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مقااارن زدا  اقت اااد ایااران، اقت اااد شااکوفاي قفقاااز در قاارن بیسااتم، بساایاري از 

هاي مختلا،، قاانونی    دجوي کار، از راه آنها در جست 1کرد. فرددستان ایرانی را جذب می

جنوبی اماراتوري تراري به ن وص قفقاز رفتناد. نخساتین     نفقایا غیرقانونی به سوي م

هاي نفتی  برداري آزاد از الیه مهاجرت جمعیت کارگران ایرانی به قفقاز د ترکستان با بهره

گاردد.   م. باازمی 1891ش. / 1151آبشوران در ساحل دریاي نرر در سا    جریرد در شبه

درناد   35  کنناده  ي این منفقه را به تأمینتولیدِ به سرعت رد به رشد نفت قفقاز به زدد

هااي نفتای باررگ جهاان، پای از ایااالت        کل نفت م رفی ردسیه د مالک ددمین الیاه 

هاي بریتانیایی، فرانسوي د آلمانی فعا  در ایان منفقاه،    متحده برکشید. همراه با شرکت

ی آنجاا  ي ددلتای ردسایه باود کاه در ساود باردن از مناابع زیرزمینا         ها در داقع سرمایه

اشیا  د الحاق آن در ادایال قارن ناوزدهم، داراي      پیشدستی کرد. این منفقه، در آستانه

 شد. اهمیت ا وپلیتیک د نظامی تلقی می

ادانار قارن ناوزدهم، راه را      محور ردسیه در شدن به شدت ددلت سیاست ننعتی

د اساتخراج معاادن     هااي گساتردد   طارح   براي گسترش عظیم ننایع دانلای، توساعا  

آهن به مناط  جنوبی اماراتوري تاراري هماوار کارد     هاي راه گسترش چشمگیر شبکه

(Fakus, 1972: 44- 46, 64- 66)ماادراءنرر    ها مانناد شابکه   آهن ها د راه . سانت جاده

کرد، مهاجرت کارگري را که ناشای از نابساامانی    که قفقاز را به آسیاي مرکري مت ل می

تر جمعیت د نیر گسترش شهرهاي قدیمی د احاداث ناواحی نانعتی تاازه شاکل       عظیم

                                                           
هااي   تونیفی قرار دارد کاه گرامشای در شاهریار جدیاد د یادداشات      اپای بر "فرددست"من از انف ح  د. استفاد1

اناد د از هرگوناه نقاز     گرامشی، طبقات فرددست طبقاتی هستند کاه تاابع هدماونی    نظرزندان ارا ه کرده است. به 

باراي  چه نود گرامشی کارگران را در نظر دارد، این انف ح بعاداً   اند. اگر معنادار در رایم قدرت کنار گذاشته شده

 Antonio :هاي مفردد دیگر به کار رفته است که جایگاهی ندارند تا از آن سخن بگویناد. بنگریاد باه    تونی، گرده

Gramsci, Prison Notebooks (New York, 1992); Antonio Gramsci, The Modern Prince and 

Other Writings (New York, 1967)ایرانای در قفقااز بنگریاد      گار جامعهزندگی د ردز  باره اي در . براي مفالعه

 ,”Touraj Atabaki, “Disgruntled guests: Iranian subaltern on the margins of the tsarist empire:به

International Review of Social History 48 (2003): 401–26.. 
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  که جمعیت آن در نتیجاا  توان به باکو اشاره کرد ، افرایز داد. براي نمونه، میبود گرفته

نفار در ساا     111/111م. باه  1853ش. / 1199نفار در ساا     111/19فوران نفات، از  

م. افرایز یافت د نیردي 1319ش./ 1135نفر در سا   111/911م. د 1893ش./ 1159

نفار در   111/91م. باه  1891ش./ 1151نفر در ساا    1811هاي نفتی، از  کار در میدان

 رسید.  م.1319ش./ 1185سا  

هاي اقت ادي، آنچه به سرعت آشاکار شاد، کمباود کاارگر      فعالیت  با شتاب فرایندد

شادند، بلکاه    بود. نه تنها ننایع نیازمند به کارگر فرادان با کمبود جاد ي کاارگر مواجاه    

تأثیر کمبود نیردهاي  هاي کشادرزي رد به رشد مانند مرارع چاي نیر تحت ننایع د زمین

در نتیجه، همراه با مردم محلی، ندها هرار ردس، ارمنی د داغستانی به  کار قرار گرفتند.

