
ادارهء دست به پايه گذاري حزب توده اندر 
*اطالعاِت ارتش شوروي

 **خسرو شاآري
 

روزنامه بنا بر درخواست چند ماه پيش، نوشته ی زير 
 فرشاد قربانپور، برای انتشار به مناسبت انیرنگار اي

متأسفانه، بدون اطالع . سالگرد تأسيس حزب توده ارسال شد
نوشته مهراه سه مقاله و اين ش ُخنست اين نويسنده تنها خب
) ١٣٨٧ آبان ۵، ۶٩. ش( امروز شهروندمصاحبه در جمله ی 

نوشته های ديگر عبارت بودند از دو . به چاپ رسيد
مؤلف حمقق و هردو (مصاحبه با علی شريازی و قاسم نورحممدی 

مقاله ای به قلم  و مهچنني) کتاب در باره ی حزب توده
ه وارد است لايراد به جممتأسفانه، اين  .بابک امري خسروی

چهارمی، از يک عضو با سابقه  جبای نظرخواهی از حمقق ،که
جز دفاع بی امان از گذشته ی نظر خواست که ی حزب توده 

آن هم باز به توسل به حتريف . حزب توده چاره ای ندارد
 تأسيس تارخيی، تا حدی که، برای رد روايت مستند تارخيِی

 به نام سرهنگ وم ارتش شورویتوسط يک افسر رکن دآن حزب 
مشاور  – فيتني  وی.می شود ، متوسل به اين جعلسيْليکُوف

و کارمند .ب.ژ.کا./د. و. کا. اناستالني در امور خارجي 
منت اصلی ، که برای خنستني بار در  راسازمان امنيت شوروی
 پس از امتام کار سرهنگ  و معرفی شدانگليسی اين مقاله

از طريق سليمان توده تأسيس حزب به کمک سيْليکُوف برای 
 گزارش کار را برای دبري کل کمينرتن ،ريزا اسکندریم

معرفی » مناينده ی کمينرتن در ايران«چون دمييرتوف فرستاد، 
 براستی که چنني .قضيه را وارونه جلوه دهٰدتا  می کند

جعل هايی تنها از يک شاگرد ورزيده ی کيانوری ساخته 
گزارش های رود که ی  تا آجنا پيش ماو در اين جعل. است

، که اين  رکن دوم شوروی رايک افسر عالی رتبه و مسؤول
می » الف و گزاف «نويسنده در آرشيو کمينرتن يافته است،

، گويی رکن دوم ارتش شوروی هم حزب دموکراتيک خواند
 کار روزمره بوده الف زنی که در آن مردم ايران بود

 چنان الف می زند که گويا وی خودامري خسروی  اما !باشد
اسناد کمينرتن مربوط به گزارشات آن سرهنگ و فيتني را 

آدمی در می ماند براستی . شخصًا ديده و مطالعه کرده است
پاک رخی تا کی می توانند برای تطهري گذشته ی نا بکه

 زندگی هزاران جوان ايرانی و خانواده های آنان خود، که
جربان ناپذير به هنضت ملی و جنبش را تريه ساخت و لطمه ای 

. شوند به نرينگ و تزوير متوسل ،چپ ايران وارد آورد
روشن است که چنني تقال هايی راه جبايی خنواهند برد و 

مدافعان جنبش «واقعيت های تارخيی خود را، برغم چنني 
روز بزم هشتادمني  که در عني حال از شرکت در مراسم »چپ،

                                                 
 در جملهء  که به زبان انگليسييست از مقاله ا استخراج فشرده اي اين نوشته*

 :آآادميك زير به چاپ رسيد
C. Chaqueri, «Did the Soviets play a role in founding the Tudeh Party in Iran ?” Cahier du monde russe 
et soviétique, juillet-septembre 1999. 

 تاريخ حزب توده، و ي در باره ي دو جلدي آن در جمموعه اي کامل فارسيترمجه 
زب توده از پس پرده ح. شالوده شکين يک افسانه اسناد آن حزب، زير عنوان يحاو

و توسط  سه سال پيش آماده شد ايـران تارخينگاري چـِپي اسناد نا شناخته، و 
 .ه هنوز اجازه چاپ نيافته استا کناشر به وزارت ارشاد سپرده شد، اما دريغ

.قيقات عايل علوم اجتماعي، پاريسمؤسسهء حت(استاد بازنشستهء تاريخ   **
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 ژمي ديکتاتوری شاه شرمر فاشيست رتولد يک وزي
در روز  که کسی که آشکار است. حتميل خواهد کردندارند،
 هم از م ندارد، نبايداز شرکت در يک چنني جشنی شرروشن 

  . هراسی به دل راه دهدجعل و حتريف های تارخيی
، که هم دموکراسی، عدالت اجتماعی، و چپ راستني ايران

نياز ندارد، » انیمدافع« به چنني منافع ملی پايبند است،
به اصطالح موجود  »سوسياليسم«ِنــعــَم فرمان که روزی از 

، و پس از دفن آن با شرکای جرم فرمان و سود می بردند
 .می شوندو خم پياله شاه هم مشرب 
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 ستنيُخخبش ُن
 

تا آنون نظريه هاي گوناگوني در مورد پايه گذاري حزب توده در 
ايران توسط متفقني و استعفاي ، يعين پس از اشغال ١٣٢٠پائيز 

 ي اصل.اجباري رضا شاه در آخر تابستان مهانسال، عرضه شده اند
در جلسهء پايه ن است که يس حزب توده ايتز مربوط به تأسن يتر

رستم علي ُاف، آه بعد ها  يدرزا اسکنريمان مي در منزل سلگذاري آن
رفداران طتوسط اين نظريه هم .  حضور داشت،در باآو خاورشناس شد

اين نظريهء نينديشه توسط . و هم خمالفان حزب توده تبليغ شده است
آيانوريآخرين دبري اول حزب توده، نورالدين آيانوري  ١  سپهر و 

ن ي اياد آوري. عرضه شده استهم  دانشنامه ايرانيكاذبيح در 
 يست که رستم عل ايرورضدر مورد اين نظريهء افسانه آميز، نکته 
زب توده بيش از  هنگام تأسيس حر متولد شد و د١٩٣٠در سال اف 

!يازده سال نداشت ٢

 يدر باره با توجه به فضاي حمدود اين مقاله، بس مهم است آه 
منتشره در غرب رجوع داده های يکی از نوشته به س حزب توده يتأس

در تاريخ حزب توده را آسب آرده ٣» مرجعيت«شود آه اآنون مقام 
ر را در مورد پايه گذاري حزب توده اظهار اين اثر نكتهء زي. است

 :مي آند
 

، مؤسسان آن رياست آن را به ]حزب توده[با پايه گذاري 
 شاهزاده اي ُتندُرو آه مورد -سليمان مريزا اسكندري سپردند 

احرتام بود و در انقالب مشروطيت رزميده بود، به تشكيل حزب 
قاومت ملي را  مدد رسانده بود، آميتهء م٤دمكرات در جملس دوم
 ١٣٠٥ تا ١٣٠٠ رهربي آرده بود، و از سال ٥طي جنگ جهاني اول

 .در رأس حزب اجتماعيون قرارداشت) سال تعطيل آن(
 

نويسندهء اين سطور ازين خبت استثنايي، اما حمدود، برخوردار شد 
 به بايگاني هاي بني امللل آمونيست ١٩٩٣ و ١٩٩٢آه در سال هاي 

ون با تكيه به اسناد غري قابل انكار مي اآن. در مسكو دست يابد
توان به اين موضوِع مورد نزاع پرداخت، بويژه در پرتو روايت 
 .هاي متضاد و فصلي اي آه از سوي خود حزب توده عرضه شده اند

شرح پايه گذاري حزب توده بر  يخالصه آنچه در پي خواهد آمد 
يست يافته اساس اسنادي است آه در بايگاني هاي بني امللل آمون

در ضمن، هرگاه آه الزم آيد، به اسناد منتشر شده نيز ارجاع . ام
خباطر ماهيت مورد نزاع اين موضوع از اسناد . داده خواهد شد

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

 

                                                 
.٧٨ و ٧٣ ، صص ١٣٧٢، هتران، خاطرات،  کيانورینورالدين 1  

اين نويسنده شخصًا علي اف را .  وارد دانشگاه لنينگراد شد١٩٤٩او در سال  2
و چند سال پيش در اثر يك سكتهء قليب در ا.  در باآو مالقات آردم١٩٩٣در سال 

.گذشت
3 E. Abrahamian, Iran Between Two Revolutions, Princeton, 1981, pp. 281ff. 

 اسناد تارخيي اين ادعا را تأييد مني آنند، اگرچه سليمان مريزا جانشني برادِر 4
آنيد به نگاه . دمكرات بود) فرقهء(مقتولش شد آه رئيس گروه پارملاني حزب 

 جنبش مشروطيت و ياجتماع-ي اقتصادي، پيشينه هاخسرو شاکري :آتاب زير 
  ، فصل ششم، و نيز١٣٨٥، هتران، اخرتان،  در آن عهديانکشاف سويال دموکراس

C. Chaqueri, The Russo-Caucasian Origins of the Iranian Left. Social Democracy in Modern Iran, 
London & Seattle, 2001, chap. 6. 

 .C(نگاه آنيد به .   او عضو جناح هوادار آملان در دولت ملي آرمانشاه بود5
Chaqueri, “Solayman Mirza Eskandari,” Encyclopaedia Iranica VIII, New York, 1998 ( 
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 دهرهء اطالعاِت ارتش شوروي در تأسيس و شكل دادن حزب توادسِت اد
رئيس رآن دوم ادارهء سوم اطالعات (در گزارشي آه سرهنگ ِسلُيوُآف 

 آميسِر ٦به مقام باالدسِت خود در خبش اطالعات ارتش سرخ،) ارتش سرخ
با » بنابر خواست مشا« نوشت، گفته شده است آه بريگاد ايلِچف

مالقات «سليمان مريزا اسكندري، دمكرات سوسياليست و با سابقه 
 ١٩٤١/٧ سپتامرب ١٩القات در ساعت شش عصر در روز اين م» .آردم
سرهنگ ارتش سرخ توسط ِپُرتف، .  در منزل وي صورت گرفت١٣٢٠مهر 

گفتگوي . رايزن سفارت شوروي در هتران، به سليمان مريزا معريف شد
فارسي و روسي آه هشتاد دقيقه طول آشيد از طريق مرتجم اجنام 

٧.گرفت

افسر ارتش سرخ ِسلُيوُآف عقيدهء پس از اداي تعارفات مرسوم، 
» رويداد هاي جاري و وضع آنوني ايران«سليمان مريزا را در مورد 

هيچ امر تازه «در اين آشور : پاسخ اسكندري چنني بود. جويا شد
ما شاهد هيچ رويداد مشابه آنچه در روسيه » «.اي رخ نداده است

، مقام آذا[در اينجا شاه ... رخ داد نبوده امي  ] ١٩١٧در] 
جملس و دولت، براسيت، مهانند . در جاي خود باقي مانده است] سلطنت

 به هيچ هببودي در اوضاع دست نزده - در حال حاضر-پيش اند، و
 سليمان مريزا افزود ٨».زندانيان سياسي هنوز آزاد نشده اند. اند

زير فشار روس ها و ارتش سرخ ايران را ترك گفت، و «آه رضا شاه 
] تا[رسيد آه او داوطلبانه از ايران خارج شده باشد به نظر مي 
٩».به جاي او بنشيند] بتواند[فرزند او 

روشن است آه در اينجا سليمان مريزا مي خواست آه خماطب روس خود 
 رضا شاه جمبور ؛ در عني حال، واقعيت اين است آهرا نوازش آند

ج صرف نظر شده بود زير فشار مشرتك روسيه و بريتانيا از ختت و تا
آند، اما داوطلبانه ايران را ترك نگفت، زيرا، برغم هشدار هاي 
مكرر بريتانيا داير بر لزوم اخراج جاسوسان آملاني، او مناسبات 

