.14,1921به هر حال خالصه متن صورت جلسات کنگره انزلي . داند زاده مي طانوي با سل
توانست  داشت، دليلي نمي افزون بر اين اگر حيدرخان حضور مي. کند حضور حيدرخان را در اين کنگره تاييد مي

ي مرکزي حزب کمونيست ايران  هاي خاور زمين خواستار تجديد انتخابات کميته داشته باشد که پس از کنگره خلق
  .شود، در اين مورد نگاه کنيد به متن مقاله در زير

گي  العابدين نادري نام خانواده مقاله زين. است) زرتشت(بدون ترديد همان کريم نيک بين) اف حسن(زاده  حسن – ۸
" شود که وي حتما شن ميگي کريم نيک بين رو عالوه بر اين، براساس اسناد خانواده. کند اف ثبت مي وي را حسن

در مقاله مربوط به سيروس ). ۴۸-۵۵صص-۳،شماره۱۱سال-دنيا.(در کنگره دوم کمينترن حضور داشت
رسد اين همان ابوچف باشد که در اسناد  به نظر مي. شود اف نام برده مي از شخصي به نام عيوض) ۱۱(آخوندزاده

به احتمال قوي اين تغيير در . زاده ياد شده است سلطانکنار کنگره دوم کمينترن از او به مثابه نماينده ايران در 
 .ي به آلماني صورت گرفته استسدگرنگاري نام وي از فارسي به روسي و از رو

انحطاط . ۱:زاده به زبان آلماني، در حاشيه آن به روسي چنين نوشت سلطانلنين در باره طرح ارائه شده از طرف  – ۹
استثمار قرون وسطايي قرار  تحتدهند که  تشکيل مي دهقانانيقسمت اعظم اهالي را . ۲ طبقات دارا و استثمارکننده،

هاي سوويتي   انستيتوبيون] سازگار ساختن[انطباق: گيري نتيجه. ۴در صنايع، : گران کوچک صنعت. ۳دارند، 
خاور  هقانيددر سطح کشورهاي ) ترکيب آن و اهداف مشخص آن(چنين حزب کمونيست انجمنين و هم] نهادهاي[
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نگاه (ي مسئله انقالب در خاور زمين عرضه کرد  کنگره نظرات خود را در باره
ي احزاب  ن کنگره بود که وي به منزله نمايندهدر همي). ۵۱-۳صص۴کنيد به جلد 

) کابک(الملل کمونيست  کمونيست خاورِ نزديک به عضويت کميته اجرايي بين
وي در اين دوران . انتخاب شد، و در اين سمت تا کنگره سوم انجام وظيفه کرد

، در نشست کابک برضد رهبران ناسيوناليست ۱۹۲۰نوامبر  ۲۸در . بسيار فعال بود
در . هاي آنتانت نزديکي کنند اتخاذ موضع کرد خواستند با قدرت که مي خاور

الملل کمونيست چون لنين،  همين زمان بود که از نزديک با رهبران برجسته بين
بوخارين، تروتسکي، زينوويف، روزمر، کوولچ، رادک، وارگا و غيره همکاري 

کمون پاريس جلد چهارم نگاه کنيد به اعالميه مربوط به پنجاهمين سالگرد . (داشت
  ).۱۷۳اسناد ص

پس از برگذاري کنگره نخست حزب کمونيست ايران، و اتخاذ تصميمات از       
خان سردار جنگل، و حزب کمونيست ايران،  طرف آن، طي ائتالفي بين کوچک

در اين . خان اعالم شد جمهوري سوويت ايران در گيالن به صدارت کوچک
ي نخست حزب بود که اختالف شديد بر  سات کنگرهدوران و از جمله در خود جل

سر اين که انقالب را که بايد رهبري کند و شعار آن چه بايد باشد، مسئله ارضي را 
  .بايد حل کرد و الخ، اختالف بين رهبران حزب در گرفت  گونه چه

مدعي است که وي به هنگام شرکت در کنگره دوم کمينترن  زاده سلطان      
. را تاييد کرده بود  ها نظرات خود را در اين مورد به لنين عرضه داشته بود و لنين نيز آن

  :دارد طور بيان مي ، مطلب را اين۱۹۲۴منتشره به سال  ايرانوي در اين مورد در کتاب 

                                                                                                                 
به تحريريه . را جست] ملموس[هاي کنکرت  بايد در مورد آن تعمق کرد و پاسخ. جاست اصل مطلب اين. و مستعمره

در مورد تاييد نظريه سازگار ساختن . ۲۰۱،ص۴۲جلد -)زبان فرانسه(-لنين کليات. ۱۹۲۰ژوئيه  ۲۹-۲۴در آمده در 
چنين نگاه کنيد به نطق لنين در دفاع از گزارش کميسيون کنگره  ها به اوضاع دهقاني در خاور توسط لنين هم سوويت

 . ۲۵۰،چاپ فرانسه،ص۳۱دوم کمينترن در کليات،جلد
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جا که عقايد مختلفي در باره اين موضوع وجود داشت، و بسياري کسان  از آن«      
دادند، من  صحت خط تاکتيکي حزب کمونيست را به شدت مورد ترديد قرار مي

، با لنين تماس ۱۹۲۰بنا بر دستور کميته مرکزي حزب کمونيست ايران در تابستان 
... زم را براي کار آتيه به ما بدهد هاي ال گرفتم و از وي تقاضا کردم دستورالعمل

در نشست کميته مرکزي، برخي از رفقا که حاضر بودند، و در ميان آنان 
سرکوب " يي که اخيرا گنجه –ارژونيکدزه، که تحت تاثير مسئله گنجه قرار داشتند 

دانستند،  آن لحظه را براي طرح شعار انقالب ارضي در ايران مناسب نمي -شده بود
هاي ناآگاه دهقاني تحت  داشتند اين امر به شورش بي حساب توده زيرا هراس

رفيق لنين پس از استماع دقيق اين مطلب، . انجامد ها و مالکان بي رهبري کوالک
يي چون ايران که در آن بخش بزرگي از  تاکيد کرد که در کشورهاي عقب افتاده

ها  ميليون امالک در دست مالکان ارضي است، شعارهاي انقالب ارضي براي
هاي دهقاني، اين  و اما درباره شورش. دهقان اهميت بسيار زيادي را داراست

ها در روسيه نيز رخ دادند و اين بدين معناست که ما نبايد سياست ارضي  شورش
هاي بعدي نقطه نظر لنين مورد تاييد زينوويف،  طي بحث. خود را ترک گوييم

ولويچ و خود من پيشنهاد شد که کل سپس به پا. بوخارين و ديگران قرار گرفت
  ي پس از همه... اين بحث را به شکل تز مربوط به اوضاع ايران تنظيم و ارائه کنيم 

نامه کنگره  نظر را در مورد موضوع قطع ها، من بالفاصله نظرهاي رفقاي صاحب اين
مايه کمال . به کميته مرکزي حزب کمونيست ايران اطالع دادم] دوم کمينترن[

ف ماست که حوادث با چنان سرعتي رخ دادند که انقالب ايران نتوانست زير تاس
  »۱۰.فشار ارتش انگلستان و ارتش شاه دوام بياورد و شکست خورد

از جانب ديگر، برخي بر اين ادعا هستند که لنين نظرهاي حيدرخان را که در       
ورخان شوروي از م  ي در واقع همه. قرار داشت، پذيرفت زاده سلطانمخالفت با 

                                                 
 ۸۵-۸۷، صص۱۹۲۴زاده، ايران، مسکو،  سلطان – ۱۰
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يي از  برند و پيرامون وي هاله حزب کمونيست ايران نام مي» رهبر«حيدرخان به مثابه 
نگاري شوروي از زير نفوذ  زيرا هنوز تاريخ. و اين بي دليل نيست. اند افسانه ساخته

جا از تاريخ جنبش کمونيستي  استالينيسم رها نشده است که کوشيده است همه
لکن بايد بر اساس تزهاي مصوبه کنگره دوم کمينترن در مورد . ۱۱افسانه سازي کند

تا نظرات حيدرخان  زاده سلطان، نظرات "تر، اما نه کامال خاور پذيرفت که بيش
مورد توجه لنين قرار گرفته باشد، به ويژه اگر در نظر بگيريم که نظرات ري 

)ROY (حزب گي انقالب دموکراتيک وسيله  هندي در امر لزوم سرکرده
تزهاي «يکي بود، نيز در کنگره دوم به مثابه  زاده سلطانپرولتري، که با نظرات 

لکن پذيرش اين نظر يا آن تز از . به تزهاي لنين مورد تصويب قرار گرفت» تکميلي
جانب لنين به اختالف درون حزب کمونيست ايران خاتمه نداد، زيرا به زودي در 

کميته " ان تغييري رخ داد، و اصوالترکيب کميته مرکزي حزب کمونيست اير
، حيدرخان به صدارت اين ۱۹۲۰سپتامبر  ۱۱شد و در » انتخاب«مرکزي جديد 

  .۱۲کميته جديد برگزيده شد

                                                 
سيروس آخوندزاده، » سال چهره يک انقالبي کهن«چنين  و هم ۶۰-۷۳صص)۴،شماره۳سال(رضا روستا، دنيا – ۱۱

 .۵۷-۹صص)۴،شماره۹سال(دنيا
هاي خاور زمين  ،کنگره خلق۲۰-۲۲صص)۲،شماره۱۱سال(،دنيا۱۴۳کامبخش، همان کتاب،ص.نگاه کنيد به ع – ۱۲

رسد انتخاب حيدرخان  به نظر مي. ايراني شرکت داشتند ۱۹۲در اين کنگره . سپتامبر در باکو به پايان رسيد ۸در روز 
رضا روستا در مقاله . در کنگره باکو انجام پذيرفته باشدکننده  هاي ايراني شرکت يي از کمونيست در اجالسيه

چه مسلم است اين است که اين نشست و انتخاب حيدرخان  آن. نامد الذکر اين نشست را پلنوم وسيع حزب مي سابق
هر دو زير (به دبير کلي حزب تحت نفوذ حزب کمونيست آذربايجان و دفتر قفقاز حزب کمونيست روسيه شوروي

در . در اين مورد توجه کنيد به متن مقاله و تصميمات کمينترن. انجام گرفت) ين از رفقاي جواني حيدرخاننفوذ استال
هاي لنين  نگاه کنيد به نامه. هاي رفقاي قفقازي استالين در امور حزب کمونيست ايران و جنبش جنگل مورد دخالت

نويسد که روتشتاين از  سار امور خارجي ميژوئيه خود به چچرين کمي ۱۶لنين در نامه . به استالين و چچرين
در نامه ) ۱۹۳کليات،ص۴۵جلد(هاي دفتر باکوي حزب بلشويک در روابط ايران و شوروي شکايت دارد  دخالت

وي » سياست محتاطانه«نويسد که با  اوت همان سال به روتشتاين سفير شوروي در ايران مي ۱۳ديگري به تاريخ 
» داليل اساسي«لنين معتقد است که   را نشنيده است، با اين همه» طرف ديگر«هاي  موافق است، ولي هنوز استدالل
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  :خوانيم ي ياد شده رضا روستا چنين مي در اين مورد در مقاله      
ي از متون الملل کمونيست و راهنمايي بين] ؟[ي حزبي  در نتيجه اعتراضات توده«      

در اين مورد قلب   گونه نقل شده در اين مقاله ديده خواهد شد که رضا روستا چه
چند ماه پس از کنگره اول، پلنوم کميته مرکزي حزب کمونيست . کند حقيقت مي
در نتيجه، رهبري انقالب و حزب . تشکيل شد ۱۹۲۰سپتامبر  ۱۱در تاريخ 

وغلي، بنيادگذار نهضت سوسيال کمونيست ايران به دست تواناي حيدرخان عموا
از ترکيب ] برادران آقازاده[ها و آقايف زاده سلطان... ايران افتاد ] ؟[دموکراسي

ولي خود . به مسکو منتقل شد زاده سلطانو ] کذا[ي مرکزي اخراج  کميته
ايران در اين مورد نگاه کنيد به (».گويد از انشعاب در حزب سخن مي زاده سلطان
  ).۹۸-۱۰۰،صص۴جلد معاصر

. خوريم نيز در اين باره به قلب حقايق بر مي دنيادر مقاله ديگري، در مجله       
پس از «. آورد مي] ۱۱[»سال، سيروس آخوندزاده چهره يک انقالبي کهن«ي  مقاله

سيروس آخوندزاده با رفيق ديگري به نام ] هاي خاور زمين خلق[پايان کنگره 
هاي ايران براي  گي کمونيست ي اردبيل، به نماينده اف از اهالي نيفشه دره عوض

لنين با وجود کسالت شديد خود، همراه با . مالقات با لنين عازم مسکو گرديد
اف در  هاي شرق، از جمله سيروس و عوض گان خلق استالين و چچرين با نماينده

ها و نقايض کار حزب کمونيست ايران را  کرملين مالقات کرده، سيروس دشواري

                                                                                                                 
تفسير استاليني اين امر از قول مورخ  ۱۹۷۰چاپ فرانسه ) ۶۸۵و۲۳۹کليات،صص۴۵جلد.(اند »غيرقابل رد«وي 

 Ivanova: الذکر روستا يافت، يا در دو اثر خود ايوانووآ توان در مقاله سابق شوروي ايوانووآ را مي
M.N.,Nacional’no-Osvoboditelnoje v Iran v 1918-1920,Moskva, 1961, 
Nacional’no-Osvoboditelnoje Dvizenije v Gilanskoje Irana v 1920-1921, Soveskoje 

Vostokovedenije, No.3,1955, Moskva. هاي شرق عالوه بر دو اثر ياد شده  در مورد مسئله کنگره خلق
 Le premier Congres des peoples de l’orient, Documents Inedits, avec une نگاه کنيد به

Introduction de Cosroe Chaqueri, 1984,Antidote. با مقدمه و به ويراستاري خسرو شاکري - 
  .۱۹۸۴ -انتشارات پادزهر
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هاي لنين  ي راهنمايي هدر نتيج. به اطالع لنين رسانيد و تقاضاي کمک نمود
يي از افراد  عده. تحوالت جديدي در رهبري حزب کمونيست ايران به وجود آمد

از » هاي ديگر عدم لياقت و سبب«منتخب کنگره اول بنا بر گفته سيروس، به علت 
هاي هوادار  نُه نفر از کمونيست  ها ي مرکزي برکنار شدند و به جاي آن کميته

» .ي مرکزي گمارده شدند يروس به عضويت کميتهموضع حيدرعمواوغلي و س
   !توجه کنيد سخن از گماردن است

نخست . بايد تاکيد کرد که اين ادعاي سيروس از بيخ و بن نادرست است      
ي  کميته» تغيير«رود  ها اشاره مي اين که تمام اسنادي که در اين مقدمه بدان

بل از سفر سيروس به مسکو دانند، يعني ق مي ۱۹۲۰سپتامبر  ۱۱مرکزي را در 
سپتامبر پايان  ۸هاي خاور در  بايد يادآور شد که کنگره خلق(براي ديدار لنين 
 ۱۱، و ۱۰، ۹توان احتمال داد که اين نشست پلنوم در روزهاي  يافت و لذا مي

را مبتني بر نظر لنين و » تغيير«توان اين  پس نمي.) همان ماه برگذار شده باشد
تغييري را " رسد که لنين شخصا ديگر آن که دور به نظر ميدخالت وي دانست 

ي مرکزي روا دانسته باشد، و آن هم بدون مشورت با ديگران  در ترکيب کميته
کوشند به اعتبار مالقات  زده کساني که مي و پس از يک ديدار کوتاه شتاب

) شديا حقايقي که بعدها آشکار خواهند (کوتاهي با لنين با جعل حقايق آشکار 
تاريخ را به سود نظرات خويش بنويسند، در واقع از موضع ضعف حرکت   ي همه
اما اصل . شان نخواهد بود شان از نظر تاريخ بهتر از اسالف کنند و سرنوشت مي

  قضيه چه بود؟
آيد،  بر مي) کابک(ي اجرايي کمينترن  به طوري که از مصوبات کميته      

اش مورد  مرکزي جديد را داشت و نه نظرات ي نَه عضويت در کميته زاده سلطان
ي مرکزي منتخب کنگره انزلي که در  سان کميته بدين. توجه اين کميته قرار گرفت

وري، برادران آقازاده، چلنگريان و غيره عضويت  ، جوادزاده پيشهزاده سلطانآن 
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ي مرکزي  کميته) قفقاز  از طرف حيدرخان و هواداران کميته(ديگر  Aداشتند
چنان به نام  اش هم و رفقاي هم عقيده زاده سلطانولي . شد شناخته نمي» تبرمع«

هاي کمينترن شرکت  گان حزب کمونيست ايران در کنگره و اجالسيه نماينده
جا  و به ظن غالب از همين. شدند داشتند و از جانب کمينترن به رسميت شناخته مي

کمينترن اعالم داشت که در وري در کنگره سوم  بود که ميرجعفر جوادزاده پيشه
  .۱۳ايران دو حزب کمونيست وجود داشت

چنين  ولي به زودي کابک بدين اختالف که در حزب کمونيست ايران و هم      
  .حزب کمونيست ترکيه وجود داشت، پرداخت

ي مرکزي حزب کمونيست  آيد که کميته از اسناد کابک چنين بر مي      
در آن زمان هنوز حزب (کمونيست روسيه آذربايجان و دفتر قفقاز حزب 

  زاده سلطانجناح حيدرخان را که مقابل .) کمونيست شوروي تشکيل نشده بود
و در امور داخلي حزب کمونيست ايران دخالت روا  Bقرار داشت تقويت کردند

، کابک تصميم زير را اعالم ۱۹۲۱ژوئيه  ۱۷بدين جهت بود که اجالسيه . داشتند مي
  :داشت

مقصود . شود در ايران تنها حزب کمونيست ايران به رسميت شناخته مي«      
اين . عضو کابک است  زاده سلطانوي   ي مرکزي منتخب انزلي و نماينده کميته

ي مرکزي حزب  تصميم به اطالع دفتر قفقاز حزب کمونيست روسيه و کميته
                                                 

A - زاده، کامران  سلطان: ت بودند ازي مرکزي منتخب کنگره انزلي عبار کميتهاف، اعضاي  بنا بر گفته شاهين ابراهيم
زاده، حسين  اهللا، محمدعلي حسين يف رحمت اهللا علي خانف، نعمت بصير، محمد فتح) پيشه وري(آقازاده، جوادزاده

ي  عضو کميته ۱۵شاهين در همان صفحه از ) ۱۹۳جا، ص همان.(رحمي اوغلو، سيد قلي، عيسا فتح وردي اوغلو
» هاي«بسياري از مطالب به مسئله کميته. کند نفر از آنان بسنده مي ۱۱ه دادن نام دارد، اما تنها ب مرکزي صحبت مي
 .اند   ي ابهام باقي مانده چنان در پرده مرکزي حزب هم

-protokoll der III congresses der k.I.,22Juniنگاه کنيد به سخنراني جوادزاده در  – ۱۳

12Juli,1922,Hamburg,1921 ۷۳نگليسي در جلد نخست اسناد صترجمه فارسي از متن ا.  
B - کند به مبارزه شديد اصولي با حيدرخان اشاره مي ۷۸در کتاب ايران صفحه   زاده سلطان. 
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افق اين دو اگر اين تصميم مورد تو. خواهد رسيد] شوروي[کمونيست آذربايجان 
  ».۱۴ي اجرايي کمينترن را مخاطب قرار دهند ارکان اخير قرار نگيرد، بايستي کميته

برده روبرو نشد و  رسد که اين تصميم با توافق دو ارکان نام لکن به نظر مي      
، ۱۹۲۱اوت  ۲۶در نشست . مسئله بار ديگر در اجالسيه بعدي کابک عنوان شد

مختلطي با شرکت رادک و بالگون به مسايل مورد تصميم گرفته شد که کميسيون 
کابک در يک قرار . ۱۵گي کند اختالف در حزب کمونيست ايران و ترکيه رسيده

  :بعدي تصميم زير را اعالم داشت
الملل  ي بين اين تصميم که در ايران تنها حزب کمونيست ايران به مثابه شعبه«      

توجه حزب کمونيست . شود مي شود، تاييد کمونيست به رسميت شناخته مي
حزب ] در ايران[شود که وي حق ندارد  آذربايجان به اين امر جلب مي

اگر حزب . سازمان دهد] حزب کمونيست ايران[کمونيستي به موازات 
نسبت به حزب کمونيست ايران اعتراضي داشته ] شوروي[کمونيست آذربايجان 

چنين به اطالع  اين تصميم هم .باشد، بايستي آن را به اطالع کمينترن برساند
ي مرکزي حزب کمونيست روسيه خواهد  هاي کميته کميسيون اعتبارنامه

نيز از ] ۱۹۲۲ژوئيه[شايسته ذکر است که کنگره چهارم کمينترن» .۱۶رسيد
حزب کمونيست ايران در باکو، که » دفتر خارجي«گان  پذيرفتن دو نفر نماينده

ولي سرانجام . ۱۷اعالم شده بود، سر باز زدشش ماه قبل از طرف کمينترن منحل 
و به احتمال قوي زير فشار شديد شخص استالين دبير (معلوم نيست به چه علت 

  :، کابک تصميم زير را اتخاذ کرد۱۹۲۱اجالسيه هفتم اکتبر ) کل بعدي حزب

                                                 
 Die Taetigkeit der E.K. und des praesidiums desنگاه کنيد به   – ۱۴
   EKKI vom 13 Juli 1921 bis 1 Feb.22 p.50:۱۴۳در ايران ص  زاده سلطان  – ۱۵
 ۱۶۷در کتاب ايران، ص  زاده سلطان  – ۱۶
  Degras, J.The Communist International, oxford, p.374:نگاه کنيد به  – ۱۷
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ي مرکزي که در نشست باکو برگزيده شده بود بدين شرط به رسميت  کميته«      
و جوادزاده را به عضويت   زاده سلطانگان خراسان،  شود که نماينده شناخته مي
ي رفقا صفراف و رادک گذاشته  هاي الزم به عهده تنظيم دستورالعمل. به پذيرد

  ».۱۸شود مي
ي مرکزي، بر  کميته» تغيير«چه در باال رفت به نيکي آشکار است که  از آن      

آخوندزاده، نه بنا بر دخالت لنين و نه چون روستا و سيروس » مورخاني«خالف نظر 
که در اثر دخالت و فشار حزب کمونيست ] بل[انجام گرفت، » توده حزبي«فشار 

شان زير نفوذ استالين  آذربايجان و دفتر قفقاز حزب کمونيست روسيه، که هر دوي
و اين تغيير پس از . و رفقاي قفقازي وي، چون ارژونيکيدزه، بودند، تحقق يافت

و جوادزاده   زاده سلطانزياد در درون کمينترن، و آن هم پس از پذيرفتن نزاع 
  .ي مرکزي، صورت رسميت يافت به عضويت کميته» اخراج شده«

و اين نيز پس (ي مرکزي  به درون کميته  زاده سلطانسان با پذيرفته شده  بدين      
برطرف  Cحزب کمونيست، اختالفات حداقل از نظر سازماني) از مرگ حيدرخان

  .۱۹شده
. چنان به عضويت در رهبري کمينترن ادامه داد در اين دوران هم  زاده سلطان      
هاي چهارم  در کنگره  زاده سلطانشود،  جا که از اسناد کمينترن مستفاد مي تا آن

                                                 
هاي مرکزي نگاه  در مورد مسئله کميته Die Taetigkeit des EK … Ibid, pp. 225-6: نگاه کنيد به – ۱۸

هاي  ، به زودي به زبان۱۹۱۶-۱۹۳۲کنيد به خسرو شاکري حزب کمونيست ايران، تکوين، انکشاف و انحالل، 
 .و فرانسه منتشر خواهد شد  انگليسي

C – اکثريون ايران، -ي ايالتي خراسان فرقه اشتراکيون کميتهاالجراي  نامه و پيشنهادات حتمي بيان«رسد که  به نظر مي
نگاه کنيد به . و نزديکان وي در مقابله با گروه حيدرخان بوده باشد  زاده ، کار سلطان۱۳۳۹مصوبه اول ذيقعده» عدالت

  .۵۹-۶۳جلد اول اسناد صفحات 
شرکت داشت، نام سه تن   از طرف حزب کمونيست ايران پنج نماينده] ۱۹۲۱ژوئن۲۲[در کنگره سوم کمينترن – ۱۹

در اين . دو نفر اخير در کنگره سخن گفتند) آقايف(وري، و آقازاده  ، جواد پيشه زاده سلطان: بر ما معلوم استاز آنان 
 .اسناد ۳و  ۱مورد نگاه کنيد به جلدهاي 



۱۷ 

، ۱۱، سال۲شماره(دنيا مجله . ۲۰اين سازمان شرکت نداشت] ۱۹۲۴[و پنجم] ۱۹۲۲[
در کنگره چهارم حاضر بود، ولي   زاده سلطانه مدعي است ک) ۲۱-۲۲صص

گذارد، ولي در عوض از شرکت وي در  متاسفانه منبع اين اطالع را در اختيار نمي
هاي وي در  راني نگاه کنيد به سخن.(کند ذکري نمي] ۱۹۲۸ژوئيه[کنگره ششم

چنين مدعي است که  ، همدنيامجله ). ۱۴۲-۵۳، صص۴کنگره ششم، جلد
حداقل اسناد . ۲۱هاي يک تا پنج پروفينترن شرکت جست کنگره در  زاده سلطان
  .کنند ذکري نمي  زاده سلطانپروفينترن از حضور  ۲۳و چهارم ۲۲هاي يکم کنگره

هاي برگذاري کنگره سوم کمينترن  بين سال  زاده سلطاندر مورد فعاليت       
بالفاصله کنگره و ) اروميه(برگذاري دومين کنگره حزب کمونيست ايران) ۱۹۲۱(

تنها بر اين آگاهي . ۲۴اطالع دقيق و زيادي در دست نيست) ۱۹۲۸(ششم کمينترن
نگاه کنيد به . (درون رهبري کمينترن فعال بود ۱۹۲۳داريم که وي تا اواسط سال 

به هر تقدير در باره ). گزارش سري مستخرج از بايگاني دولتي بريتانيا، در زير
اين نکات » مقامات رسمي«و تا زماني که  غيبت وي حدسيات مختلفي هست