هاي نفتی د نیر مناط  ننعتی مهاجرت کردند. باا ایان حاا ، باه      نواحی معدنی د حوزه

هاي تولید در ردسیه همچنان با کمبود نیردي کاار   زددي معلوم شد که بسیاري از بخز

ین دهیفااا مقامااات ردساای تباادیل  رد بااود د دردد کااارگر نااارجی، بااه نخساات   ردبااه

 ,Republic of Georgia State Central Archive (RGSCA), record 13)شاد. 

dossier 1, file 267, p. 18.)  ایران در قرن نوزدهم، با اقت اد رد به افو  د مرز طوالنی

را  توانست نیردي کار ارزان مورد نیاز اقت ادِ به سرعت در حا  رشدِ ردسیه با ردسیه، می

 تأمین کند.  

مقارن آغاز قرن بیستم، هجوم سریع فرددساتان ایرانای در حاا  عباور از مرزهااي      

هااي   هاي ردسیه در ایران، به دیده در ایالت گري یافت. کنسو   ردسیه پیوسته افرایز می

شمالی آذربایجان، گی ن د نراسان براي هراران ایرانی که در حا  ترک کشاور ناود در   

هااي   گاري  کردند. بر پایه اسناد کنسو  بودند، مجوز کار د دیرا نادر می دجوي کار جست

هااي   ردسیه در شهرهاي مرزي شامالی؛ تبریار، مشاهد، رشات د اساترآباد، میاان ساا        

ایرانای در ساا  باه     111/19م. به طور متوسط 1831ش./ 1118م. د 1891ش./ 1154

ش./ 1194گرفتناد. تاا ساا      طور قانونی مجوز د دیراي کار باراي دردد باه ردسایه مای    

نفر رسیده بود. شمار مجوزهاي ناادر شادد کاار از ساوي      991/51م. این رقم به 1831
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در  193/13م. باه  1831ش./ 1113در ساا    115/15گري ردسایه در تبریار از    کنسو 

در سااا   811/91م. د 1838ش./ 1191در سااا   855/11م.، 1831ش./ 1194سااا  

درنادي یافات    111سا ، به طور دااح، افرایز  3یباً م. در طو  تقر1311ش./ 1198

((Miller, Vol. 3, 1903: 205  اما باید پذیرفت که این ارقام، شامل کارگران مهااجري ،

شادند. اگار    کردناد د طبیعتااً محاسابه نمای     مای  نبود که به نورت غیرقانونی از مارز عباور   

مرز، براي ساکنان مناط  مارزي کاام ً   پذیرفتنی باشد که در ایران قرن نوزدهم، عبور آرام از 

   ردد. شک از ارقام ثبت شده فراتر می عادي بود، در نتیجه، شمار داقعی مهاجران ایرانی بی

جریان مهاجرت بسیار پیوسته بود د مهاجران ایرانی نیردي کار عظیمای را در ایان   

هااي نفتای    انم. ردسیه، مید1315ش./ 1189انق ب  دادند. در آستانا منفقه تشکیل می

د در  (Belova, 1959,117)کاارگر ایرانای اساتخدام داشاتند      111/11بااکو در حاددد   

 91کاارگر ایرانای،    1511هاي ننعتی آالدردي در شما  ایاردان،   معادن می د کارنانه

دادند. در سایر ننایع قفقاز د ترکستان، کارگران ایرانی  درند کل کارگران را تشکیل می

هاي نارجی ساکن در آنجاا اکثریات    کارگران بودند د در میان گردهدرند کل شمار  91

 5111م. باه  1311ش./ 1188با آنها بود. در شهر تفلیی، شمار کارگران ایرانی در سا  

 .(RGSCA, record 13, dossier 1, file 267, p. 14)نفر رسید

زبان از  یا آذري قفقاز، فرددستان ایرانی که بیشتر آنها آذربایجانی  در سرتاسر منفقا

شادند د ت اوري از هویات مجارا را      شنانته مای  همشهريشما  ایران بودند، به عنوان 

حفظ کردند که حکایت از تفادت آنها با جمعیت محلای شاما  مرزهااي ایاران داشات.      

