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  يرخسرويبابک امکوتاه به  يپاسخ
  ن.سهراب
و  انتشار داده يمطلب ن حزب توده،يشياز سران پ يکي ير خسرويبابک ام يگ به تازه

 اي ابتکارعده به ايراني، فکراصيل با ايراني، بدست«در آن به ساختن حزب توده 
 با مارکسيست؛ عناصر و دموکرات ملي هاي شخصيت و مترقي خواه آزادي
 و دموکرات چپ کارپايه امروز ما چه آن طلبانه، اصالح و دمکراتيک اي برنامه

  .اشاره کرده است »۱.گذاشت حيات به پا ناميم، مي رفرميست
م يخالصه خواه يليبه طور خ م، امايپارگراف فوق زوم کن يم رويخواه ينم ما

  ؟ساخته شد يه حزب توده توسط چه کسنوشت ک
بر آگاهانه  چنان هم ،)۲۰۲۲(ن حزب، تا کنون يسران حزب توده، از بدو تولد ا

دهند و  ق را وارونه جلوه مييسازند، حقا ات ميي، جعلدنکوب مي خود يشرم يطبل ب
 و، مغشوش کنند يسازند، تا اذهان طبقات اجتماع مي ياريبس يدر مورد آن حواش

 يبرا حزب، آموز بودن سران بر جاسوس و دست يمبن ،يم قاطعي، تصمنتوانند
  .رنديگب، و اکنون روسيه سابق ياتحاد شورو

ممکن   ها از آن يهستند، که نمونه کم يخطرناک يها اکار و شارالتانير" نان واقعايا
  .است وجود داشته باشد

 يها ه انقالبها ب کي، انتظار بلشو۱۹۲۰ن قرار است که از سال يت از ايواقع
عدم تحقق انقالب . ديانجام يت نيآلمان، به واقع" در اروپا، مخصوصا ياجتماع
 يک تئوريها، سبب شد که رهبران حزب بلشو کيمورد نظر بلشو يجهان ياجتماع

با عقد قرارداد با  ۱۹۲۱بفرستند و در سال  يگانيبه با را يستيوناليانقالب انترناس
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 قرار خود ز کاريم يه رويروس يستيوناليورها، منافع ناسگر کشيران و ديانگلستان و ا
  .دهند

و زماني که ] ۱۹۲۰ژوئيه[از کنگره دوم  يستيوناليدگاه انترناسياز د نترنسقوط کمي
و » ها نفوذ کنيد در ميان توده«چيز اشراف دارد؛ با ظهور شعارهاي   خود لنين به همه

و با ادامه آن در کنگره ملل  غاز شدآ» داشته باشيد تر ي نزديک ها رابطه با توده«
، به ۱۹۲۱، بلوغ خود را در کنگره سوم کمينترن در ژوئن ۱۹۲۰شرق در سپتامبر 

شکست . گيرد در همين سال است که نطفه استالينيسم هم شکل مي. رساند ظهور 
ها که چشم به راه آن بودند را، برباد  ، اميد لنين و بلشويک۱۹۱۹انقالب آلمان در 

نشيني از مواضع انترناسيوناليستي صورت  در کنگره ملل شرق، عقب  بنابراين. داد
، شوروي با انگليس، ايران و ترکيه ۱۹۲۱گيرد، که نتيجه ملموس آن قرارداد  مي

 آن زمان يحاکم بر شورو ياسيس_ياقتصاد_ياجتماع ،ينيع ي نهين زميا .است
حزاب برادر در سرتاسر گر ايساختن حزب توده و د يو واقع يعامل اصل است که

شکل  ين منافع شورويدر جهت تامکه ، است)سمينياستال(ن يبه دست استال جهان
ق ياز طرحزب خود را  برنامه و اساسنامه ن احزابيکه ا يرد، به طوريگ مي

شماها «که ن مفهوم يبه ا .نمودند ، تنظيم ميکردند افت ميياز مسکو درکه  يدستور
د، ين کشورها نداريدر ا ياسيگرفتن قدرت س يشتن براز بردايچ عنوان حق خيبه ه
روابط ما  يگ هريد و باعث تيکن ما، دردسر درست مي ين صورت براير ايرا در غيز

ن بود ياحزب توده  ،هيه و آخرياول پاسخ سران» .ديشو مي يدار سرمايه يبا کشورها
 !)رفقا( يتيامن يروهايق سفارت و نياز طر هرچه شما! ميما حلقه به گوش! چشم«

م، و يده يو مسکو گوش فرا ميراد يبه برنامه فارس زيو ن .ميد ما همان کنييبگو
  .ن اصل مطلب استيا ».ميکن د اجرا مييهرچه گفت
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، به ياو بعد از سقوط شورو. دهد انجام مي يخسرو شاکراما اثبات موارد فوق را 
اسناد مذاکرات   ي بد، و همهاي دست مي)  ها آن  ي البته نه همه(شده  يبند اسناد طبقه
 ياسيتوسط ماموران س ،کردن حزب توده ساخته و پرداخته يبرا ،ي پشت پرده