١٠.خود را با آملان نازي ادامه داده بود

ما آزادخيواهان مني «سليمان مريزا به خماطب شوروي خود گفت آه 
بسياري در هتران فكر مي . توانيم در مطبوعات چيزي بنويسيم

آردند آه، هنگامي آه ارتش سرخ وارد ايران شود، تريبون هاي 
سخنراني برپا خواهند شد و ايشان خواهند توانست آزادانه در 
مههء زمينه ها با مردم سخن بگويند و مههء الشخور ها دستگري 

ژاندارمري و شهرباني . اما چنني امري اتفاق نيفتاد. خواهند شد
اي مانده اندو دولت مهچون گذشته حكومت مي راند، به حنوي آه برج

مي ] سياسي[بسياري ار مردم نا اميد شده، و از فعاليت 
  ١١».هراسند

 روشن است آه به -در پاسخ او، سرهنگ ارتش شوروي تذآار داد 
آزادي و انقالب صادراتي نيستند، و مردم « آه - زبان ديپلماتيك 

 نظم و برنامه هاي مورد نظر خود را در ايران مي توانند و بايد
او به قصد ترغيب شخص اسكندري افزود » .آشورشان برقرار سازند

مشا، آقاي سليمان مريزا، يك دولتمرد و فعال سياسي مهِم «آه 
ايران هستيد و خود هبرت از هر آس ديگر مي دانيد آه مردم ايران 

                                                 
 Transcription of Conversation“ (:»صورت مذاآرات با سليمان مريزا« نگاه آنيد به 6 

with Solayman Mirza,” dated 8 November 1941, RTsKhIDNI, 495/74/192; this report was forwarded by 
Il’ichev to the Comintern Secretary-General G.M. Dimitrov on 8 November 1941.( 

 .ي به نام ِارآوش ترمجه مي شدص مذاآرات توسط شخ7
.  تاآيد در اصل است8
.مهاجنا»  سليمان مريزا،صورت مذاآرات با« 9

: در مورد پروپاگاند نازي ها و موضع رضا شاه، نگاه آنيد به  10
)(  IOR/L/PS/12/3513 (London); Archives du Quai d’Orsay, Asie, Iran, 1930-1940, Doss. 98.
.پيشني 11
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رد، و چه خوب چه مي خواهند و براي هببود وضع ايران چه بايد آ
حضور ارتش سرخ در ايران تاثرياتي بر . آه دست به اقدام بزنيد

 ».حال مردم ايران و رهربان آنان مي گذارد و خواهد گذارد
حزبي ) ١٢يا ه(سپس، سليمان مريزا ياد آور شد آه فردي بنام خ 

اجياد آرده بود آه پيشاپيش پيامش را خطاب به مردم ايران منتشر 
او خطاب به افسر . دهء هببود وضع را داده بودآرده بود، و وع

 :شوروي مهچني افزود آه
 

البته ما هم مي توانستيم چنني حزبي اجياد آنيم، اما هم 
شهرباني و هم ژاندارمري مانع از آار ما خواهند شد، در حايل 

نيست و آنان با آزادي از ] حزب ديگر[آه آسي مزاحم آنان 
 امر مطلقا آشكار است آه خود اين.مطبوعات استفاده مي آنند

آاري ] شوروي ها[ما آزادخيواهان خنواهيم توانست بدون آمك مشا 
» اشارهء«: ِسلُيوُآف در مجلهء معرتضه اي نوشت. [از پيش بربمي

بطور آلي، . ما به آمك نيازمندمي] ».به من است«سليمان مريزا 
 برهه اي آه ما اآنون از آن گذر مي آنيم، يعين به هنگام
حضور ارتش سرخ در ايران، بايد براي هببود وضع ايران مورد 

 .استفاده قرار گريد
 

مناسبرتين وضع براي «افسر ارتش شوروي پاسخ داد آه وضع آنوني 
آمك ] اسكندري[به اقدام مشا «بود و » اجياد حزب مورد نياز

مغاير به ] حزب[آن ] اهداف[رسانده خواهد شد، به شرط آنكه 
 ».نباشد] روي هاشو[منافع ما 

 در پايان سليمان مريزا اعالم داشت آه 
 

ما به سازماندهي خواهيم پرداخت تا بتوانيم آزادي هاي . ١
دمكراتيك و زندگي آسوده تري را براي مردم ايران حتصيل 

 آنيم؛ 
بايد در اين اقدام به ما مدد برسانيد و ] شوروي ها[مشا . ٢

  ١٣.يان سياسي آمك آنيدبه آزادي و اعادهء حقوق مدني زندان
 

سرهنگ ِسلُيوُآف مهچنني به مقام باالدست خود گزارش داد آه او و 
 سپتامرب ٣٠( مهر ٨اسكندري موافقت آرده بودند آه فرداي آن روز، 

، در نيمروز مالقات خواهند آرد، و در اين فاصله سليمان )١٩٤١
آرد آه او موافقت «مريزا به مسائلي چند خواهد انديشيد و اينكه 

 ».با آمك ما آار آند
دومني مالقات ِسلُيوُآف در منزل سليمان مريزا اجنام گرفت و نود دقيقه 

 .به طول اجناميد
به سليمان مريزا هشدار داد آه هيچكس نبايد از «سرهنگ ارتش سرخ 

در پاسخ سليمان مريزا اظهار » .مالقات ديروز ما با خرب باشد
فت آه برخي از زندانيان سياسي بعنوان مثال، او گ. موافقت آرد

به او مراجعه آرده بودند و ازو خواسته بودند آه آه او ازسفارت 
شوروي براي آزادي آنان آمك بطلبد، اما او جواب داده بود آه 

                                                 
مي تواند معادل  ) X(» خ«حرف روسي .  من نتوانستم هويت اين شخص را بيامب12
بوده باشد آه مصطفي » مهراهان«ارسي نيز باشد، مگر آنكه مراد حزب ح ف/ه

فاتح، اقتصاددان ايراني و عالريتبه ترين آارمند ايراني شرآت نفت ايران و 
.انگليس به وجود آورد

 . اآثريت آنان آمونيست بودند13
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ست و سفارت شوروي مني تواند در ] ايراني ها[اين امر خود ما "
  ١٤»".اين مورد دخالت آند

 اي در سخن اسكندري در مالقات روز سرهنگ شوروي با اشاره به نكته
مناسب مي «در ايران اظهار داشت آه » نظم واقعي«پيش در مورد 
در [مي توانستيد داليل نارضايي خود را ] اسكندري[بود اگر مشا 

و برنامهء  هببود آن را به روي آاغذ ] مورد اوضاع آنوني
قرار بود او مهچنني به اسكندري گفت آه چون در مهان روز » .بياوريد

با تين چند از هواداران خود جلسه اي ] اسكندري[ او ٤در ساعت 
بايسيت «برگذار آند و قصد داشت مهراه آنان حزبي را اجياد آند، 

خود را آتيب آنيد و نيز اينكه در آن ] پيشنهادي[برنامهء حزب 
 ».جلسه چه مي خواهيد بكنيد

ود تا اجياد، حزب سليمان مريزا با مههء اين ها موافقت آرد، و افز
او سپس نظر افسر . ناميده خواهند شد» گروه حزبي«هواداران او 

افسر شوروي پاسخ داد آه . ارتش سرخ را در مورد نام حزب جويا شد
اصوًال نام حزب امهيت زيادي ندارد، اما ما در ] و[در حال حاضر «

 ».آينده به اين موضوع باز خواهيم گشت
ت آه، در حايل آه او نسبت به سپس افسر شوروي اظهار داش

اگر «اطمينان داشت، ] سليمان مريز[دولتمردي و توانايي هاي او «
] شوروي ها[آار او به طريق مناسيب پيش رود، و با اهداف ما 

مطابقت داشته باشد، مي توان مطمئن بود آه، در صورتي آه تغيريي 
در آن را در وضع دولت اجياد شود، او خواهد توانست اميد به شرآت 

سليمان مريزا گفت آه او مني توانست در دولت وقت » .داشته باشد
فروغي شرآت جويد، زيرا مني توانست به آمكي از سوي او چشم 

اگر دولت ديگري تشكيل شود،  مطلب ديگر خواهد بود و او «. بدوزد
 » .و هوادارانش در آن شرآت خواهند آرد

 او پرسيد، اسكندري جواب هنگامي آه افسر شوروي در مورد وضع مايل
.  تومان در ماه نيست٢٥٠من در آمد آوچكي دارم آه بيش از «: داد

 . اين براي من آايف است
 

از او » مؤدبانه«در طول اين دومني مالقات، سرهنگ ِسلُيوُآف مهچنني 
در پايان ديدار، سرهنگ . خواست تا سرگذشت سياسي خود را بنويسد

 آور شد آه بايد نكات زير را براي مالقات ِسلُيوُآف به اسكندري ياد
 :بعدي به روي آاغذ بنويسد

 
 نگرش او نسبت به اوضاع حاآم و دولت وقت در ايران؛. ١
نظرات او در بارهء تغيري اوضاع و احوايل آه مي توانست . ٢

 خواست هاي مردم ايران را ارضاء آند؛ 
 ٣٠ برنامهء حزب و مسائلي آه او و هوادارانش در روز. ٣

 سپتامرب در منزل او به حبث گذاشته بودند؛
١٥.سرگذشت خود. ٤

 
 ١٤( اآترب ٦جلسه ي بعدي مالقات با سليمان مريزا قرار بود روز 

)  مهر ماه١٩( اآترب ١١اجنام گريد، اما پنج روز بعد، روز ) مهر
 در اين ديدار سليمان مريزا به سرهنگ شوروي اطالع ١٦.صورت گرفت

 آه او از طريق هوادرانش به او رسانده بود داد آه برنامه اي
                                                 

 شهريور جملس در نشست هاي غريعلين از مجله ٢٥ بايسيت اشاره آرد آه تا از 14 
 ,.Bullard to F.O: (نگاه آنيد به. را به حبث گذاشته بود» زادي زندانيان سياسيآ«

dated 18 September 1941, FO 371/27219..( 
.مهاجنا، ١٩٤١ نوامرب ٨ صورت مذاآره با سليمان مريزا، به تاريخ 15
 اين تأخري ممكن است ناشي از انتظار شوروي ها براي انتخاب هيئت اجرايي حزب 16

.هم اآترب بوده باشددر د
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هنگامي آه . سردبريان مطبوعات ارسال شده بودبراي انتشار به 
افسر شوروي ازو پرسيد آه اين نظر شخصي خود او بود يا نظر مههء 

» اجالس و هيئت رئيسهء حزب«گروه، اسكندري جواب داد آه اين نظر 
آه پانزده تن بودند، و  - آه در ضمن هنوز نامش توده نبود -بود 
از افسر شوروي  .شده بودند» انتخاب«) ١٣٢٠ مهر١٨( اآترب ١٠در

به سليمان مريزا گفت آه پس از مطالعهء برنامهء حزب مي مجله 
در اساس اين برنامه مطابق با نظر ما «توانست به او بگويد آه 

 اما در مورد انتشار آن ١٧».و موقعيت ايران است يا نه] يشورو[
بروي » تعمق«انوني آردن حزب، افسر شوروي افزود آه او براي و ق

. آن ها به وقت بيشرتي نياز داشت تا بتواند نظر خود را بيان آند
بودند، چه در جلسهء » غري منتظره«او گفت آه اين مسائل براي او 

نياز به ] مشا[مشا و تظاهراتي بعدي «پيشني سخن ازين رفته بود آه 
، تقويت و تربيت حزب و مهچنني مطالعهء نقاط ]امش[افزايش نريوهاي 

روشن است آه شوروي ها مايل » .قوت و ضعف دولت و جملس دارد
 .نبودند تعادل آشيت احتاد با بريتانيا را به هم بزنند

گويي آه شوروي ها نارضايي خود را از بند چند از برنامه را 
ما نكات «: بيان داشته بوده باشند، سليمان مريزا اشاره آرد 

را تغيري دادمي تا ] زمني[برنامه پريامون مسئلهء پليس و ملي آردن 
در . متهم نشومي آه خواستار بي نظمي يا شورايي آردن آشور هستيم