بنابراین، از ادلین ردزهاي مهاجرت تودد مردم به ردسیه، ایرانیان باراي ایجااد چاارچوب    

که میان آنها تمااس برقارار کناد. نخساتین اقادام، تأسایی مادارس         کوشیدند ردابفی 

  تمادن را در محلّاا    اتحاد را در مرکر شهر د مدرساا   زبان بود: در باکو، آنها مدرسا ایرانی

آماوزان   هاي ایان مادارس از آماوزش رسامی داناز      گذاري کردند. فعالیت نابونچی پایه

آمدناد د   یل شد که ایرانیان مهاجر گرد میرفت د به محافل فرهنگی تبد مهاجر فراتر می

اتحاد، انجمنی فعاا  باا     کردند. براي نمونه، مدرسا در باب مواوعات اجتماعی بحث می
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داشات کاه جلساات هفتگای تشاکیل       ننددق تعادن مدرسا اتحاد ایرانیاان بااکو  عنوان 

 Azerbaijan Central State Archive of the History of Political Parties)داد می

and Social Movements (AHPS), record 13, dossier 27, file 533, 1907; 

record 15, dossier 1, file 78, 1908.). 

-1315ش./ 1181-1189هاي سیاسی در پای شکسات ردسایه در جنا       آشوب

ااپن، فضاي سیاسی را براي فرددستان ایرانای مهااجر دگرگاون کارد.      -م. ردسیه1314

سوسیا  دموکرات ردسیه ارتباط داشت، میربان گردهی عماده    که با شبکا قفقاز جنوبی،

هااي سیاسای ایرانای پدیاد      از فعاالن سیاسی ایرانی بود د پناهگاهی استثنا ی براي گرده

هاي سیاسی کام ً ردسای، ایرانیاان نیار     هاي محلّی احراب د سازمان آدرد. در کنار شانه

هااي سیاسای عباارت     ترین این سازمان آدردند. مهمها د جوامع ناص نود را پدید  گرده

، کاه باه یااري گارده سوسایا  دموکراتیاک       1بودند از: حرب سوسایا  دماوکرات ایاران   

فرقاا   (؛(Aliyov, 1965م. تأسیی شد 1314ش./ 1189مسلمانان قفقاز همت در سا  

کاه بعادها    فرقا عادالت ، فرقا دموکرات ایران؛ (Javid, 1980,11) اجتماعیون انق بیون

که نط مقادم فرقاا عادالت     جمعیت معارف ایراننام حرب کمونیست ایران را برگرید د 

 .(Ibid, 11–17)که طرفدار حکومت ایران بود  حرب استق   ایرانبود د 

محلّای فرقاا     هاي گوناگون در میان اجتماع ایرانیان فع ا  در باکو، شاانا  از سازمان

. هنگام (See Javid, 1980, 9- 10) 1ترین شانه بود.  دموکرات ایران مشهورترین د فعا

                                                           
1

 .SPDIفرقا اجتماعیون عامیون ایران ، 
ایرانای د منااط      اگذاري شد د اعضاي آن از جامع پایهم. 1314 ش./1131 در سا دموکرات   اباکوي فرق ا. کمیت1

اتحااد ایرانیاان در بااکو باود.       امدیر مدرس د باکو  ا. محمدنان تربیت بنیانگذار حرب دموکرات، کمیتبودندهمجوار 

زاده، حسین نیااط،   اادر علی زاده، شیخ باقر شیرازي، اعضاي دیگر: میرزا محمود نان پردرش، میرزا عبدان عبدان

آذربایجان، جرء الینفاک    آباد، که بعداً مدیر ردزنامه قلی )از عش  حسین محمودزاده، میرحسین مرتضوي، میرزا علی
زاده،  ان اباراهیم  زاده، سای،  دري، حاجی معلم جعفرزاده کلخلی، میرزا آقاا دلای   پیشه دشد(، میرجعفر جوادزادایران 

 سابب ان ماددزاده جادیاد. پاردرش، باه      اجرایی کارگران انناف ایرانی( د سا م   علی اکبر اسکویی )مثسی کمیته

باه ایاران رفات. پای از      شد. اد به طور غیرقاانونی م. 1311 ش./1134 ، مجبور به ترک باکو درهاي سیاسی فعالیت