 ين اسناد توسط خسرويا با ذکر ير خسرويبابک ام .دهد ميمسکو، انتشار  يتيامن
کند که  ه را دنبال مييپا يربط و ب يب يها شود، و حرف از کنار آن رد مي، يشاکر
  .زب توده نداردس حيبه تاس يربط

 حزب به ايران توده حزب معضل وابستگي«:سدينو مي يرخسرويبابک ام
کم و با گذشت  انگيزي است که کم پديده واقعي ولي غم ،شوروي کمونيست

زمان شکل گرفت، و در دوران مهاجرت اجباري رهبري حزب به کشورهاي 
  ».سوسياليستي، نهايي شد

حزب توده از . ت ندارديواقع ،يرخسروياز طرف ام ين موضوعيچنان يب" اصال
ه يروس يآموز برا دست» يريسگ زنج«ک يبه عنوان ، ۱۳۲۰مهرماه  ۷همان روز 
. ه عمل کندين منافع روسياو ساخته شد که تمام و کمال در جهت تام. ساخته شد

از نفت يدادند که امت بلند شعار مي يکردند و با صدا ييمايپ ها در تهران راه يي توده
  !ديبده يران را به شورويل اشما
 يک بحث انحرافيعلَم کرده،  يرخسرويکه االن بابک اماف،  يان رستم عليجر

 دار و زنند، تا اصل مطلب را خدشه مي است که خود سران حزب توده به آن دامن
  .کنند يماست مالرا کار  يرويگان ن فروشنده يطبقات يآگاه

گذاري حزب  هاي گوناگوني در مورد پايه تاكنون نظريه«سد؛ ينو مي يخسرو شاکر
مربوط به تأسيس  ،ير واقعيغ ترين تز اصلي. اند ، عرضه شده۱۳۲۰توده در پاييز 

سليمان ميرزا گذاري آن در منزل  ي پايه حزب توده اين است که در جلسه
. ، كه بعدها در باكو خاورشناس شد، حضور داشتاُف رستم علي ،اسکندري
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اين . داران و هم مخالفان حزب توده تبليغ شده است طرفاين نظريه هم توسط 
 نورالدين كيانوريه توسط آخرين دبير اول حزب توده، دي نينديش نظريه

. نامه ايرانيكا هم عرضه شده است در دانش سپهر ذبيحو )۷۸و ۷۳ص:۱۳۷۲:تهران:خاطرات(
رستم آميز، ضروري است که  ي افسانه يادآوري اين نکته در مورد اين نظريه

متولد شد و در هنگام تأسيس حزب توده بيش از يازده  ۱۹۳۰در سال  اف علي
  » !۲سال نداشت

از اين بخت استثنايي، اما محدود، برخوردار ] خسرو شاکري[ي اين سطور  نويسنده«
انترناسيونال [هاي بين الملل كمونيست  به بايگاني ۱۹۹۳و  ۱۹۹۲ي ها سالشد كه در 

 اسناد غيرقابل انكاراكنون با تكيه به . سكو دست يابددر م] سوم يا کمينترن
هاي متضاد و  ويژه در پرتو روايت توان به اين موضوعِ مورد نزاع پرداخت، به مي

چه در پي خواهد آمد  آن. اند يي كه از سوي خود حزب توده عرضه شده فصلي
هاي  گذاري حزب توده بر اساس اسنادي است كه در بايگاني ي شرح پايه خالصه

در ضمن، هرگاه كه الزم آيد، به اسناد . ام يافته] کمينترن[الملل كمونيست  بين
خاطر ماهيت مورد نزاع اين موضوع از  به. منتشر شده نيز ارجاع داده خواهد شد

هاي مفصلي آورده خواهد شد، تا هرگونه ترديدي زدوده  ها نقل قول اسناد شوروي
  ».شود

ي سوم اطالعات  رئيس ركن دوم اداره( فسليوكُدر گزارشي كه سرهنگ «
كميسرِ بريگاد  ۶به مقام باالدست خود در بخش اطالعات ارتش سرخ،) ارتش سرخ

                                                 
اف را  علي" شخصا] خسرو شاکري[اين نويسنده. گراد شد وارد دانشگاه لنين ۱۹۴۹او در سال  - ۲

 .او چند سال پيش در اثر يك سكتهء قلبي در گذشت. در باكو مالقات كردم ۱۹۹۳در سال 
    :»صورت مذاكرات با سليمان ميرزا«نگاه كنيد به  - ۶
)”Transcription of Conversation with Solayman Mirza,” dated 8 November 1941, RTsKhIDNI, 
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سليمان ميرزا با » بنابر خواست شما«ايلچِف نوشت، گفته شده است كه 
اين مالقات در » .مالقات كردم«، دمكرات سوسياليست و با سابقه اسكندري

در منزل وي صورت  ۱۳۲۰شهريور ۲۸/ ۱۹۴۱سپتامبر  ۱۹ساعت شش عصر در روز 
، رايزن سفارت شوروي در تهران، به پِترفسرهنگ ارتش سرخ توسط . گرفت