مههء آساني : "مورد پليس، برنامه به ترتيب زير تغيري يافته است
و نكتهء راجع به ." آه به آزادي جتاوز مي آنند جمازات خواهند شد

بايد به دهقانان فقري : " آردن زمني تقريبا به اين شكل استملي
برنامه اي آه ِسلُيوُآف به مسكو ارسال داشت "»."زمني داده شود

اين نكته بايد با توصيهء . نكتهء مربوط به پليس را شامل مني شد
 .باشدبوده شوروي ها حذف شده 

ر اين برخي از هواداران من ب«در اينجا سليمان مريزا افزود آه 
عقيده اند آه من بيش از حد جلوي آنان را مي گريم، اما ايشان 

گويي آه با » .من وضع آنوني را آامًال مي فهمم. اشتباه مي آنند
تاآتيك جبهه توده اي شوروي ها آشنا بوده باشد، او به حنوي 

من عكس هاي مارآس و لنني را حفظ آرده ام، «مسبليك اضافه آرد آه 
ن فرا نرسيده است آه آن ها حتا در اين اطاق به اما هنوز زمان آ

افسر شوروي به سليمان مريزا گفت آه او ظرف دو روز . ديوار بزمن
اما اين تًاخري به اين معنا نبود آه . پاسخ وي را خواهد داد

يا اينكه او » اقدام مستقل منع مي آردند،«شوروي ها او را از 
در حال «، اقداماتي آه مي آرد» حمدود«بايسيت اقدامات خود را 
 .بود» حاضر با موضع ما يكسان

جلسهء بعدي مالقات بني افسر شوروي ِسلُيوُآف و سليمان مريزا اسكندري 
برگذار شد و با حضور مرتجم ) ١٣٢١ مهرماه ٢٣( ماه اآترب ١٥در 

او به خماطب شوروي خود اطالع داد آه از . مدت نيمساعت طول آشيد
ه را آسب آرده بود، آه از آن هزار نسخه جملس اجازهء نشر برنام

پس از انتشار آن خواهد بود آه اجازهء نشر ارگان . چاپ خواهد شد
او در مورد اعضاي هيئت حتريريه ارگان . حزبي را خواهد خواست

حزبي چيزي نگفت، اما از چند ياد آرد آه به عقيدهء او مي 
چنان قصد داشت او مه. توانستند دبريي روزنامه را به عهده بگريند

 .در آينده اي نزديك حملي براي آلوب حزب هتيه آند
من «افسر شوروي، سرهنگ ِسلُيوُآف، به باالَدستان خود گزارش داد آه 

را در مورد چاپ برنامه و قانوني آردن ] اسكندري[خط مشي او 
                                                 

 ٢١تا ١٠( گزارش سفارت بريتانيا در هتران در مورد خنستني آنگرهء حزب توده 17
بروشين حمصول نيازهاي «برنامهء حزب توده » اعتدال«اشعار داشت آه ) ١٣٢٣مردا 

نگاه آنيد به » تاآتيكي حزب در مبارزه اش براي قدرت بود، نه مالحظات مرامي
) :(British Embassy Report dated 26 August 1944, FO 371/40187.
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در مهان » حزب، هتيهء يك ارگان حزب و يك آلوب حزبي تًاييد آردم
ي توجه اسكندري را به اين نكته جلب آرد آه ديدار افسر شورو

وظيفهء حزب او اآنون عبارت بود از گرد آوردن مههء نريوهاي 
دمكراتيك و مبارزه با مههء اقسام تفكر چپروانه در درون حزب، 

در مورد روستا، او افزود آه هيچ آس در سفارت . چون نظرات روستا
اس برقرار آند چه به او اجازه نداده بود آه با حزب مت] شوروي[

» . اي را توصيه آند] تندَروانه[برسد به اين آه چنني شرايط 
اگر سليمان «سرهنگ ِسلُيوُآف اين را هم به اسكندري توصيه آرد آه 

مريزا روستا را، چنانكه مي گويد، مي شناسد، و او شخص ماجراجوئي 
است، سليمان مريزا بايد بكوشد او را قانع آند آه نگرش و 

افرادي [سودمند نيست آه ] چه. [هاد هاي او اشتباه آميز اندپيشن
نگرش تندروانه هستند از حزب رانده شوند، بلكه بايد ] آه داراي

  ١٨».با پافشاري مواضع اشتباه آميز شان را به آنان توضيح داد
بنا بر توافق پيشاپيش، اسكندري و افسر شوروي سرهنگ ِسلُيوُآف 

در ساعت هفت و نيم ) ١٣٢٠ مهر ٣٠ (١٩٤١ اآترب ٢٢ديگر بار در 
مذاآره از طريق مرتمجي ابراهيم نام چهل دقيقه . غروب ديدار آردند

اسكندري به خماطب شوروي خود گفت آه دو روز پيش از آن . طول آشيد
يك افسرشهرباني به ديدن او رفته بود و به او هشدار داده بود 

در منزل او خرب داشت و ) يعين افراد حزبي( آه از جتمع برخي افراد 
اسكندري افزود . اينكه، خباطر وضعيت جنگ، چنني جلساتي ممنوع بود

امروز فرمانداري نظامي اعالم آرد آه جلسات سياسي ممنوع «آه 
اسكندري مهچنني اشاره » . اعالميه اي آه هدفش حزب من است–هستند 

جازه اگرچه ا. آرد آه هنوز فرصت انتشار برنامه را نيافته بودند
اي آسب شده بود، هنوز ده نسخه چاپ نشده بود آه پليس آن ها را 

در مورد ممنوعيت جلسات از سوي دولت، سليمان مريزا . توقيف آرد
قصد داشت اعرتاضيه اي به خنست وزير بفرستد؛ وي مي خواست نظر 

افسر شوروي پاسخ داد . افسر شوروي ِسلُيوُآف را در آن مورد بداند
 به پيچ بدي برخورد آرده است، اما اين بدين معنا وضعيت حزب«آه 

برعكس، آار بايد . ... نبود آه بايد از آن بابت اظهار تًاسف آرد
با آوشش هرچه بيشرتي به پيش برده شود تا بر تعداد هوادارن 

در مورد اعرتاضيه به خنست وزير، افسر شوروي گفت آه » .افزوده شود
به ديگر سخن، » .تواي آن چيزي بگوميمن اآنون مني توامن در مورد حم«

مهچون موارد پيشني، او مي خواست از مقامات باال دست خود آسب 
 در اين جلسه افسر شوروي جمددا از سليمان مريزا ١٩.تكليف آند

 .خواست تا سرگذشت خود را بنويسد
 آبان ٢٠ (١٩٤١ نوامرب ١١افسر شوروي ِسلُيوُآف بار ديگر در روز 

 دقيقه به طول ٢٠ مريزا مالقات آرد؛ اين ديدار با سليمان) ١٣٢٠
در جلسهء پيش سخن از «سليمان مريزا به ِسلُيوُآف گفت آه . اجناميد

: او افزود » .ضرورت مطلق در مورد متاس با سفارت شوروي رفته بود
در بارهء رابطهء ما هيچ مني ] مهكاران او در حزب[چون آنان «

فتم و اعالم آردم آه ما بايد چيزي به آنان نگ] هم[دانند، من 
سپس در مهان ديدار سئوايل در مورد سازماندهي » .برخود تكيه آنيم

سليمان مريزا به رابط . در مناطق زير اشغال ارتش سرخ مطرح شد
 : شوروي خود گفت

 
ما مي خواهيم منايندگان خود را به شهرهايي چون اهواز، 

و ديگر شهر ها ي حتت ، رشت، گرگان، مشهد ]انزيل[تربيز،  هپلوي 
اشغال ارتش شوروي اعزام آنيم تا شعبات حزب را بطور قانوني 

                                                 
 مهاجنا، ١٩٤١ نوامرب ٨ صورت مذاآره با سليمان مريزا، به تاريخ 18
مهاجنا، ١٩٤١ نوامرب ٨ صورت مذاآره با سليمان مريزا، به تاريخ 19

 8



 اما هراس دارم آه ازين حلاظ مانعي در راه آار ٢٠.اجياد آنيم
من قبال دو نفر . ازين رو خواهان توصيهء مشا هستم. مشا باشم

را به تربيز اعزام آرده ام، و آنان از من مي پرسند چه آاري 
٢١.و من جواب گفته ام آه بايد صرب آنندد، بايد بكنن

 
بازهم در پاسخ افسر شوروي ِسلُيوُآف، اسكندري اشاره آرد آه او 

در جنوب ايران چند تن را دارد و قصد دارد گروهي را در آجنا «
باز با لزوم پرسش در اين مورد از باالدست هاي » .سازمان دهد

اين نظر جاليب است، و «خود، افسر شوروي به سليمان مريزا گفت آه 
 ».من خواهم توانست ظرف چند روز جواب مشا را بدهم

افسر شوروي در پايان گفتارش با اسكندري بر اين پاي فشرد آه 
يكي از مسائل حزب سليمان مريزا عبازت است از افزايش تعداد «

 ».هواداران آن و تربيت ايرانيان با روحيهء دمكراتيك
مات باالدست خودگزارش آرد آه اسكندري افسر شوروي مهچنني به مقا

 نسخه از برنامه را چاپ -٧٠ ايل ٦٠موفق نشده بود آه بيش از 
٢٢.آند

ديدار بعدي بني اسكندري و افسر شوروي، طبق قرار قبلي، در روز 
با حضور رايزن سفارت شوروي ) ١٣٢٠ آبان ١٩٤١/٢٢ نوامرب ١٣

 .آميساُرف برگذار شد
ري شرح زير را به مقامات باال دست خود افسر شوروي از قول اسكند

 :فرستاد
 

اسكندري به ديدن خنست وزير ]  آيان ماه٢٠[دو روز پيش از آن 
حممد علي فروغي رفته بود تا نظر او را در مورد جملس جديد و 

را ] سيزدهم[» جديد«سليمان مريزا جملس . ترآيب آن خبواهد
آنان بني .  بودمردود شناخته بود، چه انتخاباتي صورت نگرفته

ياستمدار با و نه س» دوست،«خود توافق آرده بودند آه مهچون 
 ».. ... يگديگر سخن بگويند

 
گفت آه او نامه  يبه افسر شورونكتهء ديگر اينكه سليمان مريزا 

حاميان اعزامي اش (سرتيپ زاده و ابوالقاسم اسدي .] ا.ع[اي از 
حزبي در آذرباجيان «دريافت آرده بود داير بر اينكه ) به تربيز

تاسيس شده بود، يا داشت تاسيس مي شد، و اسدي مني دانست نگرش 
ن دو از اسكندري خواسته بودند اي» .او نسبت به آن چگونه باشد

. آه بگويد چه آسي را براي منايندگي از جملس توصيه مي آرد
در [اين عقيده را بيان داشت آه اين حزب «سليمان مريزا 

او از خماطب شوروي خود » .د يك حزب دُمكراتيك باشدباي] آذرباجيان
خواست آه اين چه نوع حزبي بود و آيا مناسب مي بود آه مهكاران 

 اسكندري افزود آه » او با آن حزب متاس برقرار آنند؟
 

با ) v kontakte(بطور آلي در مناطق مشايل ما بايد در رابطه با 
ما سودمند خواهد شوروي ها آار آنيم؛ آنگاه اين امر براي 

٢٣).togda budet bol’she pol’zy(بود 

                                                 
. تأآيد در اصل روسي20
. تأآيد در اصل روسي21
، ١٩٤١ دامرب ٨ به تاريخ  سرهنگ ِسلُيوُآف، صورت مذاآره با سليمان مريزا،22

ارسايل آميسر بريگاد ايليچف، رئيس ادارهء اطالعات ارتش سرخ، به دبري آل بني 
به هنگام ارسال گزارش سرهنگ ِسلُيوُآف، . مهاجناامللل آمونيست، رفيق دمييرتوف، 

او را از امكان انتقال واگذاري وظيفهء اجنام شدهء «ايليچف از دميريوف خواست 
اين بدين معناست آه اآنون شخص . مهاجنا» .با صالحيت تري مطلع آنداو به شخص 