 دموکرات به طور قانونی شردع به فعالیت کرد. اردسیه، فرق 1319  انق ب فوریه
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برنای از  م. 1319ش./ مای  1131ایاران در بااکو، در اردیبهشات    تشکیل فرقاا عادالت   

عادالت از مراکار آن در مدرساا      فرقاا  1هاي قدیمی به سازمان جدید پیوستند. دموکرات

ساتان ایرانای باه راه    اي گسترده در میان فردد ه تمدن در محلا نابونچی، به زددي مبارز

انق ب ردسیه، بسیاري از فرددستان   نتیجا  به منرلا  طلبانه، اندانت. عقیدد مسلط برابري

زمانی طوالنی اداماه   "بیرق عدالت"فرقه،   ایرانی را تحت تأثیر قرار داد. نخستین ردزناما

رق عادالت  فارسی، جایگرین بی -هاي دد زبانا آذري ، نشریه"یولداش"د  "حریت"نیافت. 

دري(   ها میرجعفر جوادزاده )پیشاه  شدند. سردبیر د یکی از نویسندگان انلی این ردزنامه

بود. در طی این ددره، فعاالن فرقا عدالت کنساولگري ایاران در بااکو را اشایا  کردناد.      

ناص که هر کارگر مهاجر باید به   هاي دیگر، شامل لیو مالیات ساالنا ع ده بر درنواست

دا مای در کنساولگري ایاران باه       اي پردانت، آنها نواساتار نمایناده   ولگري میاین کنس

. سارانجام،  ((Maraghe’i, 1994, 59کارگران مهااجر بودناد     عنوان مسئو  امور ردزمرد

هاي معتراان را پذیرفت د اسدان غفارزاده، سوسیا  دموکرات  کنسولگري ایران نواسته

)حارب   1ا حرب سوسیا  دماوکرات کاارگران ردسایه   کار داراي پیوندهاي نردیک ب کهنه

بلشویک ردسیه(، د سای دبیر اد  فرقاا عادالت، از ساوي کاارگران مهااجر باه عناوان        

 .(Chaqueri, 1995, 154) جانشین کنسو  در باکو برگریده شد

عضاو فرقاه را باه     18عدالت گردهی متشاکل از    م. فرقا1318ش./ 1131در سا  

ه، دبیر اد  فرقه به گی ن اعرام کرد. گرچه نخستین کوشز فرقه ریاست اسدان غفارزاد

براي برقراري تماس با کوچک نان، رهبر جنبز جنگل در گی ن ناکام ماند، اماا فرقاه   

ش./ اد ان  1133عضو را باه گای ن فرساتاد. در نارداد      11به سرعت گرده ددم شامل 

ندر انلی گی ن در ساحل دریااي  ب -نود را در انرلی  م. فرقا عدالت، ادلین کنگره1311

                                                           
دبیر اد ، میرزا قاوام معاادن دبیار اد ،     عبارت بود از: اسدان غفارزاده عدالت امرکري فرق  . نام سیرده عضو کمیته1

زاده، محماد   زاده، آقاباباا یوسا،   ان اباراهیم  ، قاارداش، سای،  زاده بهرام آقای،، محرم آقای،، م  بابازاده، رستم کریم

  .Azhir (1943)اف:  زاده، میر مسعود لففی د محمدعلی نان نان طالب  ان ادغلو، حسین فتح

 Ibrahimov, 1963: 118عدالت، بنگرید به: فرقه گیري  بارد شکل در
2. RSDWP 
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دهناده،   عضو رأي 51. در این کنگره، با حضور (Agahi, 1980, 48–9)برگرار کرد  -نرر

"حرب کمونیست ایران"عدالت به   فرقا
1

تیییر ناام داد د برناماا مخت اري کاه دد مااه       

تر حیدرنان عموادغلی تهیه کرده باود، باه ناورت رسامی پذیرفتاه د تأییاد شاد         پیز

(Donya, 1971, 101–9)جمهاوري نلا  ایاران، جمهاوري     "این برنامه ایجاد  4  . فقرد

 .((Ibid, 106شمرد  را اردري می "مفل  مستقل د غیرقابل تقسیم

گیري، قفقاز جنوبی د ترکستان را یکای از   شکل  حرب کمونیست ایران از ددرد ادلیه

اي جدید، باه دیاده کاارگران    انق بی د جذب اعض  ترین مناط  براي گسترش برنامه مهم

