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در ساا    ،)کاا. یاو. تای. وی.     یاختصاار  ا ناا  بو  0دانشگاه کمونیستی کارگران شرق

 کاه ، شاوروی  نوپایدولت انگیز  هیجانشور و شوق  هنگا به  .در مسکو افتتاح شد  .0320

کا. یو. تای. وی.   رسید. قوع انقالب اکتبر به نظر میوال پیامد طبیعی و قریب انقالب در شرق

 ةو تاا نیما   بودخاص برای دانشجویان شرق به طور  ،آموزشی کمونیستی ةنخستین مؤسس

کارگااه  »ی شوروی تبدیل شد. این شناس ترین مراکز شرق به یکی از مهم . 0321ة دو  ده

اساتادان و   کرد تاا  تربیت میمشتاق را  هوادارانتجربی نه تنها « آهنگری کادرهای رهبری

 با تأکید بر تاریخ اجتماعی و اقتصادی معاصربلکه  ،باشند خود  زادگاههای  انقالبیون سرزمین

ه با هاا   خاود شارقی   برای یشناس دانش شرق توزیع مجدد ابزارهای و از منظر مارکسیستی

 هاای  و داده باه رمام ماواد    .کوشاید  مای شارق   ةایجاد تغییری پارادایمی در مطالعا  منظور

تناز    جنبی عصار اساتالین   ةمسألبه مالباً کا. یو. تی. وی. چشمگیر در آرشیوهای روسیه، 

بار دانشاجویان شارق و جناوب      تمرکز ،کرده است توجه جلب آنچه به لحاظ علمی. یافت

رهباران و کاارگزاران    آن دانشاگاه، آموختگاان   که بسایاری از داناش  جایی  ،ستشرق آسیا

باه رهباری    حتای  ،3یوچو لیاو شاا    2نمای  کمونیستی مهمی شدند: برخی مانناد هوشای  

ایاران   یهاا  کمونیست برای یهای درخشان چه چنین موفقیت اگررسیدند.  خود  ی کشورها

 در میان دانشجویان و اساتادان باارز باود،   . کا. یو. تی. ویحضور ایرانیان در  اما ،دمپدید نیا

در حالی که برخی دیگار، مانناد    گشتند،و انقالب به ایران باز علمبرخی از آنها برای ترویج 

زاده در مقاا    الدبن اسافندیاری، عبدالحساین حساابی، ابوالقاسام زارع و آوتایا سالطان      

شناسی شاوروی   شرق ةتوسعایران در اتحاد شوروی ماندند، با آموزش و نگارش بر  محققان

                                                           
 .Kommunistichyeskii univyersityet trudyaschikhsya Vostoka imyeni I.V. نا  کامل به روسی: 0

Stalina   اضافه شد.  0323نا  استالین در سا 
 . 0363تا  0391. ر یا جمهور جمهوری دموکراتیک ویتنا  از 2
 . 0361تا  0313. ر یا جمهور جمهوری خلق چین از 3
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همراه باا   کردند. زمان در دستگاه سیاسی شوروی خدمت  و املب به طور همگذاشتند  تأثیر 

 هاای  دادهو  هاایی عظایم از ماواد    و مجموعاه  ی تحلیلی را تولیاد دانش ، آنهاشان دانشجویان

هاا و   هاا، فرهنال لغات    ناماه  دانش شناختی، از جمله آمار جمعیت؛ را تدوین کردند ارجاعی

 را شاوروی  ةو سیاسات خاارجی آیناد    داناش  که بنیااد  -به روسی و فارسیها  نادستور زب 

سهم محققاان ایرانای    ةبار در جای دیگر درپژوهشگران سایر که من و آنجا  از ل داد.یشکت

کا. یو. تای. وی.   ظهور و سقوط خطوط کلیِاین  ایم، نوشته نایرا ةکلیدی شوروی در مطالع

را در کانون  دانشگاهاین دانشجویان ایرانی اد و مدارک آرشیوی اجازه دهد، تا جایی که اسن

یا  ، فرار از تعقیب در ایرانانقالب ةفرصت یادگیری، مشاهد با هدفدهد: آنان  توجه قرار می

به استقبا  خطر سفر به مسکوی سارد و   عطش ماجراجویی به سببشاید،  در برخی موارد

  .رفتند ویران از جنل داخلی

بارای تربیات کادرهاای    لشاویک  مادار  ب  مشای  خا  از  برخاستهکا. یو. تی. وی. 

 هاا  لشاویک بهنگاامی کاه    ؛گاردد  می . باز0300به سا  آن سابقة ی بود که رهبری حزب

کا. یو. تای.  مانند گذاری کردند.  را در نزدیکی پاریا پایه 0لونگژیمو موقتیحزبی  ةمدرس

 کاه  داد ی آموزش میدانشجویان مهاجر ت را بهلنینس-مارکسیست نظریة لونگژیمو ،وی.

 Bol’shaya sovyetskaya) کردند اعزا  میشان  در کشورهای زادگاه های حزبی سازمان

entsiklopyediya, 1969–1978 .  ،الگااوی  لونگژیمااو اناادکی پااا از انقااالب اکتباار

ن کاارگرا  ، کاه شاد در پتروگاراد   2اسمولنی ةدر مؤسس تنظیم شده "آشوب"های  کال 

هاا   ایالات  درها  چی آشوبگران و تبلیغات ةها به منزلبعد یافتند و میحضور  در آن کارخانه

زمانی که مرکز حیات سیاسی از پتروگراد به مساکو  ،  .0301در ژو ن شدند.  میپراکنده 

آشاوب و  "هاای   اجرایای مرکازی، دوره   ةکمیتا  ، ر ایا 3ردلفیااکوف ساو  ، انتقا  یافت

 شااگاه کمونیسااتی سااواردلف، معااروف بااهندا کااهیم کاارد تنظااای  دو هفتااه "تبلیغااات

                                                           
1. Longjumeau 
2. the Smol’ny Institute 
3. Yakov Sverdlov 
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نیاز دولت جدید گساترش   کادرهای حزبی مورد آمادگی ضروری را برای، "سوردلفسک"

 . Timofeeva, 1989: 22) داد

قصاد داشات بخاش     کاه  در سوردلفساک  این نظا  آموزشی ،به زودی آشکار شد اما

 کوشاش هاای حزبای    بارای تربیات رده   هک- ها لشویکب با را های قومی اقلیت ای از گسترده

از  رسایده شاجویان  نبسایاری از دا  .اسات محاور   بیش از حاد رو   سازگار کند، -کردند می

کافی  های فاقد مهارت ،سیاسی نظریة برای فراگیری ،امپراتوری سابق خارجیهای  سرزمین

هاای شارقی    برای اقلیتحزبی مجزا  مدرسةنیاز به بودند.  آموزشی زمینة یا پا زبان روسی

 . Ibid., 23–5) شاد  این طارح   مداو  پیگیریاما جنل داخلی مانع شده بود،  تأییدها  سا 

در حدود یک میلیون اتباع خاارجی  ، های شرقی ملی عالوه بر اقلیتدر زمان انقالب اکتبر، 

مپراتاوری تازاری ساابق    در سارزمین ا از چین، کره، ترکیه، مغولستان، ایاران و افغانساتان   

نایم   تاا شااید   ،تناسبی از این اتبااع  عظیم بی شمار . persitz, 1969: 56) داشتندسکونت 

 از این مجرایی  پیشآوارگانی که  ایرانیان بودند، ، Hakimian, 1990: 49-50)میلیون نفر 

ناد  مان ایاران سوسیالیستی و کمونیساتی   های در قالب جنبش، برای تأثیر سیاسی در ایران