» .راهنمايي آند«با صالحيت تري مورد نياز بود تا سليمان مريزا و حزب او را 
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من « افسر شوروي سپس به مقامات باالدست خود گزارش آرد آه 

با خنست وزير را مورد تأئيد قرار دادم و به « اسكندري» مالقات
ضرورت روابط نزديك با دولت و جملس اشاره آردم تا بتوان نقطه 

 مورد آهنا به من گزارش دهد، هاي ضعف و قدرت آهنا را شناخت، در
 نكته اي آه در توافق آامل با مهكاري -» و بر آهنا تاثري گذاشت

 .بني بريتانيا و شوروي در طول جنگ بود
توصيه ] به اسكندري[من «در مورد مناطق مشايل در اشغال شوروي 

آردم آه از سازماندهي گروه خود در آن نقاط تا زماني آه من 
در در مورد حزبي آه . عه نكرده ام پرهيز آندمسئله را خوب مطال

با آن من ] اسكندري[در حال تاسيس است و مناسبات آذرباجيان 
پاسخي ندادم و قول دادم آه در جلسه ي بعد در جزئيات به آن 

سرهنگ ِسلُيوُآف مذاآره . ظاهرا پس از مذاآره با مسكو» بپردازم،
نفوذ خود « آه او پايان داد» توصيه«اش با اسكندري را با اين 

آه مناطق مهم نفوذ » را در جنوب و شرق ايران گسرتش دهد،
پس از اين گزارش به مقامات . بريتانيا و سرشار از نفت بودند

باال دست خود در خبش اطالعات ارتش شوروي، سرهنگ ِسلُيوُآف دو توصيه 
 : آرد
 

] مهچون[ از طريق سليمان مريزا ميسر است حزبي واحدي را - ١
از ] در چنني صورتي [٢٤.فاشسيم سازمان داد-ك جبهه ي ضدي

طريق اين حزب ما اين امكان را خواهيم داشت بر دولت و جملس 
از مهان آغاز اين به معناي استفاده ي . [شديدا تأثري بگذارمي

اين حزب مهه ي .] ابزاري سياست خارجي شوروي از حزب توده بود
. ن مريزا متحد خواهد ساختاحزاب و گروه ها را حتت رهربي سليما

حزبي را مي خواهد، ميسر خواهد بود آه پس ] وجود[چون دولت 
 .فاشيسم را سازمان دهيم-از رفع برخي موانع يك حزب ضد

 گروه هاي مشخص حزب سليمان مريزا در مناطق اشغايل توسط -٢
حزب آمونيست در [ارتش سرخ بايسيت به سازماِن آميته ي مرآزي 

٢٥.رجوع داده شود] وي، در ارتش سرخ؟آذرباجيان شور

 
، شوروي ١٩٤١ نوامرب ١٢ سپتامرب و ٢٩بدين سان، ظرف شش هفته بني 

ها سليمان مريزا و مهكارانش را هدايت آردند تا سازماني را اجياد 
آنند، آه نه تنها به خواست خبشي از جامعهء ايران براي فعاليت 

، و مهمرت از آن، سياسي در چِپ مرآز پاسخ گويد، بلكه مهچنني
ايرانياني را آه در مهان جهت از نظر سياسي مستعد بودند بنحوي 

فاشيسيت را به وجود آورد آه در سطح -شكل دهد تا بتوان جبههء ضد
سياسي در خدمت منافع جنگي شوروي باشد و، دست آخر، منافع پس از 

 .جنگ دولت شوروي را نيز ارضاء آند
گروه «به مقامات باالدستش، برنامهء توصيه هاي سرهنگ ِسلُيوُآف 

آه در نامهء دمييرتوف به استالني، مولوُتف، بِِِريا، و » حزبي،
؛ تأييد آن )نگاه آنيد به زير(مالنُكف مورد تأييد قرار گرفت 

توسط استالني، چنانكه در دستورالعمل دمييرتوف به ُعمال آمينرتن در 
مده است، خط مشي  آ- آرتاشس ُاوانسيان و رضا روستا -ايران 

 گروهي آه، پيش از ارسال نامهء -را شكل داد » گروه حزبي«
                                                                                                                                               

شوونيست بود آه توسط باقروف، رئيس مجهور - ظاهرًا، اين حزبي با متايلي آذري23
حزب دمكرات به  ١٣٢٤آذرياجيان شوروي سازمان داده شده بود و در سال 

 .تبديل شدآذرباجيان 
 . تأآيد در اصل روسي24
دسامرب ] ؟[ سرهنگ سلُيوُآف، صورت مذاآره با سليمان مريزا اسكندري به تاريخ 25

 RTsKhIDNI, 495/74/192 در ١٩٤١
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 به استالني نام حزب ١٣٢٠ آذر ١٩٤١/١٨ دسامرب ٩دمييرتوف مورخ 
سر اجنام مههء اينها بر سرنوشت چپ . تودهء ايران را اختيار آرد

٢٦.و امر سياست در ايران به مدت چهار دهه تأثريي عظيم گذاشت

 
 
 

 خبش دوم
 

 نقِش ديگر مقاماِت شوروي در پايه گذاري حزب توده
. م.بنام پ» .ِد.ِو.آا.ِان«در مهني دوران بود آه يكي از مقامات 

 در ٢٧)آه مشاور امور امنييت استالني در امور خارجي بود(فيتني 
به دمييرتف نوشت و اور را ) ١٣٢٠ آبان ١٤( نوامرب ٥نامه اي مورخ 

بنابر گفتهء .  در ايران قرارداد٢٨دهجريان حتوالت تأسيس حزب تو
فيتني، در حدود صد تن از اعضا و هواداران حزب آمونيست ايران از 

» يك هستهء هادي«شش فعال آمونيست . زندان آزاده شده بودند
زير پوشش حزب به اصطالح تودهء سليمان «تشكيل داده بودند تا در 

د زير تشكيل از افرا» هسته«اين » .مريزا اسكندري فعاليت آنند
آرتاشس ُاوانسيان، رضا روستا، ايرج اسكندري، مرتضي : شده بود

فيتني يادداشت هاي آوتاهي در . يزدي، حممد هبرامي، و رضا رادمنش
مورد سر گذشت هر آدام آنان ضميمه نامه ارسايل به دمييرتوف آرده 

به استثناي ( فيتني به دمييرتوف اطالع داد آه آه مههء آنان ٢٩.بود
» آميتهء مرآزي غري رمسي«به عضويت گروه پانزده نفري ) وانسيانُا

بورژوآ «حزب توده در آمده بودند، و برنامهء حزب يك برنامهء 
 .بود» دمكراتيك و ضد فاشيست

 :برنامه ء حزب آمونيست زيرزميين در حال حاضر عبارت بو از 
 

و پاآسازي آن از عناصر مشكوك، ] توده[ بررسي ترآيب حزب -١
 رووآاتور و تروتسكيست؛پ
در درون حزب توده، تا ] حزب آمونيست[ تقويت نفوذ آن -٢

برنامهء مصوبهء خود را به ] حزب[بتواند در زير پوشش آن 
 مورد اجرا گذارد؛

 تأسيس مراآز حزبي در نقاط آشور، بويژه آذرباجيان؛ آادر -٣
، سراب، رشت، ] اروميه[هاي سازمان دهنده به تربيز، رضائيه 

 .و مشهد اعزام شده بودند
 

افزون بر اين، فيتني به آگاهي دمييرتوف رساند آه فعاليت هاي گروه 
تازهء رهربي آمونيسيت به ُآندي پيش مي رفت، چون اعضاي آن به حلاظ 

و خباطر » بودند،» دور مانده«اسارت در زندان از زندگي آشور 
انستند آه عمل مي آردند، زيرا مي د» حمتاطانه«هراس از سرآوب 

                                                 
 نسبت به سرنوشت حزب  اينكه از درجهء عالقهء شوروي ها مقامات بريتانيا، با26

، آوچكرتين )(British Embassy Report dated 26 August 1944, FO 371/40187)(توده آگاه بودند 
 ِداين َر. تصوري ازين نداشتند آه در واقع شوروي ها آن را اجياد آرده بودند

اين تز حاآم در ايران است آه انگليسي ها مهواره از مهه چيزي آه در ايران 
 .روي مي داد با خرب بودند

 از يكي از رؤساي آرشيو ١٩٩٢اين فرد را در سال  اطالعات در مورد مقام 27
 .A: آمينرتن آسب آردم؛ بعد ها مهني اطالعات در آتاب حتقيقاتي زير منعكس شد

Knight, Beria, Stalin’s First Lieutenant, Princeton, 1993 
.اين ُنُخستني باري بود آه اين نام در اسناد شوروي ذآر مي شد28
و استالينيست هاي متعهد بودند آه از آغاز . ا.ك.حدو نفر اول از اعضاي 29
 دستگري و در ١٣١٦چهار تن ديگر در سال .  در زندان رضا شاه بودند١٩٣٠ء هده

.حماآمه شدند»  نفر٥٣« به عنوان اعضاي گروه آمونيسيت ١٣١٧
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فيتني مهچنني يادآور شد آه . پليس مراقب فعاالن حزب آمونيست بود
بريتانيا در صدد بود از طريق عمال خود، بويژه رهرب حزب ليربال 

با  مصطفي فاتح، در حزب آمونيست، بويژه رهربي آن، رخنه آند،
فعاالن گوناگون آمونيست رابطه برقرار آند، به آنان آمك مادي 

 او مهچني گفت آه ٣٠.براي آنان شغلي دست و پا آندبرساند، و 
اين مسئله را با برخي » در ايران] ».ِد.ِو.آا.ِان«[آادر هاي ما «

به آنان پندهايي «آمونيست هاي برجسته در ميان گذاشته بودند و 
داده، آمك هاي مادي ] درايران[منتج از اوضاع و احوال حاآم 

ه دمييرتوف گوشزد آرد آه در او ب» .عمده اي به آنان رسانده اند
اي براي » تقاضانامه«در هتران » حزب آمونيست«جلسهء دفرت اياليت 

با خواست داير بر دستورالعمل «عضويت در آمينرتن تنظيم شده بود 
از طريق «او از دمييرتوف خواست آه پاسخ را » .براي ادامهء آار
 ُاوانسيان آرتاشس» .ارسال دارد] ».ِد.ِو.آا.ِان«[آادر هاي ما 

فيتني اين را نيز به اطالع دمييرتف . رابط با آميتنرن تعيني شده بود
) توطئه گرانهء«به روسي (در آنار روابط بسيار سري «رساند آه 

، با منايندگان حزب آمونيست و حزب ]».ِد.ِو.آا.ِان«[آادرهاي ما 
و وابستهء ) سفارت(توده، افراد نامطمئن و مشكوآي در ُپلپِرد 

مي احتاد شوروي در ايران متاسي هم با حزب توده برقرار آرده نظا
در رعايت اصل خمفي ] آنان[اند، آه ممكن است، با توجه به ناتواني 

٣١».، آار دست اين حزب بدهند]ضروروي[آارِي 

در حايل آه اين مباحث بني َارآان شوروي رد و بدل مي شدند، 
ايراني، در اواسط نوامرب عبداحلسني نوشني، منايشنامه نويس آمونيست 

، از طريق دبري آل بني امللل آمونيست، گئورگي دمييرتوف، نامه ١٩٤١
ُدرودهاي « ارسال داشت و طي آن ٣٢اي خطاب به مرتضي علوي

چون بزرگ علوي و حممد هبرامي، را به » زندانيان سياسي ايران،
 روشن است آه اين آوششي» .مقيم شوروي ابالغ آرد] رفقاي ايراني[

 و ١٩٢٠بود براي اينكه آمونيست هاي ايراني را آه از سال هاي 
 در احتاد شوروي مي زيستند به بازگشت به ايران تشويق آند، ١٩٣٠

بدون آنكه وي بداند مشار زيادي از آنان پيشاپيش در تصفيه هاي 
 .استاليين از ميان برده شده بودند

