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 مقدمه

سال203گوییمسالهدارد.می203ایچپوکارگریوکمونیستیایرانسابقهجنبشِ

تابستانِ را آن مبنای که می2133چرا دخورشیدی که سالی آندانیم. اولین،ر

ایرانی13توسطِ«تبریزسوسیالدموکراتِگروهِ»کمونیستیبانامِتشکیالتِ تبارارمنیِ

کارگریوبهدنبالآنیکاولیناعتصابِ،گرفت.وبازدرهمینسالتبریزشکلدرشهرِ

اعتصاب بهسلسله شیالت کارگرانِ توسط گیالن در دیگری پیوست.های وقوع

انقالبیدرایرانوروسیهبودوچندیبعددرشرایطِتاثیرِکهخودتحتِهاییاعتصاب

تاسیس2133ِ به منجر تشکلِ.خ اولین یعنی ایران مطابعیاتحادیه»کارگری

شد.«ایرانها(خانه)چاپ

سیاسیواجتماعیگامباتحوالتِچپوکارگریایرانهمجنبشِ،ازآنتاریخبهبعد

اینجنبشارامنهدرتاریخِرشدبودهاست.نقشِنکشوروجهاندرحالتغییروبعض

چنینهابستهشدوهمتوسطآن،هایفکریکنندهاست.چراکهاولیننطفهنقشیتعیین

ایننقشچندسالسندیکایینیزفعالوتاثیرگذاربودهیمبارزاتِصهبعدهادرعر اند.

آراموخزندهامابهصورتِ،نیزادامهیافتورشیدیخ2441مرداد13پسازکودتای
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ستهایایرانبحثیارمنیسیاسیِگردید.قطعاینفعالیتوبهحاشیهرفتنِفعالیتِقطع

موردِ تاکنون متاسفانه قرارکه موردِبررسی در تا است الزم و تحقیقِنگرفته آن

آید.عملایبهشناسانهجامعه

چپوکارگریپیوستویایرانکهبهجنبشِهایاینالیهازجامعهیکیازشخصیت

معادالتِتاثیرِ در مهمی اتحادِسیاسیِبسیار حتا و ایران داشت، آواتیسشوروی

ا)سلطانمیکائیلیان مردیکهسالیانِزاده( تاریخست. دستگاهِدراز ئولوژیکِایدهنویسانِ

مخدوش در سعی چهرهشوروی داشتهکردنِ سالاش از نیمی که انسانی هایاند.

باسرمایه11عمرش)نزدیکبه درمبارزه یجامعهداریوتالشبرایاستقرارِسال(را

اودرمبارزه همقوالتاستفادرادیکالِنقدِروشِیتئوریکازسوسیالیستیسپریکرد.

روشِمی ایندرستهمان تحلیلِمارکسکارلکرد. مقوالتِدر و بود.عناصر مادی

ایچنیندرنامهاونهاد.هابنیانهاونقدشرابراساسبررسیریشهمارکسنیزتئوری

نویسد:می

 . . زمانیمحملِوتوده». رادیکال،شوندکهتئوریتئوریمیتظاهرِها رادیکالباشدو

.«ریشهخودِانساناست...،وبرایانسان؛یمسائلبردنبودنیعنیدستبهریشه

درکِ همین که بود رادیکال و برابرِزادهسلطانانتقادی در نوظهورِمناسباتِرا

قرارسرمایه شوروی در دولتی درجداریِ در مناسبات این منتقدینِهداد. باید اول ی

یکسانیراکهدرپیروزیِیبعدهمهداشتودردرجهخودراازمیانبرمیکمونیستِ

شوفاداربودند.اهایانقالباکتبرسهیموهنوزبهآرمان
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 نامه گی زنده 



هایآغازینِمبارزهسال

ی  مراغه ای ارمنی در شهرِ م. در خانواده8111خ/8621سالدر  "آواتیس میکائیلیان"

 "سلطان میکایلیان"شود پدرش  اش فقیر بودند. گفته می شد. خانواده  آذربایجان ایران متولد

وی  کوچکِ بعدها از روی نامِ "زاده سلطان" مستعارِ فرودستِ ارمنی بوده و نامِ از دهقانانِ

حزب " ی او از اعضا و فعاالنِ خانواده و منسوبینِ است. برخی از اعضا  گردیده  انتخاب

  شده  ها انجام ی آواتیسِ نوجوان به دست آن اولیه بودند و تربیتِ Henchak8 "هنچاک
                                                            

درشهرژنوتاسیس"مریمواردانیان)مارو("ونامزدش"آواتیسنظربگیان"خ.(توسط2122م.)2331دراوتسال"هنچاکحزبِ" 2

اینحزبیکتشکیالتِ محسوبمیچپگردید. ادبیاتِگردیدکهنشریهگرا جویانِمارکسیستیکهدانشایبههمیننامداشتواز

یمسلحانهبودودرمستقلازراهمبارزهارمنستانِهاایجادِهنچاکیبرد.هدفِهکردهبودندبهرهمیترجم2330یارمنیدراوایلدهه
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در  "ی جماران کلیسای ارامنه"ی  ی تحصیل به مدرسه سالگی برای ادامه 81است. وی در 

ی  این دوره از پایانِ روسیه رفت. پس ارمنستانِ ایروانِ نزدیکی شهرِ "اجمه یاسین"ی  منطقه

 عالی خود را در این شهر به پایان رسانید. تحصیالتِ و رفته پطرزبورگجا به  تحصیلی از آن

کرد. درست در همین زمان بود  جویی را سپری می دانش ساله بود و دورانِ 66او در این زمان 

 مخفیِ تشکیالتِ و به عضویتِگردید   آشنا روسیه کارگریِ سوسیال دموکراتِ که با حزبِ

 م.(.8188خ./8611این حزب درآمد )

اکتبر در  انقالبِ وقوعِ اش به قفقاز فرستاده شد و تا زمانِ قومی و زبانی گاهِ خاست به دلیلِ

از  آواتیس ها  ای و مداوم داشت. در طی این سال حرفه پترزبورگ فعالیتِ این منطقه و شهرِ

ی پیروزی  طوری که در آستانه قابل توجهی یافت به یستی رشدِمارکس نظر مطالعات و دانشِ

 ی ملی و سازماندهیِ ی طبقاتی در روسیه و ماورا قفقاز، مساله مبارزه اکتبر در موردِ انقالبِ

 شد. نظر محسوب می کارگری یک صاحب

معاونِ لنین در  آمد و به عنوانِ حساب می کارانِ دولتِ نوپایِ شوروی به پس از انقالب از هم

م. به 8181خ./8611 شد. در سالِ  کار به  داران مشغول ی اموال مالکین و سرمایه مصادره امورِ

منسجم و  توان اولین تشکلِ درآمد. این حزب را می "ایران عدالتِ حزبِ" عضویتِ

در سال  روسیه حزب بلشویکِ تاثیرِ گرای ایران دانست که تحتِ ی چپ یافته سازمان

                                                                                                                                                                                        
سوسیالیستیدراینحزبگرایشِتقویتِهاجذبشدندامابراثرِآنارمنیدرایرانوترکیهنیزبهسمتِابتدایکاربخشیازبورژوازیِ

هنچاکیزمانازباینپشتیبانیبهمرورِ گرایان(روسیهتمایلداشتند.ها)خلق"نارودنیک"تشکیالتیبهفکریِهادرمبارزاتِینرفت.

شدتگرفتنِ تاسیسِطبقهمبارزاتِپساز و قفقاز در بهحزبِ"هایارمنیسوسیالدموکراتیاتحادیه"یکارگر سوسیالِ)وابسته

هادرهنچاکفعالیتِیحوزهترِجدیدپیوستند.بیشاینحزببهجریانِم.بسیاریازفعاالن2901ِکارگریروسیه(درسالدموکراتِ

 بسیارجذبنمودهبودند.انِریآذربایجاننیزهوادغربقرارداشتهاست.امادرمنطقه
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های  گی از آذری همه ،این حزب گذارانِ گردید. بنیان  م. تاسیس و فعال8182خ./8611

 حزبِو یا  عامیون ی اجتماعیونِ فرقهتبار بودند که برای کار به قفقاز رفته و با  ایرانی

داخلی در شوروی و  جنگِ آتشِ ور گشتنِ نمودند. با توجه به شعله کاری می هم بلشویک

 انقالبیونِ روسیه، رفیق میکایلیان به همراهِ جنوبِ ستمِ های تحتِ ملت دهیِ سازمان اهمیتِ

ی  تبلیغاتی به منطقه-یک هیات تشکیالتی به صورتِ  "خان عمو اوغلیحیدر"دیگری چون 

 ن منطقه بپردازد.آایرانی  مهاجرِ دهی کارگرانِ ترکستان اعزام شد تا به سازمان

ها بود و  های کمونیست برنامه سوسیالیستی در آسیا جزوِ انقالبِ ایجادِ زمان سیاستِ در آن

 داشته به نفعِ اکتبر قرار انقالبِ که در جریانِ بودند هایی یکی از ملت عنوانِ ایرانیان به

 ی هیاتِ وظیفه .انقالب قرار داشتند لیستِ در صدرِ و کردند نوپای شوروی مبارزه می حکومتِ

برای  ،ناراضی ژاندارمری و قزاق مهاجر و افسرانِ کارگرانِسازماندهی دهقانان و  ،میاعزا

شد نزدیک  شد. هیات موفق نامیده "پرس آرمیا"ایرانی بود. این ارتش  سرخِ ایجاد یک ارتشِ

 این ارتش و هیاتِ ،آن  بر  هزار نفر داوطلب را مسلح، آموزش و سازمان دهد. عالوه 11به 

های  شوراها و کمونیسم به موفقیت ترویج به نفعِ های داخلی و تبلیغ و فرماندهی در جنگ

 ها در موردِ بود چراکه بعد اوبهایی برای  ی بسیار گران یافت. این دوره تجربه گیری دست چشم

فراوان کرد. به  ی از آن استفاده« مانده  عقب شورایی دهقانان در مناطقِ دهیِ سازمان تزِ» 

 با )که "ای زاده مراغه احمد سلطان" مستعارِ میکایلیان نامِزمان رفیق  زیاد در همان احتمالِ

و با این نام در  است( را برای خود انتخاب نمود  کرده  ن استفادهآزاده از  آ. سلطان اختصارِ

 است. این احتمال داده  فراوانی را نوشته و جزواتِ و مقاالت و کتبِ رفتهها  مجامع، کنگره

مذهبی و ارتجاعی در ایران  فرهنگِ نفوذِ ک نامِ  اسالمی به دلیلِی انتخابِ شود که دلیلِ می 

انگلیس و هم  امپریالیسمِ ها، هم است. زیرا در آن سال  این کشور بوده مردمِ و در میانِ
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ی  شایعه ،فعالین شتی بودنِتی مسیحی، یهودی و یا زر شیعه به بهانه مرتجعِ روحانیتِ

 دادند. های انقالبی را بین مردم انتشار می بر حرکت!  «مسلمان غیرِ کافرانِ رهبریِ»

  شده حضور در ایران مهیا دهقانان در ترکستان، مقدماتِ تبلیغ و تسلیحِ پس از پیروزیِ طرحِ

م. نشستی با 8161آوریل  1تا  8خ./8611فروردین  81تا  81 همین دلیل در تاریخِ بود. به

شد. در این  ارزترکستان برگ تاشکند در شهرِ "یهای ایران کمونیست وسیعِ کنفرانسِ" عنوانِ

 6صبحی ا مصطفو  عمواوغلی حیدرخان، زاده سلطانای چون  برجسته انقالبیونِ ،کنفرانس

 ایران مواردِ شرایطِ بررسیِ ترکیه( شرکت داشتند. کنفرانس ضمنِ کمونیستِ حزبِ گذارِ )بنیان

 تاکید قرار داد: زیر را به تصویب رسانید یا موردِ

مزدبگیر را بررسی و  اقشارِ عضویتِ ،جدید حزب ) موردِ دِی جدی نامه اساس تصویبِ (8

 کرد( تصویب می

 های عمومی ثروت کردنِ اشتراکی تاکید بر سیاستِ (6

 ایران سرخِ ارتشِ تشکیلِ تصمیمِ تاییدِ (1

تنظیم گردید که همراه با افق و  زاده سلطان در رابطه با همین کنفرانس دو مقاله از طرفِ

سوسیالیستی در  اندازهای انقالبِ چشم» عنوانِ تحتِ ،ارکنندهزهای او و هیات برگ دیدگاه

                                                            
م.بهروسیه2923سوسیالیستیبوددرسالاوکهدارایگرایشاتِترکیهبود.کمونیستِحزبِگذارِصبحیرهبروبنیانامصطف 1

جانگهداریشد.ویدرنظامیعثمانیدریکگیروزندانیشدودرزندانبااسرایِپلیستزاریدستجابهدستِآنگریخت.در

ثمانیبهوجودآورد.صبحیدرنخستینهایعهمیندورانبهتبلیغوترویجبیناسراپرداختواولینتشکیالترادربینترک

سراسرِمسلمانانِکمونیستیِسازمانِیکنگره نوامبر در نمایند2923روسیه سخنهبه و شرکت ترکیه از ازگی او کرد. رانی

بههمراهشانزدهکمونیست2912ِدرسال"ترکیهکمونیستِحزبِ"گذارانِپایه او کمالاتاتورکدولتِپلیسِتوسطِترکبود.