  . Ravandi-Fadai, 2010: 19-26) آمدند به شمار میو عدالت احزاب سوسیا  دموکرات 

ساازماندهی   اتحاد شوروی،کمیته مرکزی حزب کمونیست ،  .0320 ژانویة 20در 

باه   0اماور قاومی   بارای  خلق کمیساریایزیر نظر  ،شد خوانده "های شرقی دوره"را آنچه 

آوریال هماان    20و در  فات ناا  گر کا. یو. تای. وی.  ها به زودی  ه این دورد. تصویب رسان

آزاد بارای   و 2مساتقل  یدانشاگاه  منزلاة را باه  کا. یو. تی. وی.  ی،تصمیم دیگردر سا ، 

آموزشای   مؤسساة کا. یاو. تای. وی.   . کرد تأسیا ،فارغ از ملیت دانشجویان شرق سنتی

 تحقاق  همچناین بلکاه   ،گویاان میرروسای   نه صرفاً یک سوردلفسک برای ساخن ، دورگه

  به وسیلهشرق  حا  حاضرمشغو   د  ةیک رشت به مثابة شرقی شورویمطالعات  دیدگاه

بار یادگارهاای ادبای و معمااری      سنتی تمرکزفراتر از که بود پروا  بیچهارچوب سیاسی 

                                                           
1. The Peoples’ Commissariat for Ethnic Affairs 

2  . Sobraniye ukazanii i rasporyazhenii Rabochyego i Kryest’yanskogo Pravityel’stva [Collected 

Directives and Instructions of the Workers’ and Peasants’ Government], 60. 
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از متفااوت  بایاد  را کا. یو. تی. وی. شناسی،  شرق حتی در زمینة .رسید به نظر میگذشته 

دپارتماان  در مسکو،  0مطالعات شرقی ةمؤسس، مانند شناسی شوروی سایر نهادهای شرق

از  ،در نظار گرفات   هایی در پتروگراد، و مؤسسه 2شناسی آکادمی نظامی ارتش سرخ  شرق

بلکه  ،شوند استاد و پژوهشگر اینکهنه تنها برای  ؛کرد تربیت می ها را شرقی که این جهت

 هار . کنناد عالیات  ف و انقالبای  چی لیغاتبت به منزلة کشورهای زادگاه خود در اینکهبرای 

آماوزش  هاای   زباان شاد،   آماوزش داده مای   در یاک   باه عناوان   باید زبان روسیچند 

 البتاه  وچینی، عربی، ترکای  های مادری دانشجویان بود:  زبانکا. یو. تی. وی. پیشنهادی 

ه یاازده زباان مختلاف    آموزش با  .  0320تا پایان سا  های دیگر  در میان زبان ؛فارسی

   3.شد برگزار می

تادریا  و جغرافیاا  فیزیک، شیمی، تاریخ جهاان  ریاضیات،  مثلهای عمومی  ر د

و تااریخ حازب   ماتریالیسم تاریخی شامل اقتصاد سیاسی، درسی اصلی  اما برنامة، شد می

تااریخ کشاور زادگااه هار      به ویاژه  -تاریخ شرق مطالعةلشویک شوروی بود. کمونیست ب

تااریخ معاصار    ،های درسی اولیه برنامهبود. الزامی  "استعماری و قومی مسألة"و  دانشجو

های آخر کشورهای بیشتری اضاافه   در سا  و گرفت می بر در را ترکیه، ایران و افغانستان

  . Gorldlevskii, 1968: 30-34) شد

 . ساالی در   0320 ،در اتحاد شاوروی  :تولدی دشوار را تحمل کردکا. یو. تی. وی. 

 مجباور  و گار   خشاک از آب و هاوای   رسیدهویان دانشج بود. نهایت سختی و گرسنگی

بار پاا از انقاالب و جنال داخلای      شرای  زندگی مصیبتهای مسکو و  زمستان با بودند

در  ساخت خاود دانشاگاه    ،دانشجویان اولیه از راه رسیدند اینهنگامی که . سازگار شوند

 وزشای بارای  عماالً ماواد آم  نشده بود و  مشخصدرسی هنوز  های برنامه ،بود کار جریان

 ، چه برسد بهنه حتی دستور زبان روسیوجود نداشت: زبانی  عظیم شکاف حل کمک به

                                                           
1. The Institute of Oriental Studies 
2
. The Orientalist Department of the Military Academy of the Red Army 

3  . Gosudarstvennyi arkhiv Rossiiskoi Federatsii [State Archive of the Russian Federation (GARF)], 

fund 1318, list 1, storage unit 657, 34. 



 6931بهار ، 07ش ، 68/ فصلنامه تاریخ روابط خارجی، س  42

 

دشاوار باود،    مالبااً  حتی یافتن مداد و دفتار نیاز  های شرقی.  به زبان ادبیات مارکسیستی

 بایاد بریاده و باه شاکل    که  کردند آماده میهای بزرگ کامذ را  دانشجویان ورقه ،بنابراین

  . Hunsyun, 1959: 170) شد دوخته می دفتر

در  و کاا. یاو. تای. وی.   ، کاه در  عبدالحساین حساابی   ،شاعر و فعا  سیاسی ایرانی

 زمان نوشت:  آندر کرد،  های نخست آن تحصیل می سا 

 خواهید   می تقدیری بهتری برای دختر خویشاگر 

 کنید   یشدر علم و دانش توانا

 ها و انگشترهای طال   گوشواره عوضبه 

  Chaqueri, 2002: 74)بخرید  برایش و دفتر ادبیات

باه  دانشاجویان را   کاادر آموزشای  : انادک باود   مناسب های کال های او ،  در ماه

 کارد  برگازار مای   و دوساتانه  هاای میررسامی   بارد و بحا    اطاراف شاهر مای    گردش در

(RGASPI, fund 2313, list 4, storage unit 82, 34. .   کاا.  چند ماه پیش از افتتااح

باومی کاامالً واجاد    هاای   کمونیسات » باه  فراخوان داد که کمیساریای خلق. تی. وی. یو

نیااز  « تربیات مدرساان   کاادر آموزشای  برای تشکیل حداقل پنجاه تا هفتاد نفر، شرای ، 

از ،  .Zhizn’natsional’nostyei [The life of ethnicities], May 28, 1921)اسات  

های  کال  روانة خود  های مادری زبان تدریابرای  با حداقل مقدمات کارآموزان ،این رو

، بایش از شاش    .0320آگوست  22در  . .Izvestiya, 1921, no. 31, 12) شدند در 

آشاکار شاد    زودیبه . به کار کردندآماز  عمالًها  کال کا. یو. تی. وی.  افتتاحماه پا از 

 . 0322 ساا   در و اسات بسایار کوتااه    تحصیل ماهة طراحی شدة دورة فشردة هفتکه 

 ساله ایجاد شد.   سه دورة

مرکازی حازب کمونیسات روسایه و      کمیتاة ، کمتار  سارعت  در همان سا ، نه باا 

هاای دیگار اتحااد      در بخشکا. یو. تی. وی. های  افتتاح شاخه قطعنامة ،خلقکمیساریای 

 هاای  برای سازمان دادن باه دپارتماان   ، .0323 سا  در تابستانصادر کردند.  را شوروی

باه منااطق مختلاف     تربیتی ةآموختگان برنام گروهی بزرگ از دانشجویان و دانش ،جدید
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ها   شاخهاین  خدمت کرد؛طقه من در ها ها و ترک ایرانیان، آذری به باکو  شاخهشدند.  اعزا 

، 2در اساترلیتاماک  برای دانشجویان شرق دور، ،ای به زبان کره تدریابا ، 0ایرکوتسک در

، بارای  9و در کراسنوکوکشایساک هاا   ، بارای کاارلی  3ساک ، در پتروزاودهاا  یریبرای باشق

انشاجوی  د 091تاشاکند   شاخةریزی شد:  ترین شاخه در تاشکند پایه رگبز. بودها  ماری

ز آماو  داناش  091مجازا بارای    ای مدرسههمراه داشت،  دیگراقوا  ترکمن، ازبک و  قرقیز،

 Shest’ let natsional’noi) هو مادار  ایاالتی مختلاف در سراسار منطقا     دختر دیگر 

politiki, 162; Zhizn’ natsional’nostyei (1922) no. 6–7 (12–13), 18 and no. 