شوروي عنوان شد، مهني آه امر حضور آمونيست هاي ايراني در احتاد 
خبش امور آادرهاي آمينرتن اطالعاتي در مورد آناني آه هنوز در 

حممد آخوندزاده، : قرارداشتند فراهم آورد» .ِد.ِو.آا.ِان«اسارت 
نصراهللا (، آامران )دهزاد(، عبداحلسني حسابي )پورآفر(حسن حسن ُاف 

سم ، ابوالقا)الدبن، برادر نيما يوشيج(، رضا اسفندياري )اصالني

                                                 
برلني، . و( دو مورد شناخته شدهء آن عبارت بودند از نويسنده بزرگ علوي 30

؛ هردوي )١٩٨٩هتران، . و(  طربي، بعد ها نظريه پرداز حزب تودهو احسان) ١٩٩٧
بتون آار مي آردند و زير مل. س.زير نظر دوشيزه َان ك) Victory House(اينان در 

فشار شوروي ها ناگزير از استعفا شده و، به ترتيب، در اجنمن فرهنگي ايران و 
ن ُاوانسيان در خبش عامل آمينرت. شوروي و خربگزاري تاس به آارگرفته شدند

و، نگاشته از ژوئن رهربيء حزب و رهربان ا(خاطراتش آه تا حال منتشر نشده است 
از آوشش هاي خود براي اينكه اين دو تن شغل خود را در ) ١٩٧٥ تا دسامرب ١٩٧٣

.می کندويكتوريا هاس ترك گويند وبراي شوري ها آار آنند ياد 
اين ). RTsKhIDNI, 495/74/192 (١٩٤١وامرب  ن٥ نامهء فيتني به دمييرتوف مورخ 31

نكتهء آخر در مورد وابستهء نظامي شوروي به شكايت سليمان مريزا از رضا 
اين نكتهء فيتني مهچنني، از يكسو، تعداد متاس هاي شوروي . روستا اشاره مي آند

ها با هوادارانشان و،از ديگر سوي، رقابت بني َارآان شوروي در ايران را 
.ي آندآشكار م

 اين نامهء نوشني در پرونده هاي مربوطهء آمينرتن آه اجازهء بررسي شان داده  32
 پاکسازی شده بود؟– شد موجود نبود
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 رئيس خبش آادرهاي ٣٤).شرقي( آرمي بيك بني، و حسني رضايف ٣٣اسدي،
 آه ٣٥آمينرتن، ُگلياِيف در نامهء خود به دمييرتوف ياد آور شد

خطاب به آنان » ُدرود هاي زندانيان ايران«آساني آه » اآثريت«
ُگلياِيف به » .قرار دشتند» .ِد.ِو.آا.ِان« ]اسارت[حتت سرآوب «بود 

به هيچ «آرد آه نامهء ارسايل ُدرود از زندان هتران اين هم اشاره 
چه بزرگ علوي و حممد هبرامي مني توانستند «نبود، » وجه شگفت انگيز

 ».دانسته باشند آه به سر رفقايشان چه آمده بود
ُگلياِيف، مسؤول خبش آادرها در آمينرتن نكات زير را به دمييرتوف 

 : توصيه آرد
 

در بازبيين پروندهء برخي از خوب است آه مسئلهء تسريع 
دستگري شدند با مقامات  ١٩٣٨ و ١٩٣٧ايرانياني آه در 

مطرح شود، و پرونده هاي آامران و حسابي با » .ِد.ِو.آا.ِان«
شان بسياري نكات مثبت در ُالويت آه در پرونده هاي شخصي 

٣٦.مورد آارشان در زمينهء آار خمفي در ايران وجود دارد

 
 نوشني پريامون اعزام اعضاي حزب آمونيست ايران پيشنهاد«در مورد 

يا فراخواندن منايندگان آمونيست هاي ايراني به » از احتاد شوروي
پريامون مسئلهء تأسيس دوبارهء حزب آمونيست » براي حبث«عشق آباد 

تعجيل «ايران، خبش امور آادر ها در آمينرتن بر اين نظر بود آه 
ء آار در ايران هستند و تأمني رفقا آه آماده] ديگر[در اعزام 

نگاه آنيد به (» .دستور العمل هاي الزم براي آنان اساسي است
مفيد خواهد «مستقل از اعزام چنني گروه هايي، .) پائني تر مقاله
هيئت اجرايي بني امللل آمونيست، رفقا ] مربوط به[بود آه رفقاي 

امكان  يا در صورت ٣٧،و اردشري ُاوانسيان) فرهاد(رضا روستا 
هردو، براي ارائهء اطالعات دقيق در بارهء اوضاع ايران، و بويژه 
آادر هاي حزب آمونيست، آه از نو پس از آزادي از زندان گرد هم 

 .فراخوانده شوند] به شوروي[مي آيند، 
 ٣٨ُگلياِيف افزود آه، بنابر مدارك موجود در بايگاني آمينرتن،

در زندان به حمكمرتين وجهي  ٣٩رفقا رضا روستا و آرتاشس ُاوانسيان«
] يعين مهچون مؤمن ترين افراد به سياست شوروي در زمان استالني[

                                                 
 او قبًال اجازه يافته بود به ايران بازگردد و با سليمان مريزا اسكندري 33

.مهكاري مي آرد
ا از ميان برده بيشرت آمونيست هاي ايران آه مقيم شوروي بودند در تصفيه ه. 34

برخي، چون شاعر آمونيست ابوالقاسم الهوتي آه از زندگي نسبتًا راحيت در . شدند
از ديدار احسان طربي، (مسكو يا مجهوري هاي آسيايي شوروي برخوردار بودند 

، ) به بعد١١٩، صص ١٩٩٧ سپانگا، سوئد، ،١٣٦٠خاطرات نوشته در سال . خويشنت
مهكاري خود با پليس سياسي شوروي برضد مهوطناني بدون ترديد اين امر را مديون 

.حتت تعقيب قرار داشتند. ِد.ِو.آا.َان«بودند آه از سوي 
35 .( .RTsKhIDNI, 495/74/192  ١٩٤١ نوامرب ٢١ نامهء مورخ 
 چند ماه بعدبه نظر مي رسد آه اين آمونيست ها .  تأآيد در اصل روسي است36

 دادنشان به ايران اين خماطره را داشت معدوم شدند، چه بدون ترديد باز گشت
 !بريتانيا شوند» عامل پرووآاتور«يا » تروتسكيست«آه 

 ٢١اين بدين معناست آه ُاوانسيان و روستا تا .  تأآيد در اصل روسي است37
نوامرب در متاس با بني امللل آمونيست نبودند، اما روستا با يكي از آارمندان 

 در متاس بود، آه در مورد عدم خمفي آاريش فيتني سفارت شوروي به نام بلوشاپكني
.  نوامرب به دمييرتوف اطالع داد٥در 

 اين پژوهشگر نتوانست طي دو سفر خود به بايگاني هاي آمينرتن به اين 38
.پرونده ها دست بيابد

 تقريبأ مههء اقوال بر اين اند آه اين دو در زندان رضا شاه از خط مشي 39
 .وتسكي يا ديگر رقباي استالني دفاع مي آردنداستالني در برابر تر

 13



 خبش امور آادر ها مهچنني بر اين نكته ٤٠.ند]ه بود[رفتار آرد
بود به آمونيست هاي ايراني اطالع داده » ضروري«انگشت گذارد آه 

 سليمان داير بر پيوسنت آنان به حزب تودهء» نظريه ايشان«شود آه 
 .»مورد تأييد است«مريزا بعنوان يك پوشش قانوني 

حمافل دمكراتيك و »ُگلياِيف ضمن يادآوري شهرت سليمان مريزا در 
» براي تغيري دمكراتيك در ايران] گذشتهء وي[مبارزات «و » ملي

مي توانست ) توده(باز هم بر اين نكته تأآيد ورزيد آه حزب او 
بدل شود، و از » رتقي در جامعهء ايرانمرآز توجه مههء عناصر م«به 

زمينه را براي «اين راه به آمونيست هاي ايران مدد برساند، تا 
بسيج توده هاي مردم ايران بنابر برنامهء مبارزه با هتديد 
هيتلرسيم خون آشام و براي دوسيت با خلق هاي شوروي، و مهچنني 

اع و احوال مبارزه براي حقوق دمكراتيك مردم ايران و هببود اوض
 ».مادي آارگران ايران آماده سازد

بود آه » بسيار سخت« براي ُگلياِيف هنوز ١٩٤١در هفتهء آخر نوامرب 
آه اخري توسط آمونيست هاي ايراني (» آميتهء مردم ايران«در مورد 

آزاده شده از زندان، چون آرتاشس ُاوانسيان و رضا روستا تشكيل 
در «رهء حزب آمونيست ايران، و مهچنني تأسيس دوبا) يافته بود

به يك » «وضعيت پيچيدهء آنوني، و در چنني صورتي، به آدام شكل
دانست آه » ضروري«ازين رو، او اين امر را . برسد» داوري قطعي

در اسرع وقت آاملرتين اطالعات ممكن در مورد جهت و َاشكال جنبشي آه 
بود، احزاب جديد در ايران در حال انكشاف  ] ، شاهآذا[حتت رژمي 

گروه هاي اجتماعي جديد التأسيس، و نيز نفوذ آنان در ميان توده 
 افزون بر اين او. هاي مردم ايران مجع آوري شود

 
مفيد تر دانست آه در اوضاع و احوال آنوني نريوي آمونيست 
هاي ايران متوجه، نه تأسيس دوبارهء حزب آمونيست ايران، 

جياد و تقويت يك حزب گسرتده  متوجه ا– در درجهء ُنُخست –بلكه 
و توده اي با شرآت وسيع و فعال آمونيست هاي ايران گردد، 
آه در چارچوب آن و يك خط مشي واحد مورد توافق بني امللل 

در چنني حاليت، آمونيست هاي . آمونيست به فعاليت بپردازند
 عمل خواهند مهچون يك فراآسيون در چارچوب حزب تودهايران 

آه مناسب با ن بايد حتت پوششي ديگر قرار گريند، آرد، اما آنا
٤١.جمموعهء قانوني عناصر چپ ملي باشد

 
حق » بورژوازي ايران«با ياد آوري اينكه در دوران رضا شاه حيت 

هبره گريي از سازمان متعلق به خود نبود، و حزب آمونيست ايران، 
يه هاي ال«جز از محايت ) ١٣١٥ (١٩٣٦طي يك حيات زيرزميين، تا سال 

برخوردار نبود، ُگلياِيف توصيه آرد » بسيار حمدود آارگران ايران
آه آه آمونيست هاي ايران در چارچوب حزب توده عمل آنند، 
موقعيت خود را در درون آن تقويت آنند، و با نريويي مضاعف در 
تأسيس احتاديه هاي آارگري و دهقاني بكوشند، و بدين سان پايه 

. ك حزب آمونيست قوي و بانفوذ را بريزندهاي تأسيس دوبارهء ي
امكان حبث پريامون اين مسائل «خبش امور آادرهاي بني امللل آمونيست 

 يعين ٤٢دانست،» را تا پيش از اعزام گروه به ايران مطلقًا ضروري
چهار نفري را آه مأمور آرده بود از فعاليت هاي آمونيسيت در 

                                                 
 اين مطمئنأ بدين معناست آه شوروي ها در درون زندان به غري ازين دو خربچني 40

هايي داشتند آه آنان را در مورد رفتار ديگر زندانيان آمونيست مطلع مي 
.آردند

 . تأآيد در اصل روسي است41
42 .( RTsKhIDNI, 495/74/19 (١٩٤١رب  نوان٢١ نامهء ُگليا يف به دمييرتوف مورخ 
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نگاه آنيد . ( نگهدارندايران مراقبت آرده، آن ها را حتت آنرتل
 ) به پائني تر

 
 دستورالعمل هاي بني امللل آمونيست

 ١٣٢٠٤٣ آذر ١٩٤١/١٨ دسامرب ٩مهني آه برنامهء حزب هنايي شد، در 
دمييرتوف در بارهء آن به استالني و نزديك ترين مهكارانش در آن 