گوي فارسي و روسي كه هشتاد دقيقه طول و  گفت. معرفي شد سليمان ميرزا
  ۷.كشيد از طريق مترجم انجام گرفت

 سليمان ميرزاي  عقيده سليوكُفپس از اداي تعارفات مرسوم، افسر ارتش سرخ 
پاسخ اسكندري . جويا شد» رويدادهاي جاري و وضع كنوني ايران«را در مورد 

داد  ما شاهد هيچ روي» «.اي رخ نداده است هيچ امر تازه«در اين كشور : چنين بود
كذا، مقام [جا شاه  در اين... ايم  رخ داد نبوده] ۱۹۱۷در[چه در روسيه  مشابه آن
اند،  راستي، همانند پيش مجلس و دولت، به. ود باقي مانده استدر جاي خ] سلطنت

زندانيان سياسي هنوز . اند هيچ بهبودي در اوضاع دست نزده به -در حال حاضر -و
ها و ارتش سرخ  زير فشار روس«افزود كه رضا شاه  سليمان ميرزا» .اند آزاد نشده

از ايران خارج شده باشد رسيد كه او داوطلبانه  ايران را ترك گفت، و به نظر مي
  )صورت مذاكرات با سليمان ميرزا(». نشيند به جاي او به] بتواند[فرزند او ] تا[

خواست كه مخاطب روس خود را  مي سليمان ميرزاجا  روشن است كه در اين
نوازش كند؛ در عين حال، واقعيت اين است كه رضا شاه مجبور شده بود زير فشار 

از تخت و تاج صرف نظر كند، اما داوطلبانه ايران را ترك  مشترك روسيه و بريتانيا

                                                                                                                 
495/74/192; this report was forwarded by Il’ichev to the Comintern Secretary-General G.M. 

Dimitrov on 8 November 1941(. 
 .شد مذاكرات توسط شخصي به نام اركوش ترجمه مي - ۷
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رغم هشدارهاي مكرر بريتانيا داير بر لزوم اخراج جاسوسان آلماني،  نگفت، زيرا، به
  ».۱۰او مناسبات خود را با آلمان نازي ادامه داده بود

توانيم در  خواهان نمي ما آزادي«به مخاطب شوروي خود گفت كه  سليمان ميرزا
كردند كه، هنگامي كه ارتش  بسياري در تهران فكر مي. عات چيزي بنويسيممطبو

راني برپا خواهند شد و ايشان خواهند  هاي سخن سرخ وارد ايران شود، تريبون
ي الشخورها  ها با مردم سخن بگويند و همه ي زمينه توانست آزادانه در همه

ارمري و شهرباني برجاي ژاند. اما چنين امري اتفاق نيفتاد. گير خواهند شد دست
نحوي كه بسياري ار مردم  راند، به چون گذشته حكومت مي اند و دولت هم مانده

  )پيشين( ».هراسند مي] سياسي[نااميد شده، و از فعاليت 
روشن است كه به زبان _ در پاسخ او، سرهنگ ارتش شوروي تذكار داد 

توانند و بايد  ردم ايران ميآزادي و انقالب صادراتي نيستند، و م«كه  -ديپلماتيك 
او به قصد ترغيب » .هاي مورد نظر خود را در كشورشان برقرار سازند نظم و برنامه

مرد و فعال  ، يك دولتسليمان ميرزاشما، آقاي «شخص اسكندري افزود كه 
دانيد كه مردم ايران چه  سياسي مهمِ ايران هستيد و خود بهتر از هر كس ديگر مي

رد، و چه خوب كه دست به اقدام ي بهبود وضع ايران چه بايد كخواهند و برا مي
حضور ارتش سرخ در ايران تاثيراتي بر حال مردم ايران و رهبران آنان . زنيدب

  ».گذارد و خواهد گذارد مي
حزبي ايجاد كرده بود ) ۱۲يا ه(يادآور شد كه فردي بنام خ  سليمان ميرزاسپس، 

ي بهبود وضع  ايران منتشر كرده بود، و وعده كه پيشاپيش پيامش را خطاب به مردم
  :چنين افزود كه او خطاب به افسر شوروي هم. را داده بود

                                                 
 ;IOR/L/PS/12/3513 (London):(ها و موضع رضا شاه، نگاه كنيد به در مورد پروپاگاند نازي - ۱۰

Archives du Quai d’Orsay, Asie, Iran, 1930-1940, Doss. 98.)  
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توانستيم چنين حزبي ايجاد كنيم، اما هم شهرباني و هم ژاندارمري  البته ما هم مي«
نيست و ] حزب ديگر[مانع از كار ما خواهند شد، در حالي كه كسي مزاحم آنان 

ر است كه خود ما اين امر مطلقا آشكا. كنند از مطبوعات استفاده ميآنان با آزادي 
. كاري از پيش ببريم] ها شوروي[خواهيم توانست بدون كمك شما خواهان ن آزادي

] ».به من است« سليمان ميرزا» ي اشاره«: يي نوشت ي معترضه در جمله سليوكُف[
كنيم، يعني  ون از آن گذر مييي كه ما اكن طور كلي، برهه به. ما به كمك نيازمنديم