 جمعیدردریاغرقشدند.بهصورتدسته2912ژانویه13ربودهودر
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م.  8161خ./مارس 8611های اسفند  در شماره تاشکندی "ایزوستیا" ی در نشریه« شرق

 اولین انقالبِ ایران به عنوانِ انقالبِ ی بینی خود را درباره چنین او خوش منتشرگردید. هم

 .کرد سوسیالیستی شرق عنوان

سرخ شوروی برای  ارتشِ خ نیروی دریایی8611ِاردیبهشت  61از کنفرانس، در  چند روز بعد

 ورودِ نیروهای شوروی سرآغازِ شد. ورودِ  گیالن پیاده روس در خاکِ انقالبیونِضدِ تعقیبِ

 شکلِ مزبور تنها به شود. پیش از آن حزبِ می حسوببه ایران م عدالت حزبِ رسمی تشکیالتِ

 گیالن و آذربایجان فعالیت داشت. طقِاعلنی در من غیر

 شدت احساس کمونیست به حزبِ تشکیلِ ضرورتِ ،عدالت به ایران کادرهای حزبِ با ورودِ

)نام اختصاری  "komintrenکمینترن "شد. این ضرورت از چند جهت بود: از یک سو  می 

شده و  شد( یک سال بود که تشکیل می  کمونیست نیز خوانده سوم که انترناسیونالِ المللِ بین

ها با این نام تاسیس شده و با  را با خود داشتند. آن کمونیست گی نامِ آن همه احزابِ درونِ

بودند  "دوم بین المللِ" موسوم به سوسیالیست یا سوسیال دموکرات که عضوِ احزابِ

 داری از راهِ سرنگونی سرمایه دارِ کمینترن طرف عضوِ کمونیستِ مرزبندی داشتند. احزابِ

 کردند. از طرفِ می  کارگری مبارزه طلبی( در جنبشِ انقالب بودند و با رفرمیسم )اصالح

 رسمی و داخلِ عدالت باید از فعالیت در خارج از ایران جداشده و تشکیالتِ حزبِ ،دیگر

کمونیستی نیاز بود که  داد. به همین جهت به حزبِ می  ایران گسترش شور خود را در درونِک

در آن شرایط فعالیت کند. با  و ایران منطبق بوده اجتماعی، اقتصادی و سیاسیِ با شرایطِ

انزلی  عدالت راهی ایران شدند و در شهرِ حزبِ زاده و دیگر رهبرانِ باال بود که سلطان دالیلِ

 حزبی جدید نمودند . م به تاسیسِاقدا
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چپبرگیتازهدرجنبشِ؛ایرانکمونیستِحزبِتاسیسِ

 کمونیستِ حزبِ"ی م. اولین کنگره8161ژوئن  61تا  61خ./8611تیر  1تا  1در روزهای 

از این تاریخ به بعد با این نام فعالیت نموده و برنامه و  عدالت حزبِگردید.  تشکیل "ایران

جدید و علنی در  اساس تشکیالتِ همین گردید. بر ی جدیدی برای آن تنظیم نامه اساس

 .شد شهرهای ایران فعال

 میانه و آذربایجانِ شهرهای ایران، قفقاز و آسیای نماینده از تشکیالتِ 11در این کنگره 

 "و . ا . لنین"نمادین  خود به صورتِ نخستینِ ی بودند. کنگره در جلسه  کرده شوروی شرکت

 شوروی( را به ریاستِ آذربایجانِ جمهورِ آذربایجانی و رییس )کمونیستِ "نریمانوفن."و 

  ی حزب از ترکستان در این کنگره شرکت نماینده به عنوانِ زاده سلطانخود برگزید.  افتخاریِ

را به طور خالصه در  آن کنگره بود و گزارشِ اصلیِ گانِ هارکنندزکرد. وی از مسئولین و برگ

تحریر درآورد.  ی به رشته (کمینترن ارگانِ) "کمونیستی انترناسیونالِ" ی نشریه 81 ی شماره

ایران  اقتصادِ حزب در ترکستان و وضعیتِ تشکیالتِ کنگره در موردِ اول و دومِ او در جلساتِ

، ایرانیِ داخلی و خارج شرایطِ ی  هایی درباره . در این کنگره گزارشرانی نمود سخن

یک  اشد و نهایت  داده  های حزبی ارائه های تبلیغاتی حزبی و تاکتیک و ارگان 1مطبوعات

                                                            
 وری)میرجعفرجوادزادهیخلخالی(بهکنگرهارائهگردید.جعفرپیشهاینگزارشتوسطِ 4
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 ی کمیته اولِ ها و دبیرِ یکی از آن زاده سلطان 1.گردید نفره انتخاب 81مرکزی  ی کمیته

 .مرکزی حزب شد

مکتوب در  ش به صورتِا حزب بود که نظرات ی برجسته تئوریسینِ او ،تاریخی در این مقطعِ

رسید.  می  چاپ های مختلف به ی چپ در ایران و شوروی به زبان شناخته شده مطبوعاتِ

گردید. الزم به توضیح است که در  می محسوب حزب چپِ جناحِ عالوه بر آن وی رهبرِ

حزب  حیاتِ دو گرایش در آن وجود داشت. تاریخِ ایران کمونیستِ حزبِ همان ابتدای تشکیلِ

اول که چپ است و  ی این دو گرایش است: گرایشِ ی مبارزه جنگل صحنه جنبشِ تا پایانِ

اقتصادی و اجتماعی  است. این گرایش معتقد بود  که شرایطِ زاده سلطان دستِ آن در رهبریِ

 ستمِ های تحتِ ملیت وضعیتِ به ی شرق از جمله ایران و ترکیه شبیه دیده های ستم ملت

سیاسی داخلی  خارجی و استبدادِ ی ی سرمایه سلطه تِامپراطوری روسیه است که تح

ها دارای  این ملت ،صنعتی )طبقه کارگر( وسیعِیپرولتاریا رغم نبودِ داشتند. علی قرار

تاشکند،  کنفرانسِ چپ پیروِ سوسیالیسم هستند. جناحِ ی پذیرشِ های انقالبی و آماده خصلت

عمده بر زمین و  مالکیتِ یعنی برانداختنِ ،ارضی ایِ ریشه اصالحاتِ جدیِ دارِ طرف

ها، شیالت و حمل و نقل ( بود.  ها و کارخانه های عمومی )کارگاه ثروت کردنِ اشتراکی

جمهوری شوروی  و ایجادِ خان میرزاکوچکاز همان ابتدای کار نسبت به اتحاد با  زاده سلطان

کرد تا  نگریست. با وجود این وی تالش ی تردید می سوسیالیستی گیالن به رهبری او به دیده

های کارگری و دهقانی( را  های اجتماعی )از جمله اتحادیه اتحادیه خان میرزاکوچک از طریقِ

                                                            
آ.سلطانزاده،جعفرجوادزادهخلخالی)پیشهیاعضایکمیته 3 ف،محرمآقازاده،بهراموری(،علیخالومرکزیعبارتبودنداز:

 محمدآخوندزاده)سیروسبهرام(فحیدرخانعمواوغلیکربالییصدقعلی،آقازاده،کامرانآقازاده،
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 کرد تا با سیمای یک رهبرِ می  سعی اکه درکی سنتی داشت و ضمنمیرزا نماید اما   ایجاد

 زاده سلطانهایی بود.  ین سازمانچن ایجادِ ببرد مخالفِ مند )کاریزماتیک( مبارزه را پیش فره

خان  نمود تا کوچک بارها کوشش ای سطور شخص نویسنده»بعدها در این مورد چنین نوشت: 

های سیاسی و صنفی در ایالت راضی سازد. لیکن  قانونی راجع به آزادی سازمان را به صدورِ

اجی به یچه احت کارگران»گفت:  چنین می ادانست و دقیق خان این کار را بیهوده می کوچک

دهند   من اطالع اجات خود را بهیی احت توانند همه که آنان می درحالی ،سازمان و اتحادیه دارند

واضح است که با چنین درکی از  .«کرد؟  الزم را خواهم ها کمکِ و من با رغبت به آن

 انتظار داشت قرار انقالبی دولتِ برابرِ در که انقالبی –سیاسی ترین مسایلِ پاافتادهِ پیش

 1 .نبود ممکن انقالب پایگاهِ گسترشِ و تثبیت جهتِ در جدی های گام برداشتنِ

 یعنی لغوِ ،ای ارضی ریشه ی ارضی و دهقانی را اصالحاتِ حل مساله تنها راهِ زاده سلطان

 ایران کمونیستِ حزبِ ی مهم و اصلیِ بود که وظیفه  دانست. او معتقد مالکیت بر زمین می

کرد.  انقالب قلمداد می چراکه دهقانان را اولین متحدینِ .عمده است مالکیتِ برانداختنِ

کمینترن  دومِ ی کنگره ی او چندی بعد در خاللِ شده بندی مشخص و طبقه نظراتِ

 گردید. ارائه

داشت که  حضور عمواوغلی حیدرخان رهبریِ راست به ، جناحِچپ و جناحِ زاده سلطان در مقابلِ

بود که مالکین و   دید و معتقد االجرا نمی انقالب الزم ارضی را در ابتدای شروعِ اصالحاتِ

انقالب هستند و این حرکت  غیروابسته )به انگلستان( متحدینِ بخشی از بورژوازی و تجارِ

 ی اولِ مرحله ؛ای قلمداد کرده راست انقالب را دو مرحله جناحِ .دکن ها را از جنبش دور می آن
                                                            

 213/صفحه2434انگلستان/نوشتهآ.سلطانزاده/ترجمهف.کوشا/انتشاراتمازیار/ایرانوامپریالیسمِاقتصادیِانکشافِ 3
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های  کاری با نیرو همین جهت بسیار راغب به هم به و دانست را ملی و دموکراتیک می آن

یک  میرزاکوچکمعتقد بود  حیدرخانها( بود.  ها و دموکرات ناسیونالیست و مذهبی )جنگلی

   ست. شاید بتوان تبریزی انقالبیونِ اانقالبیون مخصوص اعتمادِ اتکا است و موردِ قابلِ انقالبیِ

های  نامه چپ متکی بر قطع ی ارضی بود. جناحِ مساله ،دو گرایش تمایز بینِ خطِگفت که 

در این مورد منتشر  زاده سلطان تئوریکی به قلمِ حزب بود و مکتوباتِ اولِ ی و کنگره تاشکند

 حیدرخانباختن  تنها پس از جان .خود باقی ننهاد تئوریکی از راست هیچ اثرِ اما جناحِ .شده بود

تزهای »م. منتشرگردید که به  8168مارس -خ ./ژانویه 8111 سندی در زمستانِ

باشد هنوز جای تردید  حیدرخانها  ی آن که نویسنده است. این  معروف« عمواوغلی حیدرخان

 دارد. وجود

و  "استالین"شوروی به رهبری  کمونیستِ حزبِ قفقازِ دفترِ حمایتِ راست موردِ جناحِ

 قرارداشت. "نانیشوییلی"و  "ارژنیکیدزه"

ی کمینترن در  ، دومین کنگرهایران کمونیستِ حزبِ اولِ ی اری کنگرهزاز برگ  چندی پس

به  زاده سلطانشد.  ارزم. برگ8161اوت  7ژوییه تا  81خ./8611مرداد  82تیر تا  61 تاریخِ

)که در برخی  "آبوکف"( و "حسن اوف" مستعارِ )با نامِ "بین یکن حسنِ" دیگر: دو نفرِ همراهِ

گی از حزب در این کنگره شرکت نمودند.  هاست( به نمایند  شده  خوانده "عیوض اوف"اسناد 

 ملی و مستعمراتی شرکت داشت و ی مساله در کمیسیونِ زاده سلطان ،ها نشست و در جلسات

 62 دهند. در روزِ  هایی جامع در این رابطه ارائه طرحخواست تا  ". پاولوویچم"از او و  لنین

مرداد  2ژوییه/ 61روز بعد یعنی  6کرد و  رانی در همین رابطه سخن لنین مرداد 1ژوییه/

در « انقالب در مشرق زمین» وی با عنوانِ رانیِ داد. سخن خود را ارائه نظراتِ زاده سلطان
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» گوید:  می اورانی  شد. در این سخن  عنوان زینویف ای با ریاستِ صبح در جلسه 88ساعت 

برسد که در کشورهای وابسته و نیمه وابسته   نظر ست غریب به در نخستین دید ممکن

که به  الوصف هنگامی سوییت ]شورایی[ سخن برود. مع فئودال( از جنبشِ )فئودال و نیمه

رفت. رفیق   میان خواهد ازداریم هر شگفتی   کافی مبذول این کشورها توجهِ و احوالِ اوضاعِ

روسیه در ترکستان، بشقیرستان و قرقیزستان  کمونیستِ حزبِ تجربیاتِ ی درباره لنین قبال

همین  ،باشد دست داده خوب به سوویت در این کشورها نتایجِ است. اگر سیستمِ  گفته  سخن

تر  طبقاتی هر روز ژرف یعنی در کشورهایی که تمایزِ ،وستاندجنبش باید بتواند در ایران یا هن

  2.«یابد  توسعه اگردد، سریع می

مانده و  در کشورهای عقب » گوید: دهقانان چنین می ی چنین در بخشی دیگر درباره هم

ممکنی به  غیرا تقریب اوضاع و احوالِ های دهقانی وجود دارند که تحتِ مستعمره توده نیمه

 ی فئودالی قرار دارد( ... در نتیجه گیِ هبرد ستمِ زیرِزمین  خاور )سراسرِ دهند می  گی ادامه زنده

 مستحکمِ کش قادر نیست سازمانِ زحمت ی شود این طبقه وارد می ها آن هفشاری که ب

 7«انقالبی ایجاد کند

ها  آن ایجادِ دهقانی و ضرورتِ های شورایی مشخص از تشکل نیز به طورِ لنین تر دو روز قبل

 ها در بود که کمونیست  نموده  تاکید  آن  بر  بود و عالوه  کرده دفاعمانده  در کشورهای عقب

 احقیقت»کاری کنند که  هم دموکراتیک-بورژوا هایی از جنبشِ جا باید تنها با آن بخش آن

                                                            
آثارسلطانزاده/بهکوششخسروشاکری/چهارمِایرانجلدِکارگری،سوسیالدموکراسیوکمونیستیِجنبشِتاریخیِاسنادِ 2

 32انتشاراتعلم/صفحه

 
31صفحههمانمنبع، 1
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دهقانان و  انقالبیِ ها جلوی ما را در آموزش و سازماندهیِ آن گانِ هانقالبی باشند و نمایند

  1.«نگیرند ههای استثمارشوند توده

 ی درباره زاده سلطانو  لنینهای  دیدگاه ،دهد که در آن مقطع می  ای کوتاه نشان مقایسه

حتا به  زاده سلطانکه  آن بر  خوانی دارد. عالوه دیگر هم چون ایران با هم کشورهایی هم

پیروزی  ی مانده درباره پرولتاریای کشورهای صنعتی به کشورهای عقب کمکِ ضرورتِ

 المللِ اجرایی بین ی کمیته" تشکیالتی با عنوانِ  کنگره انقالب تاکید نموده است. در پایانِ