گزارش داد، بدون ترديد براي ) مولوتف، بريا، و مالنُكف(زمان 
اينكه تأييد شخص استالني را در مورد برنامهء جبههء واحد آمينرتن 
در برابر اقدام آمونيسيت برخي افراد، چون ُاوانسيان و رضا 

ظر به امهيت تارخيي اين نامه، متامي آن نقل مي ن. راوستا، را بگريد
 .شود
 

گروه آمونيست هاي ايران، آه پيش ازين زنداني سياسي بودند، 
آنان يك . اقدام به تأسيس جمدد حزب آمونيست ايران آرده اند

آميتهء موقت اجياد آرده اند و يكي از رفقا، آرتاشس 
 امللل آمونيست ُاوانسيان، را بعنوان رابط با هيئت اجرايي بني

تقاضا ي دستورالعمل ] آمينرتن[تعيني آرده اند، و از ما 
ايشان مهچنني موافقت ما را براي اعزام منايندگي . دارند

بنا بر مدارك خبش امور آادر هاي هيئت . خواستار شده اند
از ] هتيه شده[اجرايي بني امللل آمونيست، و بر اساس اطالعات 

با آنان در ) هتران(آه در حمل » .ِد.ِو.آا.ِان«جانب آادر هاي 
متاس هستند، مي توان اين آمونيست ها را انقالبيوني مطلقًا 

در عني حال، حزب . درستكار و عناصري هوادار شوروي دانست
در ] اسكندري[آرات سليمان مريزا وتوده از طرف آوشندهء دم

گروهي از . ايران با برنامه اي دمكراتيك اجياد شده است
 .ت هاي ايران در اين حزب توده شرآت دارندآمونيس

اشغال آشور مهراه (با توجه به اوضاع اجتماعي ايران 
، فعاليت عوامفريبانه و خرابكارانه توسط )بريتانيا

هيتلريون و عمال آنان، و مهچنني نگرش عاري از اعتماد و 
، ]نسبت به احتاد شوروي[دمشنانهء خبشي از هيئت حاآمهء ايران 

ا تأسيس جمدد حزب آمونيست ايران، آه مهواره يك گروه به نظر م
 به سخيت مي تواند در حال حاضر مفيد ٤٤آوچك فرقه باز بود،

. باشد و مطمئنًا دشواري ها و دردسر هايي را موجب خواهد شد
سوء ظن و ناخشنودي را در ميان حمافل حاآمهء ] اقدام[اين 

 ُعمال آملان ايران تشديد خواهد آرد، و اين امكان را براي
فراهم خواهد آورد آه بورژوآزي را از امكان شورايي ساخنت 
ايران هبراسانند، و بريتانيا نيز اين سوء ظن را خواهد برد 

 .آه احتاد شوروي قصد دارد بازهم ايران را شورايي آند
 

در «به اين داليل، دمييرتوف در ادامهء نامهء خود اظهار داشت آه 
 ندارم آه بايسيت حزب آمونيست را ازنو وضعيت آنوني من عقيده

بايد در چارچوب حزب توده و ] ي ايران[اجياد آرد و آمونيست ها 
 :مطابق خط مشي زير آار آنند

 

                                                 
 اين تقريبا دو ماه پس از تارخيي است آه حزب توده به عنوان تاريخ رمسي 43

.ده استتأسيس خود اعالم آر
 تأسيس شد، و رهربان آن از مهان آغاز نسبت به ١٩٢٠ حزب آمونيست ايران در 44

ناترين و با انتقاد هاي آنان به هباي جان دا. شوروي ديدي انتقادي داشتند
 :نگاه آنيد به. جتربه ترين آنان در دورهء تصفيه ها متام شد

C. Chaqueri, “Communism, Early Phase, i,” Encyclopaedia Iranica VI, New York, 1992; idem, Victims 
of Faith: Iranian Communists and Soviet Russia, 1917-1940, forthcoming 
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 آراتيك آردن ايران؛و مبارزه براي دم-الف 
  دفاع از منافع گارگران؛-٠ب 
  تقويت منباسبات دوستانه بني ايران و احتاد شوروي؛-ج 
رداشنت آامل عنصر فاشيم در ايران و نابود آردن  از ميان ب-د

 ].در آن آشور[تبليغات ضد شوروي 
، براي تأسيس ]خط مشي[آمونيست ها بايد، در مهراهي با اين 

من مهچنني . سنديكاهاي آارگري و سازمان هاي دهقاني بكوشند
در [بيهوده مي دامن آه آمونيست هاي ايران مناينده اي نزد ما 

بر عكس، ما رفيق مناسب خود را حتت پوشش . ستندبفر] آمينرتن
او خواهد توانست به . قانوني مناسب اعزام خواهيم داشت

. را به اجرا در آورند] مشي[رفقاي ايراني آمك آند اين خط 
من قصد دارم مهني خط مشي را به رفقاي ايراني توصيه آنم، مگر 

٤٥.آنكه دستور غري ازين به من داده شود

 
 يا يكي از مهكارانش، بايد مثبت ٤٦ت آه پاسخ استالني،ترديدي نيس

بوده باشد، چه تنها يك هفته بعد، در نامه اي آه دمييرتوف به 
آرتاشس ُاوانسيان نوشت به او دستور داد آه آمونيست هاي ايران 
چگونه بايسيت رفتار آنند، يعين دقيقًا موافق برنامه اي آه او به 

 : ر چارچوب اوضاع و احوال جارياستالني تقدمي داشته بود و د
 

هيئت اجرايي بني امللل آمونيست بر اين نظر است آه در وضعيت 
. آنوني ما نبايسيت حزب آمونيست ايران را از نو اجياد آنيم

آمونيست ها بايد در چارچوب حزب توده سليمان مريزا 
وظيفهء آنان عبارت است از دنبال آردن .عمل آنند] اسكندري[

مبارزه براي دمكراتيك ) الف:   استوار و پايداريك خط مشي
تقويت ) دفاع از منافع آارگران ايران؛ ج) آردن ايران؛ ب

مناسبات دوستانه بني ايران و احتاد شوروي؛ داغان آردن آامل 
. شوروي-عنصر فاشيسم در ايران و مانع شدن از تبليغات ضد
يران بر آوشش بايد آرد آه مههء نريوهاي دمكراتيك و مرتقي ا

مهراه اين آوشش، آمونيست ها . اساس اين برنامه متحد شوند
بايد براي تأسيس سنديكاهاي آارگري و سازمان هاي دهقاني 
آار آنند تا بتوانند از منافع و خواست هاي روزمرهء 

 .آارگران و دهقانان دفاع آنند
در مرحلهء آنوني، ما نبايد شعار هاي سوسياليسيت يا شورايي 

 آنيم؛ ما نبايد چاچوب برنامهء دمكراتيك را رها را مطرح
ضروري است آه تبليغات آرد، آار توضيحي با روحيهء . آنيم

لنينيست را اجنام داد، بويژه در ميان نسل جوان -مارآسيسيت
چند تن آمونيست فعال . ايران، اما با دقت و حمتاطانه

، ]».ِد.ِو.آا.ِان«رد شده از صايف [درستكار و آامال آزمايش شده 
 اما نه -با ورود به حزب توده، بايد به يكديگر متصل شوند 

 تا بتوانند برنامهء طرح شده در باال را به اجرا در -علنًا 
اجياد دوستانه ترين مناسبات با سليمان مريزا مطلقًا . آورند

در حال حاضر اين را براي مشا مفيد مني دامن آه . ضروري است
چنني سفري مورد استفادهء . روي بفرستيدمناينده اي به احتاد شو

ما . قرار خواهد گرفت و به آار ما ضرر خواهد زد] ما[دمشنان 

                                                 
45.( RTsKhIDNI, 495/74/192(» به استالني، بريا و مالنُكف،«  نامهء دمييرتوف
  پاسخ استالني در بايگاني آمينرتن نيست؛ به من گفته شد آه متام مكاتبات او 46

در بايگاني رياست مجهوري است و تاريخ شناسان را امكان دست يابي به اين 
.بايگاني نيست
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را مداومًا از وضعيت ايران و فعاليت در حزب توده باخرب 
٤٧.دريافت اين نامه را تأييد آنيد. نگهداريد

 
 برنامه براي يك جبههء متحد آمونيسيت در ايران

 اي را براي آمك به فعاليت هاي آمونيسيت، مهزمان، آمينرتن برنامه
جبههء واحد ضد «نه تنها در ايران، و به حزب توده مبثابه يك 

فاشيسيت، بلكه مهچنني به ديگر آمونيست ها در آشور هاي مهيسايه 
 .تدوين آرد

آه منت آامل آن در بايگاني آمينرتن (براي اجراي اين برنامه 
. أمور شدند به ايران بروند گروهي از آادر ها م٤٨)موجود نيست

 :وظايف آنان به شرح زير بود
آشورهاي ) الف:  سازماندهي خطوط متاس با احزاب آمونيست در -

هندوستان، مطابق يك ) ؛ ب)سوريه، فلسطني، مصر و عراق(عرب 
) از طريق بصره يا خاك عراق؛ دوم) خنست: يا دو روايت زير 

از طريق )  سوماز طريق بندر هاي ايران در خليج فارس؛
اآنون [از طريق بلوچستان بريتانيا ) افغانستان؛ چهارم

اجياد فرستندهء (اجياد روابط مستقيم با ايران ) ج]. پاآستان
آمك هاي تشكيالتي و فين به آمونيست هاي ) ؛ د)براي آنان

ايران براي اجياد سازمان هاي توده اي و سپس تأسيس جمدد حزب 
٤٩.آمونيست ايران

 
 : ر اين ها، برنامه نكتهء زير را نيز در نظر داشتافزون ب

 
به منظور به اجرا در آوردن وظايف تعيني شده براي گروه، 
اعضاي آن، متناسب با تقسيم وظايف خود را آموزش هاي ويژه يل 

 .خواهند ديد
 

. ر) ٤؛ .ش) ٣؛ .آ) ٢؛ .ك) ١: اين گروه مرآب از چهار تن بود
 مي توان از طريق مدارك موجود از ميان اينان تنها دو تن را

، يعين فتح اهللا آِدُلف )الف (٢مشاره : دربايگاني مشخص آرد
 در حايل آه توضيح ٥١.، يعين زليخا شريف اسدي.)ش (٣ و ٥٠؛)عادلف(

                                                 
 ,RTsKhIDNI  (١٩٤١سامرب  د١٥نامهء دمييرتوف به اردشري اثوانسيان مورخ 47 

495/74/192 
مطمئنأ جزئيات سياسي تر آن پيش از باز شدن آن .  اين سند آمينرتن ناقص است48

.  از پرونده حذف شده بود١٩٩٠آرشيو ها در دهه 
 . خبش هاي ديگر اين سند در بايگاني وجود نداشتند49
او آه يك آادر .  در خبش ايراني نشني مسرقند تولد يافته بود١٩٠٢ او در 50

دوره ) Rebfak /دانشكهء آارگري(تربيت شدهء آمونيست بود در آوتو و ربفاك 
او به عنوان . ديده بود ، فارسي اوزبك، آذري، تاجيك، روسي و ترآي ميدانست

آارگر، معلم، آارمند و مدير يك مؤسسهء آموزشي در مسرقند، و نيز مهچون مسؤول 
او . مسؤول حزبي در تاجيكستان آار آرده بودو ) تبليغات و هتييج(آژيت پرآپ 

نشده بود و مجهوري شوروي » جمازات «هرگز از طرف حزب آمونيست شوروي 
ُگليايف او را مبثابه . سوسياليسيت تاجيكستان به او جايزه اي هم داده بود

فروتن، متفكر، حمتاط، و رعايت : معريف آرد » قابليت هاي با ارزش«شخصي صاحب 
او قرار بود آار خود در ايران را پس . ب مقررات در امور آار خمفيآنندهء خو

 ,Guliaev Report, dated 2 December 1941. آارخمفي آغاز آند» دورهء ويژهء«از ديدن يك 
RTsKhIDNI, 495/74/192.