به هنگام حضور ارتش سرخ در ايران، بايد براي بهبود وضع ايران مورد استفاده 
  ».قرار گيرد

ترين وضع براي ايجاد حزب  مناسب«افسر ارتش شوروي پاسخ داد كه وضع كنوني 
شرط كمك رسانده خواهد شد، به ] اسكندري[به اقدام شما «بود و » مورد نياز

  ».نباشد] ها شوروي[مغاير به منافع ما ] حزب[آن ] اهداف[كه  آن
  :اعالم داشت كه سليمان ميرزادر پايان 

گي  هاي دمكراتيك و زنده توانيم آزادي ما به سازماندهي خواهيم پرداخت تا به. ۱
  تري را براي مردم ايران تحصيل كنيم؛ آسوده

ي حقوق  نيد و به آزادي و اعادهرسابايد در اين اقدام به ما مدد ب ]ها شوروي[شما . ۲
  ».مدني زندانيان سياسي كمك كنيد

چنين به مقام باالدست خود گزارش داد كه او و اسكندري  هم سليوكُفسرهنگ  
، در نيمروز ۱۹۴۱سپتامبر  ۱۳۲۰/۳۰مهر  ۸موافقت كرده بودند كه فرداي آن روز، 

                                                                                                                 
ح فارسي /تواند معادل ه مي)  X(» خ«حرف روسي . توانستم هويت اين شخص را بيابم من نه - ۱۲

كارمند ايراني شركت تح، بوده باشد كه مصطفي فا» همراهان«كه مراد حزب  نيز باشد، مگر آن
 .نفت ايران و انگليس به وجود آورد
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ائلي چند خواهد به مس سليمان ميرزامالقات خواهند كرد، و در اين فاصله 
  ».او موافقت كرد كه با كمك ما كار كند«كه  انديشيد و اين

انجام گرفت و نود دقيقه به طول  سليمان ميرزادر منزل  سليوكُفدومين مالقات 
كس نبايد از  هشدار داد كه هيچ سليمان ميرزابه «سرهنگ ارتش سرخ . انجاميد

. اظهار موافقت كرد ن ميرزاسليمادر پاسخ » .مالقات ديروز ما با خبر باشد
عنوان مثال، او گفت كه برخي از زندانيان سياسي به او مراجعه كرده بودند و از او  به

طلبد، اما او  خواسته بودند كه او از سفارت شوروي براي آزادي آنان كمك به
تواند در  ست و سفارت شوروي نمي]ها ايراني[اين امر خود ما «جواب داده بود كه 

   ».۱۴رد دخالت كنداين مو
يي در سخن اسكندري در مالقات روز پيش در  سرهنگ شوروي با اشاره به نكته

] اسكندري[بود اگر شما  مناسب مي«در ايران اظهار داشت كه » نظم واقعي«مورد 
ي بهبود آن را به  و برنامه] در مورد اوضاع كنوني[توانستيد داليل نارضايي خود را  مي

چنين به اسكندري گفت كه چون در همان روز قرار بود،  او هم» .روي كاغذ بياوريد
يي برگذار كند و  با تني چند از هواداران خود جلسه] اسكندري[او  چهاردر ساعت 

خود ] پيشنهادي[ي حزب  بايستي برنامه«آنان حزبي را ايجاد كند،  همراهقصد داشت 
  »بكنيد؟خواهيد  ه در آن جلسه چه ميك را كتبي كنيد و نيز اين

ها موافقت كرد، و افزود تا ايجاد حزب، هواداران او  ي اين با همه سليمان ميرزا
او سپس نظر افسر ارتش سرخ را در مورد نام حزب . ناميده خواهند شد» گروه حزبي«

نام حزب اهميت " اصوال] و[در حال حاضر «افسر شوروي پاسخ داد كه . جويا شد
  ».به اين موضوع باز خواهيم گشتزيادي ندارد، اما ما در آينده 

                                                 
آزادي «هاي غيرعلني از جمله  شهريور مجلس در نشست ۲۵ا از بايستي اشاره كرد كه ت - ۱۴

 Bullard to F.O., dated 18 September:(نگاه كنيد به. را به بحث گذاشته بود» زندانيان سياسي

1941, FO 371/27219.(. 
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مردي و  دولت«سپس افسر شوروي اظهار داشت كه، در حالي كه او نسبت به 
اگر كار او به طريق مناسبي پيش «اطمينان داشت، ] سليمان ميرز[هاي او  توانايي

توان مطمئن بود كه، در  مطابقت داشته باشد، مي] ها شوروي[رود، و با اهداف ما 
ري در وضع دولت ايجاد شود، او خواهد توانست اميد به شركت صورتي كه تغيي

توانست در دولت وقت  گفت كه او نمي سليمان ميرزا» .در آن را داشته باشد
اگر «. دوزد توانست به كمكي از سوي او چشم به فروغي شركت جويد، زيرا نمي

 دولت ديگري تشكيل شود، مطلب ديگر خواهد بود و او و هوادارانش در آن
   ».شركت خواهند كرد