باه   باه واقاع   هاا  شااخه  چه زمانی تا چه حد و تااینکه برای تعیین  همهبا این  . .11 ,13

 ، به مدارک بیشتری نیاز هست. کردند خود عمل میوظیفة 

از اناواع طبقاات   در عمل دانشاجویان  ، هرسرسمی مددر نا   "نکارگرا" کلمة به رمم

در قیاا  باا ساایر    دهاد کاه    نشاان مای  هاای ثبات شاده     نامه پرسشآمدند.  اجتماعی می

 آموختاة  رسیدند و بیشتر داناش  و میبه مسک ت بهترتحصیال بامعموالً دانشجویان، ایرانیان 

گوناه تحصایالت قبلای     چهای کاا. یاو. تای. وی.    دانشاجوی قادیمی    91و  دبیرستان بودند

پرولتاری  پیشاینة   واقعااً کا. یو. تای. وی.  بسیاری از ایرانیان در ای از اینکه  نشانه 1.نداشتند

پیشینة خود را سه نفر  ،های نخست بیست و یک دانشجوی ایرانی در سا میان از . نداشتند

ین و متوس  پای قةبه طب، اما بقیه آمدند کارگر می خوانده بودند، سه نفر از طبقة "دهقانی"

برخی از دانشاجویان و   . RGASPI, fund 495, list 217) گروه روشنفکران تعلق داشتند

در انقاالب گایالن شارکت کردناد.     زاده،  های اولیه، مانند سلطان در سا  کادرهای آموزشی

 ؛مستعار میرعادی نبود نا دانشجویان و استادان استفاده از  از نظرکه  ها حاکی است پرونده

ای  مؤلفاه  ان اساامی هام  مه قاتوگاهی ا، ولی داشتندانقالبی مستعار  های نا  این افراداملب 

                                                           
0 .Irkutsk ترین شهرهای جنوب شرقی روسیه.    یکی از بزرگ 
2 .Sterlitamak  مرب روسیه در جمهوری باشقیرستان.   شهری در 

.3 Petrozavodsk    .مرکز جمهوری کارلیا در شما  مربی روسیه 
9. Krasnokokshaisk    .شهری در مرب روسیه مرکز جمهوری ماری 

5
. Materialy programmno-metodicheskoi i vospitatel’noi raboty  (1922–24) [Materials from the 

Programmatic, Methodological and Educational Works of KUTV]. Editions 1–2. Moscow, 1924, 130. 
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 روسای  کوزنتساف را باه   خاود   خانوادگی  نا  یک زوج دانشجوی ایرانی، برای نمونه. قومی بود

نوادگی واقعای پروفساور   و نا  خا . .RGASPI, fund 532, list 2, case 148, 41) نددتغییر دا

نشاانی  به هر حاا   گرایی جدید  وطن جهان ،بنابراینارمنی بود تا ایرانی.  ،میکاییلیانزاده،  نسلطا

 داشت. گرایی ملی رنلاز 

توصایف  صاورت  ایان  را به  یاندانشجو مجموعه اجتماعی محی  ای رو  نویسنده

 کرده است:

شابان  ، یاا  پوشاید  مای  به طو  بادن  یهنوز چادربا دانشجوی دختر که  برخورد

دهقاانی   جنبشییا رهبر ، سفر کندبه مسکو  توانسته بود با هدف تحصیل کوهستان که سابق

گذشاته   هاای  گرایای و تعصاب   هناوز کهناه  بسیاری عجیب نیست. کشور زادگاه خود در 

 آنهاا مطالعاة  . دادناد  در روز اداماه مای   نمااز پنج مرتباه  به و  پشت سر نگذاشته بودند

چندقومی و چندزبانی  اصالح این تودة نه ردند.مارکا را با اسال  یا بودیسم ترکیب ک

بارای خاود دانشاجویان ملباه بار      و ناه   باود آساان   واحاد کمونیستی  ک خانوادةیدر 

رسید. گاهی اوقاات،   آنها بود، آسوده به نظر می بخشی از زندگی روزمرة که هایی سنت

مات شادید   مقاو باا ممکن بود  الز  بود، ولی تیرها هفتخنجرها و ها،  آوری سالح جمع

فقا   شد که در کشور ماا   میها توضیح داده  در طی سخنرانیشود.  مواجه دانشجویان

نشاجو بایاد   سالح اصالی دا و  داشته باشندسالح  حق دارند نظامیان ارتش سرخ و شبه

کاا. یاو.   از  سیسام ککامالً مسلح به مار تا مطالعه کردباید  ؛لنینیسم باشد -مسسیمارک

 . :Timofeeva, 1989 79) دالتحصیل ش فارغتی. وی. 

سااله   نا  تقریبااً چهال   ثبت، هنگا  سیرو  آخوندزاده ،یکی از نخستین دانشجویان

و خاود او  پادرش معلام مدرساة روساتا باود       به دنیاا آماد.  مذهبی  ای او در خانواده. بود

در ایاران   ،عضو حزب کمونیست ایاران  ، به عنوانآخوندزاده تحصیالت دبیرستان داشت.

در بسایاری از انقالبیاون ایرانای نسال او،      مانناد کارده باود.    فعالیتکارگری  ةاتحادی در

که باه  های انقالبی  فعالیت پیش از بازگشت به ایران و ادامةاو انقالب گیالن شرکت کرد. 

کاا. یاو. تای. وی.     درمادتی کوتااه    ،منجر شد 0321 سا  درو حکم مرگ او  دستگیری
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و بارای  همان ساا  آزاد شاد    آخوندزادهرضا شاه،  به برکت عفو عمومی اما ،تحصیل کرد

  . .RGASPI, Fund 495, list 217, case 287, 19–23) همیشه به اتحاد شوروی رفت

، در سان  یاک ساا  بعاد    داشات. او  یپیشینه و منش بسیار متفااوت ابوالقاسم زارع 

و د سای دا درخواست پناهندگی سیا، نا  کرد ثبتکا. یو. تی. وی. در  بیست و دو سالگی،

نیاز در انقاالب گایالن شارکت کارد، اماا        اوبه حزب کمونیست اتحاد شوروی پیوسات.  

و معلّمای   و تجرباة علاو  سیاسای تهاران     با مدرک از مدرساة  زارعبرخالف آخوندزاده، 

در کارده باود.    ی تحصیلبه طور استثنا ، گرا چپ ایرانی در نشریات ادواری ینگار روزنامه

زماان زباان فارسای، تااریخ و جغرافیاا       او به طاور هام  . تی. وی. کا. یوهنگا  تحصیل در 

فضای تجربی را به خاطر آورد که آن دانشگاه روزگار خود در زارع بعدها کرد.  تدریا می

 کرد:   ها و انتخاب رهبران خود می تشکیل کلوبدانشجویان را تشویق به 

باه دیوارهاای ساازمان    که های داخلی  روزنامهدیواری ] روزنامهمن در مقا  سردبیر 

کاا. یاو.   در عضو حزب تریو نیز بود  ]کرد  و  کار می ای  هستهدر  غمبلّ[ و شد آویزان می

[، در حاالی کاه در   شادند  سه نفر به عنوان رهبران گروه هر کشور انتخااب مای  تی. وی. 