پدرش سوسيال دمكرات قدميي و عضو .  در هتران متولد شده بود١٩١٦ او در سال 51
 از عضويت برآنار شده ١٩٣٠آمونيست ايران بود آه در سال آميتهء مرآزي حزب 

زليخا در شوروي طب حتصيل . اما وي مهچنان هوادار شوروي باقي مانده بود. بود
 عضو سازمان جوانان حزب آمونيست شوروي ١٩٣٧ و ١٩٣٣آرده بود و بني سال ها 

ف مقررات  خال١٩٣٣ از عضويت حمروم شده بود چون در سال ١٩٣٣او در سال . بود
او به مدت دو سال در نظام پزشكي شوروي . تشكيالتي به عضويت پذيرفته شده بود
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 را مني توان در بايگاني ٤، و ٢، ١جزء به جزء وظايف مشاره هاي 
 موجود شريف اسدي به اختصار. باز شدهء آمينرتن يافت، وظايف ز

 .اند
 

او تبعهء ايران است، خنست در ايران به مدرسه رفت، و صاحب 
 از ١٩٤١قرار است او در آخر سال . گذرنامه اي ايراني است

طريق مرز ترآمنستان رهسپار ايران شود، با اين قصد آه چون 
آه حتصيالت پزشكي خود را در احتاد شوروي به پايان رسانده است 

مايش عملي در بيمارستان را نيز ويك دورهء دوسالهء آز
در هتران او يك . گذرانده است، و اآنون عازم آشورش است

بودجهء اين . باز خواهد آرد» خصوصي] درمانگاه[بيمارستان «
اقدام بعضًا  با پويل آه مهراه خواهد ُبرد و بعضًا با پويل آه 
. پدرش در هتران در اختيار او قرار خواهد داد تأمني خواهد شد

در واقع، ما بايد بودجهء اجياد ] اين نيز اضافه شد آه[
 .سازماندهي بيمارستان را در اختيار او قرار دهيم

 
 برنامهء ضد فاشيست

مطالعهء برنامهء گفته شده و دستورالعمل هاي مربوط به آن به 
فهم تاآتيك جبههء متحد شوروي ها در جنگ ضد فاشيست آمك مي 

 .آند
 سرهنگ ِسلُيوُآف رئيس رآن دوم ١٣٢٠ر  آذ١٩٤١/١٧ نوامرب ٨در 

ادارهء سوم اطالعات ارتش سرخ برنامهء ضد فاشيسيت سليمان 
مريزااسكندري را ضميمهء گزارش مذاآرات خود با او آرد و به 

اين برنامه به شرح زير . مقامات باالدست خود و آمينرتن فرستاد
 : است
 

 درآمد
ط رژمي هاي ديكتاتوري هنگامي آه استقالل ملي در متام جهان توس

و استبداد به خطر افتاده است، و در زماني آه آزادي فردي 
آه طي قرن ها به هباي مبارزهء خونني انقالبي آسب شده است 
توسط ديكتاتور ها و برده داران از ميان برداشته مي شود، 
هنگامي آه ارجتاع بني املللي متام آزادي هاي ملي را نابود و 

مردم ايران، آه طي بيست سال گذشته در چنگ مضمحل مي آند، 
استبداد و زورگويي اسري بودند، پس از حتمل بزرگرتين شرارت ها 

. و بدخبيت ها، يك بار ديگر جام خوشبخيت آزادي را چشيده اند
از يك طرف، به منظور آسب آزادي واقعي و اضمحالل آامل 

ي حمروم بقاياي استبداد و خشونِت گذشته و، از طرف ديگر، برا
ساخنت ارجتاع و استبداد از امكان سوء استفاده از وضعيت تا 
اينكه بتواند يك بار ديگر مردم را بردهء منافع 
جنايتكارانء خود سازد، گروهي از از ايرانيان در هتران جتمع 

اين گروه خو د را منايندهء مههء ايرانيان آزاده و . آرده اند
ردم آزادخيواه، دمكرات، و طبقهء زمحتكش ميداند، و از مههء م

ايرانيان در بند دعوت مي آند به دور آنان حلقه زنند تا 
حتقق مطالبات عادالنه شان ميسر شود، يك رژمي دمكراتيك اجياد 

 .شود، و سقوط ارجتاع و استبداد متحقق گردد
 

                                                                                                                                               

.RTsKhIDNI, 495/74/192
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  اهداف اساسي گروه
  ايران؛ي حفظ استقالل و متاميت ارض- ١
تيك و اعطاي مههء آزادي هاي فردي و  اجياد يك رژمي دمكرا- ٢

، )آتيب يا شفاهي(اجتماعي به انسان ها، مانند آزادي بيان 
 عقيده، و جتمع؛

  مبارزه با هر نوع رژمي ديكتاتوري و استبدادي؛- ٣
سازمان . اصالحات ضروري با هدف استفاده از زمني] اجراي [- ٤

در دادن يك روال عادي زندگي براي دهقانان و آارگران 
 ايران؛

 اصالح تعليم و تربيت و حفظ الصحه و مهچنني تأمني حتصيالت - ٥
جماني و اجباري براي مهگان؛ تأمني مزاياي فرهنگ و حفظ الصحه 

 براي توده هاي مردم؛
 برقراري نظام مالياتي عادالنه با در نظر گرفنت منافع – ٦

 تودهء مردم؛
 منابع زيرزميين  اصالحات در اقتصاد و جتارت، عمران صنعت،- ٧

سودمند، و نيز نظام محل و نقل، چون ساخنت و نگهداري يك شبكه 
 اي از جاده ها و هببود خبشيدن به راه آهن؛

 ضبط امالك شاه سابق و حاميان او به نفع مردم، آه آنان – ٨
 از طرق استفادهء جنايتكارانه و استبدادي قدرت آسب آردند؛

روه حزبي مورد تأييد قرار مي متام نكات باال از طرف مؤسسان گ
به منظور . گريد و تا تشكيل آنفرانس حزبي اجرا خواهند شد

اجراي نكات فوق، و با توجه به وضعيت آنوني حاآم بر ايران، 
وظايف زير را براي خود تعيني مي ] بعدًا توده[گروه حزبي 

 : آند
 سازمان دادن انتخابات جديد براي جملس؛ تأمني انتخاب – ١

ندگان واقعي مردم و آزادي انتخابات؛ از بني بردن مههء مناي
 .توطئه ها

 پايان دادن به خودسري متا آساني آه قدرت را در دست – ٢
 .دارند و منحدم آردن حكومت پليسي

 ارتقاء سطح زندگي تودهء مردم و تغيري قوانني آار تا – ٣
 .حداقل حقوق ضروري براي آارمندان تأمني شود

صممانه با سرقت اموال حكوميت، رشوه، و هر  مبارزهء م– ٤
 . گونه سوء استفاده از مقام دوليت

 جربان مايل و معنوي مههء آساني آه در دوران شاه سابق حتت – ٥
مطالبه و پس دادن . استبدادي قرار گرفتند] نظام[تعقيب 

اراضي متعلق به زمينداران آوچك و دهقانان آه از آنان به 
 .زور غصب شده بود

 تعقيب و جمازات قانوني آساني آه به آشور و آزادي زيان – ٦
رساندند، و مهچنني آساني آه حقوق فردي و اجتماعي انسان ها 

 .را سرآوب آرده، از بني بردند
 تأمني بيمه هاي اجتماعي براي مردم و تسهيل زندگي مادي – ٧

توجه خاص بايد به اجياد مقادير زيادتر ارزاق . و معنوي آنان
شديد ترين مبارزه . قيمت هاي نازل تر مبذول داشته شودبا 

 .بايد با احتكار و افزايش قيمت ها صورت گريد
 . تأمني استقالل قضات و تفكيك قوه هاي جمريه و قضائيه– ٨
 رفع مههء قضيه ها و احكام اجباري موجود در زمان شاه – ٩

 .سابق آه به توده هاي مردم لطمه مي زد
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 و مقررات نظام وظيفه به نفع توده هاي  تغيري قوانني– ١٠
مردم و پايان دادن به اعمال زور و بي نظمي در اين 

٥٢.زمينه

 
 ديدارهاي پسني بني مقامات شوروي و سليمان مريزا

آوزنتُسف، يكي از . آ. بني سليمان مريزا و آ٥٣در ديدار دومي
اوايل اسفند  (١٩٤١مقامات شوروي در ايران، در اواخر فوريه 

 صورت گرفت و طي آن سليمان مريزا ديپلمات شوروي را از ٥٤)١٣٢١
ورود قريب الوقوع سيد ضياء الدين طباطبائي، سياست پيشهء 

 را ١٢٩٩بدنامي مطلع ساخت، آه مهراه رضا خان آودتاي سوم اسفند 
 و چندي بعد به خاطر رقابت بني او و مهفكرش رضا ٥٥رهربي آرده بود

سيد ضياء و چند .  تبعيد شده بودخان توسط شخص اخري از ايران
، چون »سياست مشت حمكم«سياست پيشهء دست راسيت ديگر و حامي 

. امري امحدي، نامزد خنست وزيري بودند] ؟[تدين و سرلشگر ] حممد[
افزون بر حبث پريامون جسارت در حال رشد گروه هوادارنازيسم، آه 

مبادرت مي » زنده باد ايران و آملان«به پخش اعالميه هايي نظري 
غياب يك حزب توده «ورزيدند، اسكندري ازين شكايت برد آه در 

ارجتاعيون براحيت خواهند توانست يك ديكتاتوري نظامي بر پا » اي
 ».آنند

در زمينهء پيشرفت حزب توده، سليمان مريزا افزود آه حوزه هايي 
 اجياد ٥٦در اراك، اصفهان، رشت، تربيز، آاشان و برخي حمل هاي ديگر

.  رسيده بود٢٥٠٠در تربيز تعداد اعضاي حوزه ها به . شده بودند
در مورد پرسشي آه مناينده اش در تربيز، سرتيپ زاده، ازو آرده 

 به ترآيه يا آذرباجيان ٥٧بود، داير بر پيوند زباني آذرباجيان
اآنون زمان «شوروي، سليمان مريزا گفت آه او پاسخ داده بود آه 

روري است آه متاميت ارضي ايران حفظ شود، ض. طرح اين سئوال نيست
چون زبان مهمرتين عنصر نيست؛ الزم است آه وضعيت سطح زندگي مردم 
را هببود خبشيد و حزب را آماده ساخت تا در صورت لزوم از اقدام 

  ٥٨».براي يك ديكتاوري نظامي ممانعت به عمل آورد
او ] ومد[وظيفهء «سليمان مريزا در دنبالهء صحبت خود گفت آه 

عبارت بود از تأسيس روزنامه اي آه انتشارش را چون ارگان حزب 

                                                 
 RTsKhIDNI, 495/74/192.، ١٩٤١ نوامرب ٨ ارسايل سرهنگ ِسلُيوآف به تاريخ 52
در ضمن روشن . ( گزارش ديدار خنستني آوزنتسف با او در بايگاني موجود نبود53

.)بود آه جاي سرهنگ سلُيوآف را گرفته بود» صاحل تري«نتُسف شخصمي شود آه آوز
 تاريخ ديدار در سند ذآر نشده است؛ از سوي ديگر، ذآر شده است آه نسخه اي 54

. هتيه شده بود١٩٤٢ فوريه ٢١از اين گزارش در  
 در مورد يك مطالعهء گسرتده اي ازين آودتاي هوادار بريتانيا، نگاه آنيد 55

، هتران، ميالد زخم، جنبش جنگل و مجهوري شوروي سوسياليسيت ايرانري، خسروشاکبه 
  و ١٣٨۶اخرتان، 

 :C. Chaqueri, The Soviet Socialist Republic of Iran, 1920-1921. Birth of the Trauma, Pittsburgh, 1995, 
chap. 14 

گرهء اول  بنابر يك گزارش سفارت بريتانيا، حزب توده تا پيش از برگذاري آن56
. خود در شهرهاي اراك،  رشت، قزوين و ايالت آذرباجيان آميته هاي اياليت داشت

 Extracts from the Review of the Foreign Press,” no. 182, 16 April 1943, FO“: (نگاه آنيد به 
371/35061..(