هااي   هاي نفتی د ننایع دیگر در قفقاز د ترکستان، یعنی بخز عمدد گارده  ایرانی میدان

کرد. شهر باکو به دیده مهم باود، زیارا ایان شاهر باا       نارجی ساکن در آنجا محسوب می

عمادد کاارگران ایرانای د      شبکا سوسیا  دموکرات ردسیه ارتباط داشت د میربان جامعا

نود را در آنجا مساتقر کارد. در     هاي مرکري اهگاه حرب کمونیست ایران بود که ادارهپن

ها هرار ایرانی  م. دفتر نارجی حرب کمونیست ایران به منظور بسیج ده1311  ادایل دها

هاي  ها د نشریه از جمله انتشار ردزنامه 1اي از اقدامات در آسیاي مرکري د قفقاز، مجموعه

م. دفتر نارجی 1311ش./ 1911ارسی د آذري را ت ویب کرد. در سا  ادداري به زبان ف

را  آزادي ایاران را در تفلیی د یک سا  بعد نشاریه   عدالتحرب کمونیست ایران نشریه 

م. باه  1315-1319ش./ 1911-1914آباد، در نا   ددرد   در باکو منتشر کرد. در عش 

 زحمات م.( د 1315) ا حم ا کوشز حرب کمونیسات ایاران، دد ردزناماه منتشار شاد:      

 .(Rustamova-Tohidi, 1985)م.( 1319-1311)

نفار مباارز جنگلای، کاه در پای       11ان ناان د حاددد    ع ده بر این، دردد احساان 

شکست تراایک جنبز جنگل از ایران گریختند، بر اهمیت مواع سیاسی قفقاز نسابت  

م. 1311ش./ 1911ا  به ایران به طور چشمگیري افردد. به محض دردد به قفقااز در سا  

ان نان همراه رفقاي نود، محمد جعفر کنگادري، احمد مسافر د آشوري، حربای    احسان

                                                           
1. CPI 

2
 Atabaki, 1987, 145–59هاي حرب کمونیست ایران در آسیاي مرکري، بنگرید به:  براي فعالیت. 
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تأسیی کرد. مرکر حرب جدیاد کارگااهی    کمیتا انق ب آزادکنندد ایرانجدید با عنوان 

ان نان نیار در آن اقامات    باکو بود که آشوري، دستیار د منشی احسان  قدیمی در حوما

ناود را باا     ان نان د رفقاي اد فعالیات انق بای   گرید. از این مرکر بسیار کوچک، احسان

هااي   برنی چهاره  هدف ایجاد تیییرات در دطن نویز ایران، به طور پنهان آغاز کردند.

هاا   مهم در حرب کمونیست آذربایجان، از جمله نریمان نریمان، که از پایز باا جنگلای   

 هاي آرام آنها را تحمل د حمایت کردند.  ارتباط داشت، فعالیت

ان  م.، یک سا  پای از رسایدن باه بااکو، احساان     1311ش./ آگوست 1911در مرداد 

سرگشاده باه رااانان     نان در ایران، دد نامانان در باب تحکیم تدریجی قدرت سیاسی راا

تااریخی بسایار مهام را باه رااانان        دزیر جن  دقت ایران نوشت. اد در هر دد ناماه، لحظاا  

بخاز در سراسار جهاان در حاا  گساترش اسات د        جنبز آزادي»یادآدر شد: هنگامی که 

رچوب سیاسای  حاداکثر از چاا  »اد ترغیاب شاد تاا    «. برتري اماراتوري بریتانیاا رد باه افاو    

هاا در   المللی د نیر حمایت تکنیکی از حکومت شاوردي بهاره گیارد، چنانکاه کمالیسات      بین

باه ارتاز   « جمهوري ملی ایران»پی با اردري دانستن «. کنند اماراتوري عثمانی چنین می

تیییر د انق ب بایوندد د بر حکومت فاسد د استبدادي قاجارها د سالفا مقاماات ماذهبی در    

ان نان باه دااوح از    آدر، احسان ه گذارد. در پی این کوشز سیاسی کمابیز شرمایران نح 

