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  های کمينترنهای کمينترن  های ايرانی در کنگرههای ايرانی در کنگره  کمونيستکمونيست
  

  ی کمينترنی کمينترن  در سومين کنگرهدر سومين کنگره) ) جوادزادهجوادزاده((وری وری   نطق پيشهنطق پيشه
سات  - سومين کنگره ی بين الملل  - کنفرانس مسکو  -٧٠به نقل از صفحه ی        ٢٢ جل

  .١٩٢١ ژوئيه ١٢ -ژوئن

او . با گزارش رفيق زينوويف موافق است  ) حزب کمونيست ايران  (رفيق جوادزاده   «

اد شده است               گفت   ات زي د و تبليغ ين پروپاگان ان خلق های خاور زم ا در راه  . در مي ام

ه نظر شما غريب          : "رفيق جوادزاده گفت  . سازماندهی کم کار شده است     ممکن است ب

ود دارد      ست وج زب کموني د ح اور چن شورهای خ ی از ک ه در برخ د ک ثًال، در . بنماي م

ران دو     ست، در اي زب کموني ه ح ه س زب کمون[ترکي ستح زب  ] ي ره دو ح و در ُک

ه    -دليل اين امر را می توان در اين يافت که هر پاشا . کمونيست وجود دارد   اکم ک  هر ح

د، يک حزب             می خواهد از ايده های کمونيزم        برای مقاصد شخصی خويش استفاده کن

د ا می کن ر پ رای خويش ب دواری در ." کمونيست ب ار امي وادزاده اظه ه رفيق ج خاتم

ن              رد و از اي نمود که کميته اجرائی کمينترن اوضاع و احوال خاورزمين را در نظر بگي

  ».به بعد کار خود را در آن جا شديد کند
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