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 )سلطان زاده( آوتيس ميکائيليان:با ياد
يارند  آن. زاده هنوز ناآشناست جنبش کارگری و کمونيستی ايران با نام و زندگی بسياری از فرزندان خود ازجمله رفيق سلطان           ج و   ! ها بس د رن يس فرزن ار در  آوت يک   ک

رای خود انتخاب       ز نام مستعار سلطان.  متولد شد١٢٦٨سال  مراغه در  دهقانی ارمنی در  ی خانواده اهش ب ا خاطره زادگ اده را بعدها به ياد نام پدرش سلطان و مراغه را ب
ی  ٢٣ سال بعد در ٧ سالگی در جنبش سوسيال دموکرات قفقاز شرکت و     ١٨ نوجوانی زمانی که دوازده ساله بود برای تحصيل راهی روسيه شد و در             در. نمود  سالگی  يعن
ين کنگره        از بنيان . آمد در) بلشويک(موکرات کارگری روسيه    به عضويت حزب سوسيال د    ١٩١٣سال   در ود و دراول ران در    یگذاران حزب عدالت ب   حزب کمونيست اي

ی      (١٩٢٠سال   تان              ) معروف به کنگره انزل يم ترکس ان مق دگی از سوی ايراني ه نماين ه در       (ب ادآوری است ک ه ي ه       الزم ب ه می شد ک ان گفت ی    ٧آن زم           هزار کمونيست ايران
ه حساب     یاين کنفرانس زمينه ای برای برگزاری نخستين کنگره       در نخستين کنفرانس حزبی تاشکند در تشکيالت حزبی سازمان داده شده بودند و             ران ب   حزب کمونيست اي

دوين گرد   که براساس نظرات سلطان       حزب اول حزب، اسناد کنگره و خط مشی سياسی           ی کنگره در. شرکت داشت  .)می آيد  ورد ت   زاده ت د م ده بودن د اکثريت اعضای    أي يي
ين و     اول، سلطان زاده هم یبعد از کنگره  . اولی آن انتخاب شد    انتخابات رهبری حزب به دبير     در گرفت و  کنگره قرار  شرکت کننده در   ريم نيک ب ه    راه با ک عوض زاده ب

ايران مبارزه انقالبی  اين نظر بود که در ايران بر ارزيابی از جنبش بورژوازی ملی در زاده با سلطان.  کمينترن شرکت می کنند یدومين کنگره عنوان نمايندگان حزب در
ييد أاز آن جا که اين نظرات مورد موافقت و ت. قرار گيرد دستور کار  اجتماعی طبقاتی انتقال يابد و گسترش مبارزات کمونيستی در یمی بايد از سطح ملی به سطح مبارزه

 ١٢، طی يک اقدام کودتايی ١٩٢٠سال   اول حزب در ینيم بعد از تاريخ کنگره ماه و قفقاز و حزب کمونيست آذربايجان قرار نداشت دوی وراخط سياسی دفتر بلشويک ما
ه مسکو منتق            ی  مرکزی منتخب کنگره    ی  نفر اعضای کميته   ١٥نفر از    ردد   انزلی از جمله سلطان زاده از ترکيب رهبری حزب اخراج می گردند و سلطان زاده ب . ل می گ

ه نمی شود بلکه آن           ی  مرکزی منتخب کنگره     ی چنين مداخله ای نه تنها از سوی کميته        د          اول پذيرفت انونی خود پافشاری می نماين ر موجوديت ق ا ب تادگی در . ه ل   ايس مقاب
ه آن            دخالت حزب کمونيست آذربايجان در     ه      ا دره  امور داخلی حزب کمونيست ايران منجر به شکل گيری جناحی وابسته ب ه کميت ردد ک دی را    یحزب می گ  مرکزی جدي

د        لطا ن  . توطئه گرانه منتصب می کنن رن در                         س ه کمينت ات اجرايي ه عضويت هي ه خاطر دانش و اطالعات گسترده خود ب د    زاده ب ام يکی از   ١٩٢١در سال  . می آي  در مق
ردد و طی سال های       مس  نزديک در کميسرهای امورخارجه در مشاوران نزديک لنين به رياست اداره خاور   ده می گ ا  ١٩٢٣کو برگزي تيتوی      در١٩٢٧ ت اد انس بخش ايج