سوي مقامات شوردي به حفظ سکوت در زمان ساکونت در نااک شاوردي دعاوت شاد. در      

م. مقاماات شاوردي،   1318ش./ 1919م. د 1319ش./ 1911میاان    فانلا زمانی پانج سااله  

هااي اد در   نوعی تفکیک سیاسی کرد. از فعالیت ان نان د رفقاي اد را دادار به پذیرش احسان

طی این ددره آنچه مشهور است، ایفاي نقز در یک فایلم تبلییااتی شاوردي اسات کاه لئاو       

با تکیه بر تفسیر شوردي از شورش جنگلی د علل پشات   1دنتر گی ن با عنوان داستان 1مور

هااي   شخ ایت  زنقا  ،الی کاه باازیگران زن د مارد   پردد شکست تراایک آن سانت. در حا 

 ان نان در نقز نود هاهر شد. کردند، احسان معردف مانند کوچک نان را بازي می

                                                           
1. Leo Mur 
2. Gilan Qizi 
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با این حا ، تحکیم تدریجی قادرت رااانان در ایاران، کاه سارانجام راه اد را باه       

ان نان پاذیرفتنی   عنوان پادشاه جدید هموار کرد، بددن تردید براي کسی مانند احسان

ان ناان،   نبود د اد ناچار مواع ادلیا نود را نسبت به رااشاه تیییر داد. از نظار احساان  

ان ناان اد را باه چشام م اففی کماا        ي نبود که احساان راانان اکنون دیگر سرباز

اش  که به فرمان اربااب »دانست  ، می«عامل اماریالیسم بریتانیا»دیگري بنگرد، بلکه اد را 

ان نان ساکوت پانج سااله را     م. احسان1318ش./ 1918در سا  «. رسد به سلفنت می

اد کاریکاتورهاایی از   شکست د بار دیگر به ناحنا سیاسای عماومی بازگشات. ایان باار،      

نوانااد. شااماري از ایاان  « اماریالیساام بریتانیااا»رااشاااه کشااید د اد را آلاات دساات  

هااي مختلا، در ایاران، از جملاه باراي       کاریکاتورهاي چاپ سنگی با پست باراي آدرس 

 برنی مقامات رسمی در حکومت پهلوي ارسا  شد. 

لییاتی، از جمله کاریکاتورها هاي فوري مقامات ایرانی در برابر این مفالب تب داکنز

سیاسی زمان، سافیر شاوردي     سخت بود. تیمورتاش، دزیر دقت دربار د پرنفوذترین چهرد

را فرانواند د مراتب اعتراض رسمی حکومت ایران را باه اد اعا م کارد.     1در ایران، دادان

، دبیار اد  حارب   1دادان به نوبا نود فوراً باا مساکو د بااکو تمااس گرفات د میرزایاان      

اي محرماناه باه    کمونیست آذربایجان را از اعتراض حکومت ایران مفلع کرد. دادان ناماه 

میرزایان نوشت با این مضمون که مقامات ایرانی، از جمله تیمورتاش اطمینان دارند کاه  

ان نان مسبب این توطئا جدید براي به نفر انادانتن رداباط شاوردي د ایاران      احسان

ها به ردابط دیالماتیاک دد کشاور    ن همچنین مفمئن بود که این نوع فعالیتاست. دادا

به میرزایان استدال  کرد: اگر ایان    رساند. از این گذشته، دادان در نامه سخت آسیب می

تر نخواهد باود کاه    شان داقعی هستند، عاق نه هاي سیاسی در تدادم عمل انق بی فعالیت

ه در ناک شوردي انجام دهند . سارانجام، اد از مقاماات   شان را در کشور نود د ن دهای،

حرب کمونیست آذربایجان نواست تا از این مخم ه راهی بیابند د به تیرگی بیشاتر در  

                                                           
1. Davtdzhan 
2  . Mirzayan 
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ناتماه   ان نان د گردهز هاي احسان الیتردابط دیالماتیک شوردي د ایران به دلیل فع

ن نان د رفقاا باه کمیسااریاي    ا دهند. در باکو، داکنز به این نواسته فوري بود: احسان

هاي سیاسی  احضار شدند د به آنها دستور دادند تا فوراً فعالیت 1نل  براي مسا ل دانلی

 نود را متوق، کنند.  