 GARF, Fund)  گاروه سیاسای و ایرانای   کارد  )  دو کلوب را مدیریت مای همان زمان 

5404, inventory 10, case 9, 4..  

فارسای و   -چناد فرهنال لغات روسای    در مسکو ماند،  یمحقق ایران به عنوانزارع 

 . نوشتایران  در بارةروسی ویراستاری کرد و ا  فارسی

 نظریاة  پرشاور علام مربای،    دانشاجویان تبلیاغ  با وجود منشور کمونیستی فراگیر، 

هاای   گازارش آنهاا  کردناد.   آمااز  را زبان و تاریخ خاص خاود اجتماعی و در برخی موارد، 

 در ایان زماان  افازون بار ادبیاات مارکسیساتی،     دادناد.   اسال  ارا ه مای  در بارة یمتعدد

، تبادیل شاد   "تاابو " هایی آشنا شوند که بعادها باه   تا با نوشته شدند تشویق دانشجویان

ادواری منشاویک   و نیاز نشاریة  لشاویک کرنساکی   و سیاستمدار ضدب ناباکوف مانند آثار

 میازان  دانشاجویان باه   . .Materials from KUTV, 1924, 215–16) )اخگار   ایسکرا

هاای   آثار ادبیات کمونیستی و مارکسیساتی باه زباان    ویژه، به توجهی از آثار ترجمه قابل
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شناسای   بارای اصاطالح   هاای تاازه   واژه خلاق  نیازمناد هاا مالبااً    ترجمه. پرداختند شرقی

باه   "پرولتاریاا ": شد فهمیده می نادرستات در ابتدا و بسیاری از اصطالح کمونیستی بود

 دور ازگاهی از محافال  به دلیل سطح ادبی پایین، به قیمت ترجمه شد.  "هزینه"مرد  و 

هاا در کشاورهای    ترجمه 0.شد میخواسته کمک  ها آخوندها در این زمینهحتی از انتظار، 

  . Timofeeva, 1989: 73) یافت انتشار میزادگاه دانشجویان 

 ،ای مطالعاات منطقاه   شناسای روسای و   زباان  برای محققاان کا. یو. تی. وی. برعکا، 

 2دانشامند تارک والدیمیار گوردلوساکی    ورد. آ گویان بومی را فراهم  با سخن فرصت تعامل

آنهاا  . کردناد  در آزمایشگاه زنادگی مای   واقع درمحققان در کمیسیون زبانی »بعدها نوشت: 

خاود   -افاراد ای از  مجموعه بومیان زندة کنند که مشاهدهگونه  انهمرا ها  انتوانستند زب می

 . :Gorldlevskii, 1968 348) «گفتناد  ساخن مای  باا آن   -کاا. یاو. تای. وی.   دانشجویان 

یتخات  در پاهای پژوهشای و سیاسای    دستگاهاطالعات میان های  کانا  به مثابهدانشجویان 

عمال   ،آماد  ار حیاتی به حساب مای کمونیستی بسی های ه برای طرحک ،شرق دورشوروی و 

 خاود را  "دفتار کمونیساتی  "آنهاا  دانشجویان ایرانی به طور خاص فعا  بودناد:  کردند.  می

هاای   دریافت آخرین اخبار و گازارش که تما  با حزب کمونیست ایران را با  انتخاب کردند

باه  دفتار  ایان  کرد.  حفظ میهای انقالبی  و پیشرفت جنبشدر مورد زندگی در ایران  منظم

 اجتماعااات عمااومی ،دانشااجویانزناادگی در کشااورهای  بااارة در تباااد  اطالعااات منظاور 

شوروی به فارسی بارای مطبوعاات    اطالعات گذشته از ترجمةکرد.   را برگزار میدانشجویان 

ایاران را باه روسای ترجماه     های  هایی از روزنامه خالصهدانشجویان به همین منوا  ایرانی، 

  . .Vostochnik [Student of the East], April 21, 1923) کردند می

هام حضاور   چند زن جوان ایرانی کا. یو. تی. وی.  دانشجویان در مجموعة ،ههر سال

 بیست و یک دانشجوی ایرانی سه نفار زن بودناد.   میان ازنخست،   در پایان سا . داشتند

 فارسی زبان ،خود تتحصیالعالوه بر  ،دو دانشجوی زن ایرانی،  .0321تا  0321 سا  از

                                                           
1
. Pod Znamyenyem Il’icha [Under the banner of Ilich], February 28, 1925 

2. Vladimir Gordlevsky 
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ساخن  آنهاا   . .RGASPI, fund 532, list 1, case 446, 1–23) کردند تدریا می هم

کاه از   شانیدند را  اشات دانشاگاه  ددر سومین بزرگفعا  حقوق زنان  مبارز 0کالرا زتکین

  خواست تا به این مبارزه بپیوندند.کا. یو. تی. وی. دانشجویان زن در 

هناوز  ، گشاود  گشت و چشامانتان را خواهیاد    از خواهیدب خود  های شما به کشور"

را گرد هام  آنها اید. شما  شناختههرگز عدالت را نمانده هستید،  نابینا و از نظر روحی عقب

هاای   تاوده  ستمانقالبی اجتماعی بر ضد تمامی اشکا  دزدی و  و در یک مبارزة آورید می

  . .Pod Znamyenyem Il’icha, March 22, 1924) "کارگر رهبری خواهید کرد

 یک زن جوان ایرانی از تهران گفت:   ،اجتماعات دانشجویان همین در یکی از

ن کاه  اال نکارد ، باور  راآنها  شنید ،کا. یو. تی. وی.   باره در مسکو از رفقایم درهنگامی که 

تاأثیر   باارة ر دآنهاا  و  در این باره نوشتمبرای رفقایم کنم،  تحصیل میکا. یو. تی. وی. در واقع در 

سارخ   کعباة بدانید کاه در مساکو   » :دادند پاسخاز تهران به من  خود،باورنکردنی توصیف من بر 

 .   .Timofeeva, 1989: 40, Pod Znamyenyem Il’icha, April 26, 1924)« هست

گذرا  ای مالحظهگرچه پراکنده، اما این زنان جوان ایرانی،  بارة های آرشیوی در گزارش

یاک زن ایرانای   . دهاد  به دست میرا کا. یو. تی. وی. دانشجویان در  این های گیزند در باب

کا. یو. تی. تحصیل در   .0323 سا  در، 2روسی کومیوا اسم مشهور بهاز آستارا، ساله  بیست

حازب   در باود و  ایرانی 3کومسومو  آمد و عضو ای دهقانی می او از خانوادهرا آماز کرد. وی. 