                                                 
. شان تنها نيک بين سخن گفت شرکت داشتند که از ميان  چهار نماينده] ۱۹۲۲ژوئيه[در کنگره چهارم کمينترن – ۲۰

اند از حزب  به داليلي که بر ما مجهول] ۱۹۲۴پنجم ژوئن[در کنگره پنجم. ۷۳لد نخست اسناد،صنگاه کنيد به ج
هاي کنگره پنجم  در ميان اعضاي کميسيون. کمونيست ايران تنها دو نماينده و آن هم با راي مشورتي شرکت جستند

 و شوروي مربوط بود؟  آيا اين عدم حضور به روابط ايران. شود گان ايران ديده نمي نيز نام نماينده
۲۱ – PROFINTERN الملل سنديکاهاي کارگري سرخ است خالصه روسي بين.  
۲۲ – Ivyj Mezdonarodnjj Kongres Revoljuonnikh Profesionalikh I Proizusternikh sajuzov-

Ste,og. Records, June1921, Moscow.  زاده سلطانکند و نه از  گان ايران مي نه ذکري از نماينده .  
۲۳ – I Mezdnonaroddnjye Kongres Revoljucionikh Professionalikh I Proizudsternikh 

Sajouz, June, 1921,Moskva در اين .  زاده کند نه از سلطان گان ايران مي اين سند نيز نه ذکري از نماينده
کارگران ايران در اجالسيه کنگره چهارم گان ايران شرکت داشتند و سيفي از جانب شوراي متحد  کنگره نماينده
  ).زاده رضاغالم عبداهللا= سيفي. (سخن گفت

و نيز انتشار  ۵و ۴هاي  ي اجرايي کمينترن بين کنگره کميته ۱۹۲۳ژوئن  ۱۲به غير از حضور وي در اجالسيه  – ۲۴
 .۱۹۲۴کتاب او به نام ايران، 
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دانسته نخواهد شد که وي به چه فعاليتي مشغول " تاريک را روشن نسازند، دقيقا
رسد که وي در آن زمان در ترکستان شوروي مشغول فعاليت بوده؛  به نظر مي. بود

، ۱۹۲۴-۲۷هاي  بين سال" اند که در اين زمان، يعني دقيقا برخي ديگر بر اين حدس
شايد به اين دليل که جزو اقليتي بود که مبارزه بر ضد . بوده باشد» مغضوب«

) ۱۴۷و۳۲نگاه کنيد به کامبخش، همان کتاب،صص. (دانست رضاشاه را درست مي
را، که » انستيتوي پلخانف«، ۱۹۲۰هاي  احتمال ديگر اين است که چون وي در سال

بعيد به نظر . ۲۵تمام رساندمخصوص کادرهاي برجسته و رهبران کمينترن بود، به ا
به هر . ش مشغول بوده باشدزبرده به آمو رسد که در اين فاصله در انستيتوي نام نمي

انگيز است اين است که از نويسنده پرکاري چون  حال آن چه در اين مورد شگفت
اطالع ديگري که ما از زمان . ۲۶شود ، اثري يافت نمي۱۹۲۴-۲۷هاي  وي بين سال

ايم اين است که  ، تاکنون کسب کرده۱۹۷۳شته در سال نگارش اين نو
مسکو،  بانک سوويت، به کار تاسيس ۱۹۲۷تا  ۱۹۲۳هاي  طي سال  زاده سلطان

داري شوروي مشغول  داري شوروي، و سردبيري مجله بانک ايجاد انستيتوي بانک
  . Dايم به اين امر اشاره برده است يي که ما يافته او خود در مقاله. بود
، به هنگام ۱۹۲۷طوالني وي در اواخر سال " نسبتا» غيبت«به هر تقدير،       

وي در کنگره دوم . برگذاري کنگره دوم حزب کمونيست ايران به پايان رسيد
حزب کمونيست ايران شرکت فعاالنه داشت، و گزارش مفصل وي از اين کنگره 

حاکي ) ۱۶-۲۲ص،ص۴نگاه کنيد به جلد(که در مجله تئوريک کمينترن نشر يافت 

                                                 
  .۹۵۱، ص۱۹۷۱سکو، المعارف تاريخ شوروي، م دايره SIEنگاه کنيد به  – ۲۵
 .کند چاپ مسکو، اثري را به نام وي در اين دوران ذکر نمي)Bibliographia Irana(کتاب بيبليوگرافيا ايرانا  – ۲۶
D – در کتب زير  زاده نامه سلطان  گي در اين مورد نگاه کنيد به زنده:  

Sultanzade Ecrits Economiques, Mazdak,1980, The Forgotten Revolutionary 
Theoretician Iranian Studies, 1984.  و به زوديThe Forgotten Revol. Theoretician  و به

  .۱۹۸۴با مقدمه خسرو شاکري، انتشارات پادزهر، به انگليسي   زاده همين عنوان چند اثر از سلطان
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جاي شگفتي است که هيچ يک از . از نقش موثر وي در کنگره اروميه است
رسد قسمت اعظم  که به نظر مي(مورخان حزب توده و به ويژه آقاي کامبخش 

به استقراض   زاده سلطانمقاله خود را در مورد کنگره اروميه بدون ذکر ماخذ از 
که تنها يادآور  ۲۷مگر اردشير آوانسياناند،  سخني در اين مورد نگفته) گرفته باشد

در نخستين پلنوم پس از کنگره دوم شرکت جست و گزارش   زاده سلطان شود که مي
  .ي مبارزه ضد امپرياليستي و استقالل ايران قرائت کرد يي در باره مفصل چند روزه

ي مرکزي حزب  از طرف کميته  زاده سلطانپس از اين دوران بود که       
ستاره و  پيکارماموريت يافت انتشار ) منتخب کنگره اروميه(ت ايران کمونيس
خود » خاطرات«اردشير آوانسيان در همين بخش از . را به عهده بگيرد ۲۸سرخ
ي مرکزي به کار  بيش از هر کس ديگري از اعضاي کميته  زاده سلطانافزايد،  مي

هاي  نوشته» خاطرات«بنا بر همين . ترجمه و نشر ادبيات مارکسيستي اشتغال داشت
به فارسي در نشريات حزب کمونيست ايران در خراسان نيز بايد در   زاده سلطان

ه مصوبات اين نکته را نبايد ناگفته گذارد ک. ۲۹آرشيوهاي شوروي موجود باشد
کنگره دوم که از اسناد بسيار درخشان و پر محتواي جنبش کمونيستي ايران است 

توان از  اين نکته را به خوبي مي. تنظيم شده بود  زاده سلطانتحت نظر مستقيم 
  .مقايسه اين مصوبات با مقاالت وي استنتاج کرد

                                                 
 .۸، سال۴مجله دنيا، شماره – ۲۷
مقاالت خود را در اين نشريات به امضاي   زاده سلطان. شد؛ آ پيکار در برلن و ستاره سرخ در وين منتشر مي – ۲۸
 .۹۵۱نگاه کنيد به ص. کرد شر ميتمن» هرمز«و » مراغه«

ايم ترجمه برخي ديگر به زبان آلماني در سه  ها را ما در جلد ششم اسناد از نو به چاپ رسانده يي از اين مقاله پاره – ۲۹
  :اند يدهجلد کتاب زير از آرشيو آلمان به چاپ رس

Le Mouvement Communiste en Iran, The Revolutionary Movement in Iran Vs 
Great Britain and Soviet Russia, The Condition of the working Class in Iran, 

Florence,1979 et 1978. براي ترجمه رساله او پيرامون سرمايه مالي نگاه  -هر سه به کوشش خسرو شاکري
  .۲۰به همين مجلدکنيد 
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و دو نفر ( در کنار شرقي  زاده سلطانپس از برگذاري کنگره دوم حزب،       
گان حزب کمونيست ايران در ششمين  به منزله نماينده) ديگر با راي مشورتي

نقش وي در اين کنگره بسيار درخشان . الملل کمونيست شرکت جست کنگره بين
  زاده سلطانهاي قبلي کمينترن تفاوت داشت،   در اين کنگره، که با کنگره. بود

که به مسائل حادي که  ظهار نظر نکرد، بلتنها در قلمرو مسائل ملي و مستعمراتي ا
وي در اين . کرد، نيز پرداخت جنبش کمونيستي جهاني با آن دست و پنجه نرم مي

راني در اجالسيه عمومي و بحث در کميسيون برنامه، تزهاي  کنگره طي سه سخن
در مسئله ملي و . ارائه شده از جانب رهبري کمينترن را مورد انتقاد شديد قرار داد

دهنده سخت ايراد گرفت و خواستار شد که در  ستعمراتي به کلي گويي گزارشم
و تحليل دقيق از اوضاع هر کشوري را . مورد هر کشوري نظر دقيق ارائه شود

 Le Mouvment (Ibid)و نيز  ۴نگاه کنيد به جلد. (خواستار شد
Communiste en Iran در بحث تئوريک مربوط به وضع .) ۲۲۴-۲۱۷صص

داري جهاني نظرات نيکوالي بخارين، تئوريسين حزب بلشويک و کمينترن  سرمايه
در آستانه برگذاري .) ۱۴۴جلد چهارم اسناد ص(را مورد انتقاد شديد قرار داد

کنگره ششم مقاله مفصل تئوريک وي در زمينه سرمايه مالي در ارگان تئوريک 
ششم که حاوي متاسفانه جلد دوم مذاکرات کنگره ) ۲۰جلد(کمينترن منتشر شد

در آن به رد نظرات   زاده سلطانمتن کامل مذاکرات کميسيون برنامه است، که 
  .۳۰گان طرح برنامه پرداخت، هرگز منتشر نشد تنظيم کننده

چنان در ميان  هم زاده سلطانکمينترن ] ۱۹۲۸زوئيه[پس از کنگره ششم      
، که عالرغم ستاره سرخ و پيکارايرانيان مقيم اروپا به فعاليت پرداخت و با نشر 

                                                 
 ,J.Humbert-Droz, Memoires, De Lenine a Staline,1921-1931نگاه کنيد به  – ۳۰

Neuchatel,1971,p.314, Inprekorr يي از صورت جلسات کميسيون در  خالصهSondernumber, 

No.92, 28Aug.1928,p.1725 ۱۴۴، ص۴نگاه کنيد به جلد. نيز نشر يافته است ..  
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شد،  هاي پليسي که به طور وسيع به مناطق کارگري ايران فرستاده مي  محدوديت
هاي منتشره  از جمله ترجمه. به کار سياسي و تئوريک در ميان مردم مشغول بود

تاليف مارکس و  کار و سرمايهو  مزد، بها، سودتوان از  از طرف حزب مي
در اين دوران آثار مهمي از . انگلس ياد کرد_اثر مارکس مانيفست کمونيست

، ۱۹۳۱توان تا سال  را مي  زاده سلطانفعاليت . وي در مورد ايران منتشر شد
پس از اين تاريخ است که نه اثري از وي در دست است و نه . دنبال کرد

از جمله کساني   زاده سلطانرسد که  به نظر مي. توان رد پاي وي را جست مي
، سراسر ۱۹۳۱هاي استاليني که به سال  وده باشد که در نخستين موج تصفيهب

. استالين و دستگاه ترور وي افتادند» غضب«شوروي را فرا گرفت، مشمول 
تحت  خاور انقالبيگان مجله شوروي به نام  مقاالت هيستريک يکي از نويسنده

تجاري روسيه يکي از کارگزاران پيشين (به نام واقعي گلبراس» رنجبر«نام 
و نظرات سياسي و تئوريک او به سال   زاده سلطانبر ضد ) شوروي در ايران

حق دفاع داده شود، اين نظر اخير را تاييد   زاده سلطان، و بدون آن که به ۱۹۳۲
چنان است که » رنجبر«در مقاالت   زاده سلطاناتهامات وارده به . کند مي

ها در واقع امر در توجيه  که آن مقاله کند خواننده را به اين ظن راهنمايي مي
   .گيري و تبعيد وي نگاشته شده بودند دست

. اثري در دست نيست  زاده سلطان، از ۱۹۳۸تا  ۱۹۳۱به هر تقدير، از سال       
خرداد ۲۶( ۱۹۳۸ژوئن  ۱۶تاريخ تيرباران وي را  المعارف تاريخ شوروي دايره
بر خالف اصول   زاده سلطانفزايد که ا و همين منبع شوروي مي. نويسد مي) ۱۳۱۷

يعني پس از کنگره بيستم (، و پس از مرگ )سرکوب شد(» از بين برده شد«قانوني 
ي مرگ وي به  درباره. از وي اعاده حيثيت به عمل آمد) حزب کمونيست شوروي

منابع غير رسمي نيز اطالع . جز آن چه در باال رفت اطالع دقيقي در دست نيست
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يکي از زندانيان دوران ترور استاليني که همراه پدرش به زندان . دهند يتري نم دقيق
نويسد که وي در زندان خود، شاهد  مي ۳۱اش افتاده بود در کتاب خاطرات زندان

افزايد روي هم رفته در مدتي که وي  چنين مي وي هم. خودکشي دو ايراني بود
وي . کشي زدندهاي ايراني دست به خود تن از کمونيست ۱۲محبوس بود، 

هاي ايراني االصل  کمونيست) استالين(نويسد، روزي طبق دستور مسکو  مي
. بازپرسي يي صورت گرفت و نه در مورد اينان نه محاکمه. گير شدند دست
سته بودند، نخست آنان که تا قبل از انقالب اکتبر در گان از دو د گيرشده دست

چون . به شوروي پناهنده شده بودند، ۱۹۲۹زيستند، دوم آنان که پس از  روسيه مي
هاي  قرار بود دسته اخير را به ايران تحويل دهند و اينان حاضر بودند در زندان

اگر اين قول . شوروي بمانند ولي به ايران باز نگردند، لذا به خودکشي اقدام کردند
در ميان اين گروه نبود، زيرا وي تا قبل از   زاده سلطانگاه  را دقيق بدانيم، آن

سان نادرست نخواهد بود اگر نتيجه گرفته شود  بدين. انقالب اکتبر مقيم روسيه بود
در زمره رهبران جنبش کمونيستي بود که به فرمان استالين به   زاده سلطانکه 

س جاسو«، »جاسوس آلمان«ي کارگر  به طبقه» خائن«عناوين مختلف و از جمله 
نظير . (و غيره به ميدان تير باران فرستاده شدند» هاي انگليسي و فرانسوي امپرياليست

تکرار کرده   زاده سلطانشوروي عليه » مورخ«همين اتهامات را خانم ايوانووآ، 
رساند که وي  مي المعارف تاريخ شوروي دايرهتعيين تاريخ مرگ وي در .) است

  .تيرباران شده است
در مورد اين ] جاسوس شوروي و مامور قتل دکتر اراني[کامبخش عبدالصمد       

و   زاده سلطاننيز بر از دست رفتن » ۳۲مسئله استالين«مسئله در مقاله خود پيرامون 
                                                 

روي  .P.Jakir, Kindheit in Gefangenslaft, Insel Verz 1972,pp.51-55کودکي در زندان  – ۳۱
در رديف رهبران جنبش جهاني کمونيستي که   زاده ، از سلطان۲۲۱در کتاب خود ص) Roy Medvedev(مدودف
 .Roy Medvedev, Let History Judge, London, 1972 .کند هاي استاليني تيرباران شدند ياد مي در تصفيه

 ۱۳-۳۲، شماره يک، صص۵دنيا، سال – ۳۲
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اشک تمساح » کيش شخصيت«هاي برجسته ايراني در دوران  ساير کمونيست
توده و حزب هاي حزب  افزايد که در پرونده مي» بزرگواري«ريزد و با کمال  مي

معلوم نيست اگر چنين است . (سندي بر ضد اين رفقا وجود ندارد] ايران[کمونيست 
را   گي پانزده سال اخير زنده«پس چرا اين چنين مورخاني که به قول آقاي طبري 

اند، به  ]۹،ص۱۲[» نموده] تاريخ نويسي[وقف آن ] ش.تاکيد از خ" [تماما
  )گويند؟ مقتضي نميچون بانو ايوانووآ جواب » مورخاني«

ترين  ، جنبش کمونيستي ايران برجسته زاده سلطانسان، با مرگ   بدين      
از دست رفتن وي لطمه بزرگي به جنبش انقالبي . شخصيت خود را از دست داد

و کارگري ايران بود، و چه بسا اگر اين کمونيست با تجربه و رفقاي آبديده 
پس از شهريور بيست حيات  وي، چون مرتضا علوي، نيک بين، شرقي

داشتند، عالرغم برخي اوضاع و احوال نامساعد، انکشاف جنبش کارگري  مي
  .گرفت پيمود و شکل و محتواي ديگري به خود مي ايران روند ديگري را مي

در همين جا شايسته است به مسئله ديگري به پردازيم که در آغاز سخن       
وري  و ميرجعفر پيشه  زاده سلطانگي هويت  بدان اشاره رفت، يعني دوگانه

  ).جوادزاده(
جا که  يي انگاشته شود، اما از آن هوده شايد پرداختن به اين مسئله کار بي      
همان   زاده سلطانبر اين نظراند که  »معتبر و متخصص«يي از مورخان  عده
وري است، و برخي ايرانيان نيز، يا از روي ساده لوحي يا علل ديگري، اين  پيشه

يک بار براي هميشه، مرتفع » سوءتفاهم«آيد اين  اند، واجب مي مدعا را پذيرفته
  .شود
گونه که در آغاز اين سرسخن متذکر شديم، جورج لنچافسکي، از  همان      

هاي کمونيستي خاورميانه در کتاب معروف خود  متخصصين امپرياليستي جنبش



۲۴ 

در . ۳۳کند وري معرفي مي را همان پيشه  زاده سلطان روسيه و باختر در ايران
  :نويسند کتاب ديگري يودين و نورت مي

مرموز، که به " وري، فردي نسبتا چنين معروف به پيشه هم  زاده سلطان«      
حزب   نيز نماينده" کميسارياي ملي امور خارجه روسيه مربوط بود، و غالبا

تر از حيدرخان در امر  الملل کمونيست بود، کم کمونيست ايران در بين
  » .۳۴تشکيل حزب کمونيست ايران فعال نبود

ي که يکي از منابع مهم کار محققان کتاب بيبليوگرافي مهم ديگر      
توان به  هنوز مي. ۳۵داند را يکي مي  زاده سلطانوري و  بورژواست نيز پيشه

شماره کساني که صاحب اين نظر هستند افزود، ولي ما اکنون به پاسخ به اين 
  است يا نه؟ ) وري پيشه(همان جوادزاده   زاده سلطانپردازيم که آيا  مي

  زاده سلطان، المعارف تاريخ شوروي دايرهکه بنا بر نوشته  نخست اين. ۱      
هاي استاليني از بين برده شد،  ، در تصفيه۱۹۳۸متولد و در سال  ۱۸۸۹به سال 

در دوران  آژيرکننده روزنامه  اداره) جوادزاده(وري در حالي که ميرجعفر پيشه
و صدر فرقه دموکرات آذربايجان، پس از ] ۱۳۲۰[پس از شهريور بيست 

به طرز نامعلومي از » حادثه اتومبيل«جا در  شکست فرقه به باکو رفت و در آن
يي وجود ندارد که مورخان شوروي کسي  به نظر ما دليل و انگيزه. بين رفت

وي از بين رفته در هاي پس از جنگ دوم در آذربايجان شور را که در سال
  .شمار قربانيان رژيم استاليني در قبل از جنگ ذکر کنند

                                                 
 ,Russia and The West in Iran.۲۲۴الذکر لنچافسکي ص نگاه کنيد به روسيه و باختر در ايران اثر سابق – ۳۳

G.Lenczowski  
   .The Sovie Russia and The East, Stanford, 1964,p.99نگاه کنيد به – ۳۴
۳۵ –T.T Hammond, The Soviet Russia and the East, Princeton,1965,p.859. 
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ي دوره چهاردهم  يي که در آستانه وري، در مقاله افزون بر اين، پيشه. ۲      
هاي  ذکر کرد و افزود که بين سال ۱۸۹۳تولد خود را به سال  ۳۶تقنينيه منتشر کرد

دانيم و در  و ما اين امر را به قطع مي(برد ، در زندان رضاشاه به سر مي۱۳۰۹- ۲۰
در حالي که مقاالت و آثار ديگري از  ۳۷)مدارک کمينترن نيز تاييد شده است

عالوه بر . رسد ، در شوروي به چاپ مي)۱۹۳۰(۱۳۰۹پس از سال   زاده سلطان
رسد که در حالي  بود، بعيد به نظر مي وري مي همان پيشه  زاده سلطاناين، اگر 

او ] درباره" [الذکر که بعدا نويسنده سابق(» رنجبر«ندان رضاشاه بود، که وي در ز
به ترتيبي که خواهيم ديد در لجن مالي .) تر سخن خواهد رفت مفصل
  .بکوشد  زاده سلطان

، که بر اساس مدارک و مطبوعات ۳۸پور فاطمي در کتاب خود سيف. ۳      
مونيست ايران در کنگره گان حزب ک ، نوشته شده است، نماينده۱۹۲۰هاي  سال
وري، الهوتي، ذره،  زاده و پيشه هاي خاور زمين را از جمله حيدرخان، علي خلق

  .کند اهللا خان و غيره ذکر مي احسان
که حضور دوگانه اين دو شخصيت را هم چنين در کنگره سوم  تر اين مهم. ۴      

افزون بر . يداستهو" کنيم، اين امر از اسناد کنگره کامال کمينترن مالحظه مي
، کابک تصويب ۱۹۲۱اکتبر  ۷متذکر شديم، اجالسيه " اين، به طوري که قبال
ي مرکزي منتخب نشست باکو به رسميت شناخته  کميته  کرد که در صورتي

                                                 
 .۱۳۷وري، به نقل از آژير، جلد سوم اسناد،ص پيشهسرگذشت من، جعفر  – ۳۶
 ,Rundschu:وري پيشهدر باره زندانيان کمونيست ايران و از جمله » روند شا«چنين نگاه کنيد به  هم – ۳۷

(Basel), No.50, 13Sept.1934,p.2148:”Greueltaten des pahlavi-Regimes in 
persien”, I.Irani; S.Fatemi A Diplomatic History of Iran, p.152.  

اين کتاب از ديد آنتي کمونيستي هيستريک نوشته شده است، و در نوع خود از لحاظ آنتي کمونيسم نادر  – ۳۸
امرپاليسم «ماندند و جلوي  مي ها در ايران از آرزوهاي اين نويسنده اين است که ايکاش انگليسي" مثال. است

 .شود ولي عالرغم اين، اطالعات مفيدي به نقل از مطبوعات پس از انقالب اکتبر در آن يافت مي. گرفتند مي را» بلشويک



۲۶ 

را به ] وري پيشه[و جوادزاده   زاده سلطانگان خراسان،  نماينده« شود که مي
  ».۳۹عضويت به پذيرند

و ) جوادزاده(وري کتاب ديگري به قلم منشور گرکاني از ميرجعفر پيشه. ۵      
  .۴۰کند به عنوان دو شخصيت جدا ياد مي  زاده سلطان

که از آرشيو خصوصي بوريس سووارين، يکي از   زاده سلطانعکس . ۶      
آن حزب در کمينترن به اين   رهبران سابق حزب کمونيست فرانسه و نماينده

، و ۴۱وري ندارد ترين شباهتي به ميرجعفر پيشه کوچک. نده، سپرده شده استنگار
اين . کند گي هويت اين دو شخصيت را در ماورا هرگونه ترديدي ثابت مي دو گانه

هاي اين دو کوشنده نه از نظر موضوع  نکته را نيز نبايد ناگفته گذارد، که نوشته
  .ستندمورد عالقه و نه از نظر سبک قابل مقايسه ني

و   زاده سلطاندر خاتمه اين بخش بايد پرسيد چرا مورخان بورژواي غربي،       
" اند؟ آيا اين امر صرفا را يک شخصيت دانسته) جوادزاده(وري ميرجعفر پيشه

شود؟ به نظر ما چنين پاسخي  ناشي مي» دقتي کاري و بي اهمال«تصادفي است؟ از 
، زيرا هر محققي که کمي به خود رسد حداقل بعيد به نظر مي. نادرست است

توانست به راحتي از طريق اسناد کمينترن و مقايسه آثار اين دو  داد مي زحمت مي

                                                 
 Die Taetigkeit der Ek und des praesidiums des EKKI vom 13 Juli 1921نگاه کنيد به  – ۳۹

bis 1 Feb. 1922, p.225. 
به نام   زاده اين کتاب از سلطان ۲۱۳، در صفحه۱۲۹۶-۱۳۰۶سياست دولت شوروي در ايران،  ۲۱۳و۱۶۵صص - ۴۰

اين نيز يک کتاب ضد کمونيستي است ولي به نظر ما عالرغم اين موضع . شود ياد مي» سلطانوف ارمني«تحقير آميز 
معرفي » سلطانوف«وري و  پيشهدو بار زير نام را » هويت«تواند وجود داشته باشد که وي يک  نويسنده آن، دليلي نمي

پردازد و  پور نيز در کتاب مسئله آذربايجان، به اين مسئله مي پرويز همايون L’ Affaire d’Azerbaidjan کند 
و هم جوادزاده را   زاده يک آذربايجاني به ما اطالع داد که پدر وي در آن واحد هم سلطان«: نويسد مي ۱۲۵در صفحه

 .شناخت مي
) ۲۰(در اين مجلد  زاده جلد سوم اسناد و عکس سلطان ۱۴۱در صفحه ) جوادزاده(وري ميرجعفر پيشهعکس  – ۴۱

 .شوند يافت مي
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گان بورژواي غربي  به نظر ما نويسنده. گي هويت ايشان پي ببرد تن، به دوگانه
اند با يکي  نکوشيده» محققان«آيا اين . اند که بر ما معلوم نيست يي داشته انگيزه

يک عامل «وري، هر دو را  و پيشه  زاده سلطانستن اين دو شخصيت متفاوت، دان
وزارت خارجه شوروي قلمداد کنند؟ و از اين طريق اين نظريه ضد » مطيع

نوکر شوروي «که هر که کمونيست است الجرم  کمونيستي خود را داير بر اين
» خدمت« وسيله دوام طوالني" ، اثبات کنند؟ اثبات اين نظريه ظاهرا»است