شود. این کمیته کارهای اجرایی  خوانده می "کابک"اختصار  به ایجاد گردید که "کمونیست

 عضویت آرا به نیز با رای اکثریتِ آواتیسرفیق  .عهده داشت ی بعدی بر کمینترن را تا کنگره

 .آن درآمد

جنگلی در جمهوری گیالن  حزب و جناحِ چپِ جناحِ در همان دوران اختالف بینِ

اختالف  شد. از جمله مواردِ . این اختالفات از تفاوت و تناقض دو جناح ناشی میگرفت شدت

ی ارضی و حمله به  ها و تاکیدشان بر مساله کمونیست ی مالی، تبلیغاتِ توان به مساله می

جنگل  خ رشت را به مقصد8611ِ مرداد ماهِ در اوایلِ خان میرزاکوچک . کرد اشارهتهران 

مرداد  81 بود. روزِ  برده  خود انقالبی را با توجهی سالح و پول دولتِ قابلِ کرده و مقادیرِ ترک

و برخی از  دوستدار خانِ اهلل احسان رهبریِ ها به جنگلی چپِ جناحِ م.8161اوت  1خ./8611

راهی و تحریک چند مسئول شوروی  رشت بودند( به هم حزب )که مقیمِ چپِ اعضای جناحِ

 علیهِ سازمان امنیت در رشت( -سئول چکا)م آبوکف، پالیف و بلومکینچون  هاییدر شهر

                                                            
نترناسیونالِادومِیوالدیمیرایلیچلنین/بخشکنگره)کمینترن(/کمونیستیهایانترناسیونالِهادرکنگرهرانیسخنیمجموعه 3

 12/تهران/صفحه2433الملل/بینژوییه/نشر12ِملیومستعمراتیمسایلِکمونیستی)گزارشکمیسونبررسیِ
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جدید اعالم گردید.  قبلی کنار زده شده و یک دولتِ زدند. دولتِ  کودتا  به  دست کوچک میرزا

 ی خارجه امورِ کمیسرِچیچرین ها برای دادخواهی دو نماینده به مسکو فرستادند و با  جنگلی

 برد. سرمی در شوروی به زاده سلطاناین مدت  طولِدرشوروی دیدار نمودند. 

 مللِ ی کنگره" بزرگی با نامِ م. نشست8161ِخ./ سپتامبر 8611شهریور  87تا  7 از تاریخِ

 زمین و تحلیلِ انقالب در مشرق مسایلِ ش بررسیِا گردید که هدف ارزگرباکو ب در شهرِ "شرق

نفره درکنگره  816 سیاسی و اجتماعی این منطقه بود. از سوی ایران نیز یک هیاتِ شرایطِ

و  . . . در  آقازاده ، برادرانِآخوندزاده عمواوغلی، محمدِ زاده، حیدرخان سلطانداشت که   شرکت

بود که   شده هایی تشکیل ایرانی از غیرکمونیست اعضای هیاتِ ی . اما عمدهحضور داشتندآن 

گانی  هنمایند حیدرخانجلسات کنگره، جناح راست به رهبری  در خاللِ 1بودند.  از گیالن آمده

فرستاد. این  لنین  شوروی و حتا کمونیستِ حزبِ قفقازِ و دفترِ "کابک"را برای مذاکره با 

چپ در گیالن  های جناحِ شکایتی را از روش طرحِ لنین جناح در مذاکره با نهادهای فوق و

های شوروی و بریتانیا در حال مذاکره  داد که دولت می  در زمانی رخ وقایع. این نمود دنبال می

این قرارداد به شدن بود.  آماده ها در حالِ آن تجاری بینِ امضای یک قراردادِ بودند و مقدماتِ

نشینی از  شوروی شکلی دیپلماتیک و غیرانقالبی داده و نوعی عقب جوانِ دولتِ رفتارِ

                                                            
زاده،حیدرخانعمواوغلی،کامرانآقازاده،ابوالقاسمسلطانتوانبهآ.یشرکتکنندهدراینکنگرهمیهایبرجستهازکمونیست 9

گریگورییقیکیاننویسندهذره،عبدالحسین اشارهکرد. . . . جنگلمعتقداستبسیاریازشورویوجنبشِیکتابِحسابیو

ایران)عدالت(بیشازاشتراکیِمرکزیحزبِیالحقیقهکمیتهفی»کمونیستنبودند:یایرانیکادرهاینفره291اعضایهیات

دالل،200 حاضرکردهکهبرایشرکتدرکنگرهدهقانوکحمال،نفرصیادوماهیگیر، شرقبهیمللِارگرولومپنپرولتررا

مبلغینِ نفر چند و بفرستد کارمندانِحزبِبادکوبه انزلیبرایشرکتدرجوانانِسازمانِاشتراکیو رشتو از کمونیستنیز

برزویهدهگان/انتشارتگریگورییقیکیان/بهکوششِیجنگل/نوشتهشورویوجنبشِ«:بردهبهبادکوبهرفتهبودندینامکنگره

 211/صفحه2424نوین/تهران
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ی  شد. در همین دوره برنامه می  سیاسی محسوب های انقالبی و پرولتری این رژیمِ خواست

آلمان و  های شده و انقالب در شوروی با ناکامی مواجه "جنگی کمونیسمِ"موسوم به 

دست  خود را از این کشور افقِ کمونیستِ حزبِ چپِ بودند. جناحِ  خورده  شکست مجارستان

 سیاسی و اقتصادی به سمتِ های کارگری معادالتِ تشکل شدن قدرتِ داده بود و با محدود

ها و  ثروت کردنِ سوسیالیستی، اشتراکی فشاری بر انقالبِ راست چرخیده بود. بنابراین پای

 دولتِ های جدیدِ سیاست ایران( مانعی بر سرِ در سراسرِ ابعد ارضی در گیالن )و اصالحاتِ

فراوانی داشت  قفقاز نفوذِ شوروی که در دفترِ حزبِ راستِ گردید. جناحِ می  شوروی محسوب

وسیعی از  گونه کنگره و یا نشستِ هیچ انجامِ بدونِ و کرده حمایت حیدرخان از گرایشِ

حیدرخان انتخاب نموده  کلیِدومی را با دبیرِ ی مرکزیِ کمیته ایران کمونیستِ حزبِاعضای 

ی شورای اجرایی  رییسه هیاتِ" قفقاز و توسطِ دفترِ به رسمیت شناخت. این تصمیم با نفوذِ

اکتبر  81خ./8611مهر  68شرق( در تاریخِ مللِ ی کنگره )منتخبِ "اقدام و تبلیغات

را  زاده سلطانرفیق  ،اعضای خود کاهشِ مرکزی جدید ضمنِ ی کمیته شد.  م.گرفته8161

خود  کارِ در مسکو به ،ی حزب در کمینترن نماینده نگردد و به عنوانِ ملزم نمود تا به ایران باز

مندرج در  کدام از اصولِ بود. این حرکت با هیچ اومحترمانه برای  دهد. این نوعی تبعیدِ  ادامه

اول  مرکزیِ  خوانی نداشت. کمیته )مرکزیت( دموکراتیک همِ سانترالیسمنامه و اصول  اساس

و دیگر  زاده سلطان ای با حضورِ این تصمیم نبود اعتراض نموده و جلسه که حاضر به پذیرفتنِ

میخاییل "ترکیه،  کمونیستِ ای از اعضای حزبِ ( عدهحیدرخاناعضای کمیته )از جمله 

در اواخر اکتبر )اوایل آبان  جلسهپذیرفت. این  صورت "وفنریمان"و  "اسکاچوا"، "پاولوویچ

وارده سخن  اتهامِ 1 در برابرِ زاده سلطانشد. در این دو جلسه   روز انجام 6 خ.( به مدت8611ِ

 اشاره به ابتدایی بودنِ ی ایران پرداخت. او ضمنِ طبقاتی جامعه گفت و در ضمن به تحلیلِ
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های بزرگ  گذاشت که قدرت  ی مهم انگشت در کشور بر این نکته« اولیه انباشتِ»ی  مرحله

گذشته به  اند. در این جلسه برخالفِ صنایع )بخوانید نیروهای مولده( را نداده ی رشدِ اجازه

از  در بخشی نشینی یران اشاره کرد )که این نوعی عقبا بورژوازی در انقالبِ شرکتِ ضرورتِ

خان  کوچک ِ آمیز ی اعتراض نامه مفادِ برشمردنِ ضمنِ او .گردد( قبلی وی محسوب می مواضعِ

ها عبارت  ها شد. این خواست اجرای آن ها را تکرار و خواستارِ آن خواست ،خطاب به لنین

( 6ایران  شوروی و آذربایجان در امورِ کمونیستِ حزبِ دخالتِ عدمِ (8بودند از: 

کمونیستی در  های جدید برای کارِ تاکتیک اتخاذِ ( 1جمهوری ایران  حقوقِ شناختنِ رسمیت به

باکو )که  مقیمِ ایرانیانِ حمایت از حقوقِ (1کشور  های مردمِ احترام به سنت ایران ضمنِ

 از ایران آبوکف فراخواندنِ( 1بود(   شده  جمهوری آذربایجان ضبط شان توسطِ اموال

اصلی  اعالم داشت که متهمِی مرکزی اول  کمیته مبری دانستنِ وی در ادامه ضمنِ

عنوان داشت  زاده سلطانهستند.  "مدیوانی")معروف به شاهپور( و  "کارگاراتلی"و  "آبوکف"

در گیالن حضور نداشته  ی مرکزی عمال کمیته عضوِ 1که ما در شرایطی فعالیت داشتیم که 

ی  در جلسه زاده سلطان داشتند. سخنانِ  جا برعهده نآدیگری را در نقاطی غیر از  و وظایفِ

 دهد که:  می  فوق نشان

ی  ای از اعضای کمیته ی عده کودتا در گیالن بر عهده بحران و وقوعِ مسئولیتِ .8

 ایجادِ ها باعثِ ی آن روانه تندِ  است. حرکات  رشت بوده های مقیمِ مرکزی و شوروی

 نمود. ی طبقاتی در منطقه را عوض مبارزه شد که مسیرِ هایی اختالف
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های شوروی  دولت سیاسی و اقتصادی میانِ بود معادالتِ  خوبی دریافته به زاده سلطان .6

انقالبی در گیالن   ی جنبشِ و انگلستان در حال تغییر است و این تغییر بر روی مساله

 .است تاثیر نهاده

مرکزی دوم  ی کمیته نتیجه خاتمه پذیرفت اما کمینترن حاضر به پذیرشِ این جلسه بدونِ 

 نشد.

م. رفیق 8168ژوییه  86تا  66خ./ 8111تیر  61تا  6 ،کمینترن ی سومِ کنگره جریانِدر 

در  و باز به عضویتِ 81کرد ی حزب در این کنگره شرکت نماینده به عنوانِ اآواتیس مجدد

 شد. در این کنگره  انتخاب "ی کمینترن خاورمیانه بخشِ"گی  نماینده چنین به و هم کابک

را  زاده سلطان کلیِدبیرِ ی مرکزی اول تحتِ کرد که تنها کمیته ع اعالمقاط به طورِ کابک نیز

ایران  داخلیِ آذربایجان در امورِ کمونیستِ های حزبِ شناسد و نسبت به دخالت به رسمیت می

 گیری نمود. موضع

یافته و  ایران گسترش حزب در سراسرِ چنین در همان دوران که فعالیتِ هم زاده سلطان

 جعفرِ همراهِ کرد به حزب فعالیت می گام و به موازاتِ ایران هم عمومی کارگرانِ ی اتحادیه

 داشت. تهران نظارت های تشکیالتِ بر فعالیت وری پیشه

 م. وارد8161ِ المللی در سالِ ی بین انگلستان در عرصه داریِ سرمایه کمینترن علیهِ مبارزاتِ

تحریم علیه کاالهای انگلیسی در  کارزارِاری یک زجدیدی شد. کمینترن اقدام به برگ فازِ

                                                            
شانوری،آقازادهودونفردیگرکهاسامیزاده،جعفرپیشهکمینترنعبارتبودندازا.سلطانسومِیدرکنگرهحزبِگانِهنمایند 20

 مشخصنیست.
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م. بر 8161ژوییه  82خ./8116تیر  62این کارزار در  . مسئولیتِکردی خاورمیانه  منطقه

 شد.  نهاده زاده سلطانی  عهده

 

دوبارههایتالطمِسال؛ایرانکمونیستِحزبِیدومِکنگره

 م. خبر8167ِتا  8161های  سالکمونیست بین این مبارزِ های دقیقِ گی و فعالیت از زنده

شوروی  اقتصادی و بانکی با دولتِ که وی در امورِ غیر از آن  دست نیست به دقیقی در

 حزب دخیل بوده و مدتی را در حالِ کشورِ داخلِ های تشکیالتِ کرده، در فعالیت کاری می هم

کمونیست و  ی حزبِ کادرهای برجسته )که مخصوصِ "انستیتو پلخانوف"تحصیل در 

ایران دوباره رفیق  کمونیستِ حزبِ ی دومِ اری کنگرهزاست. اما با برگ  کمینترن بود( بوده

ار زگردد. این کنگره درحالی برگ عنوان یک نیروی تشکیالتی و تئوریک مطرح می آواتیس به

حزب و دیگر  رضاشاه عریان شده و تشکیالتِ مردمیِ انقالبی و ضدِ ی ضدِ شد که چهره

ی  کننده ها همه اثبات بودند. این  مخفی گردیده های اجتماعی مجبور به فعالیتِ مانساز

 رضاشاه در ایران بود. ی رژیمِ درباره اوهای  تئوری

 م. در شهر8167ِخ./نوامبر 8112 اما در آبانِ ،ی ارومیه معروف شد این کنگره به کنگره

 ار گردید. کنگره که تحتِزکشور برگ گانی از داخل و خارجِ هنمایند شوروی با حضورِ رستوفِ

ی  گرایانه راست قاطع با درکِ طورِ خود به قرار داشت در مصوباتِ زاده سلطان نظراتِ تاثیرِ

کودتای رضاخان،  این ادعا که ماهیتِ»کرد:  مرزبندی شاه  رضا رژیمِ در قبالِ پیشینِ
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بایستی ادعایی دانست  را ست بورژوازی نظامِ ها و برپاداشتنِ فئودال حاکمیتِ کردنِ واژگون

 88« انقالبیاپورتونیستی و ضدِ

اشراف و  نامحدودِ سیادتِ ی رژیمِ ترین نماینده امروز رضاخان نمایان»یا در جایی دیگر: 

های سیاسی کارگران و کشاورزان  ی آزادی خورده سوگند ترین دشمنِ مالکان و سرسخت

 86«است. 