، که عامال فتناه   به همسرش اسکندر مأمویت یافت به زودی او. تاشدیت نعضو کمونیست

 .  .RGASPI, Fund, 495, list 217, case 139) ملحق شود در تبریز بود،

 گذشتة. تحصیل کردکا. یو. تی. وی. در   .0323تا  0326 سا  رشدی از جمیلة

در  کارد.  در انجمان آموزشای زناان در تهاران فعالیات مای      اینکه جز  ،او نامعلو  است

باه  کا. یو. تای. وی.  او در  از زندگی روزمرة اندکی های متنوع نامه  ها و گواهی یادداشت

، باه  کا. یاو. تای. وی.    سرپرستیپیامی برای از بخش شرقی کمینترن . جا مانده است

                                                           
1. Clara Zetkin  
2. Kumeeva 

.3 Komsomol جوانان حزب کمونیست شوروی.     شاخه 



 6931بهار ، 07ش ، 68/ فصلنامه تاریخ روابط خارجی، س  97

 

از  رسایده  رفیق جمیله رشادی، » :کند درخواست میکه  هست  .0326 فوریة 2تاریخ 

تختخاواب، لباا     مالفاة حولاه، روبالشای،    «.قرار گیرداختیار او و مذا در  ایران، اتاق

ی دهقاانی در   مساأله "او،   ناماه  پایاان  ی برنقد فراهم شد. طور که باید آنخواب و پتو 

تجاری شاوروی ساابق در    ، )نمایندة0گدالی ژیلبرا کا. یو. تی. وی. مدر  از ، "ایران

باه جاا ماناده اسات.      .  0323 ساا   از ،ر به ایران رفات بمستعار رنج نا که با   ایران

اما فهم نااقص   ،کند فئودالی ایران معاصر را تحسین می از نظا  رشدیتحلیل  ژیلبرا 

داران  زماین اتحادیاه و   آن را ژیلبارا  حکومت رضاشاه، که  "ماهیت طبقاتی"از را او 

 دارةا بیسات و پنجماین جلساة   "کشد. یادداشاتی از   به نقد می، تجار داند تا طبقة می

ایان   بناابر  .رباوط اسات  باه رفتاار جمیلاه م    "KUTVدر کومسومو  خاارجی   هستة

کاارت   ،باه جمیلاه   "عشاق شخصای  " سابب باه  رفیق مامین، منشی سابق، یادداشت 

تاوبیخ و اخطاار   هار دو  بارای  فراهم کارده اسات.   برای او  شناسایی جعلی کومسومو 

   .RGASPI, fund 495, list 217, case 138) صادر شدجدی 

هاای آموزشای شاوروی در آن زماان مبتنای بار        مؤسسهساختار اجتماعی و ریاست 

به هار گاروه یاا     کارگر کمینترن به زبان مشابه سخنترکیبی از خودتنظیمی و نظارت بود. 

دادگااه  "شاورای دانشاجویی )   اما، 2بودمتکی کا. یو. تی. وی. دانشجویی قومی در  "هسته"

 کارد  مای رسایدگی   باه طاور علنای   را  "رگری و اخالقاصو  رفاقت، نظم کا" نقض  "رفقا

(Broido, 1922: 33–34  درگیاار فعالیاات انقالباای در  .  0301در سااا   برویاادیو، کااه

 .را برعهااده داشااتکااا. یااو. تاای. وی.  یاسااتر .  0326تااا  0320 سااا  تاشااکند بااود، از

سیاسی یاا حتای   زبان، موضوعات دادند:  هایی تشکیل می عال ق نیز گروه دانشجویان برپایة

هاا باه    ، هر یک از این گاروه عضو حزب کمونیست نبودنددانشجویان  از آنجا که همةتئاتر. 

متشکل از اعضای حزب یاا   نامیدند، می 3حزبی حلقة ،داد تشکیل میکه چیزی را خود  نوبة

ایرانیاان  ناد.  ک ءها را اجارا  توبیخو ادر هایی ص توصیه وباید مشکالت را حل  کومسومو  که

                                                           
1. Gdalii Gel’bras 
2.  Materials from KUTV, edition II, 76; GARF, fund 1318, list 1, storage unit 677, 41. 
3. partkruzhok 
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تاایی   ساه  دساتة "ر میررسمی آن را وبه ط که ،شان حزبی حلقة موالً سه دانشجو را برایمع

   .کردند ، انتخاب میدندینام می "یحزب

تاایی حزبای ایرانای را مقاارن باا پایاان        ساه   زاده به رجبعلای اتاروک دساتة    لطانس

در  . 0311در ساا    ابالغ کرد. اتروک . 0331تا  0326از کا. یو. تی. وی. تحصیالتش در 

در حالی دهقان در روستایی کوچک به نا  ورزن بین قزوین و همدان متولد شد.  ای خانواده

 اری فوق برنامه راهای فلزک کال  ،شد شناخته می "منظم و فعا "او کا. یو. تی. وی. که در 

رهبار وقات   حساابی،  کا. یو. تی. وی.  آموختة دانش،  .0330-0332بار در  یکگذراند.  هم

هزار توماان باه    حسابیمرکزی حزب کمونیست ایران، اتروک را به تهران فراخواند.  کمیتة

 -در میان کارگران شارکت نفات انگلایا    "کار حزبی"و او را برای پرداختن به اتروک داد 

 نیست که چاه  معلو و اتروک ناپدید شد  عزیمت،پا از  به جنوب کشور فرستاد، اماایران 

 ه باشاد یا طبق یک گزارش، باه گایالن رفتا    تگیر شده باشدممکن است دس. او آمد سر به

(RGASPI, fund 495, list 217, case 179.  . 

هاای   هاا یاا فعالیات    کال کا. یو. تی. وی. دانشجویان  ،دانشگاههای  اگر در نخستین ماه

طولی نکشید که برنامه چنان سانگین  منظم اندکی داشتند، این شرای  به سرعت تغییر کرد. 

 نوشت:   آن دانشگاهدر  در بارة روزهای دانشجوییشاعر ترک ناظم حکمت  شد که

 سیاه،   هر روز، صد گر  نانِ

 ن کتاب برای خواندن، بیست تُ

   Hikmet, 1951: 107)و بیست دقیقه برای خودتان. 

 هاایی مانناد   محال  در صاد گاردش علمای    یاک سااله    آموزشای ساه   در واقع، برنامة

شناسای و   گیااه هاای   هاای نیاروی بارق، بااغ     ، ایساتگاه ن و رادیاو تلفتلگراف،  های ایستگاه

دانشجویان حتای در طاو     0.شد ها و بانک دولتی را شامل می هکارخانها،  موزهها،  وحش باغ

ولگاا،   کاار مزرعاة اشاتراکی در روساتاهای حاشایة     مشغو  بودند و املب های تابستان  ماه

                                                           
1
. GARF, fund 1318, list 1, storage unit 560; Funds of the Museum of Komsomol History, fund 

IV, list 16, case 55, sheet 5; Noviy Vostok [The new East], 1923, no. 3, 571. 
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 جمیلاة  . Erdniev, 1927: 142) دادناد  یانجا  ما  را مرکزیآسیای  وقاز های قف کوهستان

ا درخواست او موافقت شاد  ب و سپری کنددر تاشکند  را تابستاندرخواست کرد که رشدی 

(RGASPI, fund 495, list 217, case 138, 40..   
 

 

 

 . تعداد کادرهای آموزشی و دانشجویان1جدول 

 ایرانیان
های  گروه کشورها/ شمار

 شدهقومی بیان 
 داناستا شمار

کل  شمار

 دانشجویان
 سال

20 99  103 0320 

     زن  3)

21   331 0322 

26 62 011 0101 0329 

21 13 096  0321 

     زن 1مرد،  22)

90 11   0321 

91 011   0323 

     زن  1)

  0های نشان داده شده: منابع: دانشجویان ایرانی تمامی سا 
RGASPI, fund 532, list 1, case 446, 1–23. 

 

                                                           
 ارقا  دیگر، به سا : . 1

1921: The Life of Ethnicities, February 16, 1922; Viktorov, V. 1923. “The Communist University 

Laborers of the East (KUTV).” The Life of Ethnicities, book 1, 261. 
1922: Viktorov, ibid., 267. 
1924: Medynskii, E. 1924. “Communist Universities.” Communist Education, no. 3–4 (15–16), 

59–60; Six Years of Ethnic Policy, 160. 

1925: Mayants, A. 1925. “More on the Health of the Communist Graduate Students.” Communist 

Education, no. 5 (23) с. 43. 

1927: Revolutionary East, 1927, no. 2, 253. 

1929: ibid., 1929, no. 7, 364. 