از همان آغاز .  شود وري ميسر مي هم به نام خودش و هم به نام پيشه  زاده سلطان
را از کادرهاي کميسارهاي وزارت امور   زاده سلطان، مرتجعان، ۱۹۲۰هاي  سال

در مقاله مفصلي  ۱۹۲۲دوکروي فرانسوي به سال . کردند خارجه شوروي معرفي مي
رئيس بخش »  زاده سلطاندعا کرد که ، ا۴۲نگاشت جهان مسلمانکه در مجله 

همين ادعا را به طوري که در . است» خاورميانه کميسارياي ملي امور خارجه مسکو
  .۴۳کنند پيش ديديم، بودين و نورت تکرار مي

که مسئول بخش   زاده سلطانعلت وارد ساختن چنين بهتاني به " ظاهرا      
ي  جه شوروي، انتشار يکي دو مقالهخاورميانه کمينترن بود و نه وزارت امور خار

نگاه کنيد به بيبليوگرافي . (وي در مجالت کميسارياي امور خارجه آن کشور است
يي   يي است و نه حربه ولي اين بهتان نه امر تازه).  ۱۷۴،ص۴آثار وي در همان جلد

بر   زاده سلطانبه نظر ما، بهترين دليل بر رد چنين بهتاني آثار انتقاد . موثر
هاي کساني است که در زمره مصنفان سياست خارجي شوروي، و آن هم در  شتهنو

هاي با سابقه است، و به ويژه پس از  زمان حکومت استالين و بيرون راندن بلشويک
کند که  هاي وي بدون ترديد ثابت مي نوشته. بر ضد رضاشاه ۱۹۲۷-۸هاي  سال

                                                 
 .Revue de Monde Musulman, T. 52, 1922, p.147: نگاه کنيد به – ۴۲
چنين  هم  .Eudin and North, Soviet Russian and The East, p.99: نگاه کنيد به – ۴۳

S.Schram-H. Carrere d’Encausse, Le Marxisme et L’Asie, Paris, 1964, p.47. 
 .کند گان ديگري چون کارردآنکس فرانسوي اين ادعاي پوچ را تکرار مي نويسنده
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، به سوسياليسم علمي و حتا هاي اکتبر اش به آرمان عالرغم وفاداري  زاده سلطان
، »موظف بداند مدح و ثناي رهبران را بگويد«بدون آن که خود را (اتحاد شوروي 

چه را  تر آن مطيع کور شوروي نبود؛ بر عکس با جرئتي هر چه تمام) استالين را" مثال
گذاري  و تاج ۱۹۲۴کرد، به ويژه پس از سال  داد افشا مي که درست تشخيص نمي

  .رضاخان
و انتقادات مورخان شوروي و حزب   زاده سلطاناين مسئله ما را به مواضع       

هاي مورخان رسمي شوروي و  که در واقع کاري جز رونويسي ناقص نوشته(توده 
  .۴۴رساند مي.) رعايت چارچوب رسمي ندارد

اند اين است  وارد کرده  زاده سلطانانتقادات عمومي که مورخان شوروي به       
  .اند حال به بينيم منتقدان حزب توده چه گفته. بود» پ روچ«که 
خود به طرزي مبهم و با ايما و اشاره » خاطرات«اردشير آوانسيان در يکي از       
يي در انقالب  در حالي که ايران هنوز کشوري عقب افتاده بود، عده. ۴۵نويسد مي

مقاله ديگري، همين  در. کردند گيالن از انجام انقالب سوسياليستي هواداري مي
با . ۴۶کند متهم مي» چپ روي«يي را بدون ذکر نام به  حزبي باز هم عده» مورخ«

جا  هاي حزب توده و مورخان شوروي همه که در تمام نوشته توجه به اين
شود، روشن است که اين حمالت  چپ روها معرفي مي» سر دسته»  زاده سلطان

را » انتقادات«اين » ترين روشن«لکن  .است  زاده سلطاننيز متوجه » شرمنده«
ترين  يکي از درخشان  گي درباره زنده«الذکر رضا روستا  توان در مقاله سابق مي

ما به لحاظ اهميت اين مسئله نقل قول . ، يعني حيدرخان، يافت»مردان انقالبي ايران
                                                 

، ۱۹۱، صفحه۱۹۴۰، سال۴۵المعارف کبير شوروي، جلد دايره: مورخان شوروي نگاه کنيد به» انتقادات«در مورد  – ۴۴
، و دو اثر ياد شده ۲۷۸-۷۹، صص۶المعارف تاريخ شوروي، جلد ، دايره۱۴-۱۶، صص۱۸المعارف، جلد ههمان داير

 .۱۲از بانو ايوانووآ، مورخ شوروي، در پانويس شماره 
 .۱۰۲، ص۴دنيا، سال نهم، شماره – ۴۵
 .۱۱۸-۲۲، و نيز جلد نخست اسناد، صص۳دنيا، سال ششم، شماره – ۴۶
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هاي  نوشتهروستا با تکيه به خانم ايوانووآ . آوريم مفصلي را از اين مقاله در زير مي
  :نويسد مي ۱۲الذکر، پانويس شماره  سابق
] در کنگره انزلي حزب کمونيست ايران[دليل سوم عدم شرکت حيدرخان«      

داشته است، و ] برادران آقازاده[ها  و آقايف  زاده سلطاناختالف نظري بود که با 
و به ] بدون سند و مدرک[دانست  را کمونيست چپ رو مي  ها حيدرخان آن

اختالف زعماي حزب [دليل اساسي دوم ... ناميد  اصطالح اُلترا کمونيست مي
گرچه بانو . بوده است  زاده سلطانرويه و عمليات چپ روانه گروه ] کمونيست

اش را در کتاب خود پرووکاتور و غيره  و رفقاي  زاده سلطانوه ايوانووآ گر
 -کند که همين بانوي مورخ ذکر نمي» گي شرمنده«آقاي روستا از روي [نامد  مي
گي  گروه خائنين ضدانقالبي به سرکرده«از آنان به عنوان  -اش مقاله ۵۲ص

را   زاده سلطان" اين نويسنده که شخصا] به نظر[، ولي ]»کند ياد مي  زاده سلطان
هاي  اش کمونيست و غالب رفقاي  زاده سلطانام،  شناختم و با او کار کرده مي

با وجود خدماتي که به نهضت کارگري و   زاده سلطانشخص . اند چپ رو بوده
و  -.دچار مرض چپ روي يا راست روي بوده است" کمونيستي ايران نمود، غالبا

وروي در جلسه شوراي عالي مسکو رفيق خروشچف دبير اول حزب کمونيست ش
» .آيد هر کس از چپ برود از راست بيرون مي«: ، چه خوش گفت۱۹۶۲در دسامبر 

حزبي و اجتماعي   گي اين گفته طاليي خروشچف هزار بار حقيقت دارد و با زنده
اش در انقالب گيالن دچار چپ  و رفقاي  زاده سلطانرفيق . نمايد ما تطبيق مي

کش را از انقالب متنفر و منزجر  هاي زحمت د و مردم و تودههاي مضري شدن روي
در   زاده سلطانبعدها همين ] ؟.[گردد نمودند که شرح آن موجب تطويل مقاله مي

رژيم رضاخاني را که به دست امپرياليسم انگلستان براي خفه کردن  ۱۹۲۵سال 
ئنانه سيد ضيا بخش و براي ادامه سلطه امپرياليست در اثر کودتاي خا جنبش رهايي

روي کار آمده بود يک قدم به جلو و  ۱۹۲۱] ۱۲۹۹اسفند[و رضاخان در حوت 
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حزب کمونيست ايران در کنگره دوم خود نظريه راست " بعدا. دانست مترقي مي
پس از شرکت رفقاي ] تاکيد از ماست. [روانه چپ روان ديروز را محکوم نمود

ها توسعه يافت و به حد کمال  يدر حکومت انقالبي گيالن چپ رو  زاده سلطان
و انقالب گيالن با آن فتوحات ) ها و غيره ها و آقايف به وسيله صدف علي(رسيد

درخشاني که چرچيل را نگران کرده بود و ارتش انقالب تا نزديک قزوين رسيده 
  ».شود بود، دچار شکست و عدم موفقيت مي

  .و اکنون بايد به اين اتهامات پاسخ گفت      
هيچ سندي دال بر اين وجود ندارد که علت عدم شرکت حيدرخان در . ۱      

شخص اخير   يا چپ روي  زاده سلطانعدم توافق وي با ) انزلي(کنگره نخست 
پس از " هاي مرتکبه در جريان انقالب گيالن، غالبا افزون بر اين، چپ روي. بود

به   زاده سلطانبرگزاري کنگره موسس حزب کمونيست، يعني پس از حرکت 
  .مسکو براي شرکت در کنگره دوم کمينترن صورت گرفت

که وي  داير بر اين  زاده سلطاننظر بانو ايوانووآ، مورخ شوروي، بر ضد . ۲      
بود، نظري است آلوده به کينه استاليني بر » پرووکاتور«و » ضدانقالبي«، »خائن«

گفتن ندارد که نبايد . هايي که سيطره استالين را نپذيرفتند کمونيست  ي ضد همه
هاي مرتکبه از جانب  از انقالب ارضي را با چپ روي  زاده سلطانهواداري 

  .اهللا خان اشتباه گرفت حسانچون ا» هايي آنارشيست«
کريم کشاورز، از اعضاي با سابقه حزب کمونيست ايران و از فعالين آن . ۳      

را به   چپ روي ۴۷در دوران انقالب گيالن در کتاب اخير خود در مورد گيالن
که پس از انقالب اکتبر به ايران آمده بودند نسبت  ايرانيان مقيم قفقاز   همه
  :نويسد وي مي. دهد مي

                                                 
 .۶۰-۶۱سينا، تهران، صص کريم کشاورز، گيالن، انتشارات ابن – ۴۷



۳۱ 

بر اثر اختالفاتي که با بعضي از ] کوچک[، ميرزا ۱۲۹۸در اواسط تابستان «      
خان و غيره پيدا کرد، و در نتيجه  اهللا خويش مانند احسان  همراهان چپ روي

تحريکات عمال بيگانه که در هر دو گروه وجود داشتند، رشت را ترک گفت و به 
جمعي از ايرانيان که در باکو حزبي به نام  جنگل پناه برد و مخالفان وي به اتفاق

اطالع و بيگانه بودند،  تشکيل داده بودند، ولي از اوضاع ايران بالکل بي» عدالت«
هفده ماه در گيالن حکومت کردند و سرانجام بر اثر همين اختالف هر دو نابود 

، انقالب گيالن دچار شکست کامل گشت و ميرزا ۱۲۹۹شدند و در زمستان 
  »...خان نيز در راه آن سر داد  کوچک

به هيچ وجه دليل » کار کرده است»  زاده سلطانکه رضا روستا با  اين. ۴      
در زمره   زاده سلطاننيست؛ در آن دوراني که   زاده سلطانشناخت وي از 

رهبران جنبش جهاني کمونيستي بود، رضا روستا يا امثال وي تازه دانشجوياني 
گذاشته بودند؛ اين » کوتو«ش اصول کمونيسم پا به دانشگاه بودند که براي آموز

عالوه بر اين، . تواند جز به خودستايي تلقي شود آقاي روستا نمي» دليل«
به دست   زاده سلطان» چپ روي« يا » راست روي«ترين سندي دال بر  کوچک

او با . دهد مقاله را بهانه قرار مي» تطويل«دهد و براي گريز از استدالل الزم  نمي
که در اصل از کلمات قصار استالين، استاد (» گفته طاليي رفيق خروشچف«تکيه به 

  .داند نياز مي خود را از هر استداللي بي) خروشچف بود
دهد، اين رهبر  نزد ما نشان مي  زاده سلطانجا که آثار موجود  تا آن. ۵      

دهد، اظهار  سبت ميکمونيست ايراني در هيچ جا سخناني را که روستا به وي ن
يک قدم به جلو و ... رضاخان را »  زاده سلطاننويسد  روستا مي. نداشته است
اعالم   زاده سلطان، و اين را بدون نقل قول مستقيم از آثار »دانست مترقي مي

  .کند مي
  .تري داد در اين مورد بايد توضيحات بيش      



۳۲ 

ن طباطبايي و رضاخان تنها به يکي در مورد سيدضياالدي  زاده سلطاندر آثار       
ونه (خوريم که بايد در پرتو اوضاع و احوال آن روزها توضيح  بر مي  دو نکته مبهم

  .شوند) توجيه
اقتصاد و مسائل انقالب ملي در کشورهاي در کتاب ]  زاده سلطان[نخست وي      

در مورد کودتاي سوم ) ۱۵۶-۷صفحه(۱۹۲۲منتشره به سال  خاور دور و نزديک
" مسلما[۱۹۲۰تا فوريه ] دولت[اين وضع ناثابت «: کند اسفند اين طور اظهار نظر مي

هاي چپ  ادامه يافت تا سرانجام گروهي از دموکرات] است ۱۹۲۱مقصود فوريه 
گرفتند و  با کمک نيروي قزاق قزوين به واژگوني اقدام کردند و قدرت را به کف

وي سپس ضمن اشاره به محتويات » .سر باز زدند" ، مطلقا۱۹۱۹از تصويب قرارداد 
بورژوازي «گان  اعالميه سيدضياالدين طباطبايي، وي و همکاران او را به نماينده

درست . کند اند معرفي مي که عليه اريستوکراسي متکي به انگلستان برخاسته» ايران
نند بسياري از مليون ضد اشراف و ضد انگليسي نيز نيز ما  زاده سلطاناست که 

براي مدت کوتاهي فريب نيرنگ سيدضياالدين را خورد، ولي به زودي بر حقيقت 
، نشر داد، مطلب را ۱۹۲۲وقوف پيدا کرد، و در کتاب ديگري که در همين سال 

نگاه کنيد به (،۱۹۲۲ ايران معاصروي در کتاب . تري تشريح کرد با روشني بيش
يي انتشار داد که در تاريخ  سيدضياالدين به نوبه خود اعالميه« نگارد،  مي) ۴دجل

پس از   زاده سلطان» .رود العاده جالب به شمار مي انقالب ايران يک سند فوق
اشاره به روش محافل بورژوا دموکرات ايران در مقابل برنامه ارائه شده از طرف 

که آيا دولت » دشوار است تصدق اين مطلب بسيار«افزايد،  سيدضيا مي
برنامه «افزايد  چنين مي ها در ارتباط بوده است يا نه ولي هم سيدضياالدين  با انگليسي

. دولت سيدضياالدين تمام و کمال با منافع اقتصادي و سياسي ايران مطابقت داشت
هاي جراحي يا انقالب ملي  عقيده راسخ ما اين است که فقط از راه اين قبيل شيوه

توان کشور را به راه ترقي و تعالي و انکشاف نيروهاي مولده اقتصاد ملي سوق  مي



۳۳ 

را خارج از فضاي تاريخي   زاده سلطانالبته اگر اين سخنان ) ش.تاکيد از خ(».داد
را به   زاده سلطانگاه ادعاي آن کساني که  آن و به تنهايي به داوري گذاريم، آن
لکن چنين کاري . نخواهد بود» ناحق«، کنند دفاع از رضاخان و کودتا متهم مي

نخست بايد يادآور شد . نادرست است و به دور از تفکر تاريخي مارکسيستي است
هاي انقالبي از سيدضياالدين به دفاع برخاستند، مانند  که بسياري از دموکرات

حتا دکتر مصدق که از . ميرزاده عشقي و بعد فرخي يزدي از رضاخان و رضاشاه
السلطنه با رضاخان سردار سپه همکاري  سيد سر باز زد، در کابينه قوامهمکاري با 

تاريخ مختصر احزاب در اين مورد نگاه کنيد به کتاب بهار، . (وزارت داشت
ايران در همين کتاب   زاده سلطانالوصف بايد تاکيد کرد که  مع). سياسي ايران

 مردم اثر مبارزهکه در  نويسد پيش از سخن در باره برنامه سيدضياالدين مي معاصر
ناگهان چرخشي «ايران سياست حکومت بريتانيا در ايران با شکست روبرو شد و لذا 

  زاده سلطان. پديدار آمد» گي با انقالب بسته هم«اين حکومت نسبت به » در روش
در » انقالبي«شود چرا انگلستان سياست  حال روشن مي«افزايد،  در اين زمينه مي

ها  يي شروع بشود، انگليسي گرانه اين لحظه هر جا که جنبش چپ و از. پيش گرفت
کوشند به وسيله عمال صديق خود رهبري آن را به چنگ آورند تا به دست  مي

هايي در روزهاي کودتاي  چنين تالش. افتد ني  عناصر داراي روحيه ضد انگليسي
، ۱۹۲۱ن در تهران و در جريان حوادث خراسان در تابستا] ۱۲۹۹اسفند[فوريه 

ايران تر نگاه کنيد به  براي توضيحات بيش) ش.تاکيد از خ(».صورت گرفت
  .)اسناد، جلد چهارم معاصر

ها در  عالرغم برخي ناروشني  زاده سلطانشود که  بدين ترتيب روشن مي      
ولي در عين حال خود برنامه . دانست ها مي اش، کودتا را کار انگليسي کالم

در همين باره در   زاده سلطان. آورد يي مترقي به حساب مي کودتاچيان را برنامه
در انتقاد ) ۸۹-۹۰، صص۳شماره(خاور انقالبيدر مجله  ۱۹۲۸يي که در سال  مقاله



۳۴ 

از مدافعين رضاشاه در شوروي و عليه حکومت استبدادي رضاشاه و سياست 
  :، چنين اظهار نظر کرد۱۹۲۱اقتصادي آن نگاشت، در مورد کودتاي 

 ۱۹۱۹يي که اجراي قرارداد  با مالحظه] رهبران دولت انگلستان[ايشان «      
اينان . نمود، تصميم بر آن گرفتند که از تاکتيک ديگري استفاده کنند غيرممکن مي

، فراهم آوردند، که به ۱۹۲۱گان را در اوايل فوريه  وسايل کودتاي معروف همه
که در  ها نه در حرف بل نگليسيوسيله سيدضياالدين انگلوفيل شناخته شد، که با ا

سيدضياالدين پس از وارد ... عمل مناسبات بسيار داشت، به مورد اجرا گذاشته شد 
. آوردن ضربه کوبنده خود، به همراه رضاشاه شعارهاي راديکال چپ مطرح کرد

گير کرد و حتا برخي از هواداران انگليس را  هاي بزرگ را دست مشتي از فئودال
د تا تغيير را معلوم دارد، از آنان طلب وجه کرد و مانيفست متمايل به به زندان افکن

در اين زمان من اعالم . چپ را که به اندازه کافي راديکال بود به تصويب رساند
مفيد است ولي مصنفين آن به هيچ وجه در " داشتم که اين اعالميه براي ايران کامال

  )ش.ز ختکيه بر روي کلمات ا(».فکر اجراي آن نبودند
بين مصنفين برنامه سيدضياالدين و   زاده سلطانشود که  سان آشکار مي بدين      

شد، يعني کودتا را در اصل ناشي از  مجريان ادعايي آن و خود برنامه تميز قائل مي
او در واقع سياست . دانست تغيير تاکتيک سياست امپرياليسم بريتانيا در اين مي

  .آغاز شناختاستعمار نو را از همان 
در اين باره دچار اشتباه، لغزش يا   زاده سلطانافزون بر اين، بايد گفت اگر       

عدم دقت در بيان شده است، او تنها نيست و بسياري ديگر، و از جمله دولت اتحاد 
اش، چچرين، اشاره خواهيم کرد، به  شوروي که ما بعد به اظهاريه وزير خارجه

  .همين اشتباه دچار آمدند
 با عدم رعايتابهام ديگري وجود دارد که باز   زاده سلطانهاي  در نوشته      

. تواند از طرف دشمنان مخالفان وي مستمسک قرار گيرد ، مياوضاع و احوال زمان



۳۵ 

به هنگام جانبداري از جنبش ) ۹۰-۹۱، صص۱۹۲۴سال( ايرانوي در کتاب 
، در ايران در روند بود، ۱۹۲۲-۲۴هاي  خواهي و عليه سلطنت که در سال جمهوري 

برد و در واقع خود را قهرمان آن قلمداد  يو رضاخان از آن حداکثر استفاده را نيز م
، پس از اشاره به )و بدين ترتيب توانست غالب عناصر مترقي را فريب دهد(کرد  مي

گيري  خورشيدي مجلس شوراي ملي که در آن راي ۱۳۰۲جلسات هفته آخر سال 
  :و بر ضد سلطنت مطرح بود، نوشتبه سود جمهوري 

ها  خواهند دولتي از ناسيوناليست نمي  هاي انگليسي روشن است که امپرياليست«      
خواهد بود، اگر از راه غيرقانوني   اش ضد انگليسي را، که بنا بر ماهيت] مليون[
" چنين وضعي ظاهرا. به وجود آيد، به رسميت بشناسند) آنتي کونستيتوسيونل(

دارد از اعالم فوري جمهوري در  خواهان سر سخت را وا مي از جمهوري برخي
. دولت جمهوري بر ارتش آفريده وزير جنگ رضاخان تکيه خواهد داشت. گذرند

چنين  که هم ايران بل) کشوري(ي ارتش ملي  خود رضاخان نه تنها به مثابه آفريننده
  ».برخوردار است) کولوسالنوي(مداري با ارزش از محبوبيت کالني  سياست

به استعفاي رضاخان انجاميد، ] Eبراي مدت کوتاهي[تحريکات انگلستان که «      
شواهد، ايران همان طريق ترکيه را   ي بنا بر همه. قرين موفقيت نخواهد بود" احتماال
. کند بورژوازي ناسيوناليست ايران خود را در راس قدرت قرار خواهد داد طي مي

ي حاکم کشور بايد کوششي  به مثابه طبقه] رژوازي کشوريبو[در عين حال وي 
هاي خارجي، و  جدي به عمل آورد تا استقالل مملکت را در مقابل امپرياليست

با حمايت " چنين کوششي مطمئنا. در مقابل انگلستان، تقويت کند  تر از همه مهم
وي پديد سان در خاور قدرت ن بدين. نيرومند اقشار وسيع مردم روبرو خواهد شد

                                                 
E – الشعراي بهار، تاريخ مختصر احزاب سياسي،  در مورد استعفاي رضاخان سردارسپه، رجوع کنيد به کتاب ملک
، هاي وزير جنگ داشتند گري گان مجلس به قانوني استعفاي وي در مقابله با انتقاداتي بود که برخي نماينده. ۲۲۹ص

براي حمايت مطبوعات انگليس از رضاخان نگاه کنيد به رستاخيز ايران مدارک، مقاالت و نگارشات خارجي 
  .ش.خ. ۱۳۳۵، گردآورنده نوري اسفندياري، چاپخانه سازمان برنامه، ۱۳۲۳-۱۲۹۹



۳۶ 

چنين به  که هم آيد که نه تنها تاج و تخت شاهان را به خطر خواهد انداخت، بل مي
  ».داري جهاني را به مخاطره خواهد افکند طور جدي قدرت الشخوران سرمايه

به نحوي از رضاخان   زاده سلطانچنان که از سطور باال هويداست،       
الممالک و غيره حمايت  وله مستوفيو همکاران وي مانند مشيرالد» خواه جمهوري«

  .کند مي
هنگامي که احساس   زاده سلطاناين نکته را در عين حال نبايد از ياد برد که       
کرد که حرکت رضاخان به سوي تحکيم ديکتاتوري است، از ابراز مخالفت  مي

ضد  زماني که رضاخان برنامه تغيير رژيم را به سود خانواده خود و بر. دريغ نورزيد
گان سياسي ايران، افراد  عنوان کرد، از ميان کوشنده" خواهي علنا حرکت جمهوري

خواهان سنتي دکتر  در ميان مشروطه. نادري عليه او به اتخاذ موضع اقدام کردند
مدرس همراه روحانيون " مصدق به مقابله جدي با او برخاست، در حالي که مثال

در آمدند؛ در ميان عناصر چپ،  سرشناس از در حمايت رضاخان و سلطنت او
هايي چون سليمان ميرزا، با تاسي به نظرهاي  ها و حتا سوسياليست غالب کمونيست

طراحان سياست خارجي شوروي، حمايت از سلطنت پهلوي را پيشه کردند، و نادر 
با برگذاري ميتينگ در مسکو مخالفت رو در   زاده سلطانبودند افرادي چون 
يد حيات سلطنت و در دفاع از جمهوري بيان داشتند، آن هم روي خود را با تجد

ترين ترديدي  در قلب کشوري که در پشتيباني رسمي خود از رضاخان کوچک
هايش پر از تحسين از رضاخان  ها و روزنامه داد و صفحات مجله به خود راه نمي

» ميرزا«ه نگاهي به مقال. بود» )نماينده بورژوازي ملي ايران«و رژيم او به مثابه 
ها که  هاي شوروي يي از نوشته يعني آقاي روتشتاين، در صفحات زير، و نيز پاره

  .Fاند، تاييد اين گفتار ماست نقل شده اسناد تاريخيهاي  در ديگر مجله

                                                 
F – ۱۱۳اريخي ص، اسناد ت۹به جلد  کنبد  نگاه و رفقايش در مسکو برضد سلطنت پهلوي  زاده در مورد نطق سلطان.  
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، نشر داد، درباره کودتا ۱۹۳۰در کتاب ديگري که به سال ] زاده سلطان[وي       
بود، لکن » راديکال«که اعالميه سيد ضيا،  و حوادث بعدي توضيح داد که با اين

  :نقشه انگليس ايجاد ارتش منظم بود و افزود
توان به تمايل انگلستان براي سازمان دادن مبارزه بر ضد دشمنان  جا مي از همين«      

داخلي و خارجي بر ضد جنبش انقالبي، به کمک ارتش به اصطالح ملي، دست 
، زيرا که در اين اعالميه در هيچ جا سخني از اين ها پي برد پروده مربيان انگليسي

رود که اين ارتش براي مبارزه بر ضد اشغال امپرياليستي، براي دفاع از ايران  نمي
] سيدضياء[عناصر راديکال چپ، با نخست وزير جديد  ي همه. شود مستقل ايجاد مي

  :با احتياط بسيار برخورد کردند، دليل آن اين بود که
] شوروي[دش ناگهاني انگلوفيل سرسختي به سوي نزديکي با روسيه گر. ۱      
  يي را بر آن داشت که با برنامه سياسي ضياالدين با به اعتمادي بر خورد کنند؛ عده
حوادث . در مورد برنامه اصالحات ارائه شده وي ترديد جدي وجود داشت. ۲      