من «: هنگامي كه افسر شوروي در مورد وضع مالي او پرسيد، اسكندري جواب داد
اين براي من كافي . تومان در ماه نيست ۲۵۰در آمد كوچكي دارم كه بيش از 

   .است
از او خواست » مؤدبانه«چنين  هم سليوكُفدر طول اين دومين مالقات، سرهنگ 

به  سليوكُفدر پايان ديدار، سرهنگ . بنويسد تا سرگذشت سياسي خود را
اسكندري يادآور شد كه بايد نكات زير را براي مالقات بعدي به روي كاغذ 

  :بنويسد
  نگرش او نسبت به اوضاع حاكم و دولت وقت در ايران؛. ۱
هاي مردم  توانست خواست ي تغيير اوضاع و احوالي كه مي نظرات او در باره. ۲

  ند؛ايران را ارضاء ك
سپتامبر در منزل او به  ۳۰ي حزب و مسائلي كه او و هوادارانش در روز  برنامه. ۳

  بحث گذاشته بودند؛
  )۱۹۴۱نوامبر  ۸صورت مذاكره با سليمان ميرزا، به تاريخ ( ».سرگذشت خود. ۴
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انجام ) مهر ۱۴(اكتبر  ۶قرار بود روز  سليمان ميرزاي بعدي مالقات با  جلسه
در اين ديدار . ۱۶صورت گرفت) مهر ماه ۱۹(اكتبر  ۱۱بعد، روز گيرد، اما پنج روز 
يي كه او از طريق  به سرهنگ شوروي اطالع داد كه برنامه سليمان ميرزا

. رانش به او رسانده بود براي انتشار به سردبيران مطبوعات ارسال شده بوداهواد
ي  يا نظر همههنگامي كه افسر شوروي از او پرسيد كه اين نظر شخصي خود او بود 

ي  اجالس و هيئت رئيسه«اسكندري جواب داد كه اين نظر  سليمان ميرزاگروه، 
 ۱۰كه پانزده تن بودند، و در -كه در ضمن هنوز نامش توده نبود  -بود » حزب
سليمان افسر شوروي از جمله به . شده بودند» انتخاب«، ۱۳۲۰مهر ۱۹۴۱/۱۸اكتبر 
در «توانست به او بگويد كه  ي حزب مي مهي برنا گفت كه پس از مطالعه ميرزا

اما در » ۱۷.و موقعيت ايران است يا نه] شوروي[اساس اين برنامه مطابق با نظر ما 
» تعمق«مورد انتشار آن و قانوني كردن حزب، افسر شوروي افزود كه او براي 

او گفت . ي نياز داشت تا بتواند نظر خود را بيان كندتر بيشها به وقت  برروي آن
ي پيشين سخن از اين رفته  بودند، چه در جلسه» غير منتظره«كه اين مسائل براي او 

، تقويت و ]شما[نياز به افزايش نيروهاي ] شما[شما و تظاهراتي بعدي «بود كه 
روشن » .ردي نقاط قوت و ضعف دولت و مجلس دا چنين مطالعه تربيت حزب و هم
  ».ها مايل نبودند تعادل كشتي اتحاد با بريتانيا را به هم بزنند است كه شوروي

                                                 
ها براي انتخاب هيئت اجرايي حزب در دهم  اين تأخير ممكن است ناشي از انتظار شوروي - ۱۶

 .ده باشداكتبر بو
) ۱۳۲۳مردا  ۲۱تا ۱۰(گزارش سفارت بريتانيا در تهران در مورد نخستين كنگرهء حزب توده  - ۱۷

روشني محصول نيازهاي تاكتيكي حزب در  به«برنامهء حزب توده » اعتدال«اشعار داشت كه 
 British Embassy Report dated 26( :نگاه كنيد به » مبارزه اش براي قدرت بود، نه مالحظات مرامي

August 1944, FO 371/40187(. 
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ها نارضايي خود را از بند چند از برنامه را بيان داشته بوده باشند،  گويي كه شوروي
كردن  ي پليس و ملي ما نكات برنامه پيرامون مسئله«: اشاره كرد سليمان ميرزا

كردن  شورايييا  نظمي بيتا متهم نشويم كه خواستار  را تغيير داديم] زمين[
ي كساني  همه«: استدر مورد پليس، برنامه به ترتيب زير تغيير يافته . كشور هستيم

ن كرد ي راجع به ملي و نكته ».كنند مجازات خواهند شد كه به آزادي تجاوز مي
يي كه  برنامه ».شود بايد به دهقانان فقير زمين داده«: به اين شكل است" زمين تقريبا
اين نكته . شد ي مربوط به پليس را شامل نمي به مسكو ارسال داشت نكته سليوكُف

  ».ها حذف شده بوده باشد ي شوروي بايد با توصيه
و سليمان ميرزا اسكندري در  سليوكُفي بعدي مالقات بين افسر شوروي  جلسه«