 ها در دستر  نیست  )اطالعات همة سا 
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الت انقالبای دیگار را   تعطای  وساالگرد انقاالب اکتبار    کا. یو. تی. وی. دانشجویان 

اجرایای حازب    جلساات عماومی کمیتاة   هاای حزبای،    و باه کنگاره  گرفتند  جشن می

دانشجویی  ییبرای آشناشدند.  الملل کمونیستی دعوت می های بین و کنگره کمونیست

هاای   شاب  ،آثاری از فرهنل شارقی از جمله  ،کالسیک روسی و خارجی ادبیات با آثار

 . 0321خود اساتالین در ساا    ، افزون بر نخبگان سیاسی. شد برگزار می ادبی خاصی

 برجساتگان  ، حضور .Pravda, no. 121, May 31, 1927) در این دانشگاه سخنرانی کرد

ن مربای و کاانو  های موسایقی   کنسرت. بودمنظم  فرهنگی، مانند گورکی و مایاکوفسکی

دانشجویان نمایش تئااتری    .0322 سا  آموختگی در جشن دانشتئاتر وجود داشت. 

کاارگردان آوانگاارد    ه راهنماایی برا  "اروپای امپریالیست و سیاست استعماری"به نا  

 بردناد روی صاحنه  کارد،   ، که املاب باا دانشاگاه همکااری مای     0تئاتر سوالد میرهولد

(Liyanov, 1922: 13.   

مطالعاه ماارکا باا    "ترکیاب   - ها باز بودن نسبی و تناقض ،دانشگاه در دورة اولیة

در . کارد  ی در آن زماان را مانعکا مای   ووضعیت گذار جامعة شاور  -"اسال  یا بودیسم

ظرفیت بیشتر از به صورت  دانشگاه نا  فزایندة حتماالً به سبب ثبتا،  .0321 میانة دهة

هاای   راهباه نازد  مجااور   2ستراساتنویی ا در صاومعة کا. یو. تای. وی.  دانشجویان اقامت، 

 .بی به طور کامل برچیده نشاده باود  مذه یکه به عنوان نهادارتدوکا رو  ساکن شدند، 

ژو ان   درکاا. یاو. تای. وی.    شامار نامشخصای از دانشاجویان    راهبه وجود داشت و  219

انقالبیاون شارقی    . Melikhova and Tsekhanski, 2013: 40) حضور داشتند 0329

هاای   لبا  ،آنهاهای  که لبا هایی  راهبهکردند،  ها زندگی می ت نزدیک به راهبهدر محال

تارک کارده   آنهاا  کاه   این دانشجویان رادر کشورهای بسیاری از  3مسلمانان سنتی زنانة

                                                           
1. Vsevolod Meyerhold 
2. Strastnoi Convent 

خود با کلیسای ارتدوکا روسی را در صومعه استراستنویی در اوایل   . هنرمند ایتالیایی الینورا دوزه نخستین مواجهه3

شدند. من آنها را دنبا   ای را دید که در ورودی ناپدید می های زنان گرفته شد چهره می: »داده استشرح  . 0311دهة 

ها را  های پوشیده لبا  سیاه به تن داشتند، شمع های نوآموز، با چهره کرد  ... انجا  وظیفه باید پایان یابد ... راهبه

 ”.Moleva, Tainy moskovskikh monastyeryei, “Strastnoi Monastyr«کردند. خاموش می
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یعنای تاا   طو  کشید،  . 0321 سا  تاانگیز  این وضعیت شگفت. آورد به خاطر می ،بودند

   شد. مبد "ضدمذهبموزة مرکزی "طیل و به صومعه کامالً تع این زمانی که

نویسانده و  رفتناد.   باه دیادار ایان دانشاگاه مای     های فرهنگی خارجی املب  چهره

تاأثیرات  و از مسکو دیدن کارد    .0329در  0کمونیست دانمارکی مارتین اندرسون نکسو

 : نوشتبر خود را به این ترتیب کا. یو. تی. وی. 

من اخیراً باا دو  کنند.  ها برای دیدن مسکو سفر می شرقیافتاده،  از کشورهای دور»

برای رسیدن باه دانشاگاه شارق    آنها . صحبت کرد  اند جوان کارگر از تبت که برده بوده

 «شی وارد آمده از مساکو بار شارق اسات    نیروی گران نوعِاین چهارده ماه راه رفته بودند. 

(Nexø, 1925: 108.  

کاا.  در  را یک روز  .0321 که در اواخر دهة، 2نیکو  کازانتزاکیا ،یونانی سدةنوی

به همین صورت تحت تاأثیر شاور و   با دانشجویان سپری کرد،  گفت و گوبه یو. تی. وی. 

 هاا  چهاره از »: در خاود دارد نیاز   تر تیره از یک یادداشت نشانی اما ،قرار گرفتآنها شوق 

یاک هادف داشاتند:    فقا   بارید ..... تمامی این جواناان چناد رنال     تمرکز و تعصب می

« شاکل دادن باه امیادها و نفرتشاان.     و بازگشت به زادگاهشان، بیدار کاردن مردمشاان  

(Kazantakis, 2010: 229-31.  

بساایاری از  دانشااگاه تااا جااایی توسااعه یافاات کااه  ایاان ، .0321 تااا میانااة دهااة

 را آمااز  مرکازی حازب کمونسات یاا کمینتارن      کمیتةکار در  ،ختگان برتر آنوآم دانش

مطالعاات شارقی مساکو و     مؤسساة  آموزشای  هماراه باا کاادر   دانشجویان ارشد، ند. کرد

ای از  گساترده  هاایی در مجموعاة   با ارا ة مقالاه  آکادمی نظامی، دپارتمان مطالعات شرقی

 کردند.   شرکت می شناسان کل روسیه فعاالنه انجمن شرقجلسات  درموضوعات، 

 ای مؤسساه پیشنهاد ایجاد و. تی. وی. کا. یدانشجویان و استادان ،  .0321در پاییز 

 ,Istorik-marksist [Historian-Marxist]) را مطرح کردند درون دانشگاه در پژوهشی

                                                           
1. Martin Anderson Nexø 
2. Nikos Kazantzakis 
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vol. 1, 323. ،  0آکادمیک ی، انجمن پژوهش0321اوایل -0326 سا  در اواخرو (NIA  

 .Revolyutsionny Vostok [Revolutionary East], 1929, no) افتتاح شاد  آنجادر 

ایان   در مطالعاات شارقی،   ییک مرکز مهام پژوهشا    به مثابه فعالیت به اضافة . .364 ,7

را  2"شرق انقالبی" ادواری خود نشریةو  داشتهای فوق لیسانا و دکتری  برنامهانجمن 

تارین   این نشریه باه یکای از مهام   ،  .0321 واخر دهةتا ا . .Ibid., 366) کرد منتشر می

 یانجمن پژوهشا به بعد،  . 0321 سا  ازشوروی تبدیل شد.  نشریات در مطالعات شرقی

 Stalinyets [The Stalinist], June)فوق لیسانا و دکتری ارا ه کرد  برنامة آکادمیک

 -اساتوار در نظریاه مارکسیسات    زمیناة  کردن پاا فراهم آن  قوت نقطةکه  ، .1929 ,1

دو  ملاز  بودناد  انشاجویان  دای خاص قرار داشت.  از منطقه جانبه همهبا دانش  لنینیست

 دانشاجویان خاارجی   ،کاا. یاو. تای. وی.   به عکا . بدانندزبان اروپایی و یک زبان شرقی 

  3.روسی بودندزبان ملز  به دانستن 

و عناوان   مبد  شد پژوهشای کامالً متعهد به  به مؤسسه NIA،  .0323 سا  در اواخر

.  NIA NKP) تغییار یافات   9ریموضوعات قاومی و اساتعما   مطالعةآکادمیک  به مؤسسةآن 

 ، شارکت داشاتند  شاد  منتشار   فاراوان ، که NIA NKP در کشور شناسان برجستة همة شرق

(348 Gorldlevskii, 1968: . 0331 تا میانة دهة. ، NIA NKP رتماان داشات، از   اچند دپ

 Stalinyets, November 7, 1934; Revolyutsionny) مطالعااات ایااران، گااروهجملااه 

Vostok, 1936, no. 2, 100.  آثاار  منابع،  های و داده های مواد مجموعهها،  نگاری انتشار تک

 کامالً زبانی.   های و داده ارجاعی و مطالعات تاریخی، همراه با مواد

باه   ،گذاری شاد  با یک مداد یا دفتر پایه و به زحمتتر  دانشگاهی که یک دهه پیش

 فقا  بخشای از آن باود   اولیاه  . وی. کاا. یاو. تای   کاه   توساعه یافات   متفکران گروهی از

                                                           
 Nauchno-Isslyedovatyel’skaya Assotsiatsiyaبه روسی  .0

2. Revolyutsionny Vostok 
3
. Conditions for Acceptance to the Graduate Program of the NIA for the Academic Year 1928/1929, 14. 