ی  و نشریه "سرخ ی ستاره"حزب یعنی  سیاسی و تئوریکِ نشریاتِی  ی اداره کنگره وظیفه

ی او گذاشت. وی در این  در خارج از ایران را بر عهده "پیکار" جوییِ دانش نیمه -حزبی نیمه

ش ا کرد. اما در دیگر نشریات مقاالت امضا می "مراغه" مستعارِ ش را با نامِا نشریات مقاالت

 داد. انتشار می "آ.سلطان زاده"را با امضای های روسی و فرانسوی  به زبان

 گردید که از طرفِ ارزم. در مسکو برگ8161خ./اوت 8117کمینترن در مردادِ مِا شش ی کنگره

 سه او کردند. در آن شرکت زاده سلطاننماینده به سرپرستی  1ایران  کمونیستِ حزبِ

 :اند از عبارتداد که  مفصل و انتقادی در این کنگره انجام رانیِ سخن

 (م.8161اوت  1بیست و یکم مورخ  نشستِ )شوروی  خاورمیانه و حمله به اتحادِ  (8

 (م.8161اوت  81بیست و ششم مورخ  نشستِ )مالی  ی سرمایه  (6

 (م.8161اوت  87 پنجم مورخِ و سی نشستِ )ی کمینترن برای مستعمرات  برنامه  (1

                                                            
ایرضاخاندرایران/نوشتهدیکتاتوریِاستقرارِبهنقلازکتاب3ِو4درصفحاتایرانکمونیستِحزبِدومِیکنگرهمصوباتِ 22

2433هایجیبی/تهرانکتابسهامیِسیروسایزدی/شرکتِی.س.ملیکف/ترجمه
 2یجاصفحهدومهمانیکنگرهمصوباتِ 21
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 متنوعی بود. از نظرِ ی موضوعاتِ برگیرندههای وی در این کنگره بسیار جامع و در  رانی سخن

توضیح  ی آن مفصال های آتی درباره مالی )که در بخش ی ی سرمایه تئوریک او درباره

بین المللی و ی  مربوط به سرمایه گی برخوردار است و در مباحثاتِ هداد( هنوز از تاز خواهیم

 صنعتی، بانکی و ربایی، تجاری و  . . .( کاربرد دارد. ی های آن )سرمایه بندی تقسیم

دقیقی مشخص نیست(، اولین  خ. )هنوز تاریخِ 8181 خ. یا اردیبهشت8111ِ سالِ در اواخرِ

ارگردید. در این پلنوم ز( در تهران برگحزب ِ دوم ی کنگره مرکزی )منتخبِ ی کمیته پلنومِ

دهزاد، حسین شرقی،  زاده، عبدالحسینِ انسلطمرکزی از جمله  ی تعدادی از اعضای کمیته

داشتند.   شرکت کاویان و آرداشس آوانسیان جعفرِ ،وری پیشه پورافر، رضا قلی سیفی، جعفرِ

مخفیانه وارد ایران شد. آرداشس )اردشیر( آوانسیان  زاده سلطاناین آخرین باری بود که 

 زاده سلطان ،گیالن انقالبِ شکستِبعد از »گوید:  چنین می آواتیسی پلنوم و رفیق  درباره

ی پلنوم شرکت  کرد. این بار او به ایران آمد و در جلسه گی می همیشه در خارج از ایران زنده

 بود. حتا مدرکی داشت به نامِ  کرده ی عوضی ]جعلی[ به ایران سفر کرد. او با گذرنامه

کند گویا او سندی  ام یاری می حافظهجا که  اروپایی. تا آن های معتبرِ ی یکی از کمپانی نماینده

پلیسی  رژیمِ داشت. بنابراین از نظرِ  دست  چکسلواکی در اشکودای ی ]شرکت[ نماینده به نامِ

ها را  تواند باشد. او حتا انگلیسی ظنی نسبت به او نمی ترین سوء آدمی بود معتبر و کوچک

 کرد و تمامِ را به آبادان دعوت زاده سلطانمیل  نفت با کمالِ کمپانی سابقِ و داده فریب

گفت  خندید و می ما می به شوخی به ریشِ زاده سلطاندادند.   نفتی را به او نشان موسساتِ

جنوب  نفتِ وقت نخواهید توانست پا در موسساتِ کنید اما هیچ گی می شما در ایران زنده

که  زدیم بدین معنی او می  هایی بود که ما همیشه به کنایه ی او در مقابلِ بگذارید. این کنایه

 . ای هاست در کارهای انقالبی ایران دخالت نکرده گفتیم تو مدت همیشه به او می
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کرد. ما نگران شدیم و یقین کردیم که او  دیر زاده سلطان ،پلنوم روز در یکی از جلساتِ یک

نگرانی درآورد. خوشحال گی خود ما را از  ههمیش و با لبخندِ پلیس شده. باالخره او آمد گرفتارِ

توانیم این  می یما زندانی نشده و از طرفی هم فکرمان راحت شد که با راحت شدیم که رفیقِ

منعقد شد و این  پورافرامند حسنِی  شاهپور در خانه خیابانِ دهیم. جلسه در تهِ  جلسه را ادامه

 81«شد. ارزگ جلسه با خوشی بر

ایران صحبت کرد. از این پلنوم  استقاللِ و مبارزه در راهِ ی امپریالیسم در این پلنوم او درباره

دموکراتیک و کارگری ایران  های مختلف و شدیدی در رابطه با جنبشِ فعالیت بعد او درگیرِ به

 بود:

سرخ )در اتریش( نظارت  ی پیکار )در آلمان( و ستاره نشریاتِ طرف در اداره و چاپِ از یک

 ی اول از سوی کمیته . در همین رابطه بعد از پلنومِ نوشت می ها مقاالتی را برای آن داشت و

 دیگر در مبارزاتِ حزبی به آلمان و اتریش سفر نمود. از طرفِ امورِ رفتِ مرکزی برای پیش

شود از جمله  می  داشت. گفته  کارگری ایران ارتباط ها دخیل بود و با جنبشِ شهر حزب درونِ

خ. / مه 8111 خوزستان در اردیبهشتِ  نفتِ  صنعتِ ارگرانِک کسانی که در رابطه با اعتصابِ

 اپروفینترن )بعد ها از طریقِ این سال نمود در  . وی سعیخودِ اوستم. قرار داشت  8161

های کارگری جهان را  کارگر و اتحادیه ی طبقه داد( حمایتِ  خواهیم  آن توضیح ی درباره

 فراوانی یافت. او در کنارِ گران در این مورد توفیقِ نفت ی اعتصابِ که درباره برانگیزد. چنان

اثر از  1مارکسیستی زد که  کالسیکِ ی آثارِ به ترجمه دست ،تشکیالتی کارِه این مجموع

                                                            
 211و212اولصفحاتِتاریخیجلدِاسنادِ 24
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کارمزدی و ».6مارکس  اثرِ« سود ، بها مزد،».8:  گردید ها در همان زمان به فارسی منتشر نآ

 مارکس و انگلس. مشترکِ اثرِ« کمونیست مانیفستِ».1اثر مارکس و « سرمایه

دولتی در  داریِ ی جدی را علیه عروج سرمایه داد که وی مبارزه ها در زمانی رخ می ی این همه

داد. به همین  شوروی و گرایش به راست حزب کمونیست این کشور و کمینترن انجام می

وی قرار گرفت و تا ی دستگاه دولتی شور م. تحت سانسور همه جانبه8118دلیل از سال 

ی داستان  ش اجازه ی انتشار هیچ اثر تئوریکی از او داده نشد. اما این همها زمان جان باختن

انتشار یافت. مقاالت در  زاده سلطانعلیه   یمقاالت  م. مجموعه 8116خ./ 8186نبود. در سال 

ن مقاالت نوعی بود. ای "رنجبر"و به قلم شخصی )با نام مستعار(  "انقالبی شرقِ"ی  مجله

. ساخت را فراهم می زاده نسلطاگیری  گردید که مقدمات دست دولتی محسوب می افشاگریِ

پاسخ به هیچ کدام از اتهامات وارده را نداشت. دکتر  القلم بودن تواناییِ اما او به دلیل ممنوع

 خ 8181تا سال  استالینعلیه رژیم  زاده سلطانه مبارزات معتقد است ک خسرو شاکری

 81.م. ادامه داشته است 8111/

های  تصفیه اولِ دورِ شود که با شروعِ او مشخص نیست اما احتمال داده می گیریِ تاریخ دست

لنینیست بودن و بعدا جاسوسی برای  اتهام او را ابتدا ضدِ 81استالینی او نیز بازداشت شده باشد.

                                                            
شهریارخواجیان/نشراخترانیدکترخسروشاکری/ترجمهیایراننوشتهسوسیالیستیِجنگلوجمهوریِجنبشِزخمِمیالدِ 23

331ی/صفحه2432/
کمونیستلنینگرادحزبِکلِیعنیچندماهپسازترورسرگئیکیروفدبیر2943ِهایاستالینیدربهاریاولتصفیهمرحله 23

صفوفِ از کسانیکه عمده اعضایسازمانِشروعشد. مهندسین، مبارزینِحزبتصفیهشدندمتخصصین، جوانان)کمسومول(،

نفر2100000نفرازاعضایحزباخراجوحدود330000م.تعداد2949شودتاسالهابودند.گفتهمیقدیمیوکتبکتابخانه

شدندست ایدگیر از . تنها کتاب30000ِنتعداد نقلاز به شدند. آزاد شورویجلدِیمبارزهنفر )محکومان(طبقاتیدر سوم

 2432تهراننی/دکترناصرفکوهی/نشریشارلبتلهایم/ترجمهینوشته
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منتقدی که یا آلمانی بودند و یا در های  ها اعالم کردند. اتهامی که به تمامی کمونیست آلمان

 گردید.  مبارزات داخل این کشور نقش داشتند وارد می

 8187تیر  61در تاریخ  ای ی مراغه زاده احمد سلطانبه معروف  آواتیس میکاییلیانرفیق 

 م. در مسکو تیرباران شده و جان باخت. 8111ژوییه  82خ/
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زادهتئوریکسلطانگاهِجای

ایران بسیار  کارگری و کمونیستیِ جنبشِ گاه این مبارز کمونیست در تاریخِ شخصیت و جای

ایران  چپِ های منتقد در تاریخِ توان او را از معدود مارکسیست حائز اهمیت است. به قوت می

ی )و حتا  خود( مبارزین کمونیست، هم پایه به حساب آورد که در عین حال در خیل )زمانِ

مانا بنداتا »)روسی(،  «نیکالی بوخارین»)لهستانی(،  «روزا لوکزامبورگ»( کسانی چون ترباال

آید. اما  )روسی( به حساب می «لئو کامنف»)روسی(،  «گریگوری زینویف»)هندی(،  «روی

های او دست  گاهدی دی ربارهبندی د های او ما مجبوریم به یک تقسیم برای بررسی دیدگاه

 زنیم:ب

 

جنبشجنگل

ترین  کشیده فعالیت در گیالن معتقد بود که دهقانان ستم یاز همان ابتدا آواتیسرفیق 

گیالن باید با تکیه بر نیرو و سازماندهی این  ی این منطقه هستند. لذا انقالبِ جامعه ی طبقه
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ایران مانند  ابتدای به قدرت رسیدن در شمالِها از  طبقه صورت گیرد. وی معتقد بود جنگلی

طلب  نیروی انقالبی و دگرگونیرا ها  اند، پس آن رفتار نموده وحکومت ، مرکزی دولتِ

ها( را به  های ایرانی و شوروی ها و کمونیست گیالن )جنگلی ائتالفیِ دانست. او جمهوریِ نمی

دهقانان را به بعد از فتح تهران  که واگذاری زمین به دانست: اول آن دلیل شورایی نمی 6

ی  انقالبی نیست چون علیه هیچ طبقه که این دولت دارای خصلتِ موکول نموده بود. دوم این

به شدت مخالف ائتالف مجدد )پس از  زاده سلطان. کند مشخص استثمارگری مبارزه نمی

را در این  غلیحیدرخان عمواوی  خان بود و نظریه ( با میرزا کوچکخ. 8611ی مرداد واقعه

 دانست که با ایجادِ مداری سنتی می را سیاست خان میرزاکوچک. او کرد مورد رد می

 ی مدرن مخالف است. ای و صنفی و رشد جامعه های توده تشکل

 

رضاشاهپهلویرژیمِ

اش  ش فکریا اول و حامیان پهلویِ رژیمِ کمونیست در نقدِ این مبارزِ ترین اثر تئوریکِ مهم

است. این کتاب در سال  "انکشاف اقتصادی ایران و امپریالیسم انگلستان"شوروی کتاب در 

 وی در طولِ انتقادیِ ی نظراتِ م. نوشته شده است. این اثر در بر گیرنده 8161خ. /8111

شود در ابتدای کار او راه و  باشد. گفته می م. می 8161تا  8168خ. / 8111تا  8111های  سال

را از هم  رضاخان میرپنجو  سید ضیا الدین طباطباییکودتای سوم اسفند یعنی  مشی دو بانیِ

تری را برای رضاخان به عنوان یک افسر معترض قایل بوده اما  کرده و نقش مترقی جدا می

انگلستان و  پس از مدت کوتاهی به این نتیجه رسید که رضا خان عامل امپریالیسمِ
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انگلستان در خاورمیانه(  ی برجسته نظامیِ )مستشارِ "دیکسن"های ژنرال  ی طرح اجراکننده

 در ایران است.