که سيد ضياالدين را  گان روشن شد بر همه. بعدي اين ترديدها را تاييد کرد
. ها بود ها به جلو رانده بودند و سر نخ تمام اقدامات وي در دست انگليسي انگليسي

داري خود را  انگلستان مصمم بود که تاکتيک جانب: يک امر غير قابل ترديد بود
ها  لکن هنگامي که انگليسي. نسبت به ارتجاعيون و مالکان و روحانيون تغيير دهد

ست سيد ضياالدين رو شده است و کسي به وي اعتماد ندارد، بر آن دريافتند که د
  ».۴۸شدند که همکار وي رضاخان را علم کنند

، ۱۹۲۲دهد چرا خود وي در سال  جا توضيح نمي در اين  زاده سلطانمتاسفانه       
، که پيش از اين از آن ياد اقتصاد و مسائل انقالب در خاور دور و نزديکدر کتاب 

نسبت داد، يا در کتاب ديگرش منتشره در » هاي چپ دموکرات«شد، کودتا را به 

                                                 
ترجمه در (۲۵-۷،صص۱۹۳۰، کوتو، مسکو،)روسي(، انکشاف اقتصادي ايران و امپرياليسم انگليس، زاده سلطان – ۴۸

 )اسناد تاريخي ۸جلد 
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را مالحظه » گردش به چپ در سياست انگلستان«که  ، با اين۱۹۲۲همان سال
ها قاطعيت بعدي خود را  کند، در همکاري نزديک سيد ضياالدين با انگليسي مي

يا شايد حتا فشار ( تحت تاثير اوضاع و احوال روز  زاده سلطانبه عقيده ما . ندارد
چند،  يدچار اشتباه) هرگز بدان تن نداد ۱۹۲۵مقامات شوروي فشاري که بعد از 

ولي به نظر ما اين ارزيابي نادرست را . در مورد رضاخان و سيد ضياالدين شده بود
» آميز روي خيانت چپ«وي گذاشت و نه » راست روي«توان به حساب  نه مي
از کينه " گرايي، و غالبا يي، دست کم، نهايت ساده به نظر ما چنين داوري. نوشت

پدر «توزي استاليني نسبت به کسي است که هرگز تن به خواري مداحي از استالين، 
، کسي که به سال  زاده سلطاناصل مطلب در اين است که چرا . نداد» بشريت
هاي دهقاني براي گذار شرق به  سوويت، در کنگره دوم کمينترن از ايجاد ۱۹۲۰

دانست، چهار  را درست نمي» بورژوازي ملي«گفت و دفاع از  کمونيسم سخن مي
ايران، آن هم در ترکيبي از رضاخان، » بورژوازي ملي«سال بعد از حمايت از 

دهد؛ چرا کسي که در کنگره نخست  الممالک داد سخن مي مشيرالدوله و مستوفي
کرد، به اقدامات  ن از شعار انقالب ارضي سرسختانه دفاع ميحزب کمونيست ايرا

رسد که بايد به  دهد؟ به نظر ما مي گرانه نيم بند بورژوازي ايران تن در مي اصالح
ما به سهم خود به اختصار به اين امر اشاره . ها و از اين گونه پاسخ گفت اين پرسش

  : کنيم مي
ب در باختر و افول جنبش انقالبي در که پس از شکست انقال نخست اين. ۱      

همانند ساير رهبران جنبش جهاني کمونيستي، به اين نظر   زاده سلطانخاور زمين، 
از ) اول(ي جنگ امپرياليستي  آوردهاي جنبش انقالبي زاييده رسيد که حفظ دست

جا که  وظايف انقالبيون است، و لذا بايد به تحکيم اتحاد شوروي پرداخت و تا آن
بورژوازي اين کشورها در مقابل » مترقي«شد، بايد از جناح  شرق مربوط ميبه 

در ايران اين سياست به شکل حمايت . جناح وابسته به امپرياليسم حمايت کرد



۳۹ 

السلطنه و برادر  الممالک و مقابله با قوام شوروي و حزب کمونيست ايران از مستوفي
راهي جز حمايت از جنبش انقالبي در اين دوران هيچ . الدوله تظاهر کرد وي وثوق

و کوشش در به دست گرفتن رهبري آن توسط ) مانند جنبش جنگل در ايران(ملي 
توانست شرق را به سوي انقالب هدايت کند؛ در عين حال  حزب پرولتري نمي

ترين ضربات را به امپرياليسم وارد آورد و در ضمن بهترين کمک به تقويت  بزرگ
  .اصره امپرياليستي قرار داشت، باشداتحاد شوروي که در مح

، دولت اتحاد -و اين در ارتباط مستقيم با نکته باالست –که  دو ديگر آن. ۲      
هاي  بايستي از حکومت جماهير شوروي و کمينترن بر اين نظر بودند که مي

اين نظر مبتني بر داليلي است . شد در مقابل امپرياليسم حمايت مي» بورژوازي ملي«
هايي  در مورد مشخص ايران، ما بعد به نقل قول. (کننده نيست ه نظر ما اقناعکه ب

  .)استناد خواهيم جست
ماند، و آن اين است که، حتا اگر  ، هنوز يک مسئله بي جواب مي با اين همه      

دموکراتيک را درست انگاريم، پشتيباني از رضاخان » بورژوازي ملي«حمايت از 
اين امر اگر در . ان يکي از عامالن کودتاي سوم اسفند بوددانيم که ضاخ چرا؟ مي

هاي نخست پس از کودتا روشن نبود، دست کم پس از صدور اعالميه مشهور  ماه
رضاخان در اين اعالميه مسئوليت . رضاخان سردارسپه، ديگر بر کسي پوشيده نماند

  :به عهده گرفت و چنين قبول مسئوليت کرد" کودتا را شخصا
فکري نبود که فقط در سوم حوت سال گذشته در دماغ من تاثير ] کودتا[ين ا«      

] سيد ضياالدين" مثال[ اين يک عقيده نبود که در تحت تاثير افکار ديگران. کرده باشد
وجو کردن مضحک  آيا با حضور من مسبب اصلي را جست... به من تحميل شده باشد 

شرمنده نيستم و با نهايت مباهات " وم ابدامن از اقدامات خودم در پيشگاه عم... نيست 
  »  ۴۹...کنم  و افتخار است که خود را مسبب کودتا به شما معرفي مي

                                                 
 .۱۷۴-۶،ص۱۳۲۳الشعراي بهار، تاريخ مختصر احزاب سياسي ايران، اميرکبير، تهران، ملک – ۴۹
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تا روز جلوس به  ۱۲۹۹اين درست است که رضاخان سردارسپه از کودتاي       
ها نسبت  السلطنه که شوروي چه قوام(هاي متشکله  کابينه  ي سلطنت همواره در همه

الممالک و مشيرالدوله پيرنيا که مورد  ورزيدند، و چه مستوفي فت ميبه آن مخال
اش در سرکوب  ولي ماهيت وي و اقدامات ۵۰شرکت داشت) ها بودند تاييد شوروي

توانست بر مسئولين سياست خارجي شوروي و نه  هاي انقالبي ايران نمي جنبش
  .پنهان مانده باشد  زاده سلطان

کنند که رضاخان،  اسناد وزارت خارجه دولت بريتانيا به خوبي هويدا مي      
-هاي ضد ارتجاع گيالن و ساير جنبش  سردارسپه، در سرکوب جنبش

  زاده سلطانطوري که خود   دست داشت و همان" ضدامپرياليستي ايران مستقيما
ها تامين  نگليسينويسد، مخارج اين اقدامات سرکوب را ا مي ايران معاصردر کتاب 

گزارش مستر نورمن وزير مختار بريتانيا در تهران، به لرد کرزن وزير . کردند مي
هزار تومان وام  ۵۰۰دارد که  مي ۵۱، معلوم۱۹۲۰اوت  ۲۶خارجه آن کشور در 

گي  بانک شاهنشاهي به دولت ايران براي تامين مخارج ديويزيون قزاق به سرکرده
گزارش نظامي ديگري از سفارت بريتانيا به . ن بودرضاخان عليه انقالبيون گيال
وزير جنگ «نويسد  مي ۵۲)۱۹۲۱اکتبر ۲۲به تاريخ(وزارت خارجه آن کشور 

ها ادامه  به عمليات بر ضد جنگلي" هنوز در رشت است و شخصا] رضاخان[
اين حقايق و واقعيات ديگري از نوع توقيف مطبوعات چپ در آن زمان » .دهد مي

دادند، و به همين  سياست مستعمراتي انگلستان را مورد حمله قرار ميدر تهران که 
توانست از چشم  شدند، نمي سبب، زير نظر مستقيم رضاخان وزير جنگ توقيف مي

  .پوشيده مانده باشد  زاده سلطانسياست خارجي شوروي و نيز 

                                                 
 .همان کتاب – ۵۰
۵۱ –British Foreign Office Documents: F.O.C. 4923/56/34/ 26.8.1920 
۵۲ -  F.O.E 286/34  22.10.1921  
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 ۲۰سفير بريتانيا در ايران، در ) SIR PERCY LORAINE(سر پرسي لورن       
من در ذهن سردارسپه نظر «، طي گزارشي به لرد کرزن نوشت ۱۹۲۲فوريه

درباره خطر شوروي يافتم و قادر نشدم آن را بر ) FIXED IDEA(منجمدي
 ۱۹۲۴ها دولت شوروي در اواخر فوريه  اين  ي ولي عالرغم همه» .۵۳طرف کنم

لس شوراي طي تلگرافي به مج]  زاده سلطان ايرانچند ماه قبل از انتشار کتاب [
رهبري خردمندانه سردارسپه «ملي ايران اظهار اميدواري کرد که خلق ايران تحت 

، ۱۹۲۵دسامبر  ۱۶و روزنامه ايزوستيا در شماره. ۵۴دست يابد» نوي  گي به زنده
  :Gدرباره سلسله جديد پهلوي در ايران اين گونه اظهار نظر کرد

اين ديکتاتوري طي . پديد آمدديکتاتوري بورژوازي ملي رضاخان  ۱۹۲۱در «      
هاي مرزنشين  مسائل مورد اختالف را با فئودال ۱۹۲۵تا  ۱۹۲۲هاي متعاقب از  سال

هاي گمرکي حوالي مرزهاي شوروي  ماليات. را ملغا کرد ۱۹۱۹حل کرد، معاهده 
  وجود داشت، از ميان برداشت و با ظفرمندي عليه همه ۱۹۲۰را که در سال 

به دست تجار ] ها هاي فئودال زمين[و در نتيجه ... ن مبارزه کرد هاي انگلستا درخواست
در ] راسيونل[هاي خردگرايانه  رفت هاي کشت فئودالي مضمحل شد و پيش افتاد، شيوه

هاي سلطنت نيمه فئودال قاجار، امروز سلطنت  بر ويرانه... اقتصاد روستايي پديد آمد 
سياست انگلستان خواهد ... ار است هاي نو اجتماعي، استو جديد رضاخان، با ايده

کوشيد از هر فرصتي بدين منظور استفاده کند تا سلسله جديد را به طرز فکر بريتانيا 
  ».هايي در آتيه نزديک محکوم به شکست است متقاعد کند، ولي چنين تالش

خواهيم پرداخت و نشان خواهيم داد که نه تنها " ما به اين مسئله مفصال      
حزب کمونيست ايران بود » جناح راست«دچار اين اشتباه نبود و اين   هزاد سلطان

                                                 
۵۳ - F.O.E 4712/6/34   
۵۴ - F.O.E 340/340/34   
G – ها در اسناد وزارت خارجه بريتانيا  به نقل از ترجمه انگليسيF.O.371/11481  
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که سياست  کرد، بل ياد مي» قهرمان ملي«و » سردار ملي«که از رضاخان به مثابه 
نويسد که  رضا روستا مي. کرد خارجي اتحاد شوروي همين مشي را تعقيب مي

ديروز را » وانر چپ» «است روانه«کنگره دوم حزب کمونيست ايران اين روش 
اين اظهار نظر روستا يا از روي بي اطالعي است يا بر اساس عناد؛ در . محکوم کرد

کساني که به اسناد کنگره دوم رجوع   همه. اش بخشودني نيست هر دو حالت گناه
از مبتکران نه فقط برگذاري   زاده سلطاناند که  اند به نيکي بر اين آگاه کرده

و اگر . ي اصلي تزهاي مصوبه اين کنگره بود تهيه کنندهچنين  کنگره دوم، که هم
در کنگره دوم دفاع از رضاشاه را محکوم کرد، در واقع اين کار تحت تاثير 

نسبت به کمينترن و سياست خارجي شوروي و   زاده سلطاننظرهاي انتقادي 
  .انجام داد) روتشتاين(» ميرزا«کساني چون 

حزب توده بدين امر » مورخ«، کامبخش »چپ روي«و اما باز هم در مورد اين       
که  داند و از اشاره به اين آن زمان مي» گير اشتباه همه«کند و آن را  اشاره مي
  .۵۵ورزد دچار بود دريغ نمي» بيماري«نيز به اين   زاده سلطان

از مورخان شوروي، چون  حال به بينيم آيا اين اتهام که باز به رونويسي      
درست است يا نه؟ براي دانستن اين   زاده سلطانآيد، در مورد  ايوانووآ، وارد مي

امر بهتر است به صورت جلسات کنگره نخست حزب کمونيست ايران و عين 
  .رجوع کنيم  زاده سلطانسخنان 

  :از جمله در اين کنگره اظهار داشت  زاده سلطان      
ها به طور کلي  انقالبي وجود ندارد، زيرا توده] حالت[ر در ايراندر حال حاض«      

شعارهايي که اکنون بايد به سود انقالب . جويند انقالبي شرکت نمي  در جنبش
اند از مبارزه بر ضد انگلستان، مبارزه بر ضد دولت شاه و مبارزه  عنوان کرد عبارت

                                                 
 ۳۸-۴۵کامبخش، همان کتاب، صص – ۵۵
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ين شعارها کنار گذاشته شود، حتا اگر يکي از ا. داران بزرگ ها و زمين بر ضد خان
  )۵۹-۶۰،صص۴جلد(» .زي نخواهد رسيد.انقالب در ايران به پيرو

حتا در شرايطي که در   زاده سلطانآشکار است که " از نقل قول باال کامال      
شمال ايران جمهوري سوويتي ايران مستقر بود، بر اين نظر نبود که اوضاع انقالبي 

وي نه سخني از انقالب سوسياليستي . ش شرکت نداشتندها در جنب است، زيرا توده
که برنامه مصوب کنگره  توضيح اين. (روانه به ميان آورد و نه برنامه چپ

يي بود که در صورت کشيده شدن  برنامه) ۹۴-۱۰۵،صصاسنادجلدششم (انزلي
ايران به مدار انقالب جهاني با گسترش آن انقالب به کل شرق معني داشت و با 

  .)يد نيز تنظيم شده بودهمين د
تنها موضع وي که از جانب مخالفان وقت و کنوني او عنوان شده است اين       

با " ما قبال. هاي دهقاني بود است که وي هوادار انقالب ارضي و جلب حمايت توده
يي از  وي بدين مطلب اشاره برديم و ديديم که نه تنها عده ايراننقل قول از کتاب 
که حتا در اتحاد شوروي نيز رهبران برجسته چون  نيست ايران بلسران حزب کمو

در اين مورد خواننده . ورزيدند ارژونيکدزه با طرح شعار انقالب ارضي مخالفت مي
چنين به خالصه صورت جلسات کنگره نخست حزب کمونيست ايران رجوع  را هم
ار داشت که اظه) اف عوض(رانان به نام ابوچف  دهيم که در آن يکي از سخن مي

امري که درست (است   بورژوازي ايران چه در شمال و چه جنوب ضد انگليسي
چنين  داران شمال و هم توان زمين از طريق تبليغات فعال مي«و اضافه کرد که ) نبود

و بدين » .بورژوازي و دهقانان را نيز به مبارزه بر ضد امپرياليسم انگلستان کشاند
اف و  اگر اين عوض» .ضي و بورژوازي اقدام کردنبايد عليه مالکان ار«سبب 

دهيم چنين باشد و اين تفاوت در نام  که ما احتمال مي(ابوچف يک نفر باشند 
گاه روشن  آن.) حاصل دگرنگاري از فارسي به روسي و سپس به آلماني باشد

در حزب کمونيست ايران که سيروس   زاده سلطانشود که جناح مخالف  مي
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يان آنان بود، به خاطر همکاري با ميرزا کوچک جنگلي حتا حاضر آخوندزاده در م
اين امر را هم چنين . ترين شعار انقالب دموکراتيک در بگذرد شده بود که از اصلي

نويسد که برخي از  وي مي. شود اش متذکر مي ميکائيل پاولويچ در کتاب پيش گفته
خواستند انقالب تنها به  هاي ايراني با انقالب ارضي مخالف بودند و مي کمونيست

خود پاولويچ اين نظر را رد کرده، . ها و احمد شاه محدود کنند مبارزه عليه انگليسي
  .۵۶کند را تاييد مي  زاده سلطاننظر 
» چپ رو«را به خاطر طرح درست شعار ارضي   زاده سلطانتوان  لذا نمي      

مقابله با مالکان ارضي، به که بايد مخالفان وي را در مسئله ارضي و  دانست بل
تر از آن است که توضيح  به نظر ما مطلب روشن. به حساب آورد» راست«راستي 

  .تري به طلبد بيش
شود؟ و نيز  نسبت داده مي  زاده سلطانبه » چپ روي«حال بايد ديد چرا اين       

  اختراع شد؟  گونه چرا و چه
ب کمونيست ايران در زمينه جناح که براي حز» نگاري تاريخ«به نظر ما آن       
ها  کوشد سياست حمايت از رضاخان را بدان تراشد و مي مي» چپ«و » راست«

نسبت دهد، تالش در اين است که سياست معيني را که از روي اشتباه، و چه بسا به 
، از رضاخان و )در يک کشور» سوسياليسم«حفظ " مثال(خاطر حفظ منافع معيني 

کرد، در زير پرده استتار به پوشاند؛ ولي خوشبختانه حقايق  يرضاشاه پشتيباني م
هاي  پرده  ي گي لوث ناپذيري دارند که سرانجام از همه تاريخي آن چنان درخشنده

  .کنند هاي حقيقت نابين را نيز خيره مي استتار گذشته چشم
» مورخان«ما در سطور بعد خواهيم کوشيد نشان دهيم که بر خالف ادعاي       

سمي سياست حمايت از رضاخان سردارسپه و رضاشاه ناشي از ارزيابي نادرست ر
                                                 

) روسي۲۹-۳۱آلماني و ۵۹-۶۱صص(قتصادي و مسئله ارضي در ايرانميخائيل پاولويچ، انکشاف ا– ۵۶
Pawlowitch, M.Die Oekonomische Entwicklung und Die Agrafrage in Persien, 

Leipzig, 1921, Ekonomiceskoje Razvitije I Agrarnije Voprps v persii, Moskva, 1921. 



۴۵ 

توان به حساب  کمينترن و حزب کمونيست اتحاد شوروي بود و گناه آن را نمي
هايي که از چنين  حزب کمونيست ايران نوشت، اگر چه بايد به آن کمونيست

  .رحمانه انتقاد کرد سياست نادرستي پيروي کردند بي
خست بايد يادآور شد که در مورد ماهيت کودتاي سوم اسفند مسئوالن ن      

دانستند که اين توطئه به  ترين ابهامي نبودند و مي سياست خارجي دچار کوچک
نشريه  سوويت راشياهفته نامه . گرفت دست و به سود امپرياليسم بريتانيا صورت مي

يعني در حدود دو هفته مارس  ۵، در شماره  رسمي دولت شوروي به زبان انگليسي
، پس از اشاره به مندرجات مطبوعات ۵۷رضاخان-پس از انجام کودتاي سيدضيا

در ايران » خطر بلشويسم«برده به منظور مقابله با  که کودتاي نام لندن، داير بر اين
ايران است دولت » يک امر داخلي«جا که اين کودتا  ترتيب داده شده بود، و از آن

" امر صرفا«دخالتي نخواهد کرد، به صراحت نوشت هدف از اين انگلستان در آن 
در جرگه ) مانند مردم مصر و هند و ايرلند(اين است که مردم ايران را نيز » داخلي
که  تر اين مورد نظر وينستون چرچيل در آورد، و به عبارت ساده» آزادمردان«همان 

و اسارت مردم ايران ترتيب ها به منظور تامين سيادت خويش  اين کودتا را انگليسي
پس معلوم نيست چرا اگر کودتاي سوم اسفند به دست مامورين بريتانيا، . داده بودند

و براي دفاع از منافع آنان بر ضد توسعه بلشويسم صورت گرفته بود، مصنفان و 
مجريان سياست خارجي شوروي در جهت تقويت حکومتي در ايران قدم بر 

چنان از طريق رضاخان و سپس  وج سيدضياالدين، همداشتند که، عالرغم خر مي
" گذاشت؟ ما قبال گام مي  هاي انگليسي رضاشاه در جهت تامين منافع امپرياليست
هاي مردمي در ايران به دست سرلشگر  اشاره کرديم که بودجه مالي سرکوب قيام

شتاين سفير تواند به نامه روت خواننده هم چنين مي. کرد قزاق را، بريتانيا تامين مي
به ميرزا کوچک جنگلي رجوع ] ۸۳-۹اسناد،جلديکم،صص[شوروي در تهران 

                                                 
  Soviet Russia, March 5,1921,p.235) دولت شوروي  نشريه انگليسي(سوويت راشيا   – ۵۷
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خواهد به نبرد عليه دولت مرکزي خاتمه  کند که طي آن سفير شوروي از ميرزا مي
اسناد . دانست دهد زيرا دولت متبوع وي انقالب را در آن دوران درست نمي

  .افکند در ايران پرتو مي» تعطيل انقالب«ديگري بر خط 
اکتبر  ۱۵بنا بر گزارش سفارت بريتانيا در ايران به وزارت خارجه آن کشور در       

چک جنگلي در کما ، کنسول روسيه شوروي در رشت به مالقات ميرزا کو۱۹۲۱
هاي وي قرين  ولي کوشش. سيني براي تامين صلح بکندرفت تا کوشش واپ

  .۵۸نبود موفقيت نبود؛ ميرزا حاضر به صلح با دولت مرکزي
  

  
به ) ۱۹۲۳ژوئن(۱۳۰۲که از تيرماه  ياتسکيس شومي؛ بورير اتحاد شورويرضاشاه در کنار سف[

که  ارزيابي کرد، که نظر خودش نبود بل» مترقي«ايران وارد شده بود، و رضاخان را شخصي 
  ]بازنويس.ي سياست خارجي شوروي در ايران بود بازگوکننده

  
خالو قربان و » آرام کردن«ها براي  که همين کوششدهد  سند ديگري نشان مي      

. گرفت و با موفقيت روبرو شد صورت مي) جنگل» چپ«جناح (خان  اهللا احسان
                                                 

۵۸ – F.O.E 285/285/34  
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کند که در حالي که ميرزا هنوز در جنگل  گزارش سفير بريتانيا از تهران روشن مي
ي داد، در اثر وساطت کنسول شورو به مقاومت عليه لشگر قزاق رضاخان ادامه مي

به انزلي باز گشته ] رضاخان[اهللا خان پس از آشتي با وزير جنگ  احسان«در رشت 
گونه شرکتي در  است و اکنون چون فرد مستقلي در شهر اقامت دارد، و هيچ

ي روسيه که در  کنسول روسيه در رشت به هر تبعه] و[هاي سياسي ندارد  فعاليت
که خود را به  آنخان بوده است، يا هنوز هست، به شرط  خدمت کوچک

کنسول . گري روسيه در رشت معرفي کند، عفو اعطا خواهد کرد کنسول
آذربايجان شوروي در رشت نيز اعالميه مشابهي در مورد اتباع خود صادر کرده 

  ».۵۹است
افزايد که افراد خالو قربان که از  سند ديگري به تاريخ اول نوامبر همان سال مي      

ميرزا جدا شده، به دشمن پيوسته بودند، به درون لشکر قزاق جذب شدند و خالو 
  ».۶۰مفتخر شد«قربان نيز به درجه سرهنگي 

اکنون سان روشن است که مجريان سياست خارجي شوروي به داليلي که  بدين      
که کوشيدند  مورد بحث ما نيست نه تنها از حمايت انقالب گيالن سر باز زدند بل

گان آن را با لشکر قزاق رضاخان، ايجادکننده آرامش و سکوت  سرکرده
  .دهند» آشتي«گورستاني ايران 

دارند که دولت شوروي به مناسبت اهميتي که براي  اسناد ديگري روشن مي      
ي معروف با انگليس قائل بود به اين توافق ضمني با بريتانيا رسيد عقد قرارداد تجار

. و حمايت از نيروهاي انقالبي در شرق دست بکشد  که حتا از تبليغات ضد انگليسي
اين شرط دولت انگلستان براي عقد قرارداد تجاري در آن زمان به طور وسيعي در 

يي از جمله اظهار  حبهشوروي طي مصا  مطبوعات منتشر شد، و کراسين نماينده

                                                 
۵۹ - F.O.E 445/286/34; 5.11.1921 
۶۰ - F.O.E 293/285/34 
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ما حاضريم اين شرط را تنها بر اساس رعايت متقابل آن، و آن هم پس از «داشت 
مسائل پيچيده سياسي مربوط را   آن که کميسيون ذيصالحيتي تمام شرايط و همه

در مورد جنگل نگاه کنيد به بحث مفصل ما در کتاب (» .۶۱تعريف کرد، به پذيريم
 C.Chaqueri L’Union Sovietique et Les Tentativesالذکر  سابق

de Soviet en Iran, Antidote)  
يي از رهبران شوروي، و به ويژه تروتسکي،  نشان خواهيم داد که عده" ما بعدا      

المصالحه عقد قرارداد تجاري و  هوادار اين نظر بودند که انقالب در شرق وجه
ن نظر کافي است به سند ديگري استناد براي تاييد اي. تفاهم با انگلستان قرار گيرد

، ۱۹۲۳اوت ۱۷به تاريخ (کنيم اين امر از يکي از اسناد سري وزارت خارجه بريتانيا 
در گزارشي که يکي از جاسوسان آن دولت از صورت جلسات ) ۱۲۱۹شماره