ا حضور مترجم مدت ، برگذار شد و ب۱۳۲۱مهرماه  ۱۹۴۱/۲۳ماه اكتبر  ۱۵
ي  او به مخاطب شوروي خود اطالع داد كه از مجلس اجازه. ساعت طول كشيد نيم

پس از انتشار . نشر برنامه را كسب كرده بود، كه از آن هزار نسخه چاپ خواهد شد
او در مورد اعضاي . ي نشر ارگان حزبي را خواهد خواست آن خواهد بود كه اجازه

ي او  چيزي نگفت، اما از چند تن ياد كرد كه به عقيده هيئت تحريريه ارگان حزبي
يي  چنان قصد داشت در آينده او هم. عهده بگيرند توانستند دبيري روزنامه را به مي

  ».نزديك محلي براي كلوب حزب تهيه كند
من خط «، به باالدستان خود گزارش داد كه سليوكُفافسر شوروي، سرهنگ «

را در مورد چاپ برنامه و قانوني كردن حزب، ] درياسكن سليمان ميرزا[مشي او 
در همان ديدار افسر » ي يك ارگان حزب و يك كلوب حزبي تاييد كردم تهيه

ي حزب او اكنون  شوروي توجه اسكندري را به اين نكته جلب كرد كه وظيفه
ي اقسام  مبارزه با همهي نيروهاي دمكراتيك و  عبارت بود از گرد آوردن همه

، او افزود روستادر مورد . روستادر درون حزب، چون نظرات  روانه تفكر چپ
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به او اجازه نداده بود كه با حزب تماس برقرار ] شوروي[كه هيچ كس در سفارت 
سرهنگ » .يي را توصيه كند ]تندروانه[كه چنين شرايط  كند چه برسد به اين

روستا را،  يرزاسليمان ماگر «اين را هم به اسكندري توصيه كرد كه  سليوكُف
بايد  سليمان ميرزااجويي است، شناسد، و او شخص ماجر ، ميگويد ميكه  چنان

سودمند ] چه. [آميزاند  كوشد او را قانع كند كه نگرش و پيشنهادهاي او اشتباهب
كه  نگرش تندروانه هستند از حزب رانده شوند، بل] افرادي كه داراي[نيست كه 

  )پيشين(».آميزشان را به آنان توضيح داد هبايد با پافشاري مواضع اشتبا
ديگر بار در  سليوكُفبنا بر توافق پيشاپيش، اسكندري و افسر شوروي سرهنگ «

مذاكره . ، در ساعت هفت و نيم غروب ديدار كردند۱۳۲۰مهر ۳۰ /۱۹۴۱اكتبر ۲۲
اسكندري به مخاطب . نام چهل دقيقه طول كشيد ابراهيماز طريق مترجمي 

ت كه دو روز پيش از آن يك افسر شهرباني به ديدن او رفته بود شوروي خود گف
در منزل او خبر ) يعني افراد حزبي(و به او هشدار داده بود كه از تجمع برخي افراد 

اسكندري . خاطر وضعيت جنگ، چنين جلساتي ممنوع بود كه، به داشت و اين
_ ي ممنوع هستند امروز فرمانداري نظامي اعالم كرد كه جلسات سياس«افزود كه 

چنين اشاره كرد كه هنوز  اسكندري هم» .يي كه هدفش حزب من است اعالميه
يي كسب شده بود، هنوز ده نسخه  اگرچه اجازه. فرصت انتشار برنامه را نيافته بودند

در مورد ممنوعيت جلسات از سوي . ها را توقيف كرد چاپ نشده بود كه پليس آن
فرستد؛ وي يي به نخست وزير ب اعتراضيه اشتقصد د سليمان ميرزادولت، 

افسر شوروي پاسخ . داندرا در آن مورد ب سليوكُفشوروي خواست نظر افسر  مي
وضعيت حزب به پيچ بدي برخورد كرده است، اما اين بدين معنا نبود كه «داد كه 

ي تر بيشبرعكس، كار بايد با كوشش هرچه . ... بايد از آن بابت اظهار تاسف كرد
در مورد اعتراضيه به نخست » .يش برده شود تا بر تعداد هوادارن افزوده شودبه پ
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توانم در مورد محتواي آن چيزي  من اكنون نمي«وزير، افسر شوروي گفت كه 
خواست از مقامات باالدست  چون موارد پيشين، او مي به ديگر سخن، هم» .گويم به

 سليمان ميرزااز " ادر اين جلسه افسر شوروي مجدد .خود كسب تكليف كند
  )پيشين( ».خواست تا سرگذشت خود را بنويسد

، با ۱۳۲۰آبان  ۱۹۴۱/۲۰نوامبر ۱۱بار ديگر در روز  سليوكُفافسر شوروي «
 سليمان ميرزا. دقيقه به طول انجاميد ۲۰مالقات كرد؛ اين ديدار  سليمان ميرزا

ورد تماس با ي پيش سخن از ضرورت مطلق در م در جلسه«گفت كه  سليوكُفبه 
ي  درباره] كاران او در حزب هم[چون آنان «: او افزود» .سفارت شوروي رفته بود