 Nauchno-Isslyedovatyel’skaya Assotsiatsiya po izucheniyu natsional’no kolonial’nykhبه روسی 9.

problem 
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(Revolyutsionny Vostok, 1930, no. 8, 340. . آن  تابخانةک،  .0321 تا میانة دهة

هاای کتااب    گاروه "،  .0331 در دهاة کتااب و نشاریه گارد آورد.     جلاد  111/11تقریباً 

 ,Stalinyets) ناد کرد فعالیات مای   تولید ماواد آموزشای  متعهد به  هایی ادارهدر  "درسی

September 17, 1931 . کاا. یاو.   برای تحصایل در   رسیدهانشجویان د  .0331 در دهة

در  . 0321 اوایال دهاة   کمونیسات   احازابِ  روستایی به سختی باساواد  با افراد تی. وی. 

یاا  مرکازی   کمیتةاعضای ها،  ترین شخصیت برجستهتفاوت داشتند که  کشورهای شرقی

های  امان مواد ارجاعی و داده خلق بی یمنبه . ردندک اعزا  میشاخص خود را  های انقالبی

 یافت.   بسیار توسعه ، سطح دانششرق معاصر  در زمینهآماری 

باه عناوان یکای از     ، .0321 کر جوان تهرانی که در اوایل دهاة روشنفابوالقاسم زارع، 

کاا. یاو.   در کارد،   دانشگاه را اداره می های دیواری روزنامهکا. یو. تی. وی. نخستین دانشجویان 

 تاا پیشارفت کارد.    تا اوج مراتب دانشاگاهی  شناسی مسکو های شرق و سایر مؤسسهتی. وی. 

منتشار شاده    لنینیست -ادبیات مارکسیستمترجمان  تمامیسرویراستار  وی،  .0330 سا 

کاا.   یافغاان  -استاد کرسی دپارتمان زبان فارسای  . 0332در سا   او 0بود.کا. یو. تی. وی. در 

در  یعربا  -یافغاان  -زباان فارسای  اساتاد کرسای دپارتماان     . 0339در ساا    ووی. یو. تی. 

دپارتماان   رد باا فعالیات  زارع زاده و دیگران،  مانند سلطانمطالعات شرقی مسکو شد.  مؤسسة

(OGPU)سیاساای مشااترک دولاات  رمزنویساای هیئاات ماادیرة
شاانا  و  در مقااا  زبااان 2

 .هم آمیخت درهای سیاسی و حکومتی  الیتهای دانشگاهی را با فع متخصص ایران، فعالیت

رو باه   ،باه خصاوص در ایاران    ،شد، انقالب در شرق در حالی که دانشگاه شکوفا می

انقالبای بلغاار    .کارد  میدرت خود را تحکیم ق شتاد جایی که رضاشاه ،رفت می یخاموش

 در ایان کارد،   تحصایل مای  کا. یو. تی. وی. در  . 0331 ، که در دهة3جورجی دیمیتروف

                                                           
تاریخ جنبش ان. ان . پوپوف و  تاریخ حزب بلشویک کمونیستاستالین،  مسا ل لنینیسمها شامل  ترجمه  . این0

 بارة در های او ها و نوشته ی انتشاراتی زارع و ترجمهها تر فعالیت شد. برای شرح مفصل ویچسالو مالتف می انقالبی

 .”.Atabaki and Ravandi-Fadai, “The Rise of Red Orientalismادبیات فارسی بنگرید به 
 Ob’yedinyennoye gosudarstvennoye politichyeskoye upravlyeniyeبه روسی  .2

3. Georgi Dimitrov 
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هاای   از جمله سارکوب  -های خارج از کشور سرکوب کمونیستکه  کرده استباره اظهار 

  داد:   میدانشگاه را تحت تأثیر قرار  -رضاشاه

از دسات   باه طاور متاوالی    گروهمان را های بخشارزشمندترین  در این مبارزه ما»

گر هساتیم  کاار ما نه یک اجتماع از محققان، بلکه یک جنابش پی با وجود این، دادیم.  می

ترین  خودآگاهترین و  ترین، شجاع پر جنب و جوشاست. آتش  نخستکه همواره در خ  

آنهاا  و همین افراد هستند که دشمن ابتادا   این حمله قرار دارند در رأ همیشه افراد ما 

 اجبااری  های کار شوند و به زندان یا اردوگاه پیشاهنگان، که کشته می -کند را تعقیب می

 . Dimitrov, 1972: 208) «شوند شکنجه می در آن وند، جایی کهش می انداخته

نماای سیاسات خاارجی    . داد را انعکا  مای به زودی درون اتحاد شوروی این روند 

موقتی رضاشاه باا   تجدید رابطه: دگرگون شدکا. یو. تی. وی.  زمان پدید آمدناز شوروی 

انقاالب در ایاران را    ،ل جهانیجن دةو تهدید فزاین . 0321دهة اتحاد شوروی در اواخر 

 قرار داد.  تر   فوریاهداف سیاست خارجی با  تضاددر 

و ایراناای کادرهااای آموزشاای دانشااجویان و هااا در میااان  رسااواییعااالوه باار ایاان، 

باود.   پار کارده   را های موردی پرونده ،سیاست شوروی نسبت به ایران در برابرها  مخالفت

گشات باه   بازآموختگاان، باه محاض     دانشکه  دهد نشان می،  .0323 سا  های گزارش

کاارگر نبودناد و    در میاان طبقاة   "ساطح پاایین  "هاای   ساازمان  درمایل به کاار   ایران،

شاد   گفته می. از آن ایشان باشدبا حقوق بهتر  تر و بلند رتبه های حزبی مقا  خواستند می

ای حکاومتی  نیروها  باه  داشتندخیا  حتی کا. یو. تی. وی. آموختگان  که برخی از دانش

 RGASPI, fund 495, inventory 90, case 177, 2. Note from the) بپیوندندایران 

Eastern Secretariat of the Iranian Comunist Party (P. Mif) to the  کاا. یاو.   ؛

از حازب  نارضایتی رو به رشاد   به این مسا ل . administration May 10, 1929.؛ تی. وی

دانشاجویان   "دقیاق و کامال  "که بررسی  .  0323 سا  کمینترن، در پاییزکمونیست ایران در 

در آن زمان متشاکل  ایرانی،  ةهستکه معلو  شد . دکمک کرداد، انجا  کا. یو. تی. وی. ایرانی در 

هاای   قصه انواع تباد "او  به  و در وهلة رفته بودند "انحطاط رو به کامالً" از سی و دو دانشجو ،
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 تاا دساتور داد  حازب کمونسات ایاران    دانشجویان اخراج شادند و   این 0.پرداختند می "حرمسرا

   2.دنباش -کارگر از طبقةآنها ترجیحاً با انتخاب  - کا. یو. تی. ویتعیین دانشجویان برای اعزا  به 

هاایی تبادیل     ای برای مجادلاه  به عرصه شرق انقالبیکا. یو. تی. وی. ادواری  نشریة

 گادالی ژیلبارا   ،  .0333 ساا   در. کارد  ذیه میحمالت چند سا  بعد از آن تغ شد که

را نقاد و   "دهقاانی در ایاران   مساألة "رسالة جمیلاه رشادی   که کا. یو. تی. وی.  )مدر 

مدر  و زاده،  که سلطان به انتشار رساندهایی متوالی  مقاله شرق انقالبیدر بررسی کرد  

تجدیادنظرطلب  "و  "گارا  چاپ "، "مااجراجوی ضاد لناین   " را ا. یو. تای. وی. ک راهنمای

 ,Revolyutsionny Vostok, 1933, no. 1, 54–73, and no. 2) خواند می "گرا راست

74–90; Chaqueri, 1984, 225–6  . 