ردد        داری شوروی و سردبيری مجله بانک      بانک ه    ٢٥در  . داری شوروی به کار مشغول می گ ری            أ هي  ١٩٢٢ ژانوي ادر رهب ی در ک ه تغييرات رن تصميم ب ه کمينت ت اجرايي
ين می شود      حزب در  یعنوان نمايندهه  زاده بترکيب جديد رهبری سلطان در حزب کمونيست ايران زده و   رن تعي ا خط غالب سياسی در      در. کمينت ن دوره وی ب حزب   اي

اين سياست مخالفت می نمايد و با نوشتن مقاالت متعددی نسبت به اين  می افتد و با صراحت با هنگی با شوروی از رضاخان حمايت می کرد در         آ هم کمونيست ايران که در   
رين آن    کتاب از وی به رشته تحرير در٧دراين دوره حداقل . گری می زند  با مسئولين حزبی شوروی دست به روشن       سياست زيان بار   م ت ه    می آيد که می توان از مه ا ب ه

زد       هم. ذغال سنگ و کارگران نام برد  ايران، نفت و   م انگليس در  زنام های ايران معاصر، امپريالي     ه م اب مارکسيستی از جمل دين کت ين چن ا،  ،چن ار و سرمايه و     به سود، ک
اتون و        ١٩٢٨سال    کمينترن در یششمين کنگره در. مانيفست کمونيست تحت سرپرستی او به فارسی برگردانده شد       ا هيلفردينگ دومين ر بحث شديدی ب  سلطان زاده درگي

ر  ها را که برتری سرمايه بان      سلطان زاده نظرات آن   .  مالی می گردد    ی بوخارين بر سر نقش سرمايه     د و در              کی ب رار می ده د ق ورد نق تند م ول نداش  سرمايه صنعتی را قب
ه انجام شود که آيا کشور معينی چون ايران می تواند از ألمستعمرات اعالم می دارد که مهم اين نيست که مباحثات ما حول اين مس  نهضت های انقالبی در یرابطه با مساله

ه به  سرمايه داری  ی توسعه  ی مرحله وراً        گذرد يا ن م شورايی را ف د يک رژي ه باي ن ک ا اي رد و  أ ت ؟ ي ا         سيس ک اتوری دموکراتيک پرولتاري ه جای آن يک ديکت ا بايستی ب           ي
د         دهقانان را پس از پيروزی       و ود بلکه باي ه   انقالب جايگزين نم الي      ب ه درعصر امپري ذيريم ک ورژوا      زپ يچ انقالب ب ايی، ه وکراتيکی  م و انقالب های پرولتاري د   دم     نمی توان

ته باشد                    ی بدون رهبری طبقه   رار داش ا ق ين منطق مخالف يکی دانستن تحوالت در           سلطان .  کارگر پيروز شود و اين بايد در محور ارزيابی های م ا هم کشورهای   زاده ب
ه در  طبقه بندی نهادن عملی خطا می دانست چرا     يک ها را در   ايران، سوريه، هند و چين بوده و آن        م       بسياری ا  ک اعی ه دگی اجتم االترين شکل زن ن کشورها ب ا   ز اي راه ب

ين   سلطان زاده هم.  انقالب درمستعمرات بايد اهميت استراتژيک اين سرزمين ها را هميشه مورد نظر داشته باشد            ی عقب مانده ترين جلوه های آن وجود داشت و نظريه          چن
ز               بورژوازی مايل به اتحاد با پرولتا      اين نظر بود که اصوالً     بر ورژوازی ني ريا ودهقانان نيست و سعی می کند که با مالکان و امپرياليست های خارجی متحد شود و خرده ب

ان از             ؤم  نمی تواند به عنوان يک رکن انقالب دهقانی کار         ا و دهقان ن ترتيب پرولتاري ه اي د ب ام ده افتن در    ثری انج ق سازمان ي ه صورت دو      طري ران ب  حزب کمونيست اي
  . مانند که قابليت فعاليت انقالبی دارندنيرويی باقی می

راز             ١٩٢٩سال    دوم حزب کمونيست ايران در      ی  برگزاری کنگره  آستانه سلطان زاده در   ين اب ه ای چن د رضاخان در مقال  در اروميه نظر خود را نسبت به حکومت جدي
 حزب،   یاولين هدف کنگره . الش های دولت را برای انحالل حزبی بی اثر سازد سال از برگزاری اولين و دومين کنگره توانسته است ت٧  یفاصله حزب در«: می دارد  