 سرتيپ زاده اين مطلب را از اسكندري پرسيده بود، چون با عناصر هوادار 57
اقروف اختالف نظر داشت آه مي خواستند وارد تشكيالت حزب توده شوند، و ب

نطفهء حكومت . آذرباجيان و زبان آذري را مطرح مي آردند» خودخمتاري«مسئلهء 
 اجياد شد در دونامه از اسدي به روستا ١٣٢٤خود خمتار آذرباجيان آه در سال 

RTsKhIDNI, 495/90/218).(نگاه آنيد به . مطرح مي شوند
 ,RTsKhIDNI ١٩٤٤ فوريه ٢١ صورت مذاآرات بني سليمان مريزا و آوزنتسف، مورخ 58

ظاهرًا مهاني آه خمرتع مسلسل معروف  (١٩٤٢، ارسايل سرگرد َآَلشنيُكف )(95/74/192
).است
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] ه بود[توده او واجب مي دانست؛ او افزود آه او تصميم گرفت 
در غري اين صورت ما مبثابه يك حزب از :علنا و مصممانه عمل آند، 

 »."بني خواهيم رفت
س حزب توده و ي تأسي در باره ي مسؤوالن شورويدر گزارش ها

د به انتشار کامل ي هست که بايگري دي آن نکاتيه يقدامات اولا
 .اصل مقاله واگذار شود

 
 نتيجه گريي

مدارآي آه در باال مورد بررسي قرار گرفته اند بروشين نشان مي 
دهند آه حزب توده، با دخالت ادارهء اطالعات ارتش سرخ، خملوق 

مهچون بدين سان، اين نظريه آه اين حزب . حكومت شوروي بود
سازماني اصيل آه مستقًال از جانب عناصر مرتقي آزاده شده از 
زندان رضاشاه در فرداي اشغال ايران توسط متفقني تاسيس شد 

تز علي «بني » مهخواني«از سوي ديگر، با اينكه يك . متالشي مي شود
و آنچه ما در اين مطالعه مستند آرده امي وجوددارد، بس مهم » ُاف

فسانه پايان داد آه از سوي دستگاه ساواك پخش است آه به اين ا
مي شد؛ چون اين تز دقيقًا افسانه اي بيش نيست، مهچون تيغ دوليب 
آه از دو جهت مي ُبرد، بويژه به هنگامي آه از سوي برخي 
آمونيست هاي نادم به آارگرفته مي شود، آه تكرار افسانه شان 

اين را . د مي شودمهراه ندامتشان توسط معتقدان حزبي افشا و طر
هم بايد بالفاصله افزود آه حزب توده، اگرچه ازطريق ارتش سرخ 

 خواسيت آه -به وجود آمد، اما انعكاسي بود از خواست اصيل برخي 
 از زندانيان سياسي آه خواستار -از آن استادانه هبره برداري شد

اجياد و رهربي يك حزب سياسي مرتقي بودند آه نقش مؤثري، اگرنه 
مدارآي آه مورد . يني آننده اي، در سرنوشت آشورشان ايفاآندتع

استناد قرار داده امي نشان مي دهند آه احتاد شوروي از مهان آغاز 
از حزب توده در جهت تأمني منافع ملي خويش استفادهء ابزاري مي 

بررسي مدارك از خنستني متاس با سليمان مريزا اسكندري تا . آرد
زء برنامهء حزب، نه تنها توسط آمينرتن حتت حلظهء تأييد جزء به ج

رهربي دمييرتف، بلكه مهچنني استالني و مشاوران نزديكش، بر ما هويدا 
مي آند آه حزب توده حتت هدايت شوروي در خدمت منافع آن آشور 

حنوهء تأسيس حزب توده پيشاپيش حنوهء گسرتش، برنامه . قرار داشت
 .سرنوشت را نيز رقم مي زدهاي آن در سياست ايران، و سراجنام 

اين نيز جالب توجه است آه شوروي ها تقاضاي منايشنامه نويس 
نوشني، و ديگران، داير بر بازگشت دادن . آمونيست ايراني، ع

برخي آمونيست هاي ايراني، آه از تصفيه هاي استاليين جان سامل 
به در برده بودند، را رد آردند و پس از آن، آساني را آه در 

بسخيت . اسري بودند به قتل رساندند» .ِد.ِو.آا.ِا«وگاه هاي ارد
 به -ترديد توان آردآه اين امر ازين رو بود آه نكند برخي

حزب » فرقه گراي«گفتهء دمييرتف در نامه به استالني، آمونيست هاي 
 سياست هايي را در ايران به اجرا گذارند -آمونيست منحل شدهء 

اما . طريي در جامعهء ايران منزوي آندآه آه آنان را در ُبرههء خ
دليل واقعي اين امر را بايد در ديگر جا جستجو آرد، يعين در دو 

آوشيده بود، برغم توصيه هاي . ا.ك.دهه خط مشي مستقلي آه ح
آشكار است آه، با توجه به ائتالف . شوروي، به مورد اجرا گذارد

آه با دمشن سخت با قدرت هاي غربي در مبارزه اي بني مرگ و زندگي 
جان هيتلري در گري بود، شوروي ها به سخيت مي توانستند اجازه 
دهند، در اين ُبرههء تعيني آننده، آمونيست هايي را وارد هپنهء 
سياسي ايران آنند آه در گذشته نسبت به سياست هاي شوروي در 
ايران موضعي انتقادي داشتند؛ و حيت آمرت به صرفشان بود آه عده 

ونيست هاي ايراني را آزاد آنند و در ايران پروبال اي ازآم
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بدهند، آمونيست هايي منتقدي آه حضورشان براي تأمني منافع 
شوروِي دوران پس از جنگ در ايران هتديد آميز مي توانست بود، 

براسيت موجود » هبشت آمونيسم«بويژه از سوي آناني آه مزهء ميوهء 
 .را چشيده بودند

وان حزب توده آه از مهكاران و شاگردان دآرت ساده لوحي رهربان ج
 دستگري و زنداني شده ١٣١٦ بودند و مهراه او بسال ٥٩تقي اراني

و جتربهء . ا.ك.بودند، از يكسو، و عدم آگاهي آنان از تارخيچهء ح
شوروي، آه بعضًا ناشي از سرآوب حاآم در ايران بود، از آنان با 

ر واقعيت و تله اي را آه ديگر سوي، مانع از آن شد آه ايشان نو
به آن در مي افتادند ببينند، با اين اميد آه آرمان خود را 
براي جنات ايران از باطالق سرمايه داري استعماري و ديكتاتوري 

از مهني رو بود آه، هنگامي آه رهربان حزب توده . بومي حتقق خبشند
ال با خنستني مهاوردي خود در مسئلهء تقاضاي شوروي براي نفت مش

 و بكلي خام ٦٠روبروشدند،) ١٣٢٣ميسيون آافتارادزه بسال (ايران 
دسيت به خرج دادند و حمبوبيت روزافزون خود را به خماطره 

- بويژه آه در اين مسئله رودرروي رهرب ميهندوست-انداختند 
به . دمكرات ايران، حممد مصدق، و نه ارجتاع ايران، قرار گرفتند

- ١٣٢٥(ر آذرياجيان و مجهوري آردستان هنگام تأسيس حكومت خوخمتا
نيز ايشان دچار اشتباهات سهمگني شدند و در چشم عموم ) ١٣٢٤

  ٦١.مردم ايران حامي توسعه طليب شوروي شناخته شدند
سرنوشت آنچه  ،به خواست و هدايت شوروی پس از تأسيس حزب توده

خنستني  پس از نامه ی – بود کهدومی ی  حزب را ُمهر کرد نامه آن
که اسکندری شخصًا روی به حز کمونيست شوحزب توده کميته ی مرکزی 

ديدار برخی از از پس  – رساند شوروی. ک.در مسکو به دفرت ح
 دو تن از ،علی علی ُافم ُاف و يماکسرهربان آن حزب با سفري شوروی 

به نام کميته ی مرکزی به  ١٩٤٥در سوم اکترب رهربان حزب توده 
 :در اين نامه گفته شد. شتندنوشوروی . ک.حمقامات 

 
نامه ای که اسکندری به [بعد از ارسال گزارش قبلی ... 

مذاکرات ] توده[، کميتيه ی مرکزی حزب ]مسکو برده بود
در نتيجه . م ِاف و علی ُاف به عمل آورديمفصلی با رفقا ماکس

ی توضيحات آن ها، کميته ی مرکزی حزب توده ی متقاعد شد که 
موکراتيک ايران آذرباجيان برای جنبش دفرقه ی دموکرات 

ضروری و مفيد است، و از اين رو، از آن پشتيبانی کامل به 
 .عمل خواهد آورد

حزب توده ی ايران اعالن می کند که در مهه ی موارد و ... 
٦٢.مهيشه از حزب کمونيست احتاد شورروی تابعيت خواهد کرد

 
- وشد مهانا جنبش مليبزرگرتين مهاوردي اي آه حزب توده با آن روبر

دمكراتيك حتت هدايت مصدق براي ملي آردن صنعت نفت ايران بود، آه از 
رودررويي تندخويانهء حزب . آغاز قرن در اختيار بريتانيا قرارداشت

 مشي  بدون ترديد خط-به وي» عروسك آمريكا« زدن برچسب توده با مصدق و
                                                 

.١٣٨٧، هتران، اخرتان،  تاريخي در آينه ياران  بنگريد به خسرو شاکري،  59   
شوروي، نگاه آنيد به مذاآرات جملس شوراي ملي،  براي شرحي ازين تقاضاي  60

، و از مجله سخنراني دآرت مصدق، جتديد چاپ در آتاب ١٣٢٣-١٣٢٥دورهء چهاردهم، 
، جملد يكم، صص ١٣٢٧، دو جلد، هتران سياست موازنهء منفيحسني آي استوان، : زير
١٥٦-٢٣٤.

 :  در مورد اين موضوع، نگاه آنيد به61
L. L’Estrange Fawcett, Iran and the Cold War, The Azerbaijan Crisis of 1946, Cambridge, 1992; see also 

its review by this author: MESA Bulletin, no. 1, July. 1993. 
 :منبع. أکيد افزودهت.  نامه به امضای نوشني و نورالدين املوتی است 62

 “V tsentralnie komitet vsesouiznoye kommonisticheskoi parti,” RTsKhIDNI, 17/128/818-819/55/67. 
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 گزايف براي آن حزب  به قيمت- حزب، شوروي، توصيه مي آرد ،آه آموزگار
متام شد، و آن را بنحوي روزافزون پشتيبان منافع احتاد شوروي مي 

از آن زمان تاآنون اآثريت مردم ايران، از مجله بسياري از . شناساند
دانند آه سهم  روشنفكران حزب توده، آن سازمان را ازين بابت مقصر مي

ف آنچه معموًال  برخال٦٣. داشت١٣٣٢ مرداد ٢٨مهمي در موفقيت آودتاي 
ادعا شده است، شكست حزب توده، و از مجله سازمان نظامي آن، حاصل آار 
حكومت نظامي مولود آودتاي سيا نبود، بلكه نتيجهء حبران آئيين و خط 

 با آن حزبمشي بود آه گريبان آادرها و اعضاي حزب را در زمان خمالفت 
روم داشت آه بعضًا مصدق گرفته بود و آنان را از اعتماد به رهرباني حم

القيدانه در مسكو مي زيستند و بعضًا به زندگي خمفيانه در وطن ادامه مي 
 فرمانداري نظامي و سپس ساواك فقط تكه هاي شكستهء يك ٦٤.دادند

سازمان از درون ازمهه پاشيده را ُرفتند، آه از داخل در مقابله با 
  .يش مضمحل شده بودفرآيند مهآوردي ميهندوستانه و دمكراتيك مصدق پيشاپ

                                                 
، هتران،  ايرانيبه نقش حزب توده .نظري از درونامريخسروي، :  نگاه آنيد به63

١٣٧٥.  
.١٩٨١، ١٩٧٨، به آوشش خسرو شاآري، فلورانس، آارنامهء مصدق نگاه آنيد به 64
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