خالصه اين گزارش به شرح زير . گرفته بود، نيز هويدا است» به عاريت«کمينترن 
  :است
يک بولتن سري بخش خاورميانه کميسارياي امور خارجي شوروي در ژوئيه «      

ژوئيه  ۱۶الملل کمونيست، در نشست  دارد که بخش خاورميانه بين اشعار مي ۱۹۲۳
ي اجرايي کمينترن نيز رسيد،  همان سال خود تصميم زير را که به تصديق کميته

ناشي از فعاليت عمال  با توجه به وضع در حال تغيير ايران، که«. اعالم داشت
کوشد ايران را به زير نفوذ خود در آورد، بخش  انگلستان است، انگليس که مي

را تخطي از ] تبليغات ضد شوروي[خاور زمين فعاليت انگلستان در اين مورد 
که بر  ژوئن داده بود، داير بر اين ۱۳داند که آن دولت طي يادداشت  يي مي وعده

با توجه به اين امر بخش خاور زمين از . گاند دست نزندضد روسيه شوروي به پروپا
خواهد به کار خود در آسيا و به ويژه در ايران از  الملل کمونيست اجازه مي بين

همين جاسوس انگليس که اصل سند را به » .ها ادامه دهد براي مقابله با کار انگليسي

                                                 
۶۱ - Soviet Russia, Feb.  12,1921,pp.164-165  سوويت راشيا.  
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ايران اجازه داده افزايد که به حزب کمونيست  عاريت گرفته بود، در گزارش مي
النهرين و  شود که با تمام قوا به تحريم محصوالت انگلستان در ايران، بين مي

انجام   زاده سلطانکه کار زار تحريم تحت نظارت  و اين. عربستان کمک برساند
شود که بين شوروي و بريتانيا، همان طور که  از اين سند آشکار مي. خواهد گرفت

ها بر ضد شوروي به  آيد، توافق شد که اگر انگليسي از اظهارات کراسين بر مي
بدين کار اقدام نخواهد کرد؛ ) و متاسفانه کمينترن نيز(تبليغ نه پردازند، شوروي 

و آن هم به طوري که معلوم (تنها پس از عهد شکني انگليس است که کمينترن 
 مسئوليت آن را  زاده سلطان آوتيساش که  است زير فشار بخش خاورميانه

تصميم به ادامه مبارزه بر ضد امپرياليسم بريتانيا در ايران و ساير نقاط ) داشت
  .۶۲گيرد اش مي همسايه

در حزب از رضاخان » راستي«شود که جناح  بر اين نهج، بدون ترديد واضح مي      
لذا ادعاي . کرد، بل که سياست عمومي کمينترن و شوروي اشتباه بود حمايت نمي

با تزهاي ويژه خود به » راست«که جناح  ، داير بر اين زب تودهکامبخش، مورخ ح
که اين مورخ حتا منابع نقل  ، به ويژه اين۶۳رسد درست به نظر مي«آمد ] دوم[کنگره 

                                                 
» ناسيوناليست«در مورد سياست دولت شوروي در انصراف انقالبيون ايران از ادامه انقالب و تقويت حکومت  – ۶۲

 ,Fischer, L. Soviets in World Affairs, Vol. I, Londonنگاه کنيد به کتاب لويي فيشر 

1932,pp.288-91, 428-432, 470.  چنين ديگر کتاب وي  و همMen and politics, N.Y., 1941, 

pp.136-137. شود که لويي فيشر از همکاران نزديک چچرين و کاراخان  توجه خواننده به اين نکته جلب مي
گويد مطالب آن را براساس اطالعاتي  مسئولين وزارت خارجه شوروي بود، و چنان که در مقدمه کتاب نخست مي

چنين اين که کتاب قبل از انتشار به نظر  هم. الذکر در اختيار وي گذاشته بودند تنظيم شده بود که مسئوالن فوق
مطالب وي در مورد ايران بر اساس اطالعاتي تنظيم شده بود که روتشتاين در اختيار وي . کاراخان رسيده بود

روساي «نويسد روتشتاين رضاخان سردارسپه را تشويق کرد به گيالن لشکر کشي کند و  همين فيشر مي. گذاشته بود
گرفت،  کمک مي] دولت سوويت گرجستان[خان را، که از گرجستان  ه شخصي به نام کوچکو به ويژ» قبايل

  .سرکوب کند
اين بدون ترديد همان . ها بدون ارائه مدرک است اين نقل قول  ي همه. ۳۸کامبخش، همان کتاب، ص – ۶۳
نويسنده کتاب،  تاريخ نگاري است که احسان طبري در سر سخن کتاب کامبخش به» ترين علمي«، »ترين جدي«
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سياست «افزايد که  جا مي وي در همين. کند هاي خود را در اين مورد ذکر نمي قول
  ».ملي شناختن رضاخان در حزب ريشه عميق دوانده بود

زاده را رهبران جناح  زاده، و سرتيپ اردشير آوانسيان به نوبه خود باقرزاده، جليل      
  .۶۴کند رضاخان معرفي مي» حامي«و » راست«

برده از اعضاي کميته مرکزي  جا که ما اطالع داريم هيچ يک از افراد نام تا آن      
سابقه حزب بود، در مشهدي کاويان که از اعضاي با . حزب کمونيست ايران نبودند

دهد و  اظهارات آوانسيان را مورد ترديد قرار مي دنياهاي بعدي مجله  يکي از شماره
با رضاخان به » مغازله«که رهبري حزب کمونيست ايران در زمان  نويسد اين مي

کند  چنين تاييد مي زاده بوده است نادرست است؛ وي هم عهده افرادي چون سرتيپ
عاميون منسوب - خود را به تشکيالت اجتماعيونشخص «زاده  که سرتيپ

زاده در حزب کمونيست ايران فعاليت درخشاني انجام نداده  سرتيپ. دانست مي
چنان بدون ذکر ماخذ  هم(کند  کامبخش در مورد جناح راست تصريح مي» .۶۵است

برخي از رهبران حزب کمونيست ايران قادر به تحليل ديالکتيکي از «که ) و مدرک
ت آن زمان نبودند، مرزهايي را که پروسه روي کار آمدن رضاشاه را طي تحوال

به موقع متوجه تغييرات ماهوي حکومت رضاشاه نشدند، لذا با ديدند،  کرد نمي مي

                                                                                                                 
» خدمت«در مورد . ۹۰همان کتاب ص... دهد  نسبت مي  حزب توده» مورخ انقالبي، پر وسواس و با وجدان«يعني 

ي يکي از رهبران  آقاي کامبخش به نهضت چپ ايران نگاه کنيد به مقدمه جلد پانزدهم اسناد تاريخي، و نيز نامه
اين نامه در . کامبخش» خدمات«سرايي طبري پيرامون  به کميته مرکزي آن حزب بر ضد مديحه  حزب توده

 .جلدهاي آتي اسناد به چاپ خواهد رسيد
 .۱۳۹-۴۵، و نيز جلد يکم اسناد، صص۱، شماره۳دنيا، سال  – ۶۴
باب  در مورد دقت و سنديت اين خاطرات کافي است من. ۱۴۶، و نيز جلد نخست اسناد، ص۴، شماره۳دنيا،سال – ۶۵

، سه نفر از ۱۹۳۰در سال «: نويسد مي) ۱دنيا،سال سوم،شماره(  ها نيم که آوانسيان در يکي از آنمثال خاطر نشان ک
ولي واقعيت اين » شرکت داشتند،] پروفينترن[هاي کارگري  کارگران، حجازي، شرقي و شعبان در کنگره اتحاديه

: وي نگاه کنيد به اين سند کمينترن در مورد خبر قتل. در زندان رضاشاه به قتل رسيد ۱۹۲۸است که حجازي در سال 
Inprekorr, No. 117, 16. 10.1928.  ۲۲، ص۲، شماره۱۱دنيا، سال. (کارگر نبود" شرقي هم اصوال(  
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کامبخش در همين مقاله » .برخورد دگماتيک خود دچار اشتباهات بزرگ شدند
چه مراحلي عبور کرده  که رضاشاه از بدو ورود به صحنه سياست از اين«افزايد  مي

ديدند، رضاخان و رضاشاه  دادند، فرق اين مراحل را نمي است را تشخيص نمي
  )ش.جا از خ تاکيد همه(».۶۶سان بود شان يک براي
سال پس از اين  ۵۰چون کامبخش » مورخي«خواننده توجه دارد که حتا       

با رضاخان اواخر همين  ۱۹۲۰هاي  حوادث بر اين نظر است که رضاخان اوايل سال
آيا اين سخن را نبايد بدان تفسير کرد که رضاخان در آغاز . ها متفاوت بود سال

و گر نه بايد پذيرفت که . شد عامل انگليس نبود، ولي رضاشاه به عامل آنان بدل
روشن است که رضاشاه با رضاخان . سان بود رضاخان از آغاز تا آخر يک ماهيت
   .هاي ماهوي و اساسي نبودند تفاوتها  هايي داشت، ولي اين تفاوت

، بر ۱۹۲۴-۲۵در تمام آثار خود پس از سال   زاده سلطانو (واقعيت اين است       
. که رضاخان از همان روز نخست کودتا عامل بريتانيا بود.) ورزد روي آن تاييد مي

ها استناد جستيم، اين نکته را  اسناد وزارت خارجه انگلستان که ما پيش از اين بدان
» راست«کند اين است که نه جناح  کاري که کامبخش مي. کند به روشني اثبات مي

اش، حتا  لطنتکه سياست حمايت شوروي از رضاخان را که در تمام دوران س بل
  زاده سلطانو با مخالفت شديد . (ادامه يافت ۱۳۱۰پس از تصويب قانون سياه 

  .توجيه کند.) روبرو شد
جا که  در مورد جناح راست يا چپ در حزب اين را بايد گفت که تا آن      

شايد . دهد در مورد رضاخان جناح بندي دقيقي وجود نداشت تحقيقات ما اجاز مي
دنبال اسناد ديگري گشت که به هر حال در اصل مطلب يعني ارزيابي  هنوز بايد به

در ايران و ساير » بورژوازي ملي«نادرست کمينترن از رضاخان و مسئله همکاري با 

                                                 
ها  هايي داشت، ولي اين ، طبيعي است که رضاخان با رضاشاه تفاوت۳۹-۴۰کامبخش، همان کتاب، صص – ۶۶

 . اش باز شده بود تر، و دست اش مستحکم و وضع ريزتر گرتر، نيرنگ رضاشاه حيله. ماهوي نبودند
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) چانکايچک چين، کمال آتاتورک ترکيه رضاخان ايران و غيره(کشورهاي خاور 
آن   بوده باشد، نماينده به هر تقدير، حتا اگر جناح راستي هم. تغييري نخواهد داد

که همان سيروس آخوندزاده و  تازد، نبود، بل که آقاي روستا به او مي  زاده سلطان
ديگراني هستند که پس از نشست باکو در کميته مرکزي حزب کمونيست ايران، به 
زور حزب کمونيست آذربايجان و با حمايت ارژونيکدزه و استالين اکثريت را به 

و رفقايش را از حزب کمونيست ايران اخراج   زاده سلطانتا دست آوردند، و ح
  .کردند

کند  تصريح مي ۶۷نگاشت دنيايي که در مورد نيک بين در مجله  نادري در مقاله      
جا پيش رفته بود که قرار بود  که مغازله حزب کمونيست ايران با رضاخان تا آن

افزايد  وي مي. حزب با رضاخان مالقات کند  به عنوان نماينده ۶۸سيروس آخوندزاده
. اين مالقات به سبب يورش رضاشاه به حزب کمونيست ايران صورت نپذيرفت

وي در . دهد منشاء اين سياست چه بود؟ اردشير آوانسيان به اين پرسش ما پاسخ مي
شد که در  نگاشت متذکر» کوتو«در مورد دانشگاه  دنيايي که در مجله  مقاله

هاي ايران و سفير وقت شوروي در تهران،  مالقاتي که بين برخي کمونيست
به ايران وارد شده بود، دست داد، ) ۱۹۲۳ژوئن(۱۳۰۲شومياتسکي، که از تيرماه 

مسلم است که اين نظر . ارزيابي کرد» مترقي«سفير شوروي رضاخان را شخصي 
به نظر . ۶۹روي در ايران بودي سياست خارجي شو شخص سفير نبود و بازگوکننده

» بورژوازي ملي«ما اشتباه اساسي را شوروي همان زماني مرتکب شد که حمايت از 

                                                 
 ۵۳، ص۳، شماره۱۱دنيا، سال -نادري  – ۶۷
جا جالب است توجه خواننده را به اين ادعاي رضا روستا جلب کنيم که آخوندزاده و امثالهم را که قرار  در اين – ۶۸

، ۳دنيا، سال. نامد مي» راست رو«ش را و رفقاي  زاده داند و سلطان مي» جناح مترقي«بود به رضاشاه مالقات کنند 
 .۷۰، ص۴شماره
، در مورد نظرات موافق شومياتسکي در باره رضاخان نگاه کنيد به مقاله او  که به امضاي ۴، شماره۹دنيا، سال – ۶۹
 .ذکر خواهد شد ۸۰الملل کمونيست چاپ شده بود که عنوان آن در يادداشت شماره  در مجله بين» چرووني«
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يي ناسيوناليست ممکن است بر اين نظر باشند که  عده. و نه انقالبي را برگزيد
» نظرانه ملي به دنبال منافع تنگ«که  يا اين» شوروي به انقالب ايران خيانت کرد«

اين نظر اگر به آنتي کمونيسم آلوده نباشد و يا رونويسي سرسري از . خود رفت
گرايانه  راست» ملي«نظرانه  مورخان امپرياليستي نباشد، دست کم ناشي از تفکر تنگ

چون مسئله انقالب  ها وظيفه دارند بر مسئله انقالب در ايران هم مارکسيست. است
الب جهاني بنگرند و معيار آنان در ديگر کشورهاي آسيايي، به مثابه جزيي از انق

تواند اين باشد که آيا اين يا آن استراتژي در جهت توسعه انقالب جهاني و  تنها مي
تضعيف امپرياليسم هست يا نه؟ هر معيار ديگري غير تاريخي و ضد مارکسيستي 

در اين کشورها و مصالحه » بورژوازي«به نظر ما اتخاذ سياست همکاري با . است
واقعيت نيز . بريتانيا به اميد انقالب در غرب، تصميمي نادرست بودموقتي با 

انقالب در چين، ويتنام، کوبا، و (بعدها عدم صحت اين استراتژي را نشان داد 
افزون بر اين، در مورد ايران حتا در انتخاب ). غيره، و شکست انقالب در غرب

چار اشتباه بزرگي اين بورژوازي کمينترن و حزب کمونيست شوروي د» نماينده«
بر عکس . ايران نبود» بورژوازي ملي«اين   نماينده" شدند و رضاخان مسلما

کش ايران و  گان راستين منافع ملي مردم زحمت ها بعد نماينده هنگامي که سال
قشرهاي مياني غير وابسته به اقتصاد امپرياليستي، يعني دکتر مصدق، در راس 

شوروي و عمال سياست خارجي آن، حزب  جنبش ضد امپرياليستي قرار گرفت،
يي  اين برهه. توده، هر چه که در توان داشتند براي خردکردن او به کار گرفتند

» ملي«بود از اعمال نه يک سياست سوسياليستي جهاني، بل، کاربست سياسي 
ها بيش از انقالب جهاني را رها کرده،  تنگ نظرانه حکومت شوروي که سال

  .خواست خود مي» ملي«مت توسعه نفوذ چيز را در خد  همه
  .افکنيم نگاهي به اسناد بي      
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، در مورد حکومت ۱۹۲۱چچرين وزير خارجه اتحاد شوروي در نوامبر       
  :که از شر بدنامي سيدضياالدين رها شده بود چنين اظهار کرد ۷۰رضاخان

] حکومت[ختيار رفيق روتشتاين به عنوان سفير تام اال] ۱۹۲۱[ژانويه ۲۲در «      
کاراخان معاون چچرين کابينه جديد انگلوفيل را . شوراها در ايران منصوب شد

فرا خواهد خواند ... آگاه کرد که آذربايجان سرخ زماني نيروهاي خود را از گيالن 
کابينه انگلوفيل افتتاح مجلس . نيز از ايران بيرون کشيده شوند  که نيروهاي انگليسي

دولت . را واژگون کرد] دولت[فوريه رضاخان آن  ۲۱در . خترا به تعويق اندا
جديد سيدضياالدين قرارداد ايران و انگليس را ملغا کرد و برنامه وسيعي را از براي 

يي به امضا رساند که از  در همان روز روسيه سرخ معاهده. اصالحات طرح کرد
ن کابينه سيدضياالدين به لک... ي تزاري در ايران مبرا بود آثار سياست ستمگرانه  همه

از . اين اقدامات هنوز انگلوفيل مانده بود، ديري نپاييد  اين علت که، عالرغم همه
سپتامبر  ۱۸اند، در  آن زمان تا کنون مشاوران نظامي انگلستان از کار برکنار شده

که ) آر-بي-اس(داران جنوب  تفنگ. مشاور مالي بريتانيا ايران را ترک گفت
اکتبر جبهه گيالن منحل  ۳۰در . بودند نيز مرخص شدند  نگليسيافسران آن ا

  ».۷۱شد) ليکيده(
قادر به «دهد که اين حزب کمونيست ايران نبود که  اين نقل قول نشان مي      

که مسئوالن سياست خارجي  نبود، بل» تحليل ديالکتيکي از تحوالت آن زمان

                                                 
ممکن است بر ما ايراد بگيرند که پس از طرد سيدضيا، حکومت رضاخان نبود و کساني چون قوام،  برخي – ۷۰

ولي چنين  نظري ساده لوحانه است، زيرا واقعيات تاريخي . الممالک و مشيرالدوله نخست وزير ايران بودند مستوفي
سياست اصلي . پيرنيا نبودند و نه حتا قوامي اوضاع سياسي ايران در آن زمان مستوفي و  کننده دهد که تعيين نشان مي

در اين مورد . بردند با کارگزاران بريتانيا از طريق رضاخان پيش مي» صلح و آرامش«يي اختناق و تامين  گسترش پله
 .الشعراي بهار تاريخ احزاب سياسي رجوع کرد کافي است به کتاب ملک

 ;Une Annee Diplomatie Sovietiste en Orientيک سال ديپلماسي شوروي در خاور زمين  – ۷۱

Inprecorr, Ed.F., No, 17,23.11.1921, p.103.  و نيزThe Revolutionary Movement in 
Iran, Ibid, pp.1064-67. 
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شوروي نتوانستند ارزيابي درستي از اوضاع و احوال ايران و تغييرات آن، و 
رضاخان و اقدامات وي، کسب کنند و به موقع سياست انگلستان را داير بر 

مداران سنتي هوادار خويش از صحنه سياسي ايران و جانشيني  برکناري سياست
نها کسي که تا حدي در واقع ت. (يي نو چون رضاخان را به درستي دريابند مهره

به عنوان تاکتيک جديد دريافت، » انقالب«تغيير جهت سياست بريتانيا را به سوي 
  .)بود  زاده سلطانهمان 

  .کند سند ديگري اين نظر را تاييد مي      
حکومت شوروي «يي به استالين نوشت که  طي نامه ۱۹۲۱نوامبر  ۱۹چچرين در       
بخش ملي در خاور  هاي رهايي ايت سياسي از جنبشبايستي تنها خود را به حم نمي

هاي ملي جوان را کمک کند  آور است که حکومت الزامکه  زمين محدود کند، بل
چچرين ) ش.تاکيد از خ(» .تا اقتصاد خود را انکشاف بخشند و کادر تربيت کنند

يران ضمن اشاره به نتايج مثبت اين خط مشي در مناسبات با افغانستان، مغولستان و ا
به ) اش بودند کاره  که در آن زمان قوام نخست وزيراش و رضاخان سردارسپه همه(

بايستي در مورد ترکيه نيز به مورد اجرا  همان سياست را مي«استالين نوشت که 
چنين اظهار نظر ) نوامبر ۲۰مورخ (ي خود به استالين  لنين نيز در نامه» .گذاشتند مي

براي من ارسال خواهيد " اسخ خود به چچرين را لطفارفيق استالين رونوشت پ«کرد، 
در اين مورد ما به نامه روتشتاين » .۷۲است] چچرين[داشت؟ به نظر من حق با وي 

يي به چچرين وزير خارجه  لنين در نامه. ايم خان نيز اشاره کرده به ميرزا کوچک
روسيه  ، يعني دفتر قفقاز حزب کمونيست»باکو«شوروي از شکايت روتشتاين از 

استالين و (رساند که اين دفتر و جناح قفقاز  راند و اين مي شوروي سخن مي
به هر حال، لنين خود در . با سياست روتشتاين در ايران توافق نداشتند) ارژونيکدزه

                                                 
آن چه در . ۳۷۶-۷۲۳صص)فرانسه(۱۹۷۰، چاپ مسکو،۴۵نامه لنين به استالين در مورد ايران، کليات لنين، جلد  – ۷۲

 .گان کليات لنين است کننده وضيحات تنظيمگيومه آمده است ت
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به روتشتاين نوشت، در مورد سياست وي در  ۱۹۲۱اوت  ۱۳يي که به تاريخ  نامه
  :ايران چنين اظهار نظر کرد

من هنوز . موافق باشم" کنم که با سياست محتاطانه شما در ايران کامال فکر مي«      
رسد که داليل  ام، ولي به نظرم مي را نشنيده] دفتر باکو" ظاهرا[» طرف ديگر«سخن 

يي در مورد ايران بنويسيد تا  توانيد رساله آيا شما مي. اساسي شما غيرقابل رد باشند
انگيز ولي کم شناخته شده بياموزيم؟  ي چنين هيجاندرباره موضوع  ما بتوانيم همه

  »۷۳. ...کار ما در خاور تعيين شود) اوريانتاسيون(بسيار مهم است که جهت 
، در ۱۹۲۷باز هم سند ديگري؛ چچرين در پاسخ يک مولف غربي به سال       
و اين ديگر (ي برخورد حکومت شوروي با رضاشاه نظر زير را ابراز داشت  باره
هاي هم نظر او در مورد رضاشاه  و ديگر کمونيست  زاده سلطانني است که زما

رضاشاه در گذشته اقدامات نيکي در سازمان «. موضع قاطع اختيار کرده بودند
و مبارزه عليه . دادن ارتش ايران که به کار سرکوب جنبش انقالبي گرفته شد

ومت مدرن را با تمام ي يک حک سان شالوده بقاياي فئوداليسم انجام داد و بدين
تا اين حد وي، . مضامين آن در جهت انکشاف سياسي و اقتصادي ايران ريخت

اش نسبت به، به اصطالح بلشويسم، از حمايت اتحاد  عالرغم بدبيني علني
روشن نيست که وي " اکنون کامال. جماهير شوروي سوسياليستي برخوردار بود

اما . هويداست" بريتانيا کامال گرايش وي به سوي. در آينده چه خواهد کرد
در هر اقدامي . داري ايران ناشي باشد از مقتضيات مالي خزانه" شايد اين امر تماما

که در جهت تحکيم استقالل ايران باشد، وي بدون ترديد از حمايت و دوستي 

                                                 
و نامه دوم به روتشتاين به  ۱۹۷۰، کليات، فرانسه،۴۵، جلد۲۵۳ژوئيه، ص۱۶نامه نخست، نامه لنين به چچرين،  – ۷۳

، در مورد توضيحات و دخالت دفتر باکو نگاه کنيد به ۱۹۷۰، کليات، چاپ فرانسه، ۴۵، جلد۲۳۹اوت، ص۱۳تاريخ 
 .۲۳۶، شماره۶۸۵، ص۴۵همان جلد
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در مورد سياست چچرين در خاور زمين بد نيست » ۷۴.بود ما برخوردار خواهد
  هاي رمزي همين کميسر خارجي شوروي به کرامين، نماينده افخواننده به تلگر

تجاري شوروي در لندن، که براي عقد قرارداد تجاري انگليس و شوروي در 
خواننده در . مذاکره با لويد جورج، نخست وزير وقت بريتانيا، بود، رجوع کنند

» ک کشورسوسياليسم در ي«انقالب در شرق قرباني   گونه جا خواهد ديد که چه آن
  .Hشد

در (بي فايده نخواهد بود يادآور شويم که کنگره دوم حزب کمونيست ايران         
، به اين نظر درست رسيد که رضاشاه ۱۹۲۷در ارزيابي خود در همان سال ) اروميه

هاي ظاهري وي با اتحاد  از همان آغاز، عامل امپرياليسم انگلستان بود و نزديکي
 ۱۹۱۹از ارتش و ماليه ايران و الغاي قرارداد   انگليسيشوروي و اخراج مشاوران 

. ۷۵خواه در ايران نبود جز مانور براي فريب نيروهاي ترقي  توسط سيدضياالدين همه
در اين سند . رساند اين مطلب را به خوبي مي ۷۶يک سند وزارت خارجه انگلستان

دهد  شور گزارش ميمستر نورمان سفير وقت بريتانيا در ايران به وزير خارجه آن ک
                                                 

۷۴ – V.Sheean, The New Persia, N.Y., 1927, P.210.  
H –  نگاه کنيد بهUllmann, R.A., Anglo-Soviet Accord, Princeton, 1972 ها  و نيز همين نقل قول

 Le Premier Congres desدر کتاب زير مربوط به سرنوشت کنگره معروف باکو و اسناد منتشر نشده آن به 
Peuples de L’Orient, Documents Inedits, Ibid., pp.77-79. 