گفتم و اعالم كردم كه ما بايد چيزي به آنان ن] هم[دانند، من  ي ما هيچ نمي رابطه
سپس در همان ديدار سئوالي ] گويي در ذات حزب توده دروغ[».برخود تكيه كنيم

به  سليمان ميرزا. طق زير اشغال ارتش سرخ مطرح شددر مورد سازماندهي در منا
  :رابط شوروي خود گفت

، ]انزلي[گان خود را به شهرهايي چون اهواز، تبريز، پهلوي  خواهيم نماينده ما مي
رشت، گرگان، مشهد و ديگر شهرهاي تحت اشغال ارتش شوروي اعزام كنيم تا 

دارم كه از اين لحاظ مانعي در  اما هراس. طور قانوني ايجاد كنيم شعبات حزب را به
من قبال دو نفر را به تبريز . ي شما هستم از اين رو خواهان توصيه. راه كار شما باشم

ام كه  كنند، و من جواب گفتهپرسند چه كاري بايد ب از من مي ام، و آنان اعزام كرده
  ».بايد صبر كنند

در جنوب «د كه او ، اسكندري اشاره كرسليوكُفبازهم در پاسخ افسر شوروي «
باز با لزوم » .جا سازمان دهد ايران چند تن را دارد و قصد دارد گروهي را در آن

گفت  سليمان ميرزاهاي خود، افسر شوروي به  پرسش در اين مورد از باالدست
وانست ظرف چند روز جواب شما را اين نظر جالبي است، و من خواهم ت«كه 
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  ».دهمب
يكي از مسائل «رش با اسكندري بر اين پاي فشرد كه افسر شوروي در پايان گفتا

عبارت است از افزايش تعداد هواداران آن و تربيت ايرانيان  سليمان ميرزاحزب 
  ».ي دمكراتيك با روحيه

پس از گزارش به مقامات باالدست خود، در بخش اطالعات ارتش شوروي، «
    :دو توصيه كرد سليوكُفسرهنگ 

ي  يك جبهه] چون هم[، ميسر است حزب واحدي را رزاسليمان مياز طريق « - ۱
از طريق اين حزب ما اين امكان را ] در چنين صورتي. [فاشسيم سازمان داد_ضد

از همان آغاز اين به معناي . [گذاريمت بر دولت و مجلس شديدا تأثير بخواهيم داش
ي  اين حزب همه.] ي ابزاري سياست خارجي شوروي از حزب توده بود استفاده

چون . متحد خواهد ساخت سليمان ميرزاها را تحت رهبري  احزاب و گروه
خواهد، ميسر خواهد بود كه پس از رفع برخي موانع  حزبي را مي] وجود[دولت 

  ».فاشيسم را سازمان دهيم_يك حزب ضد
در مناطق اشغالي توسط ارتش سرخ  سليمان ميرزاهاي مشخص حزب  گروه« -۲

حزب كمونيست در آذربايجان شوروي، در [ي مركزي  بايستي به سازمان كميته
سرهنگ سليوكُف، صورت مذاكره با سليمان ميرزا اسكندري به ( ».رجوع داده شود] ارتش سرخ؟

  )RTsKhIDNI, 495/74/192در  ۱۹۴۱دسامبر ] ؟[تاريخ 
سليمان ها  ، شوروي۱۹۴۱نوامبر  ۱۲سپتامبر و  ۲۹سان، ظرف شش هفته بين  بدين«

كارانش را هدايت كردند تا سازماني را ايجاد كنند، كه نه تنها به  مو ه ميرزا
ي ايران براي فعاليت سياسي در چپِ مركز پاسخ گويد،  خواست بخشي از جامعه

تر از آن، ايرانياني را كه در همان جهت از نظر سياسي مستعد  چنين، و مهم كه هم بل
يستي را به وجود آورد كه در ي ضدفاش توان جبهه نحوي شكل دهد تا به بودند به
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سطح سياسي در خدمت منافع جنگي شوروي باشد و، دست آخر، منافع پس از 
  ».جنگ دولت شوروي را نيز ارضاء كند

كه » گروه حزبي،«ي  به مقامات باالدستش، برنامه سليوكُفهاي سرهنگ  توصيه«
ورد تأييد قرار م مالنكُف، و بِِِريا، مولوتُف، استالينبه  ديميتروفي  در نامه
كه در دستورالعمل  ، چناناستالين؛ تأييد آن توسط )نگاه كنيد به زير(گرفت 

 -  رضا روستاو  آرتاشس اُوانسيان -به عمال كمينترن در ايران  ديميتروف
گروهي كه، پيش از ارسال  -را شكل داد » گروه حزبي«آمده است، خط مشي 

حزب ، نام استالين، به ۱۳۲۰آذر  ۱۸/ ۱۹۴۱دسامبر  ۹مورخ  ديميتروفي  نامه
ها بر سرنوشت چپ و امر  ي اين سرانجام همه. را اختيار كرد ي ايران توده

  ».۲۶سياست در ايران به مدت چهار دهه تأثيري عظيم گذاشت
در وضعيت كنوني من عقيده «: گئورگي ديميتروف، کمينترن استالينيدبيركل 