له    ی اين تفاوت که مراتب سلسله   نيز ضرورت دارد با١٩٢٧سال   قاجاريه بود و همان مبارزه در ی م بريتانيا و سلسله   زمبارزه با امپريالي   ه سلس   یقاجاريه جای خود را ب
ا حمايت      بريتانيا ايران به آزادی کامل خواهد رسيد حرفی است از سر      ی  طه  اين که با پايان سل    . پهلوی داده است   ودال ه خوش خيالی زيرا رژيم رضاشاه توسط مالکان و فئ

گليسی ها شگرد خود بريتانيا پايان نداد بلکه انی ساختن ايران می باشند و خروج نيروهای انگليسی از ايران به هيچ وجه به سلطه  آزاد اين افراد مانع بزرگی در می شود و
ارزه     . را تغيير دادند   الي    اساسی     ی رضا شاه هيچ گونه مب ا امپري ودال نکرده است         زب ا و مالکان فئ ا . م بريتاني ن استدالل کنگره      ب ه اي ه بحث بی ثمر        یتوجه ب د ب     حزب باي

ه نهضت آزادی بخش        هم. تمه دهد خا) ١٢٩٩سوم اسفند   (شاه و ماهيت بورژوايی حکومت کودتا        نقش آزادی بخش ملی رضا    ی  درباره   چنين ثابت شد که رضاشاه نه تنها ب
ی   ور کمک ی کش ردمل ه درنک زرگ در    بلک ه صورت يک مالک ب ود ب اهی خ دت کوت ا  م ويش را ب بات خ د و مناس ودال در آم راف فئ توارتر  اش ف اس ای مختل ه ه  زمين

يله است           همان حال که برای آن  در فرق نظر ما با دموکرات ها و مشروطه چی های ايران آن است که             ...ساخت ان فقط وس ا پارلم رای م ان مقصد اصلی است، ب      .ها پارلم
ا  . منفی بافی های فيلسوفانه را پيش کشيده اند يا گوشه گيری و رژيم امروزه و لتيک سازش با حکومت و    ها به قوه انقالبی توده ها اعتقاد نداشته و به همين جهت پُ             آن ولی م
تاکتيک کمونيست ها اين نيست  . زمين نخواهيم گذاشت نکردن رژيم کنونی و نرسيدن به مقصد اصلی اسلحه را بر   فرونت ها مبارزه را ترک نکرده تا محو       هيچ يک از     در

وک    انتخابات شرکت کرده و    که بايد در   اد (بل ه     ) اتح ا کلي ارزه ا                ی عمومی ب ی و مب الفين حکومت حاضره تشکيل داد و از تشکيالت غيرعلن لحانه     مخ ی و شورش مس نقالب
  ».صرف نظر کرد

نادی در          سفانه از کارهای نوشتاری سلطان    أمت اقص و          زاده به جز مقاالتی متفرق و نقل قول هايی در اين يا آن کتاب، اس ی ن اريخ کتب ه در ت ز ک ار نيست و آن چه ني اختي
ات از آرشيوهای ممنوعه و        با. زاده باشد  سلطان یانديشهتحريف شده جنبش کمونيستی ايران به جای مانده است نمی تواند مالک نظرات و               ن تجربي ه روزی اي د ک اين امي

ران  حزب تو  وسابق حزب کمونيست شوروی     ی حذف شده  ه  ده اي رون درز   ب ه بي د ب رده و در  توان رار    ک بش ق ار جن رد  اختي ق سلطان   .گي امی اعضای     زاده در رفي ار تم کن
ی   لکريم نيک بين، حسين شرقی، عبدا( رهبری و کادرهای حزب کمونيست ايران        ادزاد، عل حسين دهزاد، ابوالقاسم ذره، مرتضی علوی، احسان اله خان دوستدار، دادش بني

ی حسين زاده  و   کنگاوری، رضا آشوری، جعفر نصيب زاده، اکبرزاده، حمداله حسن زاده، مالبابا هاشم زاده، اکبر       ان تصفيه های خونين ده     ... ) پاشازاده، عل ی ه درجري
 .  بوده است١٩٣٨ ژانويه ١٦برخی از نوشته ها تاريخ تيرباران او  در. دوران استالين از ميان رفتند )١٩٣٨-١٩٣٧ (٣٠

. ان بودزاده يک نفر از ميان آن بسيار  جنبش بين المللی کمونيستی به چشم می خورند که سلطان یتاريخ سياه ترورهای استالينی نام هزاران نفر از کادرهای برجسته در
  !يادشان گرامی باد

 ....، خاطرات ايرج اسکندری، خاطرات آوانسيان و)ويلم فلور(، اتحاديه های کارگری )سپهر ذبيح(ايران  تاريخ جنبش کمونيستی در: بع من-*
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