)معروف به  "اوستروف"شوروی مانند  کمونیستِ های حزبِ در آن زمان برخی تئوریسین

-)سفیر شوروی در ایران  "روتشتاین")معروف به ایرانسکی( و  "پاستوخوف"ایراندوست(، 

ای از رضا شاه پرداخته، مقاالتی را در این زمینه منتشر  معروف به میرزا( به دفاع سرسختانه

دالیل  زاده سلطانو  "ویسانوف"، "گورکوریاژین"ی مقابل کسانی چون  کردند. در جبهه

. در بین اعضای حزب نیز دکردن رژیم نوپا ارائه می بودنِ ارتجاعیو  وابستهمختلفی را بر 

جعفر "، "زاده لطیف"، "الدبن اسفندیاری"بودند. کسانی چون  او ی عقیده ای هم عده

گاه  دانش جوی وقتِ حزب و دانش ی )از اعضای ساده "افتخاری یوسف"و  "وری پیشه

 کوتو(. -کشان شرق کمونیستی زحمت

 داری نشد زیرا:  ی سرمایه ی ایران در دوران رضاشاه وارد مرحله او معتقد بود جامعه

تولید نشان  پایینِ کار( و آمارِ کودکانِ تعدادِ ، سنِ کارگران )زیادیِها هتعداد کارخان .الف

 دهد بورژوازی در ایران تسلط ندارد. می

ی  کشاورزی وارد شده و این امر را نشانه بخش مهمی از سرمایه در کشور در بخشِ .ب

 کرد.  گی اقتصاد ایران قلمداد می هعقب ماند

م.( را ضد دهقانی و  8162ژانویه  88خ. / 8111دی  66تصویب شده )مثال قانون  قوانینِ .ج

های  مالیات اعدی بودنِص. عالوه بر آن بر تدید روستاها می داشتن شرایطِ عقب نگاه در جهتِ
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دهقانان و  مضاعفِ این موضوع را عامل استثمارِ ،غیر مستقیم از این طبقه انگشت گذاشته

 دانست. تولید در روستاها می تکاملِ عدمِ

کاالها در ایران  صادرات و وارداتِ کرد کلیتِ مار و ارقام ثابت میآاز سوی دیگر با استناد به 

خ.  8117-8112کاال از بریتانیا به کشور در سال  انگلستان است: ورودِ پریالیسمِما به نفعِ

 1111111م.  مبلغ  8181-8181خ. / 8611-8616های  م. نسبت به سال 8167-8161/

 قران افزایش یافته است.

انگلیسی ثابت  دیکسنِ ژنرالِ ها با طرحِ آن رضاشاه و تطبیقِ نظامیِ اقداماتِ وی با برشمردنِ

شوروی است:  امپریالیستی و ضدِ جامعِ این طرحِ کند که رضا شاه مجری بند به بندِ می

 ارتشِ ایجادِ نظامی، اهمیتِ اجباریِ ای، خدمتِ حرفه ارتشِ تشکیلِ اقداماتی از قبیلِ

شورش در  طرح مزبور(. احتمالِ 1 ی ایالت و عشایر )مشخصا ماده سراسری برای سرکوبِ

 و( طرح 86 بند –های منطقه )شیخ خزعل عرب و خوانین بختیاری  فئودال خوزستان توسطِ

 . . . نفت های لوله و ها چاه حفظ

شوروی  ی نظامی به اتحادِ کلی برای حمله ی نظامی طرحِ ی این برنامه او معتقد بود که همه

این  جنوبیِ نیرو از هند تا فلسطین و از خلیج فارس و دریای عمان تا مرزِ با تحریک و بسیجِ

 کشور است.
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یارضیمساله

که برای  مارکسیستی است. به این معنی طبقاتیِ روشی مبتنی بر تحلیلِ زاده سلطان روشِ

ی  ی ارضی ابتدا به تحقیقِ مقوالت و تجزیه ای مانند مساله حل در قبال مسالهی راه  ارائه

 کرد. ای را در آن مورد ارائه می جامعه شناسانه ها پرداخته و پس از آن تحلیلِ آن اجتماعیِ

چرا به  زاده سلطانتوان نتیجه گرفت که  های حزب  می نامه رساالت، جزوات و قطع از میانِ

 های امپریالیستیِ اول وی معتقد بود که دولت ارضی باور داشت. در گامِ ایِ ریشه اصالحاتِ

صنایع و  ی رشدِ بیستم اجازه قرنِ و اوایلِ 81و  81های  تزاری و انگلستان در قرن ی روسیه

های خود مانع  اند یعنی با سیاست تکامل نیروهای مولده در روستاها و شهرهای ایران را نداده

 کشاورزی نیز مانندِ داری در شهرها رشد نکرده و مناسباتِ . در نتیجه سرمایهدان این رشد شده

آمارها بر این باور است که چیزی  عقب مانده است. او بر اساسِ اوسط قرونِ اروپای دورانِ

 ای از کارِ وحشیانه مالکین قرار دارند و استثمارِ یوغِ ایرانی زیرِ میلیون نفر دهقانِ 81حدود 

م. در مسکو ضمن  8166ژوییه  68ای به تاریخ  در جزوه زاده سلطانگیرد.   می ها صورت آن

ایران را از این  مختلفِ پردازد و مناطقِ شت میکِ جغرافیا به تنوعِ و آب و هوا اشاره به تنوعِ

 ارضی در ایران رایج است: ز مالکیتِاشکل  1وی معتقد است که   .نماید لحاظ معرفی می

ها را به کسانی  این زمین دولت است و دولت این نوع از مالکیت در اختیارِ: خالصهمالکیتِ

دهقانان در این  استثمارِ . ند )در واقع دالل هستند(رای از زراعت ندا دهد که سررشته اجاره می

 نوع از مناسبات بسیار وحشیانه است.
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شوند. این  میشت جمعی و اشتراکی کِ ها به صورتِ : در این شکل، زمینعمومیمالکیتِ

 های روستاییِ ها یعنی کمون"آبشین"تر است و شباهتی به  نوع از مالکیت در ایران کم

 روسیه دارد.

 مذهبی است. در اثرِ نهادها و موسساتِ ها در این شکل در اختیارِ : زمینموقوفهمالکیتِ

 مراکزِ مالکیتِ خود را به زیرِ زمین، امالکِ ای از صاحبانِ حکومت عده گریِ فشار و غارت

 حکومتیان در امان باشد و هم مالیاتی پرداخت ننمایند. آوردند تا هم از گزندِ مذهبی در می

ها کار  سند به زارعینی تعلق دارد که خودشان روی زمین : بر اساسِمالکیردهمالکیتخُ

 کنند و بایستی به دولت و بعضا اربابان آبادی مالیات بدهند. می

ارضی است و شاه قطعاتِ زمین را به  ترین شکل از مالکیتِ که قدیمی :اربابیمالکیتِ

ها مالیات یا نیرو برای ارتش  بخشید و در عوض از آن نظامی می روسای عشایر و فرماندهانِ

 82گرفته است. می

سیستم  ج. نقدی ب.محصول  الف. :سهمی از مالیات گرفته شده از دهقانان به شکلِ

ها خورد  ایرانی زیر بار این مالیات دهقانِ احشام و چهارپایان بوده و کمرِبر روی  د.و  آبیاری

گی  شد تا دهقانان به کرات از محل کار و زنده گردیده است. این فشارها باعث می می

خود گریخته برای کار به  گیِ زنده آذربایجانی که از محلِ گریختند. )مانند دهقانانِ می

 رفتند(  قفقاز می ی منطقه
                                                            

یتولیدِت)مانندشیوهغیرفئودالیاستولیدیِگویند.کهدرکشورهایشرقیکهمناسباتِمی"اقطاع"اینشکلازمالکیترا 22

 آسیایی(ازقدیمرایجبودهاست.
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اقتصاد ایران به  آرامِ میالدی با توجه به ورودِ 81قرن  11ی  معتقد است از دهه زاده سلطان

ی زمین  بهره نرخِ   رفته  در نتیجهصادر شده باال  کشاورزیِ محصوالتِ قیمتِ ،جهانی اقتصادِ

روی زمین در روستاها  خواران به خریدِ نزول و تجاری داریِ لذا سرمایه .یابد افزایش می

جدید تبدیل  "دارانِ تیول"بازاری به  وارانِخ تجاری و نزول آوردند. با این توضیحات بورژوازیِ

غیر دولتی  خالصه به افرادِ مشروطیت اعطای اراضیِ گردیدند. تنها یک دوره پس از انقالبِ

ه به اشراف و روحانیون اشاره فخالصه و موقو امالکِ به واگذاریِ زاده سلطانممنوع گردید. 

ی ارومیه( که در این امالک دهقانان به طرز  حومه دیلمان و مناطقِ کند )از جمله کوهِ می

 گردند. ای استثمار می وحشیانه

ی  های مربوط به کنگره ها و گزارش نامه وی در جاهای مختلفی از جمله اثر یاد شده یا قطع

 پردازد: ی ارضی بر مبنای این تحلیل می مساله حل قطعیِ حزب به راهِ دومِ

ولی ظاهرا این مساله تا زمانی که قدرت در دست مالکان است تغییری نخواهد یافت. تنها » 

ایرانی این امکان را خواهد داد که ولو اگر  ها به رعیتِ فئودال پیروزمند، تنها نابودیِ انقالبِ

چند صد  اسارتِ خود را بهتر سازند و یوغِ بارِ مشقت گیِ زنده تا حدی هم شده شرایط جهنمیِ

ایرانی تنها در این نیست که مالکان و روحانیون،  رعیتِ ساله را دور افکنیم. ولی مصیبتِ

بل او اش از قِ سوار بر گرده دیگرِ خورِ دولت، ارتش و صدها هزار مفت شاه و مامورانِ عمالِ

 د. اگر انکشافِدار خارجی قرار رانِاد سرمایه استثمارِ خورند. افزون بر این او در معرضِ نان می

این امکان  نانملی شده و به دهقا صنایعِ پیدایشِ داری در کشورهای اروپایی  موجبِ سرمایه

خود را در تولید به کار گیرند، در ایران بالعکس این انکشاف نه تنها مانع  کارِ را داد تا نیرویِ
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تر  وران را هم سریع پیشه عمومیِ فقرِ بلکه جریانِ ،یدداخلی گرد صنایعِ بزرگی در راه رشدِ

 87«ارزان به خارج از کشور راند.  نیروی کارِ ساخت و آنان را به عنوانِ

 

کارگریجنبشِ

 گردید و با وجودِ سوم )کمینترن( محسوب می المللِ بین از رهبرانِ زاده آواتیس سلطان

حاکم بر  های همان دیدگاه های مستقل و انتقادی که داشت در برخی مسایل حاملِ دیدگاه

وی از  دهد که درکِ موجود از وی نشان می جهانی بود. مقاالت و جزواتِ این تشکیالتِ

این  مبارزاتِ کارگر و به کارگیریِ ی طبقه ی سندیکاییِ کارگری منحصر به مبارزه جنبشِ

کند.  حزب قلمداد می کمونیست است. یعنی طبقه را در خدمتِ حزبِ پیروزیِ طبقه در جهتِ

 جنبشِ»ی  داند. در مقاله حزبی  می کارگری را بخشی از کارِ یابی و تشکلِ سازمان بنابراین

حزب هدف از  اولِ ی کنگره ی گزارشِ خالصه شده چنین در متنِ و هم« انقالبی در ایران

و  کارگران آموزش دادنِ :اولداغستان و ترکستان را ، کارگران در آذربایجان سازماندهیِ

 شمرد. می بر  سرخ ارتشِشان به  پیوستن :دوم

کشور  کارگرِ ی طبقه کمی و کیفیِ صنعت و موقعیتِ ی ایران، وضعیتِ تحلیل او از جامعه

کادرهای حزبی از جمله خود اوست. تحلیلی که  مشخصِ ، ارقام و تحقیقاتِرمتکی بر آما

اقتصادی در ایران و  وضعِ»ی  خوانی دارد.  او در مقاله تاریخی هم شمارِ های بی امروز با داده

                                                            
 34و31چهارمصفحاتتاریخیجلدِاسنادِ 21
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نام  م. که با8168ژوییه -"بولتن کمونیست")مندرج در نشریه « ایران کمونیستِ حزبِ

 نویسد: پرولتاریای ایرانی چنین می ایران و موقعیتِ اقتصادِ چاپ شد( در موردِ "ایران"

اقتصادی، نیروی کارگری در ایران بسیار ضعیف است. این امر به  گیِ هبه علت عقب افتاد» 

های  ها یا کارگاه گاه به کارخانه ها گاه و بی شمالی صادق است، که در آن ویژه در ایاالتِ

یت بهتر عنفر کارگر ندارند. در جنوب وض 11تا  81تر از  کنیم که بیش تولیدی برخورد می

دویست و  ،ایرانی است -انگلیسی 81ر دست تراستجنوب که د نفتیِ است. در موسساتِ

سلیمان صحیح است[، سلیمانیه ]مسجداصلی از جمله مناطق  گروهِ 1-7پنجاه هزار کارگر در 

کار اشتغال دارند. در این اوضاع و احوال روشن است که  شوشتر، محمره]خرمشهر[ و غیره به

و در این جهت کوششی هم  ددگرای بدل  تواند به حزبی توده یمایران ن کمونیست حزبِ

صنعتی به  کارگر و کارگرانِ ی ترین عناصر را از میان طبقه کند. حزب سعی دارد آگاه نمی

یت کند و بکمونیست، متشکل سازد و تر المللِ بین پرچمِ اصولِ خود جلب کند. آنان را تحتِ

 81«آورد.وجود  را به کشان های زحمت آن در شهرها سندیکاها و در روستاها اتحادیه به موازاتِ

 گی، استثمار کار، زنده ایران و وضعیتِ کارگرِ ی طبقه های مختلفِ الیه آمارها و بررسیِ

دورنمای مشخصی از آن زمان به ما  زاده سلطانشان به قلم  شان و نهایتا مبارزات شدن

                                                            
المللی.اعضایایناتحادیهازخودملییابینداریاستدرسطحِهایسرمایههاوشرکتیبینبنگاهتراستشکلیازاتحادیه 23

 شوند.دارمیها(درحقیقتتنهاسهامتراستهستند.اعضا)شرکتقوانینِهیچاستقاللیندارندوتابعِ

 
 21و22چهارمصفحاتِتاریخیجلدِاسنادِ 29
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ایران را به تصویر  سیاسیِ اقتصادِ دهد. در حقیقت وی با چنین مدارکی بخشی از تاریخِ می

 کشد. می

حزبی عنصری است که  کارگری خواند اما به عنوان یک کادرِ توان فعالِ را نمی زاده سلطان