بايد ] ي ايران[ها ايجاد كرد و كمونيستندارم كه بايستي حزب كمونيست را از نو 
  :در چارچوب حزب توده و مطابق خط مشي زير كار كنند

  مبارزه براي دموكراتيك كردن ايران؛: الف
  دفاع از منافع کارگران؛:  ب
  اسبات دوستانه بين ايران و اتحاد شوروي؛تقويت من: ج

                                                 
ها نسبت به سرنوشت حزب توده آگاه  ي شوروي ي عالقه كه از درجه مقامات بريتانيا، با اين - ۲۶

 British Embassy Report dated 26 August 1944, FO((  بودند

د ها آن را ايجا ترين تصوري از اين نداشتند كه در واقع شوروي ،، كوچك))371/40187
ها همواره از همه چيزي كه در ايران  اين رد اين تز حاكم در ايران است كه انگليسي. كرده بودند
 .داد با خبر بودند روي مي
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ن تبليغات ضد شوروي از ميان برداشتن كامل عنصر فاشيسم در ايران و نابودكرد: د
  ].در آن كشور[

ي كارگري ، براي تأسيس سنديكاها]مشي خط[ي بااين همراهها بايد، در  كمونيست
هاي  دانم كه كمونيست هوده مي چنين بي من هم. كوشندهاي دهقاني ب و سازمان

بر عكس، ما رفيق مناسب خود را . فرستندب] در كمينترن[يي نزد ما  نمايندهايران 
او خواهد توانست به رفقاي . ش قانوني مناسب اعزام خواهيم داشتتحت پوش

من قصد دارم همين خط . را به اجرا در آورند] مشي[ايراني كمك كند اين خط 
كه دستور غير از اين به من داده  مشي را به رفقاي ايراني توصيه كنم، مگر آن

  )RTsKhIDNI, 495/74/192(» به استالين، بريا و مالنكُف،« نامهء ديميتروف( ».شود
ما نبايد شعارهاي سوسياليستي يا شورايي را مطرح ي كنوني،  در مرحله«

ضروري است كه . ي دمكراتيك را رها كنيم ؛ ما نبايد چارچوب برنامهكنيم
ويژه  لنينيست را انجام داد، به_ي ماركسيستي تبليغات كرد، كار توضيحي با روحيه
چند تن كمونيست فعال . دقت و محتاطانه در ميان نسل جوان ايران، اما با

، با ورود به ]».د.وِ.كا.ان«رد شده از صافي [آزمايش شده " كار و كامال درست
ي طرح  توانند برنامهتا ب -" اما نه علنا -تصل شوند ديگر م حزب توده، بايد به يك

 ن ميرزاسليماترين مناسبات با  ايجاد دوستانه. شده در باال را به اجرا در آورند
يي  كه نمايندهدانم  در حال حاضر اين را براي شما مفيد نمي. ضروري است" مطلقا

قرار خواهد ] ما[ي دشمنان  چنين سفري مورد استفاده. فرستيدبه اتحاد شوروي ب
از وضعيت ايران و فعاليت در " ما را مداوما. گرفت و به كار ما ضرر خواهد زد

ي ديميتروف به اردشير  نامه( ».فت اين نامه را تأييد كنيددريا. داريد حزب توده باخبر نگه
  )RTsKhIDNI, 495/74/192( ۱۹۴۱دسامبر  ۱۵آوانسيان مورخ 

نوشين، و ديگران، داير بر . ها تقاضاي ع اين نيز جالب توجه است كه شوروي«
هاي استاليني جان سالم به  هاي ايراني، كه از تصفيه بازگشت دادن برخي كمونيست



۱۷ 

» .د.وِ.كا.ا«هاي  رده بودند، را رد كردند و پس از آن، كساني را كه در اردوگاهدر ب
ي  دليل واقعي اين امر را بايد در استقالل فکري و انديشه .اسير بودند به قتل رساندند

خط مشي  ،دو دههوجو كرد، يعني در  اعضاي حزب کمونيست ايران جست
هاي شوروي،  رغم توصيه ، بهكوشيده بود مستقلي كه حزب كمونيست ايران

هاي غربي در  آشكار است كه، با توجه به ائتالف با قدرت. به مورد اجرا گذارد
جان هيتلري در گير بود،  گي كه با دشمن سخت يي بين مرگ و زنده مبارزه

كننده،  توانستند اجازه دهند، در اين برههء تعيين ها به سختي مي شوروي
ي سياسي ايران كنند كه در گذشته نسبت به  ههايي را وارد پهن كمونيست
شان  تر به صرف هاي شوروي در ايران موضعي انتقادي داشتند؛ و حتا كم سياست

آزاد كنند و در ايران پروبال بدهند،  هاي ايراني را يي ازكمونيست بود كه عده
منتقدي كه حضورشان براي تأمين منافع شوروي دوران پس از  هاي كمونيست
  ) هاي خسرو شاکري پايان نقل قول( ».توانست بود ايران تهديدآميز ميجنگ در 
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