و نيز کامبخش همان ) اسناد ۴جلد(در مورد کنگره دوم حزب کمونيست ايران   زاده نگاه کنيد به مقاله سلطان – ۷۵
 .کند ، که بدون ذکر ماخذ همين فاکت را تکرار مي۴۰کتاب ص

 Salamatian, A. Historique du Role deي احمد سالمتيان به فرانسه اه کنيد به رسالهدر اين مورد نگ – ۷۶
L’Armee en Iran, Memoire, Faculte de Droits et des Sciences Economiques, Univ. 

de Paris, 1970, p.78 اش با سيد ي گزارش نورمن از مذاکره در مورد اين مانور سيدضيا نگاه کنيد به ترجمه ،
گفتني است که همين مانور را نيز ماليان در فرداي سرنگوني رژيم پهلوي، به ويژه . ۴،۱۳۵۸در کتاب جمعه، شماره

. هاي چپ ايران بر اين شگرد آگاهي نيافت گيري به کار گرفتند و هيچ يک از گروه به نحو احسن در امر گروگان
اش  ي خميني و دستياران ها بودند، بر اين انگيزه وگانچون مسئوالن دولت آمريکا، که نگران جان گر شايد اگر هم

ساختند و با دست خود گور جسماني و  بر نمي» خط ضد امپرياليستي امام«دريغ از  شدند، به آن حمايت بي آگاه مي
  .کندند سياسي خود را نمي
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، ۱۹۱۹که روز قبل سيدضيا به نزد وي رفته، اظهار داشته بود که الغاي قرارداد 
به مورد اجرا گذاشته » عمل«اقدامي است ظاهري ولي متن اين قرارداد در " صرفا

گفت به منظور پرهيز از ] سيد[وي «افزايد  چنين مي مستر نورمان هم. خواهد شد
کمال اهميت خواهد بود که ماهيت انگلوفيل و ضد خصومت دولت شوروي حائز 

  » .بلشويکي دولت جديد در حال حاضر تا حد ممکن مستتر بماند
  .اش در ايران موثر افتاد ولي متاسفانه اين سياست محيالنه بريتانيا و عمال      
اشاره کرديم که بحث اين مطلب طوالني است که چرا شوروي و " ما قبال      

که علت اين سياست نادرست چه  اين. ين سياستي در ايران اتخاذ کردندکمينترن چن
بوده است اکنون مورد بحث ما نيست، تنها بايد تاکيد کرد که بر خالف نظر 

عامدانه رهبران آن دوران » خيانت«هاي راست ايراني، اين سياست از  ناسيوناليست
رهبران شوروي براي  که نتيجه منطقي استراتژي نادرستي بود که ناشي نشد، بل

حفاظت از انقالب روسيه در قبال شکست انقالب در غرب و شرق و اولويت دادن 
در اين مورد خواننده به مقدمه کتاب اسناد چاپ نشده کنگره .(به اولي اتخاذ کردند

  .)شود باکو، ياد شده در باال، ارجاع مي
. طريق کرد طي» سوسياليسم در يک کشور«در جهت " اين سياست عمال      

بود، سندي » سوسياليسم در يک کشور واحد«تروتسکي که خود بعدها از مخالفان 
دهد که حاکي از آن است که اين سياست حتا زماني که وي مسئوليت  به دست مي

. طرح و اجراي سياست در حکومت شوروي را داشت نيز مورد تاييد وي بود
قتضيات مرحله انکشاف نيروهاي احتياج شوروي به مبادالت تجاري که ناشي از م

. مولده در روسيه بود، آن کشور را به سوي عقد قرارداد تجاري با انگلستان کشاند
بايد در باختر " ضرورتاتروتسکي که از هواداران اين نظر بود که انقالب نخست 

توان و بايد از طريق  دانست که مي پيروز شود، و نه در شرق، اين نظر را درست نمي
هاي انقالبي ضد امپرياليستي در خاور زمين، يعني منبع اصلي  دامن زدن به جنبش
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داري را تضعيف کرد  المللي، سرمايه استثمار و انباشت ارزش اضافي انحصارات بين
بخش ملي در  به عبارت ديگر وي ديالکتيک بين انقالب آزادي. و به زانو در آورد

ديد و البته تاريخ در  و انقالب پرولتري در باختر را نمي) به رهبري پرولتاريا(خاور 
که (اين اشتباه تئوريک تروتسکي . سال اخير عکس نظر وي را به اثبات رساند ۵۰

جا رساند  وي را به اين) شود ر ميمتاسفانه هنوز از جانب هواداران او امروز نيز تکرا
يي به لنين و ساير رهبران شوروي پيشنهاد کرد که از حمايت از انقالب  که طي نامه

  .در شرق دست بشويند و به مصالحه با بريتانيا تن در دهند
  : ۷۷در اسناد تروتسکي منتشر شده است به شرح زير است" متن اين نامه سري که اخيرا      
به  -۱۹۲۰ژوئن ۴، ۶۴۳خانه شماره شت، نهايت سري، تلگراف پسترونو«      

کميسارياي ملي امور خارجه، رفيق چچرين، رونوشت به رفقا لنين، کامنوف، 
  .کرستسکي و بخارين

تمام اطالعات مربوط به وضع خيوا، ايران، و بخارا و افغانستان بر اين واقعيت       
در اين کشورها  يدر لحظه کنون دهد که انقالب سوويتي گواهي مي) فاکت(

حتا آذربايجان . Kهاي ممکن را براي ما موجب خواهد شد ترين دشواري بزرگ
اش با روسيه، قادر نيست بر روي پاي  شوروي، عالرغم صنعت نفت و ارتباطات

تثبيت نشده است و وضع صنايع و  باخترتا زماني که وضع در . خود به ايستد
تر  ده است، خطرات لشکرکشي سوويت در خاور کمترانسپورت خودمان بهتر نش

  .از خطرات جنگ در غرب نخواهد بود
در  -تري موجود است و در اين مورد تاييد هر چه بيش -از سوي ديگر،      

توانيم  مي" شود و ما ظاهرا گي مطلق نظر ديده نمي سياست بريتانيا به هيچ وجه يگانه
                                                 

  .The Trotsky papers,1917-1922,Ed.Jan.M.Meijer,Vol.II,The Higue,1971,p.209نگاه کنيد به  – ۷۷
K – ژوئن مصادف است با حضور نيروهاي  ۴. است  زاده خواننده توجه دارد که اين نظر تروتسکي عکس نظر سلطان

خان و سه هفته پيش از  شوروي در ايران تشکيل جمهوري سوسياليستي ايران در گيالن به صدارت ميرزاکوچک
  . تشکيل نخستين کنگره حزب کمونيست ايران
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شود که انقالب  از اين نتيجه مي. ۷۸اندازيم گي نظر را به تعويق بي پيدايش يگانه
به منزله يک وسيله اصلي معامله ديپلماتيک " سوويتي در شرق اکنون براي ما عمدتا

  .با انگلستان امتياز آور است
دروس (در شرق ما بايد به کار سياسي و تربيتي به پردازيم . ۱: شود لذا نتيجه مي      

در حالي که نبايد از .) سان نظامي و غيرهسياسي، کار حزبي و تشکيالتي، مدر
حمايت " هايي که چه از روي حساب، و چه ضرورتا يي بر ضد گام گونه توصيه هيچ

طرق و وسايل به   ما بايد با استفاده از همه. ۲. نظامي ما در بر گيرد، فرو گذار کرد
رق ادامه گي خود در رسيدن به تفاهم با انگلستان در مورد ش تاکيد داير بر آماده

  تروتسکي» .دهيم
کند که اساس  ي نظر تروتسکي است و ثابت مي چه در باال رفت نشان دهنده آن      

از کجا سرچشمه ] ۱۹۲۰[هاي بيست تفکر سياست خارجي شوروي در اوايل سال
ديديم و بعد نيز خواهيم ديد، سياست شوروي از اين به " چنان که قبال. گرفت مي

ادامه اين سياست در ايران را . تروتسکي نظر داد سير کرد بعد درست در جهتي که
حمايت از رضاخان و سپس رضاشاه، حتا تا پس از سرکوب شديد نيروهاي انقالبي 

نگاهي به تظاهرات سياسي اين . کنيم هاي ايراني مشاهده مي و به ويژه کمونيست
  .حمايت بي افکنيم

ه حکومت رسيدن رضاخان بر اين ، پس از بهفته نامه کمينترنچشميران در       
ها است و  زير حمله امپرياليست«عقيده بود که دولت ملي سردارسپه، رضاخان، 

» .۷۹اند ها به تحريک امريکا و انگليس جنگ داخلي عليه وي را آغاز کرده فئودال
در باره بهبود ) ۱۹۲۴سپتامبر۲۷(راني داور وزير رضاخان  همين نويسنده از سخن

                                                 
فرستاده شوروي در لندن براي عقد [مذاکرات لويد جورج با کراسين«شود،  ر پايين اين نامه متذکر ميلنين د – ۷۸

کند و کمک خواهد  ها و به رانگل کمک مي نشان داد که انگلستان به لهستاني روشني مطلقبا ] قرارداد اقتصادي
 )جا همان( ».گي نظر وجود دارد بدون ترديد يگانه. کرد
۷۹ –Tcheschmiran, “Zur lage in Persien”, Inprekorr,22Dez.1924, p.2277.  
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دولت سردارسپه بدون ترديد در جهت بهبود وضع « ياد کرده، افزود وضع دهقانان 
. توانست کرد دهقانان تکيه مي  کرد و بدين وسيله بر توده دهقانان اقدام مي

ادعا کرد » حوادث ايران«نويسنده ديگري از کمينترن تحت عنوان ) ۷۹زيرنويس(
ضد وي در لباس باز  ها بود و مبارزه علني آنان بر که رضاخان زير فشار انگليسي

، نويسنده ديگر کمينترن »ايراندوست«. ۸۰گرفت گشت احمدشاه به ايران صورت مي
که عقيده داشت، ايران هنوز تمام و کمال از قيد نفوذ امپرياليسم بريتانيا آزاد  با اين

بر   دانست، با اين همه نشده بود، و سبب آن را نيز ضعف اقتصادي و مالي ايران مي
هاي هرج و مرج کهن و فئودالي  بر ويرانه» ساختمان حکومت ملي«بود که اين نظر 

  .۸۱ها در دست انجام بود و مناطق نفوذ انگليسي
در مورد انتقال سلطنت  هفته نامه کمينترنهمين ايراندوست در مقاله ديگري در       

دانست، » مرحله مهمي از انکشاف حکومت ايران«از قاجاريه به پهلوي اين تغيير را 
بورژوازي شهري، بازرگانان،   ارتجاع و رضاشاه را نماينده  قاجاريه را نماينده

ها بر ضد  وران و کارمندان دولت قلمداد کرد، و بر اين عقيده بود که فئودال پيشه
  .۸۲حد شده بودندرضاشاه مت

ايرانسکي نيز به نوبه خود از ديکتاتوري بورژوايي رضاخان که در عين حال به       
مبارزه «از " و در مقاله ديگري صريحا. ۸۳کرد دست زده بود ياد مي» اقدامات پيشرو«

  . ۸۴سخن گفت» دولت ملي رضاخان بر ضد فئوداليسم ايران

                                                 
 A;Tchervonny “Events in.است ۱۹۲۳چرووني همان شومياتسکي سفير شوروي در ايران پس از  – ۸۰

Persia”, The Communist International, Dec.1925 
ها از  ايراندوست همان اوستروف، کاردار پيشين تجاري روسيه شوروي در ايران است که بعدها خود در تصفيه – ۸۱

 Inprecorr, 26Mai,1926, p.736.ميان رفت
۸۲ - Inprecorr, 31Dec,1925, p.1081 
عدها به سفارت ايرانسکي، همان پاستووخف است که مسئول امور خاورميانه در وزارت خارجه شوروي بود، و ب – ۸۳

 Inprecorr, 7.11.1925, p.931 .هاي استالين به قتل رسيد آن کشور در ايران رسيد، و سپس در تصفيه
۸۴ - Inprecorr, 14.1.1925 
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نوشت نزاع بين مردم و  ۸۵نامه کمينترنسادوفسکي، نيز در همين هفته .آ      
در مقابل مجلس کوشش  ۱۹۲۵نيروهاي نظامي رضاخان در اواخر سپتامبر 

متزلزل و بي اعتبار کردن شوروي است، که به همراه «براي  ۸۶ارتجاعيون ايران
گيري   اين موضع» .کند حمايت مي] رضاخان[بهترين بخش مليون ايران از وي

خواهان و ميهن دوستان راستين ايران  آخرين نبرد بين آزاديسادوفسکي در واقع به 
همين نويسنده رضاخان را . بر ضد ارتجاع در حال اوج رضاخان مربوط است

ي  رضاخان منافع طبقه«دانست و افزود که  مي» يي فاکتور سياسي تعيين کننده«
به   مهوي از ه«، »کند و پايه اجتماعي ثابتي ندارد گي نمي معيني را نماينده

در صدد بودند از   هاي انگليسي که امپرياليست و اين» تر است ها نزديک دموکرات
واژگون کردن رضاخان و جانشيني وي توسط يکي از معتمدين «يي براي  هر وسيله
سادوفسکي که بگذريم، که » مارکسيستي«از تحليل طبقاتي . ، استفاده کنند»خويش

تر اين است که وي با کمال  ند، نکته مهمک رضاخان را ماوراء طبقات معرفي مي
خواهان ايران و نيروهاي دموکراتيک را ارتجاع و ارتجاع رضاخاني  تردستي آزادي

تاريخ در اين مورد داوري قاطعي کرده . کند رو و ضد ارتجاع معرفي مي را پيش
 ۱۸راسکولنيکوف، فرمانده پيشين ناوگان شوروي در درياي مازندران که در . است

نگاه کنيد به نظرهاي مثبت او در مورد (در بندر انزلي لنگر انداخت  ۱۹۲۰ه مه ما
نيز به نوبه خود در ادامه همين ) ۷۸-۸۰خان، اسناد، جلد يکم صص ميرزاکوچک
که نفوذ انگلستان در ايران افزايش يافته بود،  پس از ذکر اين ۱۹۲۶سياست در 

  :۸۷چنين اظهار نظر کرد

                                                 
 A.Sadovski, “La Situation politique en perse”, Inprecorr, 17.10.1925نگاه کنيد به سادوفسکي  – ۸۵
در اين مورد نگاه کنيد به انتقاد . خرداد شبيه است ۱۵رخان معاصر شوروي در مورد قدر به نظر مو اين نظر چه – ۸۶

» گرانه اصالح«هاي  خرداد اقدامي ارتجاعي عليه برنامه ۱۵کامبخش به کتاب آقايف، مورخ شوروي، که معتقد است 
 )۲، شماره۸دنيا، سال.(شاه بوده است

۸۷ - Inprecorr, 24.7.1926, p.937 



۶۳ 

به کشوري نيرومند بدل ] ايران[اتحاد شوروي همسايه وياز سوي ديگر، «      
آميز در بين  هاي مسالمت شده است و با ايران مناسبات اقتصادي دارد، و با شيوه

سياسي کسب کرده است، باالخره ) اتوريته(طبقات حاکم جامعه ايران اقتدار 
توسط رضاخان که هوادار استقالل ايران و سياست ] الدوله[قدرت وثوق

در مبارزه بر ضد ] رضاشاه[وي. است کنترل خواهد شد] رفرم[الحاتاص
  ».داران فئودال به قدرت رسيد زمين
و   زاده سلطانيي نه از  گونه مقاله جالب توجه است که در اين دوران هيچ      

نه هيچ يک از ديگر رهبران حزب کمونيست ايران در مجله کمينترن نشر 
ولي اگر . کمينترن است» متخصصين«صر به يابد، و اظهار نظرها منح نمي

يي موارد دچار اشتباه شدند و  در پاره  زاده سلطانهاي ايراني چون  کمونيست
، ولي پس از جلوس رضاشاه به تخت سلطنت ديگر »اختيار کردند«يا سکوت 

اما اين امر در مورد سياست خارجي شوروي . مبارزه آنان عليه وي قطعي بود
  .صادق نيست

وي به » تخت شاهنشاهي«دانيم که چندي پس از جلوس رضاخان به  مي      
کمک مشاوران فاشيست خود و به ويژه تيمورتاش، اقدام به تاسيس حزب 

سفير بريتانيا در گزارشي که . بعدي کرد» حزب ايران نوين«، سلف »ايران نو«
  :درباره تاسيس اين حزب به وزارت خارجه متبوع خود فرستاد نوشت

يي به  ترين عالقه کوچک] تيمورتاش[جناب من اعتقاد دارم که آن عالي«      
هاي بلشويکي ندارد و يکي از اهداف حزب او ريشه کن کردن  آل ايده

که وي صميمانه مصمم است تا جايي که  کمونيسم و سوسياليسم است، و اين
  ».۸۸براي او ميسر است به تبليغات شوروي در ايران پايان دهد

                                                 
۸۸ –F.O.E. 4113/520/34, 26.9.1927 



۶۴ 

که مبارزه با سوسياليسم و کمونيسم از  ۸۹همين سفير در گزارش ديگري افزود      
تيمورتاش  -که حزب ايران نو و رضاشاه هاي تيمورتاش است و اين جمله برنامه

  . است» حزب فاشيستي«يک 
برخورد مسئوالن حکومت شوروي حتا تا يک سال پس از تصويب قانون سياه       

ها و بسياري  نيروهاي انقالبي ايران قلع و قمع شده، دموکرات که ، پس از اين۱۳۱۰
ها به زندان افکنده شده بودند، با حکومتي که، حتا به قول سفير  از کمونيست

توان از  بود؟ اين برخورد را به خوبي مي  گونه است، چه» فاشيستي«انگليس در ايران 
که کمر به نابودي  پذيرايي شايان آن دولت از همين تيمورتاش ضد کمونيست

  .کمونيستي ايران بسته بود، مشاهده کرد-سوسياليستي  جنبش
تيمورتاش براي يک ديدار رسمي از اتحاد شوروي وارد مسکو  ۱۹۳۲در ژانويه       
در ايستگاه راه آهن با استقبال ليتوينوف، وزير خارجه، و کاراخان، معاون وي، . شد

در ضيافتي که به افتخار تيمورتاش داده شد، وزير خارجه شوروي، جام . روبرو شد
، رضاشاه، تيموتاش و نيز سربلندي مردم ايران خود را به سالمتي رئيس دولت ايران

تيمورتاش، اين دشمن قسم خورده !) تعارف ديپلماتيک(نوشيد ) اهداف نامتجانس(
وزير خارجه شوروي در مذاکره . کمونيسم نيز جام خود را به سالمتي استالين نوشيد

مردي « يي که با وزير بريتانيا در مسکو، سر جان اووي داشت، تيمورتاش را خصوصي
  .۹۰معرفي کرد» با مشخصات استثنايي و حاکم واقعي ايران

رسد درباره حمايت شوروي از  مناسبت به نظر نمي براي تکميل اين بخش بي      
رضاخان و رضاشاه که به ثبات حکومت وي کمک فراوان کرد، اين اظهار نظر 

نيز اضافه مصطفا فاتح کارمند صديق شرکت استعماري نفت ايران و انگليس را 
  :اين طور اظهار کرد ۹۱نگاشت  وي در کتابي که به زبان انگليسي. کنيم

                                                 
۸۹ - F.O.E. 3909520/34. 
۹۰-   F.O.E. 363/363/34, Sir John Ovey  
  Economic Position of Persia, London,1926, p.88مصطفا خان فاتح  – ۹۱



۶۵ 

ناشي از " در نتيجه رويدادهاي سياسي اخير در اين بخش از جهان، عمدتا«      
تحت " اوضاع و احوال حاکم در روسيه، که مقاصد پيش از جنگ روسيه را نسبتا

از ثبات دولتي برخوردار ] ۱۹۲۲-۲۶[کنترل در آورده، ايران طي چهار سال گذشته 
ها بود که ايران تا اين حد زياد از استقالل سياسي، امنيت کشوري  سال. بوده است

ولي اگر چه سياست شوروي با » .يي نبرده بود که امروز برخوردار است، بهره
تر رضاشاه به قلب ارتجاع جهاني و به ويژه با پيدايش و  گرايش هرچه بيش

، ولي Lتلريسم، به آغوش فاشيسم، در مورد حکومت ايران تغيير کردمندي هي قدرت
به غير . هاي ايراني نبود اين به معناي دفاع حکومت شوروي و کمينترن از کمونيست

از قلع و قمع بسياري از آنان به دست دستگاه استاليني، بقيه نيز که در ايران در 
المللي برخوردار  از حمايت بين چنگال رژيم فاشيستي رضاشاه اسير بودند، به ندرت

ترين اعتراضي از جانب نه کمينترن و نه حزب  کوچک" نگارنده مثال. شدند
کمونيست شوروي عليه تصويب قانون سياه نديده است، حتا محاکمه و مرگ دکتر 

گي ذکر نيز پيدا  ايم، حتا شايسته اراني، موافق اسناد کمينترن که ما بررسي کرده
حزبي، در صورتي که چنين اسنادي » مورخان«واهد بود که جالب خ. کند نمي

 ۱۵در مورد اراني نگاه کنيد به مقدمه جلد .(همت به بندند  ها باشد، به انتشار آن
گفتن ندارد که طي ده سال گذشته هيچ يک از مورخان شوروي و ايراني در . اسناد

  .) اين مورد لب از لب باز نکردند
ايم،  وي در مورد رضاخان و رضاشاه را بررسي کردهاکنون که سياست شور      
از حزب کمونيست ايران، رضاخان را » جناح راستي«توانيم به تحقيق بگوييم که  مي

که سياست کمينترن، اتحاد شوروي و نيز حزب  داد، بل مورد تاييد قرار نمي
ه از ک  زاده سلطانحتا . آميز بود کمونيست ايران، هر سه در اين زمينه اشتباه

                                                 
L –  به ۱۹۱-۶صص) ۴۵الذکر جلد سابق(المعارف کبير شوروي  در دائره ۱۹۴۰نبايد ناگفته گذارد که حتا در سال ،
  .رود وي سخن مي«  ضد انگليسي«نگام ذکر از رضاخان هنوز از مبارزه ه



۶۶ 

 ۱۹۲۵ يها نخستين، و شايد تنها منقد جدي سياست حمايت از رضاشاه پس از سال
  .ن اشتباه مبرا نبوديز از ايبود، ن
- ۲۷ يها ن ساليم، بيديد" ت است که، چنان که قباليز حائز اهمين نکته نيا      

داد؟ بودن او نسبت » مغضوب«د به ين را بايا ايآ. ستياز او در دست ن ي، اثر۱۹۲۴
م که او به يدين ديش از ايز باال دانست؟ پياست اشتباه آميبا س ياز مخالفت و يناش

رضاشاه بالفاصله مخالفت خود را با ادامه چنين سياستي اعالم  يگذار هنگام تاج
آيا بازگشت . و به همين دليل براي مدتي از صحنه سياسي کنار گذاشته شد. داشت

حزب کمونيست ايران در کنگره دوم و تصويب  وي، ابتکار او براي تجديد حيات
» راست«برنامه جديد حزبي و مبارزه حزب بر ضد رضاشاه، هنگامي که رهبري 

کند که طي چند سال او را به کنار  شد، حکايت از اين نمي کمينترن کنار زده مي
  گذاشته بودند؟

ت حمايت از با سياست نادرس  زاده سلطانبه هر تقدير، عدم مخالفت اوليه       
اش را با سياست نادرست حمايت از رضاشاه از  رضاخان، و مخالفت سرسختانه

توان به  ، هيچ کدام را نمي۱۹۳۱-۳۲هاي  اش در سال به بعد تا ناپديد شدن ۱۹۲۵
همين طور اين نظر وي را داير بر . گذاشت» چپ روي«يا » راست روي«حساب 

که در کنگره دوم حزب نيز تصويب (يدار عدم لزوم گذار ايران از مرحله سرمايه
به اين انتقاد تئوريک آقاي کامبخش که اين . به حساب چپ روي نوشت.) شد

  .پردازيم زيرا حائز اهميت است مي ۹۲داند مي» چپ روي«نکته را 
که در زمان نگارش  نمايد، يعني اين در نگرش اول، نظر کامبخش درست مي      

داري پا  شد که ايران به مرحله سرمايه ديده مي آن يعني دوران پهلوي به سهولت
گذاشته است، و در ميان کشورهاي با اقتصاد وابسته، از آن دسته بود، که با سرعت 

که ايران پايه  ولي آيا به صرف اين. يافت داري در آن گسترش مي مناسبات سرمايه
                                                 

 .۴۳کامبخش، همان کتاب، ص – ۹۲
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دوم حزب و کنگره   زاده سلطانتوان نظر  داري گذاشته است مي انکشاف سرمايه
، ابراز شد، نادرست ۱۹۲۰هاي  کمونيست ايران را که در اوضاع و احوال ايران سال

  .انگاشت؟ به نظر ما نه
توانيم  نخست به اين دليل که بنا بر شيوه علمي تاريخي مارکسيستي، ما نمي      

قائل شويم، يعني اين نظر را تاييد کنيم که ) آلترناتيف(براي تاريخ تنها يک تالي 
داري کشانده شده است، اين امري اجباري، و غيرقابل  ايران به انکشاف سرمايه چون

. معتقد نيستند» جبر تاريخ«ها به  ها، برخالف دترمينيست مارکسيست. اجتناب بوده است
در هر . اند کرد عوامل و اوضاع و احوال مختلف نتايج تاريخي حاصل و برآيند عمل

  .توانند اثرات گوناگوني را سبب شوند يمقطع تاريخي عامل يا عواملي م
داري  داري، و از سرمايه ناپذير فئوداليسم به سرمايه مارکس که از گذار اجتناب      

  گويد، بر اين نظر نبود که اين ضرورت در مورد همه به کمونيسم سخن مي
داري، اگر چه  کشورهاي جهان صادق خواهد بود، گذار از فئوداليسم به سرمايه

آور بود، در عين حال خود، با توجه به اين فاکت  ترين کشورها الزام رفته ي پيشبرا
داري و  به ويژه در دوران سرمايه(تاريخي که انکشاف جوامع ناهماهنگ است

نفي کننده همين ) مندي انکشاف ناهماهنگ قانون -مراحل بالفاصله پيش از آن
) داري بازار سرمايه(زار جهاني ضرورت براي ساير کشورها تواند بود که به مدار با

به عبارت ديگر منطق ديالکتيکي همين ضرورت خود نافي . شوند کشانده مي
) به معناي انکشافي که در کشورهاي متروپل روي داد(ضرورت انکشاف عادي 

داري  داري در کشورهايي است که تحت تاثير انکشاف سرمايه مناسبات سرمايه
طلب را مارکس به نيکي در مورد روسيه که تازه به اين م. گيرند متروپل قرار مي
گذاشت، هر چند به اختصار، در مقدمه به چاپ روسي  داري پا مي انکشاف سرمايه