( سهیم بوده است. 8181-8111) حاضرِ قرنِ ی اولِ دههدر ایران  کارگرانِ مبارزاتِ در

ی  در عرصهاین شکل از مبارزه  او از اعتصابات کارگری و تالش برای معرفیِ گزارشاتِ

 ند.ک گاه حکایت می المللی از این جای بین

انکشاف  عدمِ ی دالیلِ اش معرفی کننده کارگری و بسترهای مادی او به جنبشِ پرداختنِ

شود. او در  ایران نیز محسوب می داریِ سرمایه ( اقتصادDevelopmentِ )توسعه و تکاملِ

م.(  8168ژوییه  68اقتصادی )منتشر شده در  نظامِ در بخشِ« معاصر ایرانِ»موسوم به  کتابِ

 شمارد: کشور می اقتصادیِ انکشافِ عدمِ عامل را دلیلِ پنج

 کاالهای ایرانی با کاالهای خارجی رقابتِ عدم تواناییِ .8

 کاالها )از جمله گندم و جو( های ایران و تاثیر آن بر قیمتِ راه بدِ وضعیتِ .6

 کاال اول بر صادراتِ جهانیِ جنگِ بارِ زیان اثراتِ .1

 بودجه منتهی گردید م که به کسرِ 8168سال  اقتصادیِ بحرانِ .1

های سنگین )که  وام مالی به انگلستان و روسیه تزاری به دلیل اخذِ شدیدِ گیِ هوابست .1

 نماید( از انگلستان ذکر می 8168پانصد هزار روبل طال در سال  آخرین آن را گرفتنِ

خارجی را در  و عاملِ کند مختلف تکیه می به مقاالت و جزواتِ 1 ی شماره عاملِ در موردِ

 داند.  انکشاف مهم و اساسی می عدمِ
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 سندیکایی تاکید دارد؟ بر سازماندهیِ زاده سلطانراستی چرا  به

 المللِ جهان در لوای بین چپِ جنبشِ طور که قبال هم اشاره کردیم او و دیگر رهبرانِ همان

کارگر در سندیکاها  ی طبقه این تشکیالت سازماندهیِ روزِ کردند. سیاستِ سوم مبارزه می

ی اصلی این  ها قرار داشت. مبارزه ی کمونیست بود. سندیکاهایی که رهبری آن بر عهده

 ها به احزابِ تشکل رهبرانِ گیِ هوابست ها، اقتصادی بود اما این مبارزه به دلیلِ تشکل

توان به  های این احزاب قرار داشت. برای مثال می تسیاس آن دوره در جهتِ کمونیستِ

خ.( اشاره کرد که  8187تا  8611های کارگری در ایران ) اتحادیه طوالنی از رهبرانِ لیستِ

سندیکاهای کشورهای مختلف  61ایران بودند. کمونیستِ حزبِ گانِ هگی از اعضا و برجست همه

ای به نام  جهانی شدند. تشکیالتِ گیری تاسیس و فعال می با این پشتیبانی و جهت

 تجمعِ شد محلِ خوانده می "پروفینترن"که اختصارا  "های کارگری اتحادیه سرخِ المللِ بین"

بود که  کمینترن سازمانی در کنارِ پروفینترنالمللی بود.  بین ها در سطحِ این اتحادیه

فرستاده و در آن عضو بودند. جا نماینده  ایران نیز در چند کنگره به آن های کارگریِ اتحادیه

المللی  بین کارِ ها با نوعی سبکِ آن سندیکاها در ایران و رهبرانِ کار و روشِ بنابراین سبکِ

 هنگی داشت.آ هم

)مندرج در یک « ایران کمونیستِ حزبِ ی دومین کنگره»موسوم به  در گزارشِ زاده سلطان

 یک بخش از کنگره به سازماندهیِ م.( از اختصاصِ 8167آلمانی زبان در ژوییه  ی نشریه

                                                            
ابراهیم 10 آخوندزاده)سیروسبهرام(، محمد افتخاری، یوسف آرش، عطااهلل طهماسبی، مهدی حجازی، مرتضی دهگان، محمد

هایمختلفاتحادیهکارگریورهبرانِنها(،رحیمهمدادو..ازجملهفعالینِعلیزاده)نامی(،مهدیکیمرام،محمداسماعیلی)ت

 شدند.ایراننیزمحسوبمیکمونیستِحزبِبودندکهعضوِ
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اجتماعی در  دوم به بعد نیز معتقد بود جنبشِ ی از کنگره زاده سلطانکند.  سندیکایی اشاره می

گی مبارزه کند.  هماند ایران جنبشی ملی و دموکراتیک است که بایستی علیه استبداد و عقب

 های انقالبیِ بورژوازی( و بخشده رکوچک )خُ چنین جنبشی بورژوازیِ نیروهای درونِ

کارگر باشد. یعنی این دو  ی انقالبی و طبقه شهرنشین هستند اما رهبری آن باید با دهقانانِ

چنین تحلیلی را باید در عقب  ی دانست. پایه آن می بعدیِ طبقه را پشتیبانان و رهبرانِ

 د.جو کرو نیروهای مولده جست تکاملِ رشدِ اقتصادی و عدمِ گیِ هماند

 

مذهب

شناسانه استوار  های جامعه داده بندیِ تحقیق و دسته بر اساسِ زاده سلطان کار و تحلیلِ اصولِ

 موجود و پویای جامعه، کتب و مقاالت و جزواتِ مقوالتِ بود. او از آمار، تحقیقات و مطالعاتِ

گیری  هنمود و در نهایت با درکی ماتریالیستی نتیج ی پیشینیان استفاده می نوشته شده

 کرد. می

آن که در  ای را در بر داشت. با وجودِ ی مذهب نیز برای وی چنین پروسه پرداختن به مقوله

اش را  گی مهمی از زنده و بخشِ ( متولد و رشد یافته بودای مسیحی )با ملیت ارمنی خانواده

ایران و شوروی سپری کرده بود اما  کمونیستیِ ایست( در احزابِ یک خداناباور )آته به عنوانِ

شیعه در ایران )به طور  رسمیِ مذهبیِ گاهِ نسبتا دقیقی از اسالم )به طور عام( و دست شناختِ

 خاص( داشت.
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 مختصر به وجود آمدنِ  بررسیِ ضمنِ« اسالمیسم اسالم و پان» ای با عنوانِ او در مقاله

 های پیدایشِ خالفت به زمینه گاهِ تدس عربستان و پدید آمدنِ ی اسالم در شبه جزیره

 رهبرِ جا است که او از کسانی به عنوانِ پردازد. جالب آن های اسالمی می اعتراضات و جنبش

گرا اسم  ها با عنوان غرب رسمی از آن برد که در تاریخ نگاریِ اسالمیستی نام می پان حرکتِ

 امصطف"افغانستان و  پادشاهِ"خان  اهلل امیر امان"اشاره به  ضمنِ زاده سلطانشود!  برده می

ها را  آن ی آغازینِ های مبارزه ترکیه، پایه های جوانِ ترک حزبِ رهبرِ ")آتاتورک(پاشا کمال

داند. اما بر این نکته  اسالمیستی علیه دشمنان اسالم )امپریالیسم انگلستان( می ای پان مبارزه

 ی مسلمان استفاده اشرافیتِ انگلستان از اعتراضاتِ گذارد که امپریالیسمِ مهم هم انگشت می

شریف مکه، که با  رهبریِ جهانی اول تحتِ اعراب در جنگِ قیامِ» فراوانی برده است: 

شرکت مستقیم انگلستان همراه بود، موجب جدایی شهرهای مذهبی مکه و مدینه از ترکیه 

 68«شد

و جناح چپ حزب کمونیست  زاده نسلطاعلیه  های شوروی یکی از اتهاماتی که تئوریسین

 در حینِ زاده سلطان. علنی علیه مذهب در گیالن بود ی ه مبارز ، اتهامِنمودند ایران مطرح می

در یکی از  انگلستان ایران و امپریالیسمِ اقتصادیِ انکشافِ کتابِ دهمِ فصلِ نگارشِ

 نویسد: دهد و چنین می ها به این اتهام پاسخ می پانویس

حتا یک مدرک و یا یک مقاله در روزنامه و یا اعالمیه به ما نشان بدهید که در آن . ». . 

 وسایل تولید و خراب کردنِ زنان، ملی کردنِ چادرِ های ایران مردم را به برداشتنِ کمونیست

                                                            
 زاده(موجوداست.)بخشآثارسلطان Marxist.orgمندرجدرسایتیمقالهاصلِ.4یاسالموپاناسالمیزمصفحهمقاله 12
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او در  دبیر کلیِ حزب تحتِ فعالیتِ واقعیت آن است که طیِ 66.« بازار دعوت کرده باشند...

ها،  اقتصادی و سیاسی با جنگلی اجتماعی، مباحثاتِ یابیِ سازمان ها درگیرِ کمونیست ،گیالن

علنی و رسمی به مذهب  ی حمله شایعه در بابِ حمله به تهران و . . . بودند و پراکندنِ بحثِ

گرفت.  بعضا دیگر نقاط ایران( صورت می گیالن )و بزرگِ ها و روحانیونِ انگلیس توسطِ

گوید که  ای سخن می حزب در آن زمان( از واقعه )از فعالینِ "امیرزاده شاهرخیکاظم "

 ی آزاد کردنِ آن ]پس از واقعه متعاقبِ »...نماید:  را ثابت می زاده سلطانادعای  صحتِ

جامع شهر ]رشت[   مردم در مسجدِ اجتماعِ خان[، جریانِ میرزا کوچک قزاق توسطِ افسرانِ

ها چه کسانی بودن؟ از متمولین و تجار و مالکین و  صورت یافت که خیلی معنی داشت. این

ی  ای از آخوندها و دیگر خشکه پارسایان، کثیری در مسجد اجتماع نموده و اسلحه عده

، "ناواوط"کار انداخته و  تاثیر نیست به زدگی بی ی قدیمی خود را که با تمام زنگ شناخته شده

آمده، به  گویان دور هم گرد "اموال مردم خوردنا وا"و  "چپاوال وا"، "راحتاها وا"، "دینا وا"

تو چگونه  خان پیام دادند که ای امان وای دخیل که دین از دست رفته است! میرزا کوچک

 ها است[ قدرت پیدا کنند و جلو منافعِ خواهان ]منظور کمونیست دهی  که آزادی رضایت می

تر شده ما را زنده  گذاری آنان روز به روز قوی را بگیرند. تو که آدم مذهبی هستی چرا میما 

خان[ خود را به مسجد رسانیده، نطق کرده به  زنده کباب کنند  . . .  باالخره ]میرزا کوچک

های کمونیستی[ را  آنان اطمینان داد که نترسند. او نه تنها جلوی آزادی ]گسترش اندیشه

 61«.کهن پافشاری خواهد نمود فت، بلکه در ابقای اوضاعِخواهد گر

                                                            
 211انگلستانصفحهایرانوامپریالیسمِاقتصادیِانکشاف 11
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کمونیست  های حزبِ چنین فعالیت گیالن و هم دقیقِ وقایعِ و بررسیِ زاده سلطان از مقاالتِ

ئولوژیک  هاید ی مشخصی برای مبارزه ی و نه حزب برنامه زاده سلطانآید که نه  چنین بر می

مذهبی  ی مذهبیون چهره ی بحرانی در قبال حمله اند و حزب حتا در مقاطعِ با مذهب نداشته

 )ارگانِ "کامونیست"ی  روزنامه 1شماره  ی آن سرمقاله ی از خود نشان داده است. نمونه

قمری است  8111ششم ذیقعده  گردید( در مورخِ حزب در آن مقطع که در گیالن منتشر می

 شمرد. اسالم بر می را موافقِ "کمونیسم مسلکِ"خود  که در برابر این شایعه و اتهامِ

 ی مشخصِ م شیعی در ایران و نداشتن برنامهبدون شک دلیل اصلی قدرت اجتماعی اسال

 ای گیری را باید دلیل نهایی چنین موضع زاده سلطانعی از سوی حزب و کسانی چون اجتما

-ی فلسفی هشاره کنیم که تنها متن منتشر شددانست. ما بایستی به این نکته نیز ا

) ارگان  سرخ ستاره مجله 2 و 1 شماره در ای مقاله است دست در حزب از که ای ماتریالیستی

ایدآلیزم و »خ. با عنوان 8111کمیته مرکزی حزب کمونیست ایران( مورخ آبان و آذر 

 .)به قلم س.ذ( است« ماتریالیزم
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هایاقتصادی:دیدگاه

«ایرانسیاسیِاقتصادِ»و«امپریالیسم –مالییسرمایه»

اول یک اقتصاددان  ی توان در درجه را می زاده سلطان ،کمونیست ظرانِن  در بین صاحب

 اش از مناسباتِ دقیق سیاسی و شناختِ اقتصادِ سیاسی. تسلط او بر علمِ دانست و بعد متفکرِ

شوروی از او در  دولتِ تاسیسِ ی از همان روزهای اولیه لنینامپریالیستی باعث شد تا  اقتصادِ

دولتی )گوسبانک( استفاده کند. بسیاری از تفاسیر و  مربوط به بانکِ مصادره و امورِ امورِ

اقتصادی  مناسباتِ ی شمار او درباره بی اقتصادی است. مقاالتِ بر مبنای تحلیلِ اوهای  تحلیل

داری در این باب و  سرمایههای  تراست نفت و دخالتِ ی در ایران، خاورمیانه و جهان و مساله

بارزی از مبنا  ی های امپریالیستی نمونه دولت بانکیِ-مالی وی به سیادتِ مشخصِ نگرشِ

بارز اشاره  به دو مثالِوی نگرش  نوعِ ی ی او است. ما درباره اقتصاد در اندیشه قرار گرفتنِ

 کنیم: می

ترقی را به سرعت  مدارجِدر هنگامی که رضاخان  :رضاشاه گیری در قبالِ موضع. الف

گردید،  ایران تبدیل می ی سیاسیِ منحصر به فرد در عرصه پیمود و به یک شخصیتِ می

رو قلمداد کردند.  های شوروی او را ناجی ایران و عنصری مترقی و پیش برخی از تئوریسین

دالیسم و مترقی در ایران بر فئو شود که بورژوازیِ ها بر این باور بودند که او باعث می آن
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کش  ی زحمت و سلطنت سرنگون شود و طبقهکند روسای عشایر فایق آمده، جمهوری ایجاد 

بهتری داشته باشند. پاستوخوف )با نام مستعار ایرانسکی(  گیِ ها زنده در اثر یک  سلسله رفرم

 نویسد: ی ایران چنین می ای درباره هها است. او در مقال یکی از این تئوریسین

 تجزیه افتاده بود. برای رهایی از وضعِ فئودال در خطرِ انگلیس و ارتجاعِ ستِایران به د»

ملی که متکی بر  نظامیِ ی ایرانی به دیکتاتوریِ جامعه مترقیِ بار الزم بود طبقاتِ فالکت

انگلیس با  ای باشد، متوسل گردد. زیرا امپریالیسمِ اصالح شده مالیِ ملی و سیستمِ ارتشِ

آن  اقتصادیِ کشور و پیشرفتِ ی نیروهای مولدِ ی فئودال از توسعه پوسیده کمک به طبقاتِ

 گیِ هملی و رهایی از وابست ارتشِ ایران ایجادِ یاحیا اساسیِ جلوگیری نمود. از این رو شرطِ

 ایران حوادثِ. بود تجاری–صنعتی  بورژوازیِ نظامی از طرفِ مالی به انگلستان و پشتیبانیِ

 61«. نهاد قدم راه این در رضاخان رهبریِ تحتِ

 عشایرِ واحد، سرکوبیِ قشونِ فوق الذکر]ایجادِ در امورِ»دهد:  یا در همین مقاله چنین ادامه می

رضا خان پشتیبانی کرد. ]![ هنوز  ایران از اقداماتِ کشِ شمال و غرب و جنوب[ اهالی زحمت

بزرگ پی  جدی بودنِ او با مالکانِ ایران به رضا شاه درنیامده بود. مردمِ رضاخان به صورتِ

 61«.برده بودند . . .