، نوردیاد  اتحااد جمااهیر شاوروی را در مای    های استالین  که تصفیه،  .0331 سا  در

اه باه دو نهااد مساتقل    این دانشگ بود؛کا. یو. تی. وی. پایان  ی برآماز ،روکراتیکوبازسازی ب

فقا  دانشاجویان باا شاهروندی     را حفظ کرد، اما حاال کا. یو. تی. وی. یکی نا  شد:   تقسیم

 یانساتیتو پژوهشا  باه  کا. یاو. تای. وی.   از  باقی ماندند؛ دانشجویان خارجی در آن شوروی

 .منتقل شدند NIA NKPمظهر جدید (NII NKP)3  مسا ل قومی و استعماری آکادمیک

مطالعات شارقی مساکو رساید.     ها به مؤسسة تصیفه موج ، .0331 ویه و فوریةدر ژان

 بازداشات و پاا از   کردناد  مای تدریا کا. یو. تی. وی. مؤسسه در  این بسیاری از محققان

محرو  ماناده   خود  آموزشی کادرهای از اکثراکنون  که زاده و دیگران، دانشگاه سلطانزارع، 

بارای   نظا  آموزشای  جریان به بازسازی این تعطیلی، سمیور ربه ط. ناچار تعطیل شد، بود

مرکازی حازب و کمینتارن     کمیتاة  در عین حاا ، کارمندان حزبی آینده نسبت داده شد. 

NIA NKP   .را نیز تعطیل کردند 

                                                           
1
. Ibid., case 177, sheet 7. Note from the Near Eastern Department of the Eastern Lender-Secretariat 

ofthe Iranian Communist Party 
2
. Ibid., sheet 3. Note from heads of the Near Eastern Department of Eastern Lender-SecretariatL. 

Madyar and P. Mif to Sultanzade. 
 Nauchno-Issledovatyel’skii institut natsional’nykh i kolonial’nykh problem. به روسی 3
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کا. یو. تای. وی.   سخت سرگر که رهبر پیشین حزب کمونیست ایران زاده،  سلطاندر بارة 

در دانشاگاه   عیات خاود  قاز موکاه  گفته شاد   -دشوار نیستتحت شرایطی که حد  آن  - بود

   گیرد: میعلیه گسترش انقالب در ایران بهره مسمو  کردن استادان و دانشجویان برای 

حزب کمونسات ایاران اهمیات     دری نموضوع آماده کردن عامالن برای کار زیرزمی

ار خاصای جاا در   ساله شام  هر معموالً این حزب، مانند احزاب شرقی دیگر، شت.اد بسیار

از پنجاه نفر باه   . 0332و  0331انشجویان ایرانی بین د گرفت. شمار میکا. یو. تی. وی. 

بناا بار   کرد.  کار میآنها به عنوان محقق ایران، مالباً ژیلبرا  با هشتاد نفر افزایش یافت. 

و  کارد  اداره مای را  خاود   های کال ژیلبرا  و حتی بیشتر خود من،  های مادیار آموزش

او آثاار  فتخار به رژیم پهلاوی.  ا ؛ روحیةداد گرایانه پرورش می ملی با روحیةدانشجویان را 

تاا   کوشاید  میکه  کرد را به دانشجویان توصیه می )اوسترف ضدمارکسیستی ایراندوست 

و رضاشااه ایاران    استپیشروترین رژیم در خاورمیانه رژیم پهلوی به هر نحوی ثابت کند 

.پیش ببردتواند انقالب را  میولتاریایی به وجود آورد که پررا صنعتی کرد و 
1  

ماان  به هنیز همکار او زارع به اتها  جاسوسی اعدا  و   .0331 سا  زاده در سلطان

حساابی و  کاا. یاو. تای. وی.    وختگاان  مآ داناش  همچنیناتها  در همان سا  اعدا  شد، 

و دیگران پا آنها  ؛ی بازگشتندوبه اتحاد شور از دستگیری در ایران که برای فرارن، دبال

 حیثیت شدند.  . اعادة0313 سا  لین دررگ استاماز 

کاا. یاو. تای. وی.     که گذرشان باه سرنوشت بخش اعظم دانشجویان ایرانی  در بارة

باه ایاران     از تحصایالت پاا  آنها بیشتر . استیا مبهم  رفته از بینآرشیوها  اسناد ،افتاد

باه  را به عنوان انقالبی یا آشوبگر برای تغییر اجتمااعی  شان  های مهارتبرخی گشتند؛ باز

برخای  ، برخی اهل حرفه شدند، در حالی کاه  ، برخی دستگیر یا کشته شدندکار گرفتند

 .  بازگشتندهای معمولی  یا به زندگی ،تشکیل خانواده دادندگر ید

                                                           
1
. Tsentral’nyi arkhiv FSB Rossii [Central Archive of the Federal Security Service of Russia 

(FSBArchive)]. Folder: Special Archive of the NKVD, r 10291 vol. 1, case 16930, 72. An almost 

identicalconfession can be found on 65 
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 نتیجه

پیروزی پا از   های اولیه ، که در سا  KUTV)دانشگاه کمونیستی کارگران شرق 

گاذاری شاد، نخساتین نهااد آموزشای و پژوهشای        در مساکو پایاه   0301انقالب اکتبر 

، زمان رفت. هدف اساسی این نهاد آموزشی به طور هم کمونیستی در شوروی به شمار می

تربیات مباارزانی    و نیاز  هایی راجع باه شارق   آموزش دانشجویان شرقی و انجا  پژوهش

ای خود و پیشبرد انقالب بود. مانند سایر نقاط شارق و  ه انقالبی برای فعالیت در سرزمین

جنوب شرق آسیا، دانشجویان و محققان ایرانی بسیاری در این دانشاگاه حضاور پررنال    

محققاان   ،زاده و ابوالقاسام زارع  هاا مانناد آوتایا سالطان     داشتند که حتی برخی از آن

شاگاه کمونیساتی   شناسای از منظاری کمونیساتی شادند. دان     ای در زمینه شرق برجسته

در پی تغییر سیاست خاارجی دولات شاوروی،     میالدی 21کارگران شرق در اواخر دهه 

هاای   های اخالقی در میان دانشجویان دانشگاه و اندکی بعد شروع تصافیه   افشای رسوایی

رفته رونق خود را از دست داد، به چند نهاد دیگر با اسامی متفاوت  خونین استالینی رفته

 0سرانجا  با بازداشت و اعدا  بسیاری از استادانش به تعطیلی کشانده شد.تقسیم شد و 

                                                           
. بتش نتیجه مواله حاضر به قل  مترع  اسس.  1
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