  : ۹۳خوانيم ما در اين مقدمه از قول او مي. بيان کرد» مانيفست کمونيست«
                                                 

 .۱۴-۱۵، صص۱۹۵۱براي ترجمه فارسي نگاه کنيد به مانيفست کمونيست، چاپ مسکو،  – ۹۳
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ناپذير  وظيفه مانيفست کمونيست عبارت بود از اعالم نابودي آني و اجتناب«      
داري که  مالکيت بورژوازي، ولي در روسيه به موازات التهاب پر تب و تاب سرمايه

با سرعت تمام در حال انکشاف است، و نيز به موازات مالکيت ارضي بورژوازي 
نيمي از اراضي را در مالکيت اشتراکي  که تنها اکنون در حال تکوين است، بيش از

اين _ آيا آبشچين روسي: آيد اکنون اين سئوال پيش مي. کنيم دهقانان مشاهده مي
که در حقيقت اکنون به سختي مختل و _ شکل مالکيت دسته جمعي ابتدايي زمين

به شکل ] داري يعني بدون گذار از سرمايه[تواند بالواسطه ويران شده است، مي
که، برعکس، بايد نخست همان  يا اين  نيستي مالکيت زمين بدل گردد؟عالي کمو

يي را به پيمايد که مختص انکشاف تاريخي باختر است؟ تنها پاسخي  جريان تجزيه
اگر انقالب روسيه : توان به اين سئوال داد اين است مي ] ش.تاکيد از خ[ اکنون

ديگر را تکميل کنند،  و يکسرآغاز انقالب پرولتري باختر بشود، به نحوي که هر د
تواند سرچشمه تکامل  در آن صورت مالکيت ارضي اشتراکي کنوني روسيه مي

  ».کمونيستي شود
شود که پيدايش  از اين استدالل به خوبي و به نحوي غيرقابل انکار روشن مي      

که به شرايط و اوضاع  ندارد، بل» تاريخي«مالکيت بورژوازي همواره يک ضرورت 
داري در حال گسترش و در عين حال  ال انقالب در جهان، يعني جهان سرمايهو احو

  .مضمحل شونده از يک سو و انقالب پرولتري از سوي ديگر دارد
تر، زيرا در زماني که لنين اتخاذ  دقت بيش(تري  همين نکته را لنين با دقت بيش      

انقالبي   که جنبش م اينتر بود و ه رفته داري پيش کرد هم انکشاف سرمايه موضع مي
لنين در کنگره دوم کمينترن . بيان داشت) هاي بلندتري برداشته بود در شرق گام

  :کند مطلب را به شرح زير بيان مي
داري براي آن دسته از کشورهاي  آيا درست است که انکشاف اقتصاد سرمايه«      

به بعد ] اول[يي که دست اندر کار رهايي خويش هستند و از جنگ عقب افتاده



۶۹ 

ناپذير است؟ ما بدين  آغاز شده است، اجتناب  ها خواهانه در آن هاي ترقي جنبش
هنگامي که پرولتارياي ظفرمند پروپاگاند منظم را پيش . دهيم سئوال پاسخ منفي مي

  ها هاي سوويتي با تمام وسايلي که در اختيار دارند، به کمک آن برد، و دولت
خواهد بود اگر تصور کنيم که مرحله انکشاف گاه نادرست  بشتابند، آن

الملل  بين... ناپذير است  داري براي اين کشورهاي عقب افتاده اجتناب سرمايه
کمونيست بايد اساس تئوريک اين نظر خود را روشن دارد که با کمک پرولتارياي 

توانند به رژيم سوويتي برسند و از آن  تر، کشورهاي عقب افتاده مي رفته پيش
ذرند، و از طريق مراحل مختلف انکشاف به کمونيسم برسند، بي آن که نيازي به بگ

  ».۹۴داري داشته باشند گذار مرحله اکتشاف سرمايه
داري را براي  بينيم که تحليل مارکسيستي گذار به سرمايه بدين ترتيب، مي      

نيز   زاده سلطانبايد توجه داشت که . دانست کشورهايي چون ايران ضروري نمي
وي همانند . کرد داري براي ايران را در خالء مطرح نمي پرهيز از مرحله سرمايه

رفته ميسر  مارکس چنين امکاني را تنها در سايه پيروزي انقالب در کشورهاي پيش
هاي  در واقع صحت اين نظر را در تجربيات و عدم گذار جمهوري. دانست مي

  زاده سلطان. ايم ري مالحظه کردهدا شوروي در آسيا از مرحله انکشاف سرمايه
اين نظر را هم در کنگره حزب کمونيست ايران، هم در کنگره دوم کمينترن، هم 

  هاي ديگر خود تا فروکش جنبش  ، و هم در نوشتهMدر رساله عرضه شده به لنين
تنها پس از اين فروکش بود . داشت ، بيان مي ۱۹۲۰جهاني کارگري در نيمه اول دهه

را مطرح ) اروميه(تغيير اوضاع و احوال جهاني، تزهاي کنگره دوم  جه بهبا توکه، 
نظرهاي جديد و متناسب با آن اوضاع و احوال جديد را عنوان   ها کرد، که در آن

  .داشت
                                                 

 ۲۵۱-۵۲مسکو، صص ۱۹۶۱، فرانسه، ۳۱لنين، کليات جلد – ۹۴
M – الذکر هاي اين چنين در ايران نگاه کنيد به رساله دوم اين نويسنده در کتاب فوق در مورد جنبش :l’Union 

Sovietique et les Tentatives de Soviet …  
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به  ۱۹۲۰هاي  توان گفت که اگر انقالب ايران در سال سان، مي بدين      
هاي  پيروزيتوانست با تکيه به  رسيد، پرولتارياي جوان ايران نيز مي پيروزي مي

داري اجتناب  سرمايه پرولتارياي روسيه و اروپاي غربي نيز از گذار دردناک
وسيه نيست، هاي ر مقصود رونويس سوويت(ورزد و از طريق سيستم سوويت 

ايران، يا به عبارتي انکشاف و  »ويژه«که انطباق اين نظر به اوضاع و احوال  بل
به ساختمان کمونيسم نزديک ) هاي زاييده دوران مشروطيت است انطباق انجمن

  .شود، و از همين طريق به انقالب جهاني نيز مدد برساند
هاي دهقاني در شرق  تذکار اين نکته به فايده نيست که اصل تز سوويت      
در کميسيون مسئله خاور دومين کنگره کمينترن ارائه داد و   زاده سلطانرا 

که بر اساس تجربيات   زاده سلطانلنين نظرهاي خود را با تکيه به اين تز 
نگاه کنيد به ( .تنظيم شده بود، تکميل کرد) ترکستان(هاي آسيايي  جمهوري

   )۹۴نطق لنين در کنگره دوم، زيرنويس
را در اين زمينه آماج   زاده سلطاناکنون روشن نيست چرا کامبخش،       

  دهد؟ حمله قرار مي
در مقابل حمالتي که فردي به   زاده سلطانبه » انتقادات» ولي اين همه       
در چند مقاله مفصل مندرج در شوروي به نام ) در اصل گلبراس(» رنجبر«نام 

» مغضوب«پس از " اين حمالت ظاهرا. ارنديي ند نگاشت جلوه خاور انقالبي
از » رنجبر«. صورت گرفت) به سيبري؟(و تبعيد وي   زاده سلطانافتادن 
آرام » «افتخار»  زاده سلطاناستاليني بود که پس از تبعيد » شناسان ايران«

» علمي«اعتراضات عليه اين تبعيد را يافت و طي اين چند مقاله مباني » ساختن
  . د را مطرح کرداين غضب و تبعي
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در   بورژوازي گوي خرده سخن  زاده سلطانرفيق «يي به نام  در مقاله» رنجبر«      
که  ي اين در باره» مارکسيستي«شماتيک » تحليل«طي يک » ۹۵زمينه انقالب ايران

گويا علت شکست حزب کمونيست ايران و عدم دوام آن در مقابل ديکتاتوري 
و دهقاني و   بورژوازي ئولوژي خرده رضاشاه، همانا تاثير پذيري حزب از ايده

دوگانه  نفوذ  را نماينده  زاده سلطانوران و ليبراليسم سياسي بوده است، و  پيشه
. شهري در حال اضمحالل در حزب کمونيست ايران معرفي کرد  بورژوازي خرده

يي به سياست اشتباه آميز کمينترن  ترين اشاره جاي شگفتي نيست که رنجبر کوچک
انقالبي و کمونيستي ايران   در حمايت و تقويت رضاخان، خردکننده جنبش

رنجبر با . شکند مي  زاده سلطان جا بر سر ها را يک کاسه کوزه  ي کند و همه نمي
هاي لنيني تجديدنظر  را متهم کرد که در پرنسيب  زاده سلطانپروايي  کمال بي

يک تحليل دقيق و عيني از آرايش » ضرورت لنيني«به عمل آورد، ) رويزيون(
را، پيش از دست يازيدن به هر عمل انقالبي،   ها طبقاتي جامعه و روابط متقابل آن

چنين به پيروي از بهترين سنن استالينيسم، و طبق معمول  رنجبر هم. کرد درک نمي
، »شماتيسم«، »به آنتي لنينيسم«را   زاده سلطانترين مدرک،  بدون ارائه کوچک

عدم درک «، »چپ روي«، »اپورتونيسم راست«، »سنتزمکانيک«، »گرايي التقاط«
دفاع از انکشاف «ره و باالخ» ها در جنبش رهايي بخش ايران نقش لنين و بلشويک

چه در بخش  ها با آن شباهت برخي از اين. کند متهم مي» دارانه غير سرمايه
کار حمله ناجوانمردانه به . انگيز است در باال نقل شد شگفت» انتقادات«

کشد که وي در  جا مي باز هم با تکيه به بهترين سنن استالينيسم، به آن  زاده سلطان
سازد که گويا تز امپرياليسم لنين را درست  را متهم مي  زاده سلطان» روز روشن«

                                                 
مقاالت رنجبر تحت عنوان  Revoljucii Vostok، در مجله ۱۹۳۴) ۲۴(۲، و ۱۹۳۳) ۱۸(۲و ) ۱۷(۱هاي  شماره – ۹۵
چنين نگاه کنيد به  هم. »در زمينه مسائل انقالب ايران  بورژوازي گوي گرايش خرده ون سخنچ  زاده رفيق سلطان«

  .اسناد ۹بر ضد ستاره سرخ، جلد » رنجبر«مقاله 
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داري کنوني را به مثابه عصر امپرياليسم نفي  که عصر سرمايه دانسته است، و اين نمي
آورد؟ در کنگره ششم  رنجبر اين اتهام خود را وارد مي  گونه چه. کرده است مي

در طرح » ايه ماليسرم«طي نطقي عليه نظريه   زاده سلطان] ۱۹۲۸ژوئيه[کمينترن 
رفقا من در کميسيون برنامه عليه اين نقطه نظر سخن گفتم که عصر «: ۹۶برنامه گفت

دانم که  من در درجه اول اين نظر را نادرست مي. داند ما را عصر سرمايه مالي مي
راني  کند؟ وي سخن رنجبر چه مي» .۹۷اين عصر را با عصر امپرياليسم همانند بدانيم

مخالف اين بود که   زاده سلطانکند که گويا  ا آن چنان تفسير مير  زاده سلطان
شود  مي» موفق«عصر حاضر عصر امپرياليسم است و لذا با اقدام به چنين تفسيري 

البته چنين تحريفي تنها از . را نافي امپرياليسم و ضد لنيني معرفي کند  زاده سلطان
مسائل را بدنام ساختن » حلتنها راه «هاي قهار و مجربي که  دست استالينيست

. آيد دانند، بر مي مخالفان خود، و از اين طريق، نابودي جسماني آنان مي
، ديگر به ۱۹۳۱-۳۲هاي  انگيز نيست اگر در سيستم استاليني پس از سال شگفت
  .فرصت دفاع داده نشد  زاده سلطان

جا که بحث  از آن. آورد وارد مي  زاده سلطانرنجبر ايرادهاي ديگري به       
مقدمه [ها و ايرادها بسيار مفصل است، و قصد اين مقدمه اين اتهام  ي پيرامون همه

سياسي او، ما تنها   گي بوده، نه ارزيابي کامل زنده  زاده سلطانتنها معرفي ] ۲۰جلد
معتقد   زاده سلطان. پردازيم آيد مي به يکي از اين ايرادها که به نظر ما درست مي

داري در ايران نبود و به تقويت فئوداليسم  حامل مناسبات سرمايهبود که رضاشاه 
روشن است که . نادرست است  زاده سلطانبه نظر ما نيز اين نظر . نمود کمک مي

نيز تکيه داشت، ولي حکومت وي با ] ها فئودال[رضاشاه به مالکان بزرگ و متوسط
ه منظور جلوگيري از هاي نئو امپرياليستي، ب اقدامات رفرميستي که طبق برنامه
                                                 

 .۱۴۵-۵۱اسناد، صص ۴نگاه کنيد به صورت جلسات کنگره ششم کمينترن و نيز جلد  – ۹۶
 .»ي مالي مايهسر«ي مربوط به  مقاله] ۲۰[نگاه کنيد به همين مجلد  – ۹۷
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در واقع . کرد داري کمک مي گرفت، به رشد سرمايه انقالب در ايران انجام مي
داري از  اقتصاد ايران به سوي مناسبات سرمايه حرکت سريعبايد قبول کرد که 

به هر حال، حتا به طوري که گفته شد، اگر . آغاز حکومت رضاخان شروع شد
توان نظر وي را حمل بر  کنيم، باز هم نميرا نادرست تلقي   زاده سلطاننظر 

مگر (در حال اضمحالل بود   بورژوازي گوي خرده اين کرد که وي سخن
!). استالين" شود، مثال کسي را بدانيم که هرگز دچار اشتباه نمي» مارکسيست«

هاي  تذکار اشتباه  زاده سلطاناز » انتقاد«آشکار است که هدف رنجبر از اين 
مقصود در واقع توجيه برکناري، تبعيد و سپس تيرباران اين  که وي نبود، بل

که ) و هنوز هست(يي بود  اين شيوه. ي انترناسيوناليست ايراني بود کوشنده
  .برند ها براي مبارزه و نابودي مخالفان خود به کار مي استالينيست

پس از  ، يعني حتا۱۹۳۰هاي  اين نکته را نيز نبايد ناگفته گذارد که در سال      
، رنجبر منَقد به پيروي از سياست خارجي شوروي ۱۳۱۰تصويب قانون سياه 

گي رضاشاه به  در وابسته  زاده سلطانبه » انتقاد«نسبت به ايران، ضمن 
ارابه رضاشاه را «را که   زاده سلطانامپرياليسم بريتانيا ترديد داشت و اين نظر 

، مقاله اول جلد چهارم ۹۵ويسزيرن(نادرست انگاشت » کشد اسب انگلستان مي
ژرف «را حمل بر » رنجبر«و خواننده البته بايد اين نکته سنجي ). ۶۷اسناد، ص

  .بکند  بورژوازي به خرده  زاده سلطانوي و تعلق » بيني مارکسيستي
کمونيستي، دست پرورده انقالب کبير   از جمله رهبران جنبش  زاده سلطان      

وي به جنبش . قالبي پس از جنگ جهاني اول بوداکتبر و اوضاع و احوال ان
چنين به اتحاد شوروي خدمت  کارگري ايران و هم  کارگري جهاني و جنبش

در اهميت او همين بس که کتابي نيست که در باره . يي کرد بسيار ارزنده
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. ۹۸منتشر شود و از وي ياد نکند) از جانب دوست يا دشمن(کمونيست  الملل بين
اند، تا همانند هزاران هزار  معرفي کرده» تروتسکيست«ها او را  ستبرخي استاليني

نگارنده سندي دال بر نزديکي نظرهاي . کنند» توجيه«مورد ديگر، نابودي او را 
شد،  که البته اگر هم يافت مي(با عقايد تروتسکي نيافته است   زاده سلطان

  زاده سلطاناين نظر مگر .) باشد  زاده سلطانتوانست توجيه جنايت نابودي  نمي
رسد که پرولتارياي صنعتي متروپل از  که انقالب در شرق زماني به پيروزي مي

يا » تروتسکيسم«ولي اين موضع، دليل . داري اين کشورها سلب قدرت کند سرمايه
نزديکي با تروتسکي نيست؛ زيرا اين نظر منحصر به تروتسکي نبود و بسياري از 

نين نيز در دوراني بر اين نظر بودند؛ اين نظر را حتا رهبران بلشويسم، منجمله ل
دهد که  برعکس، دليلي در دست است که نشان مي. ۹۹استالين نيز تاييد کرد

يي که از  تروتسکي در ارزيابي مقدماتي. از نزديکان تروتسکي نبود  زاده سلطان
  :نوشت ۱۰۰ششمين کنگره کمينترن داد

نظرهاي " ه اندونزي آلفونزو، تنها کسي بود که دقيقابر سر مسئله برنامه نمايند«      
در مسئله انقالب و رفرميسم از   زاده سلطاناز مواضعي که » .کرد ما را منعکس مي

کرد به نظر  انقالبي در خاور و باختر از سوي ديگر، اختيار مي  يک سو، و جنبش
ده باشد تا تر به مواضع روزالوکزامبورگ نزديک بو رسد که نظرهاي وي بيش مي

  .نظرهاي تروتسکي
                                                 

 ;A.Palmieri, La Politica Asiatica dei Bolscevichi, Bologna, 1924نگاه کنيد به " مثال – ۹۸
Komonisticeskije, Internacional’ Kratkii, Istoriceskii Ocerk, Moskva, 1921; 
Desanti, L’Innernationale Communiste, Paris, 1970, G.Nollau, International 

Communism and World Revolution, London, 1961, p.59. 
و نيز کتاب استالين در  ۱۷۱-۳، صص۴، کليات روسي، جلد»شرق را فراموش نکنيم«نگاه کنيد به مقاله استالين به نام  – ۹۹

ا بسته است و اين در باختر زمين است که نخست بايد زنجيرهايي را که امپرياليسم بر پاي اروپ«نوشت " اين مقاله صريحا
 .N’Oublions Pas L’Orient”, Schram, Ibid“ ».سراسر جهان را زير سلطه خود گرفته است از هم دريد

۱۰۰ – “Quelques Remarques Provisoires Sur VI Congres du Comintern”, 9.9.28, 
Con ter Le Courant, L’Org. de L’Opp. ,1927-28, Paris,1971. 
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يي بود که با تکيه  نخستين آسيايي  زاده سلطانبر اين نکته بايد تاکيد کرد که       
به متدولوژي مارکسيستي به مطالعه جوامع آسيايي پرداخت، و به ويژه در مورد ايران 

توان گفت که وي نخستين  به جرئت مي. آثار تحقيقي وي حائز اهميت فراوان است
نگاهي به آثار وي اين امر را در ماوراء هرگونه ترديدي . ۱۰۱مارکسيست آسيايي بود

» جامعه ملل«دو اثر در باره  ۱۹۲۰کافي است اشاره شود وي به سال . رساند به اثبات مي
منتشر کرد که هنوز به عنوان آثار منتشره از جانب کمينترن حائز » سرمايه مالي«و 

  .گيرند اند، و اين چنين نيز مورد استفاده و استناد قرار مي تئوريکاهميت تاريخي و 
اگر نه تنها کس، که   زاده سلطانتکرار اين نکته بي اهميت نخواهد بود که       

هاي دهقاني  ، مسئله سوويت۱۹۲۰هاي  از جمله افراد معدودي بود که در آغاز سال
الذکر  رساله سابق. قانان عنوان کرددهي ده يي در بسيج و سازمان را به مثابه وسيله

وي در آستانه کنگره دوم کمينترن، که بنا به درخواست لنين نوشته شده بود، و 
راني لنين و خود وي در اين زمينه در همان کنگره دوم در مورد  چنين سخن هم

بدين ترتيب، . است در ترکستان بهترين گواه اين مدعا تجربيات سوويت دهقاني
چنين مبلغان مائويست،  و هم يود که بر خالف نظر مورخان غربش آشکار مي

بايد اذعان کرد که . (مائوتسه دون نخستين کمونيستي نبود که به اين نظريه رسيد
  .)۱۰۲تر در کار بست اين نظريه است اهميت مائو بيش

                                                 
گان  نويسنده. يي او را نخستين مارکسيست آسيايي خواند مين، ايران آزاد طي مقاله وشيپس از مرگ ه – ۱۰۱

را بر اين حمل کردند که گويا نويسنده ايران   به مائو خوشنود نشدند و آن» توهين«از اين   ي توده مائويست روزنامه
» مائويسم«يعني » کمونيسم معاصر«دشمني با آزاد خواسته بود مائوتسه دون را تحقير کند، و اين اظهار نظر را دال بر 

آگاهي   زاده ما مطمئنيم که اگر نويسنده ايران آزاد از سابقه سلطان. ايران آزاد به نوبه خود جواب گفت. دانستند
آن روز گران آمد، » انقالبي  توده«اگر اين داوري ما نيز بر . کرد مين نمي داشت، آن اظهار نظر را در مورد هوشي مي
شماره مطبوعات . شان بسيار گران تمام شده است، نخواهيم خورد شان که براي افسوس بر تحجر و تعصب جز
  :الذکر به ترتيب زير اند فوق

 .۱۹۷۰آوريل، -، مارس۶۹و ايران آزاد، شماره). ۱۴ص(۱۷، شماره ، توده۱۳۴۸مهر-، شهريور۶۴ايران ازاد، شماره
 .۲۴۷-۵۳، صص۱۹۶۱مسکو، ، ۳۱لنين، کليات، چاپ فرانسه، جلد – ۱۰۲



۷۶ 

آگاه   گي سراسر زنده. يکي از فرزندان شريف و مبارز ايران بود  زاده سلطان      
داري جهاني و به خاطر پيروزي  المللي و سرمايه و در مبارزه بر ضد ارتجاع بينا

. کمونيسم و بهروزي مردم ايران و رهايي شرق از اسارت امپرياليستي گذشت
، استقالل يقيت و دقت در کار تحقي، علمي، پرکاريگ فروتني، از خودگذشته

هاي  رباختن، از خصيصهترين مراجع سياسي تا حد س ، جرئت انتقاد از بزرگيرا
که از اقليت مذهبي ايران بود، اسالم را  با اين. وي در مبارزه به خاطر کمونيسم بود

در امور نظامي از جمله . شناخت، بر اقتصاد و تاريخ ايران تسلط داشت خوب مي
که، عالرغم وفاداري به اتحاد  تر اين و مهم. بهترين کادرهاي کمينترن در آسيا بود

و کوشش براي ) کرد در خدمت انقالب جهاني است ه فکر ميک(شوروي 
گاه که تشخيص داد سياست آن کشور در مورد ايران  ساختمان سوسياليسم، آن

نادرست است و به پيروزي انقالب در ايران، به مثابه جزيي از انقالب جهاني، 
يي چند، ها او عالرغم لغزش. رساند، از انتقاد تا دم مرگ باز نه ايستاد کمک نمي

با سيستم فکري تمکين و . نبود» کبير«مديحه سراي رهبران . تفکري مستقل داشت
. ، يکي از علل غضب استالين به وي نيز همين امر بود"احتماال. مدح و ثنا غريبه بود

و منافع ناچيز » رهبري«از جمله کساني نبود که به خاطر حفظ مقام   زاده سلطان
در رفت و » خدايان«و عمري را در مديحه سرايي  فردي به هر خواري تن در دهد

به نظر ما درست به . با نوکر منشي و اطاعت کورکورانه الفتي نداشت. آمد بگذارند
دليل همين خصايل انقالبي بود، که برخالف برخي ايرانيان ديگر به ميدان تيرباران 

ها  رين کمونيستيي که استالينيسم به بهت اعزام شد، يعني به افتخار پاداش شايسته
  .کرد، نائل آمد اعطا مي

 آوتيسي  چه در اين سرسخن گفته شد مختصري بود در باره آن      
) چه درست و چه نادرست(بحث مفصل پيرامون نظرهاي وي را .  زاده سلطان

  .بايد به انتشار آثار کامل وي موکول کرد
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هاي  يي از آثار او به زبان در کنار پاره(ما اميدواريم که انتشار اين مجلد سوم       
گام ديگري در جهت شناساندن اين کوشنده کمونيست )  آلماني، فرانسه و انگليسي

باشد که ارثيه معني اين رزمنده انترناسيوناليست درس آموز . برجسته ايراني باشد
گي و رهايي  ها از قيد استثمار و برده گان رهايي انسان تهمبارزان انقالبي ايران و شيف

  .ايران از بند امپرياليسم قرار گيرد
  

  ش .خ) ۱۳۶۲بهمن  ۲۲(پاريس 
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  دو سند از حزب کمونيست ايران
  برخورد با بورژوازي

ها آلت دست حکومت پهلوي بودند، مگر  در دوران رضاخان و پسرش، مجلس      
يي از شهرها ارتجاع  در مواردي استثنايي که به علت افزايش قدرت مردم، در پاره

  .شد پهلوي مجبور به عقب نشيني مي
يي به امضاي  ، اعالميه۱۳۰۷به هنگام انتخابات مجلس هفتم، در تابستان       

ي  کمونيست ايران نشر يافت که چندي بعد اعالميه] حزب[ي  رکزي فرقهي م کميته
گر دو طرز تفکر  ما با انتشار اين دو اعالميه، که بيان. ديگري در رد آن منتشر شد

ناگفته . کنيم ي مرکزي حزب بود، به يک بحث اساسي اشاره مي در درون کميته
محمد (يروس بهرام ترين اعضاي آن حزب س نبايد گذاشت که يکي از قديمي

که خود يکي از کانديداهاي انتخاباتي دوره بوده است، چندي پيش ) آخوندزاده
يعني جناح (، اعالميه نخستين را به جناح مخالف خويش ۱اش ضمن انتشار خاطرات

اما با توجه . ي دوم را به خود منتسب داشت و اعالميه) زاده سلطانچپ به رهبري 
تر  کرد، به نظر ما منطقي جناح چپ حزب دنبال مي به سياست عمومي که همواره

                                                 
 ).۱۳۵۲(سال چهاردهم ۲و  ۱ يها ا، شمارهيد به مجله دنينگاه کن – ۱
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ي دوم از جناح چپ حزب  ي اول از جناح راست و اعالميه آيد که اعالميه مي
  .کمونيست ايران بوده باشد