به صورت « ایران در مبارزه برای استقالل» عنوانِ در کتابی تحتِ زاده سلطاناما 

 پردازد.  داری می سرمایه رضاشاه در انکشافِ ی نقشِ تری به مساله تئوریک

                                                            
شرکتِم.هوشیار/انتشارتِیس.ایرانسکی/ترجمه-و.تریا-م.پاولویچییایراننوشتهمشروطهانقالبِیسهمقالهدرباره 13
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شوروی  )اولیه( دیکتاتور به اتحادِ نزدیکیِ های مدافع رضاشاه نه فریبِ تئوریسین او بر خالفِ

خواهیِ رضاخان را  گردد. او جمهوری متمرکز بهت زده می خورد و نه از ایجاد یک ارتشِ را می

غرب  وار عشایر شمال و شمالِ اتوماتیک سرکوبِ نگرد و در قبالِ ها نمی ی شوروی از دریچه

ایران از  ی اقتصادیِ شتهکند. وی قبل از هر چیز به گذ و جنوب با تحسین برخورد نمی

 گاهِ ، روحانیت و جایها دار، فئودال زمین اشرافیتِ پردازد. به نقشِ مشروطیت به این سو می

های  امپریالیستی پرداخته و دخالت دو قدرتِ سیاسیِ دهقانان در تولید، سپس به معادالتِ

 با نگاهی دقیق به درآمدِنماید.  ایران بررسی می امورِ ی ها را در کلیه اقتصادی و سیاسیِ آن

خورشیدی(  8117تا  8611) میالدی 8161تا  8111های  سال ایران، صادرات و وارداتِ نفتیِ

کند  نماید و پس از آن ثابت می ها را ارائه می آن ، جداول مربوط به رشد یا کاهشِپرداخته

انگلستان و روسیه بوده  مِامپریالیس خامِ ی موادِ کننده ها تامین این سال ایران در طولِ اقتصادِ

ی کاالهای انگلیسی و روسی:  کننده ؛ و مصرفجپشم و برن، بار خشک ،قالی، نفت، پنبهاست: 

 کبریت و . . .، شیشه، مشروبات الکلی، رنگ، اتوموبیل، های نخی پارچه

اما یافت  امپریالیستی با ایران باید ادامه و حتا گسترش می ی مناسباتِ این پروسه برای ادامه

روسیه را از این معادالت خارج ساخت و امپریالیسم انگلستان تنها  ،8187اکتبر  انقالبِ وقوعِ

 ی آن باقی ماند. ادامه دهنده

انگلستان در حقیقت  با دولتِ الدوله وثوقای چون  وابسته عاملِ توسطِ 8181 قرار داد انعقادِ

انقالبی،  جنبشِ است. اما گسترشِمانده  زده و عقب ی مصرف این رابطه گسترش و تحکیمِ

سیاسیِ  نابسامانِ ایران و شرایطِ ها در شمالِ کمونیست سیاسی و مبارزاتیِ نفوذِ گسترشِ

شود تا این رابطه شکلی ناپایدار و وخیم پیدا کند.  ها( باعث می های ناپایدار )کابینه دولت
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 ایران در دستِ نی که حکومتِدانست تا زما انگلستان به خوبی می» معتقد است:  زاده سلطان

 62.«تواند با آن سازش کند . .  فئودال است، دیر یا زود می-الیگارشیِ مالک

ی  کابینه سوم اسفند و پس از آن ظهور و سقوطِ پرداختن به کودتای نظامیِ او ضمنِ

توانسته بود  رضاخانردازد. وی معتقد است پ می رضاخانی  به مساله طباطبایی الدین ضیا سید

چنین   اشرافی و هم ای ضدِ خود ساخته از خود چهره ای را مجذوبِ در شعار و در حرف عده

رضاشاه در حقیقت  کند که حکومتِ اقتصادی ثابت می نظرِاز مترقی بسازد. پس از آن 

 انگلستان در ایران است. داریِ سرمایه ی مدونِ ی برنامه دهنده ادامه

 طبقاتیِ گاهِ ستاخ رضاخانمستعار میرزا( که معتقد است  )با نامِ روتشتاین نظرِ او بر خالفِ

نوظهور است که  مردم است، اعتقاد دارد که رضاشاه یک فئودالِ اعتمادِ دهقانی دارد و موردِ

ارجاع به  ضمنِ زاده سلطانفراوان داشته.  کشاورزی تاثیرِ سرمایه در بخشِ در انباشتِ

ی ربایی در جامعه  کند: زمانی که سرمایه ثابت می "سرمایه"اب کت جلدهای اول و سومِ

 ی رود اما سرمایه داری از بین می سرمایه سرمایه و حتا ماقبلِ دیگرِ قدرت داشته باشد اشکالِ

 کشاورزی تجاری به بخشِ ی شود از طرفی وقتی سرمایه تر می ربایی حیات یافته و قوی

اقتصاد است. چرا که مارکس معتقد  گیِ هماند نشان از عقبداری( ریخته شود  )بخوانید زمین

تر دارد که در  مترقی اش( تر یا )نسبت به دیگر اشکال رفته پیش است که سرمایه زمانی شکلِ

سرمایه در این بخش صورت پذیرد. او با  گذاری شود. یعنی انباشتِ صنعتی سرمایه بخشِ

 امالکِ ارزانِ های بزرگ یا خریدِ ی زمین هرضاشاه و مصادر خواریِ زمین اشاره به خصلتِ

                                                            
 40یاقتصادیایرانو...صفحهانکشافِ 12
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دهد او نه تنها مترقی  و . . . ( نشان می میرزا الدوله، نصراهلل عینقاجاری )از جمله  اشرافِ

 یک بورژوا را بر عهده ندارد: نیست بلکه حتا نقشِ

کردم. اما اند اشاره  های انباشته شده بسیار کم من قبال به این مساله که در ایران سرمایه» 

سال  61یعنی برای مدت  8161تا  8111ایران از سال  ی تجاریِ آن چیست؟ ترازنامه علتِ

میلیون روبل بوده است. بخشی از این کسری به  111آن  کار بود که مقدارِ منفی و بده

گشت. کامال واضح است که، با چنین وضعی، امکان  روی کار جبران میزیاد  ی صدورِ وسیله

صنایع در ایران به وجود آید، به طوری که  ی سرمایه و توسعه انباشتِ شرایطِنداشت که 

دتای رضاخانی هیچ وجه مشترکی وآنی ایران گردد. بنا بر این ک اقتصادِ انکشافِ ی بتواند پایه

داری در ایران نداشته است. بر عکس کودتای رضاخان به طور عینی،  سرمایه با انکشافِ

 این سیستم در زمانِ کامل نجات داد. زیرا تمامِ دار را از مرگِ ینزم ارتجاع و اشرافیتِ

های مردم در هم  توده ترین فشارِ ای رسیده بود که با کوچک ی قاجار به مرحله سلسله

 67.« ریخت می

رضا شاه  سلطنتِ نِانگلستان به ایران معتقد است در دورا او با ارجاع به آمار ِمیزانِ وارداتِ

میلیون قران  11/1وارده  صنعتیِ آالتِ میلیون قران ماشین 17از  8111تا  8111یعنی از 

ی  جنوب در این دوره نفتِ نفتی و صدورِ انگلستان بوده. عالوه بر آن درآمدِ متعلق به کشورِ

نفتی ریخته است. او در  داران تراستِ سرمایه سرشاری به جیبِ تاریخی افزایش یافته و سودِ

 کند که دولتِ ینی میب پیش« انگلستان داری در ایران و امپریالیسمِ سرمایه انکشافِ» کتابِ

ای که چندی بعد  بینی خود با انگلستان را تمدید نماید! پیش نفتیِ ایران قصد دارد تا قراردادِ
                                                            

 32و33جاصفحاتِهمان 11
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ویلیام " پیوست: قراردادِخ. به وقوع  8186در سال  "مخبر السطنه" وزیریِ نخست در دورانِ

سر جان "ایران و  جدیدی میان دولتِ مظفرالدین شاه لغو و قراردادِ با دولتِ "ناکس دارسی

تا 8188م. ) 8128تا   8111انگلستان بسته شد این قرار داد از  دولتِ ی نماینده "کدمن

ایران  نفتِ سهمِ شد. سال دیگر تمدید می 16خ.( الزم االجرا بود و پس از آن نیز باید  8111

 یافت. % افزایش می61% به 82تنها از 

مهمی  یکی از مواردِ  61:جهانی ی مالی و امپریالیسمِ ی سرمایه مساله ی ها درباره دیدگاه. ب

آواتیس های  شوروی پنهان مانده و یا به آن توجه نشده، دیدگاه سیستمِ منتقدانِ که از دیدِ

امر  بورژوایی است. واقعیتِ مناسباتِ آن با کلِ مالی و ارتباطِ ی سرمایه ی دربارهزاده  سلطان

 المللِ ی بین برجسته ، تئوریسینِ"رودلف هیلفردینگ"های  درازی دیدگاه این است که سالیانِ

 تعریفِضمن ِ هیلفردینگ و . . .( سایه افکنده بود. لنین، بوخارینجهانی ) چپِ دوم بر کلِ

رداخت. وی پ داری می سرمایه جهانیِ مالی به تبیین آن در مناسباتِ ی سرمایه ای با نامِ مقوله

 ی باز تولیدِ گیرد و در چرخه ها قرار می بانک معتقد بود هنگامی که سرمایه در اختیارِ

 Finance Capital –مالی  ی سرمایه افتد شکلی جدید از آن با عنوانِ صنعتی می ی سرمایه

ها به وجود  صنعتی و بانک مراکزِ ی تنگاتنگی بینِ سرمایه رابطهآید. این شکل از  به وجود می

تولیدی و توزیعی خود را  آورد و با توجه به آن که بورژوازی در حال رشد است و مناسباتِ می

شود این نوع از سرمایه نیز با  ی جهانی وارد می ی ملی خارج  کرده و به عرصه از محدوده

های مردم آن را در  توده موجود در دستِ نعتی و پولِص ی سرمایه مختلفِ اشکالِ جذبِ

                                                            
چهارمیششمکمینترنمندرجدرجلدِکنگرهامیننشست12ِرانیآ.سلطانزادهدرسخناینبخشازمتنِبراینگارشِ 13

 کارگریو...استفادهشدهاست.جنبشِتاریخیِاسنادِکتابِ

 



زاده آواتیس سلطان تِگی، اندیشه و مبارزا زنده  

55 

اضافی  نماید. این ارزشِ اضافی را ایجاد می مبادله کرده نوعی ارزشِ ی جهانی واردِ عرصه

معتقد است  هیلفردینگشود.  ی پیچیده می کارگران دارد اما وارد یک رابطه ی از کارِئمنشا

ریزی شده و  برنامه ها شده و یک اقتصادِ "تراست"ها و  "کارتل" ایجادِ مالی باعثِ ی سرمایه

 حاکم بر تولید و توزیعِ آنارشیِ آورد. او معتقد بود که این نظام بر کلِ هنگ را به وجود میآ هم

تر به سوی سوسیالیسم نزدیک خواهد کرد.  بورژوایی غلبه کرده و این سیستم را هر چه سریع

کرد  کننده ارزیابی می ار مهم، حیاتی و تعیینها را در این مناسبات بسی بانک وی نقشِ

 های بزرگ را بر عهده بگیرد کلِ بانک ی کارگر اداره ی طوری که معتقد بود اگر طبقه به

 ی سرمایه»ی معروفی از وی در کتاب  داری را در اختیار گرفته است. جمله سرمایه مناسباتِ

ی  مصادره برلین هم اکنون به معنیِ بزرگِ ی شش بانکِ مصادره»گوید:  هست که می« مالی

 «.های بزرگ صنعت است ترین عرصه مهم

اوت  81ششم کمینترن در  ی بیست و ششم کنگره در نشستِ زاده سلطان معروفِ رانیِ سخن

 چنین ن.بوخارین )تئوریسینِ های هیلفردینگ و هم م. دقیقا در نقد همین دیدگاه 8161

ی  او نتیجه رانیِ پیش از هر چیز باید بگوییم سخن شوروی( است. کمونیستِ حزبِ ی برجسته

طوری که خودش در  م.( بر روی این مساله است و همان 8161تا  8161) هها مطالع سال

 8111آلمان را از  های بزرگِ های بانک نامهی تراز کند کلیه ش اشاره میا های صحبت خاللِ

 نظراتِ در این بحث در ابتدا به نقدِ او. اده استمطالعه و بررسی قرار د م. مورد8161ِتا 

دوم از  المللِ بین تئوریسینِ ابتدا تعریفِ در پردازد. وی مالی می ی سرمایه وردِمدر  هیلفردینگ

 ی زند. نقطه ها دست می وی در مورد بانک نظراتِ مالی را طرح کرده سپس به نقدِ ی سرمایه

معتقد است که  مارکساست.  مارکسی  «سرمایه» کتابِ دومِ جلدِ زاده سلطان اتکای نظراتِ

گردد و در نهایت هر  ی خود تقسیم می )باز تولید( به عناصر متشکله سرمایه پس از تجدیدِ



ی سرخِ شرق اولین جرقه  

56 

ی صنعتی،  سرمایه دهند مانندِ مستقل خود را نشان می کدام از این اشکال به صورتِ

ها متناسب با صنعت است.  آن نوساناتِ ی تجاری. اما تمامیِ ی بانکی )پولی( و سرمایه سرمایه

 معتقد است نظرِ زاده سلطانآید.  ی پولی پدید نمی یتی یا انتزاعی در سرمایهحپس ارج

داری نیز هست! چرا که هیچ بانکی  بانک مارکسیستی بلکه غیرِ نه تنها غیرِ هیلفردینگ

دارد  نگاه نمی صنعت ی خود را مدت مدیدی یا تمام مدت در بخش ی سرمایه عمده بخشِ

 "کردی موبیلیه"ی شرکت  گردد. او به دو نمونه مزبور منجر می بانکِ گیِ هزیرا به ورشکست

کند.  )آلمانی( اشاره می "بانک الیپزیک")ایتالیایی( و  "کردیتو موبیلیه")فرانسوی(، شرکت 

ایه چنان ها از نظر سرم داری نظیر تراست های سرمایه گوید برخی از اتحادیه در ادامه می

فوالد "ها نیست: مانند تراست  آن مند هستند که هیچ بانکی قادر به کنترل یا ساپورتِ قدرت

میلیون دالر  8111با  "آمریکن استیل کورپریشن"میلیون مارک و شرکت  8111با  "آلمان

 سرمایه.