م. فشار بر شهردندان غیرشوردي ساکن در سرتاسر 1311  ش./1911در ادانر دها 

شاوردي، باا   مرکاري حارب کمونیسات      اتحاد شوردي اندک اندک شدت گرفت. کمیتاا 

هاا د کمیسااریاهاي مساا ل     نددر دستوري جدید، از هما احراب کمونیسات جمهاوري  

   دانلاای د نااارجی در هاار جمهااوري نواساات تااا اقاادامات الزم را بااراي ترغیااب همااا

ي، باراي پاذیرش شاهردندي شاوردي     دهاي غیرشوردي ساکن در اتحاد شاور  کمونیست

ینا انراج نیر بررسی شد. در بارد ایاران،  هاي غیرکمونیست، گر انجام دهند. براي نارجی

رفتناد د   اي آرام آرام رد به ااع، مای   هاي منفقه همراه با تثبیت حیات سیاسی، جنبز

یافت د اهمیت بسیج ایرانیان قفقاز د ترکساتان   ردابط ایران د شوردي شکلی مشخص می

به این به طور چشمگیري رد به کاهز بود. هم کمینترن د هم حرب کمونیست شوردي 

نتیجه رسیدند که در ددرنماي سیاسی ایران، احتما  هرگونه تیییر چشامگیر در آینادد   

نردیک دجود ندارد د بنابراین، تیییر در سیاست ساب  را اردري دانستند: بایاد ایرانیاان   

کردند تا ت ور موقتی باودن حضاور در اتحااد شاوردي را      قفقاز د ترکستان را ترغیب می

نود د بازگشت به ایران باشند یا شاهردندي    منتظر جمع کردن بار د بنا کنار بگذارند. یا

هاي انق بی ناود را   فعالیت»شوردي را باذیرند. از حرب کمونیست ایران نواسته شد تا 

کار در میان ایرانیان ساکن در اتحااد شاوردي     د دهیفه د« به تنهایی در ایران انجام دهد

ارد. در آذربایجاان، هماا دفترهااي ناارجی حارب      را به احراب کمونیست محلای داگاذ  

کمونیست ایران تعفیل شد د هما اموا  آن به حرب کمونیست آذربایجاان انتقاا  داده   

ایرانیاان شااغل در ایان      . از هماا (AHPS, record 1, dossier 88, file 88, p. 1)شد 

ردي ملح  شوند. ها نواستند تا سیاست ایران را رها کنند د به دستگاه حکومت شو دفتر
                                                           

1. NKVD 
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در عین حا ، هراران کارگر ایرانی به پیوستن به حرب کمونیسات آذربایجاان د پاذیرش    

 شهردندي شوردي ترغیب شدند.  

هاا   اما بسیاري از ایرانیان، شهردندي جدید را با اکراه پذیرفتند: آنها با دجاود ساا   

اقع، باراي شامار قابال    کردند. در د کار در قفقاز د ترکستان ملیت ایرانی نود را حفظ می

م. عبور از مارز د دیادار باا    1315ش./ 1914کم تا سا   توجهی از کارگران ایرانی، دست

گري ایاران در   نانواده در آن سوي مرز عادي بود. از این گذشته، در همین ددره، کنسو 

. باکو همچنان فعا  بود د برناما مثثري به منظور برقراري تماس میان اتباع ایرانی داشت

از این رد، براي بسیاري از ایرانیان، پذیرش شهردندي شوردي باه ماانع تبادیل شاد د از     

 بازگشت آنها به ایران جلوگیري کرد. 

م. د در پی معرفی رسمی دریافت جدید اساتالین از  1313ش./ 1918تا پایان سا  

قارار داد،  شوردي د کمینترن را تحت تأثیر   مبارزد طبقاتی، که به طور مثثري کلّ جامعا

تر یافت. براي نمونه، بر پایاه ساندي از حارب کمونیسات      فرمان شهردندي معناي جدي

مرکاري حارب     هااي کمیتاا   ، در یکای از جلساه  "فوق سارّي "بندي  آذربایجان، با طبقه

