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  ۱رانيست اين کنگره حزب کمونياز گزارش نخست
  

  
  )زاده سلطان(آوتيس ميکائيليان 

  
  )زاده ق سلطانيخالصه اظهارات رف( 

  هيدر نشست افتتاح      
 يالتيکار تشک "راياخ] ... م ترکستانيان مقيرانينده ايزاده، نما ق سلطانيرف[      

که ما  نيپس از ا. غاز گشتآ] ۱۹۲۰/۱۲۹۹[ه يدر ترکستان، در فور» عدالت«حزب 

                                                 
جا منتشر  جيزاده را در ا سلطان يها يران ن گزارش که از آن ما فقط بخش سخنييي از ا کوتاه شده ي ترجمه – ۱

صفحه  ... يستيکم اسناد جنبش کمونيد به جلد ينگاه کن. ز آمده استين )۲، شماره ۸سال (»ايدن«م، در مجله يکن مي
شماره  ۲۲۵-۲۳۰اصل سند در صفحات . م ساختين گزارش را در جلد پنجم اسناد منتشر خواهياما متن کامل ا ۶۵
 شود افت ميي» يستيالملل کمون نيب«مجله  ۱۹۲۱، سال ۱۴



۲ 

، در ميمالقات به عمل آورد] زاده اهللا زاده و فتح يعل[  اهللا خانوف و فتحيبا رفقا عل
ن ياز برآورد ما ا. ميران متمرکز سازيمسئله ا يم کل کار خود را بر رويصدد برآمد

پراکنده  ،گرسنه يرانيا يريشود که در سراسر ترکستان عده کث جه ميين نتيچن
د به دور حزب يکه با يان آنان در حدود صد هزار کارگريهستند و در م

  .مجتمع گردند» عدالت«ست يکمون
جاد يا يکمک يها محله ارگان ۵۲در ترکستان در ] ما[ن منظور سازمان يبد      

  .اند س شدهيتاس يحزب يها تهيجا کم  همهکرده است؛ در شهرها و روستاها، 
برگزار  ين کنفرانس حزبيدر تاشکند نخست] ۱۹۲۰/۱۲۹۹[ل امسال، يدر اوا      
 .نده داشتنديست سازمان داده شده، نمايهزار کمون ۷د که در آن در حدود يگرد

در تمام  يرانيک ارتش سرخ اي يده ن کنفرانس، سازمانيا يحتا قبل از  برگزار
  ۶۳.... ...آغاز گشت مناطق

  در نشست دوم      
اگر ] ديافزا و مي[کند  کشور اشاره مي يبه وضع مال] زاده سلطان[دهنده  گزارش      

ن يا] ده خواهد شديد[م، يريدر نظر بگ] مينرخ قد[ون روبل يليم ۳۶ران را يبودجه ا
ست خواص به د  گونه چه ،ديآ ر به دست مييکه از دهقانان فق يکل درآمد حکومت
  .شود شاه به هدر داده مي

که به سود  يداران خارج ران، توسط سرمايهيا] يها ثروت[گر يد ياز سو      
ن يک چني! رود سازند، به غارت مي ش هرگونه ابتکار را در کشور خفه مييخو
ن ييرا تع] ان[فه رهبريکند و وظ جاد مييا يه انقالبيروح يان اهاليدر م يوضع
 ،]ديگو ان مردم پرداخته مييحاکم در م يها هيران به روح سخنسپس . [سازد مي

                                                 
قابل مالحظه است که به «: آلماني به شرح زير آمده است] نقطه چين[در متن فرانسه همين مقاله بخش نامفهوم  – ۶۳

: منبع» .بود که ما توانستيم بر مشهد، اين مرکز ضدانقالب مسلط گرديم] ايران[شکرانه همين ارتش سرخ 
 .۲۸۶۸-۶۹، صفحات۱۹۲۱، نوامبر ۱۴شماره ) فرانسه(انترناسيوناليست کمونيست 



۳ 

دها و يک ميليون آنان را سي ميليون تخمين زده شود، ۱۵اگر تعداد اهالي ايران 
ميليون را تجار و کسبه،  ۳الت، يميليون را ا ۳" بايتقر ؛دهند ل مييون تشکيروحان

گران که  را دهقانان و صنعتميليون مانده  ۸ندارند، و  يز سهميکه در امر توليد ن
  .سازند ن مييران را تاميا يخوراک کل اهال" عمال
آنان ] کار[از  يميليون است که ارزش اضاف ۸در توليد  ت فعال کشوريجمع      

  .ميساز يد خود را بر آنان متکيشود و ما با استخراج مي
با پرولتارياي مستمر   ي ک سو و رابطهيند دهقانان از يوضع سخت و ناخوشا      

  .آورد فراهم مي يکار انقالب يبرا يمساعد "کامال ي نهيگر، زميد يباکو از سو
ها به طور  را تودهيوجود ندارد، ز يانقالب] تيوضع[ران يدر حال حاضر، در ا      
 د به سود انقالبيکه اکنون با ييشعارها. نديجو يشرکت نم يدر جنبش انقالب يکل

  :ازاند  ساخت عبارت عنوان
  ه انگلستان،يمبارزه عل.۱      
  ه دولت شاه،يمبارزه عل .۲      
ن شعارها کنار ياز ا يکيداران بزرگ، و حتا اگر  نيها و زم ه خانيمبارزه عل .۳      

ترجمه از : زاده سلطان.آ( .دينخواهد رس يروزيران به پيگذاشته شود، انقالب در ا
  )ک.د:يآلمان

  
  
  
  
  

  ۲۰۲۱ ارسم