رسد که متون زير، به علت ناياب بودن اسناد  تذکر اين نکته نيز الزم به نظر مي      
هاي موجود به  ي سرخ، از ترجمه تارهي س حزب کمونيست ايران و از جمله، مجله

  .زبان روسي، نخست به فرانسه و سپس به فارسي برگردانده شده است
  

  .ش.خ                                                                                                             
  

  !چه ما از مجلس هفتم متوقعيم آن
  

ي  اگر چه در هيچ يک از کشورهاي جهان پارلمانتاريسم نيازهاي اساسي طبقه      
اگر چه در رژيم کنوني ايران، اشراف و مالکان ارضي . کند کارگر را تضمين نمي

اند که کل قدرت را در حيات سياسي، اقتصادي و اجتماعي در دست  و روحانيون
گان خود را به مجلس  اند نماينده نستهدارند و زارعين و کارگران و کسبه هرگز نتوا

گي خود را  ، با عالقه به امر استفاده از وکالت پارلمان، ما آماده فرستند، با اين همه به
  .کنيم براي شرکت در انتخابات اعالم مي

ي هر کارگر، هر زارع و هرکسي که از شرکت در امر انتخابات اين  وظيفه      
ي خود، يعني مدافعين  گان طبقه است که نمايندهمجلس خواهان عدالت باشد اين 

يي که دشمن آزادي و  ها واقعي حقوق پرولتاريا را انتخاب کرده، عليه انتخاب آن
گان مجلس  از اين رو ما از نماينده. کش هستند، مبارزه کند ي زحمت منافع توده

  :هفتم متوقع تحقق نکات زيريم
مقاومت در مقابلِ دخالت دول دفاع از استقالل سياسي کشور، . ۱      

  .کاپيتاليست در امور داخلي و خارجي ايران
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  .توسعه و تحکيم مناسبات دوستانه با اتحاد شوروي. ۲      
  .هاي امپرياليستي مبارزه عليه جنگ. ۳      
  .هاي امپرياليستي در ايران امحاء تمام امتيازات غيرعادالنه و نابرابر دولت. ۴      
مين آزادي بيان، مطبوعات، تجمع و تشکيالت براي کارگران و زارعين، تض. ۵      

  .ي اول از ميان برداشتن سانسور مطبوعات براي احزاب سياسي، و در درجه
  .هاي ايالتي و واليتي ي انجمن اجراي مواد قانون اساسي درباره. ۶      
قوف کردن قهر تحرير و تدوين قانوني براي دفاع ازحقوق کارگران و مو. ۷      

کارفرما، استقرار روزي هشت ساعت کار، تامين حداقل دستمزد مکفي، قطع کار 
  .کودکان زير دوازده سال

داران بزرگ قرار گرفته،  هاي دولتي که در اختيار زمين ها و آب تقسيم زمين. ۸      
  .ميان زارعين به طور رايگان

پا و حمايت از اينان در مقابل  کمک مادي دولت به کشاورزان خرده. ۹      
  .گي ورشکسته

هاي غيرمستقيم، و تدوين و اجراي قانون جديد  ماليات  ي حذف همه. ۱۰      
  .ماليات بر درآمد

تجديدنظر و بهبود بخشيدن در قانون مالکيت اراضي به نحوي که به سود . ۱۱      
  .دهقانان باشد

  .ايجاد بانک کشاورزي. ۱۲      
ي وسايل ايجاد کارخانجات و استخراج معادن به کمک  تحقيق درباره. ۱۳      

  .هاي داخلي سرمايه
تاسيس يک بانک دولتي که بتواند مدافع استقالل مالي کشور باشد و . ۱۴      

ني هاي تعاو الخصوص شرکت هاي خارجي، علي هاي مضر بانک مبارزه عليه فعاليت
  .هاي روستايي مصرفي، توليدي، و تعاوني
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تدوين قوانين مدافع حقوق تجار ايراني و تجارت ايران در مقابل ويراني و . ۱۶      
  .هاي بزرگ هاي ملي و ايجاد شرکت گي به منظور تقويت انباشت سرمايه ورشکسته

بدون هاي داخلي  قطع واردات و ايجاد کارخانجات ملي به کمک سرمايه. ۱۷      
  .امتياز دولتي

      ۱۸.... .۲  
پا در  الحال و خرده اقدامات الزم براي تامين شرکت تجار متوسط. ۱۹      

  .هاي بازرگاني ملي و دولتي سازمان
هاي شوروي در ميان  ي کاالهاي صادراتي ايران به جمهوري تقسيم عادالنه. ۲۰      

در " پا، به خالف نظم موجود که تجارت مزبور منحصرا الحال و خرده تجار متوسط
  .گان و تجار بزرگ متمرکز است دست گروه معدودي از فروشنده

ايراني از طريق تاسيس تحقيق براي ايجاد وسايل تعليم کارگران متخصص . ۲۱      
  .مدارس فني و صنعتي در داخل کشور و اعزام کارگران به خارج

  .گران در مقابل رقابت خارجي کمک به صنايع دستي و دفاع از حقوق صنعت. ۲۲      
  .ايجاد بانک صنعتي براي صاحبان صنايع. ۲۳      
گان، ايجاد ي تعليمات عمومي راي تدوين و اجراي قانون در زمينه. ۲۴      
گان در شهرها و  خانه، سينما و تئاتر براي همه خانه، قرائت هاي اکابر، کتاب کالس

  .ها براي کارگران روستاها، ايجاد مدارس تجاري، صنعتي و زراعي در شهرستان
ها، قطع مداخالت استانداران و  بهبود بخشيدن به وضع استقالل شهرداري. ۲۵      

ها و  ها و تضمين انتخاب اعضاي انجمن شهرداريکارمندان دولتي در امور 
  .ها براساس راي برابر، مستقيم، نسبي و مخفي کادرهاي مسئوول شهرداري

فکر  تجديدنظر در قانون خدمت دولتي انتقال مشاغل دولتي به افراد روشن. ۲۶      
  .دار آزادي متجدد و طرف

                                                 
 .فرانسه از قلم افتاده است ي در ترجمه – ٢
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ي قوانين مدني و  سعهيي در دادگستري، تکميل و تو اصالحات ريشه. ۲۷      
جزايي، انتخاب قضات از طرف مردم، تحديد اختيارات پليس و استانداران در امور 

  .ها مدني، قطع مداخالت اينان در امور قضايي و سياسي و ساده کردن امور دادگاه
گري اميرلشگرها و افسران ارتش با تغيير سيستم  قطع خودسري و غارت. ۲۸      

شمارد، و گشايش  يه بدني و توهين به سربازان را مجاز مياداري ارتش که تنب
  .خانه براي سربازان خانه و کتاب هاي تعليماتي و قرائت کالس

هاي  هاي رايگان در شهرها و روستاها و مبارزه عليه بيماري ايجاد بيمارستان. ۲۹      
  .۳واگير دامي

  حزب کمونيست ايران                                                                                    
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  ي مرکزي حزب کمونيست ايران ي کميته ي سرگشاده نامه
  

  ! رفقاي عزيز      
  

  :کند ي مرکزي توجه شما را به نکات زير جلب مي کميته      
چه ما از مجلس  آني  ي مرکزي اعالميه به هنگام انتخابات مجلس هفتم کميته      

  .را منتشر کرد! متوقعيم
در اين اعالميه، در ميان انتظارات مهم انقالبي ناظر به منافع کارگران ايران،       

ي منافع بورژوازي نوپاي ايران  کننده منعکس" نکاتي وجود داشت که منحصرا
  .است
دين نتيجه رسيد ي مرکزي اين اعالميه را مورد بررسي دقيق قرار داد و ب کميته      

که  اين. آميز است طلبانه و اشتباه که پخش سندي اين چنين، سخت فرصت
ترين مجلسي که تاکنون وجود داشته و در زير فشار مشت انگليس و  مرتجعانه

رضاشاه انتخاب شده است تا بتواند سر مويي مجري اقدامات مترقيانه باشد، 
  .لوحانه است تصوري بسيار ساده
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گان خود را به مجلس بفرستد بايد  ي که قصد داشته باشد نمايندههر حزب      
رود  ترين انتظاري نمي کوچک» دموکراتيک«اعالم کند که از اين مجلس " علنا

  .کارگران ايران است  ي يي براي ستم و فريب همه اين مجلس وسيله
اي ها در مجلس عبارت است از افش گان حزب ي اساسي تمام نماينده وظيفه      

هايي که به دست طبقات حاکم براي استثمار کارگران به کار گرفته  تمام دسيسه
کوشند سياست غارت و  طبقات حاکمي که به کمک مجلس مي: شود مي

خيانت خود را در مورد ايران، و اسارت ايران را در چنگال امپرياليسم انگليس، 
  .به مورد اجرا گذارند

يا " دارد که اعالميه، در آن نکات که مستقيما ي مرکزي اعتقاد راسخ کميته      
کند، دچار خطاي  به طور غيرمستقيم از سود تجار و صاحبان صنايع دفاع مي

و ديگر نکاتي که خواستار  ۱۲،۱۳،۱۴،۱۶،۱۸،۲۰نکات " مثال. عظيم شده است
ي  گذاري براي دفاع از حقوق طبقه هاي دولتي و تجاري، قانون ايجاد بانک
هاي جديد است، از اين  دهي کارخانجات و کارگاه و ايجاد و سازمانبازرگانان، 

" هاي بورژوازيي يک چنين اقداماتي معموال يي از رژيم اگر چه درپاره. شمارند
، رژيم ارتجاعي فئودال و روحاني ايران حتا به  گيرد، با اين همه صورت مي

گاه و  گونه پاي هيچ دهند، زيرا رژيم پهلوي اقداماتي چنين ساده نيز تن در نمي
ماهيت مردمي ندارد و جز وسيله اجراي مقاصد عمال و نوکران سياست 
  .انگلستان، که اين دولت را با مهارت و کارداني خويش مطيع کرده است، نيست

هاي  داد که با منافع واقعي توده بايست شعارهايي مي ي مرکزي نمي کميته      
اش که  بورژوازي خود قادر است از منافع. کش ايران ارتباطي ندارد زحمت

  .کش ايران ندارد، به دفاع برخيزد هاي زحمت ربطي به منافع واقعي توده
  .کند از منافع خود دفاع مي  بورژوازي      
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امي که اقدامات بورژوازي ليبرال سرشتي انقالبي داشته باشد، مادامي که ماد      
اين بورژوازي عليه رژيم ارتجاعي پهلوي و انگلستان مبارزه کند، حزب کمونيست 

ي مرکزي به اعضاي  در عين حال کميته. ۴ايران به همکاري با وي آماده است
کننده، هنگامي  ي تعيين رههشود که در ب کارگران يادآور مي  ي حزب و نيز به همه

کنند، هنگامي  هاي مالکان را آغاز مي که دهقانان، اسلحه به دست، تصاحب زمين
که (هاي ارتجاع پهلوي  گران کوچک به ويران کردن النه که کارگران و صنعت

برخيزند؛ درست در آن هنگام، بورژوازي که ) اند پنهان  ها ها در پشت آن انگليسي
رحمانه  ادي است با ارتجاع سياه پهلوي متحد خواهد شد و بيامروز خواهان آز

حزب کمونيست ايران هرگز . هاي انقالبي به مبارزه بر خواهد خواست عليه توده
  .هاي روزمره خود از نظر دور دارد نبايد اين نکته را در اقدامات و فعاليت

  
   ۵ي مرکزي حزب کمونيست ايران يتهکم                                                         

  
  
  
  

                                                 
ست با ياتحاد حزب کموند از هرگونه يبا«:اعالم داشت که) نترنيکم(الملل کمونيست  بين ي ن کنگرهيششم – ۴

ات يدر عمل ييها يآهنگ و هم يموقت يها ست که توافقين مانع آن نيا. ست در گذشتيرفرم_وناليون ناسيسياپوز
ون يسيکه بتوان در تظاهرات اپوز رد، به شرط آنيه امپرياليسم صورت گيمربوط به تظاهرات مشخص عل ي جداگانه
 يآزاد يچ وجهيبه ه ييها ن توافقيکه چن ستفاده شود، و به شرط آنا يي توده  در جهت گسترش جنبش ييبورژواز

 ».شان، محدود نکند ها و سازمان ان تودهيغ در ميست را در امر تبليعمل حزب کمون
/  )۱۹۲۹( ۱۳۰۸بهشت  اردي_، فروردين۱-۲ترجمه از برگردان روسي، متن اصلي در ستاره سرخ شماره: منبع - ۵

             ۱۴۶لغايت ۱۴۰ص ۳برگرفته از کتاب جمعه شماره 
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  ي پيکار ي روزنامه سندي درباره

  
پس از استقرار سلطنت رضاخان و سرکوب نيروهاي اپوزيسيون در داخل       

 کشور، حزب کمونيست ايران بر آن شد که مرکز ثقل فعاليت انتشاراتي خود را به
پليس رضاخاني در امان بماند و در ميان هاي  خارج از ايران انتقال دهد تا از حمله 

  .تبليغ بزند افزايش بود نيز دست به دانشجويان ايراني که تعدادشان در خارج رو به
يار ( علوي امرتض همت بود که به پيکار ي ها روزنامه يکي از نشريات آن      

 آوتيس سلطانزاده و تحت سرپرستي) علوي  دکتر اراني و برادر بزرگ
 ۱۳۱۰ل سال ياين روزنامه که در اوا. در برلن انتشار يافت) حزب تئوريسين(
خان را برانگيخت و دولت فخيمه  زودي خشم رضا صورت انتشار يافت به) ۱۹۳۱(

 ااما پيش از آن که رأي دادگاه اعالم شود مرتض .دادگاه برلن شکايت برد از آن به
کشور اخراج شد تا منافع ي آلمان از آن  پليس و وزارت خارجه ي وسيله علوي به

  .خطر نيفتد خان به امپرياليسم آلمان در ايران بر اثر خشم رضا
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که تنها  -  نهضت  نام يازده شماره منتشر شد و پس از انتشار مجدد آن به  پيکار      
هاي اين نشريه  شماره  ي همهمتأسفانه . يديتعطيلي گرا به -چاپ رسيد  يک شماره به

  . در دست نيست
  

  رضاخان پهلوي نامه ما بر ضدادعا
  

  .چه که ما در مقابل محکمه اظهار خواهيم داشت آن     
ي برلين شروع  پيکار، در محکمه ي در چهارم آوريل محاکمه      

  .خواهد شد
شاه که امروزه در ايران حکومت نموده و دست  رضا  باشي موسوم به قزاق      
فشارد کوشش دارد که چنگال  مي کش ايران را آلودش گريبان ملت زحمت خون

آزادي که از حلقوم انقالب ايران از  ي خارج ايران هم دراز نموده، نغمه خود را به
اين شخص که در معامله با مردم ايران جز سرنيزه و . خارج بلند است خفه نمايد

ي عدليه  محکمه  شناسد؛ اين جبار در خارج ايران به ي ديگري نمي چال وسيله سياه
ها را در  يشان خبر ندارد که آنکه کسي از عمليات ا مثل اين. وسل شده استمت

باشي زير هفت پرده پنهان  که جنايات قزاق مقابل محکمه عدليه فاش نمايد يا آن
کدام خيانتي هست که اين شخص در عرض . ها را آشکار نمود توان آن مانده نمي

کدام گوشه ايران است که چند سال بساط خود در ايران مرتکب نشده است؟ 
جا نرسيده است؟ با اين حال مدعي است که  آن  دست ظلم و تعدي اين قزاق به

تيمورتاش و داور که علمدار فجايع . اند او توهين نموده  د انقالبي نسبت بهيجرا
  اموال مردم ايران دست  رضاخان هستند ادعا دارند که رضاشاه پهلوي هيچ وقت به

هيچ موردي آزاري نرسانيده   قتل و چپاول نکرده، و به  لم نکرده،درازي نکرده، ظ
 شان از لوث هرگونه گي در اين عصمت و طهارت هرجال پهلوي هم. است
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حاال ببينيم . کشي پاک و مبرا است فروشي و اختالس و آدم گيري و وطن رشوه
  حقيقت مسئله از همين قرار است يا نه؟

اموال  درازي به کنيم اگر ايشان دست هلوي سؤال ميما از آقاي رضاخان پ .۱      
ها  داري خود ميليون سال رياست و زمام ۱۰در عرض   گونه چهملت ايران نکرده، 
نصف ايران امالک و مستغالت  ي اندازه هاي خارجه اندوخته و به وجه نقد در بانک

  اند؟ براي خود تهيه نموده
بعد از واگذاري بانک : ضي روس رهن بودامالک مازندران در بانک استقرا. ۲      

ايران، وزارت ماليه اين امالک را ضبط و اداره  مزبور از طرف دولت شوروي به
امالک مذکور که مال مسلّم ملت ايران است در جزو امالک   گونه چه. نمود

  نام امالک همايوني در جرايد اعالن آن درج شد؟ مازندران رضاخان درآمده و به
منفعت  رضاخان تمام امالک عمده و پر کُليتاً يا اين امر دروغ است کهآ. ۳      

منصبان بزرگ و  و اموال صاحب» خريده«زور اخذ و يا ه تجار و اعيان خود را ب
اند تصرف نموده است و هر کس  خود را که از ملت چپاول کرده] قشون؟[امراي 

عموي محبوب خود را خان پسر نداده حبس و از کار معزول شده، آيا چراغعلي
د با ضربت وليعه  کردن دارايي خويش به امتناع او از وصيت ي واسطه  رضاخان به

  ضبظ ننمود؟] ؟[نوشته  ي او را بهيلگد هالک نکرد و بعد از مرگ او دارا
خواهان خراسان و  آقاي رضاخان، ما شما را قاتل انقالبيون گيالن و آزادي. ۴      

در  خان کوچکو  خان کلنل محمد تقيسر  ي گرداننده، ۶سربازهاي سلماس
ميرزاده ، قاتل ۷واعظ قزوينيشهرها، بالد زارعين قشقايي و کرد و بلوچ، قاتل 

                                                 
از (و ابراهيم خان ) آذربايجان(، پادگان سلماس )مراوه تپه(سربازان در خراسان  ي گانه هاي سه قيام  اشاره به - ۶

 .دست ارتش رضاخاني وحشيانه سرکوب شدند است که به ۱۳۰۵سال   به) خان ياران ميرزا کوچک
 .دست عمال رضاخان ترور شد ي نصيحت، که به کمونيست ايران و مدير روزنامه ي نويسنده – ٧
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آيا شما منکر صحت . دانيم تهران و و و مي ي کارگر مطبعه حجازي، جالد عشقي
  اين وقايع هستيد؟

تاج و تخت خود را از دست کنيم که  آقاي رضاخان، ما شما را متهم مي. ۵      
ها گرفته و در يک رشته از عمليات و سياست داخلي و خارجي خود،  انگليسي

 پشت  ما مدعي هستيم که شما به. امپرياليسم انگليس ثابت نموديد  اطاعت خود را به
زور سرنيزه ه اندازي و جعل تلگرافات از طرف اهالي تبريز و اصفهان و غيره و ب هم 

گي را  هساخت» مؤسسان«و ترور و باالخره با تطميع اعضاي مجلس قزاقان خود 
 قانوني و غير آري سلطنت شما غير. انتخاب کنند» شاهي« مجبور کرديد شما را به

  .مشروع بوده و ملت ايران طالب جمهوري بوده است نه سلطنت
يک قدم زنيد تاکنون  شما و نوکر شما تيمورتاش که دم از استقالل ايران مي. ۶      

ها از  کن نفت جنوب، براي قطع دست انگليسي عملي براي لغو امتياز خانه خراب
 ها در موقع عقد قرارداد به ي را که انگليسيي شما يک ميليون ليره. نداشتيد بحرين بر

الدوله و غيره رشوه پرداختند و تاکنون هيچ  الدوله و تيمورتاش و نصرت وثوق  
  رسميت شناختيد؟ رفت، به نميحکومتي زير بار شناختن آن 

شما گروه گروه، اکراد و الوار و ساير رعاياي ايراني و سربازان بيچاره رشيد . ۷      
خود به  ي ي منافع طبقهي خود و برا کارانه سياست خيانت ي وسيله ايران را به

ا شما تمام اسلحه و قواي ايران ر. دهان مرگ فرستاديد برادرکشي وادار کرده و به   
براي جنگ با خود طوايف و رنجبران ايراني صرف کرديد نه براي دفاع حقوق و 

  .خاک ايران يا برعليه امپرياليسم خارجي
کارگران بدبخت ايران و  شما در اعتصاب کارگران نفت جنوب نه فقط به. ۸      
لوحي براي  ها که از تعديات کمپاني نفت جنوب از ساده هاي فقير آن عائله

حمايت  که به بل ،پايتخت و درگاه تو آمدند کمکي نکرديد  کمک به درخواست
روي کارگران غيرمسلح ايراني تير خالي کرديد و جمعي از  کمپاني انگليسي به
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آقاي رضاخان شما اموال سردار بجنورد . ايد ها محبوس نموده ها و سال ها را ماه آن
داوودخان کلهر و و سردار ماکو سردار عشاير و شيخ خزعل و ظفرنظام و 

روز ايراني بود  جواهرات خالو قربان و غيره را که خود حاصل دسترنج زارعين سيه
آيا منکر اين حقايق هستيد؟ شما تمام دهات . جيب خود ريختيد اخذ کرده به

آباد محل قصر  سعد يزرع نموده، آب قنوات را به اطراف سعدآباد را خشک و لم
  .ايد شدادي خود برده

مشروطيت را در ايران محو و آزادي را کامالً  ي شما تمام آثار و بقاياي دوره. ۹      
شما . ها را منحل و ممنوع و دهان تمام جرايد را بستيد ممنوع، اجتماعات و اتحاديه

 ي گري از فجايع خود مانند دوره ستايش  کردن به مديران جرايد را براي مجبور
شما در عصري که . ا حبس و تبعيد کرديدبربريت زير چوب و شالق انداخته و ي

شود و  در تمام دنيا آزادي مسافرت و يا تالش براي ايجاد تسهيالت آن کوشش مي
ها براي سهولت تجارت و معاشرت و مسافرت هرگونه قيودات و  دولت  ي همه

نمايند، در داخل مملکت  در بين ممالک همديگر مرتفع مي اها را حت محدوديت
يک  ايران را به شما. ايد هاي ايران سيستم چرا را برقرار کرده ايران بين شهر

وزير  .ايد ها مبدل نموده محبس بزرگ و يک مملکت براي جاسوس
ي خود در عدليه تاکنون يک نفر محبوس يعدليه شما با وجود تمام اصالحات کذا

ه ايراني علناً محاکمه نکرده؛ مجازات و محاکم ي سياسي ايراني را در محکمه
ي مأمورين تأمينات  عهده محبوسين سياسي را برخالف نص صريح قانون اساسي به

گذارده است که در شکنجه و عذاب محبوسين سياسي از هيچ شقاوتي فروگذار 
  .کنند نمي
ت ورود ئجر اهاي معروف را که حت آقاي رضاخان شما تمام آنگلوفيل. ۱۰      
نفر دهقان  ۲۰شما تيمورتاش قاتل . آورديد ايران را هم نداشتند دومرتبه روي کار به
ترين  خور مشهور که رجاله ، رشوه]۱۹۱۹[دار جدي قرارداد  گناه گيالن، طرف بي
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دار مطلق ايران  ظهور رسيده زمام  عنصري است که در تاريخ جديد ايران به
آقاي رضاخان وزير دربار شما بر خالف نص صريح قانون اساسي در آن . ايد کرده
د هم مقام وزارت و هم وکالت را اشغال کرده و در عرض تمام اين مدت از واح

تيمورتاش . گيرد هيچ يک از دو شغل استعفا نداده و براي دو مقام حقوق مي
مجلس شوراي «ها فراکسيون ترقي  خودش وزير دربار است و از طرف ديگر، شب

ر دربار بود، و تمام فکر شخصي وزي دادگر رئيس مجلس به. کند را اداره مي» ملّي
قبالً از طرف آمر » وکال«ي پارلمان ايران يعني يهاي مقوا مذاکرات و آراء عروسک

ايران در  ي قالبي و سفارشي بودن وکالي مجلس مسخره. تصويب گرديده است
 ابر تمام ملت ايران واضح بوده و حت يي است که ي حکومت رضاخان مسئله دوره

موقع ) خانه صدرالسلطنه(گذشته در فراکسيون ترقي  خود آقاي تيمورتاش نيز سال
اگر براي انتخاب ساير وکال «  :گفت توقع رياست مجلس داشتنِ فهيمي مي تعرض به

   راجع به. »تلگراف رمز کرديم براي انتخاب آقاي فهيمي قشون روانه نموديم
فروغي    هالوزراء شما مخبرالسلطنه قاتل خياباني و احرار آذربايجان راجع ب رئيس
احمدخان، کريم   ليس شما و رؤساي نظميه و امراء لشکر از قبيل محمدخان، کاسه

آقاخان که هر کدام براي خود صد نايب حسين کاشي هستند ديگر شرح و بسطي 
در هويت خود شما هم همين بس که کمپاني انگليسي نفت تاکنون دو . دهيم نمي

شخص شما  ي گ ارزاني شما و شايستهمجسمه براي شما نصب نموده است و اين نن
اما ما اين نکات و صدها نکات ديگر را در مقابل محکمه عدليه اظهار داشته . است

خواه شما و رژيم غارتگري شما  نماييم تا دنياي آزادي و با اسناد و مدارک ثابت مي
  .را بشناسد

که  هاست کش ايران شما مدت آقاي رضاخان پهلوي، در نظر ملت زحمت      
ي برلين خاتمه نيافته و  ما با شما و رجال شما در محکمه ي محاکمه. محکوم هستيد

ي انقالبي رنجبران ايران تجديد  که در آتيه نزديکي در خود ايران در محکمه بل
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شما بدون هيچ آن وقت است که شاهدهاي عمليات شما و کارکنان . خواهد شد
گونه افکار و خالصي براي  چترس و مالحظه در محکمه حاضر شده مجال هي

کش ايران با  آن وقت است که ملت زحمت. جالدان رنجبران باقي نخواهد ماند
  .شما و اعوان شما ختم حساب خواهد نمود

ي انقالبي  آلمان، فردا در مقابل محکمه ي امروز در مقابل محکمه      
  ايران

  
  ۱۹۳۲، مارس ۱۳۱۱فروردين                                                                            

  
  