تنها  را  داری دولتی ( که سرمایهبوخاریننظر او ) فِگوید: بر خال می بوخارینوی در پاسخ به 

ی کل  اداره»بیند، وی معتقد است که این سیستم قادر به  ی روبنای اجتماعی می قادر به اداره

 حکومتِ گیری و استمرارِ قدرت خطرِ زاده سلطانو این به آن معنی است که «. جامعه است

 را به درستی تشخیص داده بود. دولتی را حس کرده و آن داریِ سرمایه

 Dresden Bank   - Deutche Bank –Darmeshtadt: گبزر از سه بانکِبه تر اودر پایان 

Bank ها میزان بسیار  آن مشترک با صنایعِ دائمی و سهامِ گذاریِ نماید که سرمایه اشاره می

وام به  ها در صنایع شریک و یا به صورتِ ی آن کمی داشتند یعنی میزان کمی از سرمایه
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ی انحصار،  ران در عرصهاد سرمایه تعدادِ به دلیل کاهشِازطرفی  دولت پرداخت گردیده است.

 .دبین بورس را به سوی کاهش می نقشِ

جهان  امروزِ داریِ را می توان در بحران سرمایه زاده سلطانسیاری از ادعاهای آن زمان ب

گذاری کرده بودند و یا رشد  ی صنعت سرمایه در عرصهکه هایی  مشاهده کرد. سقوط بانک

 .گی شاهدی بر این مدعا است ها همه ها در قبال بانک ها یا کنسرن ها، کارتل تراستعظیم 

 

 

چپوکمونیستیزادهدرجنبشِسلطانگاهوشخصیتِجای

اکتبر بود. نسلی که هم از نظر  انقالبِ به آن تعلق داشت نسلِ زاده آ.سلطاننسلی که 

 کارگریِ جنبشِ نسبی بود. نسلی که در کورانِ عملی دارای استقاللِ تئوریک و هم از نظرِ

جنبش  حاکم بر کلِ 61تئوریک انحرافاتِ دیده شده و با وجودِ ایران آب روسیه، قفقاز و شمالِ

انقالب را از  های نسلِ شناخت. این همان چیزی است که کمونیست راه را نسبتا می

 ساخت. میالدی متمایز می 8111ی  های دهه کمونیست

 این نسل شخصیتی ویژه است. او کمونیستی مستقل و غیرِ روانِ در میان پیش زاده نسلطااما 

شوروی و کمینترن و یا  کمونیستِ عضویت در حزبِ رغمِیگردد که عل وابسته محسوب می

                                                            
المللآلمانیبربینمارکسیِکسانیچونکائوتسکیوهیلفردینگومارکسیسمِغیرِینظراتِتئوریک،سلطهمنظورازانحرافاتِ 19

تاثیرداشتهاست.اینانحرافاتهایکسانیچونلنین،تروتسکی،بوخارین،الیبکنشتوروزالوکزامبورگدوماستکهبردیدگاه

بهصورتِ«دولتیدرشورویداریِسرمایه»ایدربابِجزوهاینافرادنهفتهاست.مادرآیندهباانتشارِاقتصادیِتردردرکِبیش

تریبهآنخواهیمپرداخت.مفصل
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ها  آن نوپای شوروی دارای دیدگاهی انتقادی به تمامِ های متعدد در دولتِ مسئولیت داشتنِ

 ی مشخصی در روابطِ رابطه ی شوروی متوجه گیریِ ابتدای شکل بود. او در همان سالِ

باال  . در خاللِدی مشخص مخالف بو و با این رابطه های دنیا شده بود شوروی با کمونیست

خ. متوجه گردید  8111تا  8611های  کمونیست ایران در سال حزبِ درونیِ اختالفاتِ گرفتنِ

پرولتری دارد.  وت با معیارهای انترناسیونالیسمِشوروی معیارهایی متفا کمونیستِ که حزبِ

کارگری و  مرکزی جنبشِ دانست که شوروی را قطبِ هایی را ارجح می این حزب، کمونیست

)که شرح آن در صفحات  8611ی آبان ماه  در جلسه زاده سلطانکنند.  داد می کمونیستی قلم

نموده با تلخی چنین  پاوولویچنریمان اوف و گذشته گفته شد( رو به اعضای حاضر مخصوصا 

کمونیست ایران[ فقط این است که . . .  از  حزبِ چپِ جناحِ خطای ما ]منظورِ» گوید:  می

ایران  روسیه و دفترِ کمونیستِ حزبِ فدراتیو روسیه شوروی سوسیالیستی و دفترِ جمهوریِ

 دنیا باید از مرکزِ تِکمونیس توانیم سرپیچی کنیم زیرا احزابِ کنیم . . . ما نمی اطاعت نمی

کنند کمونیست  کمونیستی اطاعت کنند؛ کسانی که از رهنمودهای مرکز اطاعت نمی جنبشِ

« جهانی کمونیسمِ اطاعت از مرکزِ»از  حیدرخان عمواوغلی. این در حالی بود که 11«نیستند

 18دانست.« مقدس»دفاع کرد و آن را 

ی  ئهانیز با ار رضاخان های شوروی از تئوریسینشناسان و  بخشی از شرق دفاعِ در جریانِ

بینانه گرفت. او در این مورد نیز ثابت  ن خط مشی موضعی واقعای سیاستی مستقل در قبالِ

 کمونیسم! جهانیِ مادی از تاریخ و سیاست است نه مرکزِ عینی و درکِ شواهدِ کرد که تابعِ

                                                            
303یجنگلو...صفحهزخم،جنبشِمیالدِ 40
 303یجاصفحههمان 42
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 ی را بهتر از هر جای دیگری در کنگرهی رفیق آواتیس  انتقادی و ریزبینانه روحیات و درکِ

شوروی و  راست در حزبِ توان دید. این درست در زمانی است که جناحِ کمینترن می ششمِ

م. به این  8168های  های این جناح از سال گیری بود. سیاست کمینترن در حال رشد و قدرت

ی کشورها بود:  قیهکارگری و کمونیستی در ب سو آرام آرام در حال تاثیرگذاری بر جنبشِ

کارگری در  ها و فعالینِ کمونیست فعالیتِ حمایت از رضاخان که به کاهش و محدود شدنِ

های کارگری و دهقانی و  که به تضعیف جنبش کمال آتاتورکحمایت از  ،ایران منجر شد

، حمایت و صبحی ( منتهی شد ا)از جمله مصطفهای ترکیه  ی کمونیست عام بی پروایانه قتلِ

ها در شهرهای بزرگ را  کمونیست سالحِ در چین که خلعِ "کومین تانگ"پشتیبانی از حزب 

م. در  8167در  ها کارگران و چپ عامِ ارتجاعی موفق به قتلِ در برداشت در نتیجه این حزبِ

 های و حومه گردید و . . .شانگ شهر

تزهای ملی و  کمینترن به ی سی و پنجم کنگره جا است که در نشستِ درست در همین

 های او را در این موردِ طرح "کویسنین"انتقاد از  تازد. او ضمنِ این کنگره می مستعمراتیِ

 هم یک تز  توان برای کشورهای کامال متفاوت با داند. کلی به این معنی که نمی میکلی

ی که تمهایی به چنین عظ طرحی به ویژه برای توده دانیم که ریختنِ رفقا ما می» واحد داد: 

زیرا ممالک تحت  ،بسیار مشکلی است. مشکل است د مطلبِنزی گوناگون کره می در نقاطِ

های اجتماعی ]را[ در  بندی ترین صورت ها عالی کنند که در آن گی می اوضاع و احوالی زنده

کنیم. در این اوضاع و احوال بسیار دشوار  ها مشاهده می بندی ترین صورت مانده کنار عقب

  16«تصویری خالصه از این ممالکِ گوناگون به دست داداست 

                                                            
 232چهارمصفحهتاریخیجلدِاسنادِ 41
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داری  های پیشاسرمایه ندیب داری با صورت جهانیِ سرمایه ی استثمارِ او ریز بینانه به رابطه

غیر  کند که به صورتِ تشبیه می« داری شهرهای سرمایه»روستایی را به  پردازد و مناطقِ می

وار تزهای   او بدون آن که طوطی 11کنند. اروپا را تامین می صنعتیِ مراکزِ خامِ مستقیم موادِ

در تزها به » پردازد:  به تحلیلِ هرکدام از تزها می ه را تکرار کند به تفکیکِ موارد،کنگر

 مطمئنِ انقالبِ جهانی تنها پشتیبان و ضامنِ شود که نیروهای اجتماعیِ درستی اشاره می

یوغ امپریالیسم است . . . ما از آن قسمت از تزها  مستعمرات و نیمه مستعمرات از رهاییِ

 احزابِ کند که سازماندهیِ کمینترن پیشنهاد می اجراییِ  کنیم که به کمیته پشتیبانی می

چنین احزابی اقدام  کمونیست در کشورهای مستعمره را مجددا به عهده بگیرد و برای تحکیمِ

ی  ی اراده ی ابزار ذهنی، یعنی به وسیله هکند، و اوضاع و احوال عینیِ انقالب را به وسیل

 11«های انقالبی در این کشورها قوت ببخشد . . .  توده ی سازمانده

موید آن است که او شخصیتی  زاده سلطانهای عملی  ی نظریات و فعالیت همه مجموعِ

گاهی ویژه و  جهان جای کارگری و کمونیستیِ تئوریک، مبارز و آگاه است که در جنبشِ

ی مهمی است.  جنبش ضایعه داشته است. از دست دادن چنین رفیقی برای کلِ مهمی

داری  سرمایه توسطِ 8111ی  دهه های پایانیِ او در سال طور که بسیاری دیگر همانندِ همان

                                                                                                                                                                                        
 

خ.تاکنونفکر2431ایرانیاستکهازسالچپِترازجریاناتِخ.بسیارآگاه2401م./2913زادهیسالظاهرارفیقسلطان 44

ندارندیاتولیدشانداریقرارسرمایهمناسباتِیعربیو...هنوزتحتِایران،افغانستان،اماراتمتحدهکنندکشورهایینظیرِمی

 گاهوتاثیریندارد.جهانیجاییامپریالیسمِدرچرخه
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 ضدِ ی مهلکی را به جنبشِ شان ضربه دولتیِ استالینی از میان رفتند و خاکستر شدنِ هر کدام

 ارگر جهان زد.ی ک طبقه داریِ سرمایه

 ش پر رهرو باد . . .ا یادش زنده و راه

 

 

 

 

 8116تا پایان فروردین  8118اسفند 
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 :منابع

ف.  ی آندریف، کوولوا، کوزلف و . . / ترجمه ی داری / نوشته اقتصاد سیاسی: سرمایه .8

 8121مازیار / تهران آبان  مجیدی/ انتشاراتِ

گریگوری  ی عینی/ نوشته یک شاهدِهای  یادداشت-جنگل شوروی و جنبشِ .6

 8121یقیکیان/ زیر نظر برزویه دهگان/ انتشارات نوین/

ال دموکراسی و کمونیستی ایران جلدهای سوم، چهارم و یکارگری، سوس جنبشِ اسنادِ .1

 علم زیر نظر خسرو شاکری / انتشارتِ ششم/

دکتر  ی نوشته جنبش جنگل و جمهوری شوروی سوسیالیستی ایران/-زخم میالدِ .1

 8112تهران  اختران/ شهریار خواجیان / نشرِ ی خسرو شاکری / ترجمه

والدیمیر  های انترناسیونال کمونیستی)کمینترن(/ ها در کنگره رانی سخن ی مجموعه .1

 8111الملل / تهران  م. ت. پرتو/ نشر بین ی ایلیچ لنین / ترجمه

 ی / نوشته8611-8161ایرانهای کارگری در  اتحادیه نخستینِ-خیز بلند  یک شوقِ .2

 8111جلیل محمودی و ناصر سعیدی/ نشر قطره/ تهران 

 ی زاده / ترجمه آ . سلطان ی  اقتصادی ایران و امپریالیسم انگلستان/ نوشته انکشافِ .7

 8111ف. کوشا / انتشارات مازیار / تهران 

ین  محمد حس ( / به کوشش8188ِ-8111ایران ) نقش ارامنه در سوسیال دموکراسیِ .1

 8111خسرو پناه / تهران تابستان 
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