، از کمیسااریاي مساا ل   1313مای   15/ 1918اردیبهشت  15آذربایجان، در  کمونیست

به داوح نواسته شده است که هر اقدام الزم باراي  دانلی د کمیساریاي مسا ل نارجی 

اتحاد شوردي، در جهت   هاي عالیرتبا درنواست از تمامی اتباع نارجی شاغل در سازمان

. در همان (Ibid:4)تیییر ملیت آنها د پذیرش شهردندي شوردي فوراً انجام د اجراء شود 

المللای،   دیک به مرزهاي بینهاي نر جلسه ت میم گرفته شد تا هما اتباع شاغل در ایالت

 .(Ibid: 9)از شیل نود برکنار شوند 

با این حا ، نه کمینترن د نه مقامات شوردي، این سیاست را به طور کامل رعایات  

هاي کارگري در ننایع نفت شاما    م. دقتی انبار اعت اب1313ش./ 1918. در 1نکردند

ان  یان محلّای را بسایج کارد. سا م    ایران به اتحاد شوردي رسید، کمینترن بار دیگر ایران

                                                           
1

 Rustamova-Tohidi, 2001براي بررسی جدید د کامل سیاست کمینترن در بارد ایران بنگرید به: . 
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مددزادد جادید، عضو کمیتا مرکري حرب کمونیست ایاران د همکاار نردیاک کمینتارن، باه      

کننده در جلساا بااکو    شرکت 53منظور بسیج د سازماندهی مجدد به باکو اعرام شد. از میان 

ینادگی  ، حارب کمونیسات آذربایجاان را آنتوناوف نما    1313جاوالي   11/ 1918تیر  13در 

حرب کمونیسات ایاران بودناد. دساتور       ی، نمایندد زاده د فتحعلی کرد د بهرام آقای،، فرج می

فرهنگی ایرانی حاار در باکو براي بسیج کاارگران    کار انلی جلسه این بود که چگونه جامعا

کمونیستی فعا  تبدیل شود. باه منظاور عضاوگیري د آماوزش       ایرانی قفقاز به سازمان جبها

فرهنگی موجاود، بایاد     اي جدید براي حرب کمونیست، جادید استدال  کرد که جامعاکادره

با دهیفا انلی آموزش ایرانیان جوان سازمان داده شود. در برناما درسای، عا ده بار تااریخ د     

کننادگان باه    جیرافیاي ایران، باید زبان فارسی را نیر گنجاند. اما در طی این جلساه، شارکت  

  هاایی پردانتناد کاه جامعاا     ار منحرف شدند د به بحث در باارد دشاواري  تدریج از دستور ک

عماومی پشایمانی د     ایرانی در آذربایجان با آن مواجه بود. نود جادیاد، باا اشااره باه ردحیاا     

بدبینی در میان جامعا ایرانیان قفقاز، حرب کمونیست آذربایجان د رهبار آن میرزایاان را باه    

بایسات ایرانیاانی را    یرانیان م مت کرد. به نظر جادید، نمیسبب سیاست نامناسب نسبت به ا

کنناد، سارزنز کارد، بلکاه      ایران توجه می  که براي یافتن پناهگاهی فرهنگی به کنسولگري

هااي کنساولگري را در میاان ایرانیاان محاددد       کسانی در نور سرزنز هستند کاه فعالیات  

 .(.AHPS, record 2, dossier 1, file 83, p. 3)اند  کرده

، کمیتاا اجرایای کمینتارن،    1هایی به ادرانیکیدزه در پی این جلسه، جادید در نامه

مرکاري حارب کمونیسات اتحااد شاوردي د کمیتاا مرکاري حارب کمونیسات            کمیتا

آذربایجان، تونیفی از شرایط زندگی جامعا ایرانی در باکو به دست داد. اد باا اشااره باه    

ها د انق بیون ایرانی، سخت اباراز تأسا، کارد کاه شارایط       نقز انق بی ادلیا کمونیست

ز مبارزان قدیمی بسیار ناگوار است. به ع ده، اد رفتار مقامات محلای را هام   فعلی برنی ا

بود. جادید در ناما نود اامن اشااره باه     "فراتر از انتظار"نسبت به ایران نقد کرد، زیرا 

هااي   م. به این ساو، کمونیسات  1319ش./ 1135مبارزان ایرانی در قفقاز نوشت: از سا  
                                                           

1. Ordzhonikidze 
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اناد د   هایی پردانتاه  عا  بودند، در آذربایجان نیر به فعالیتایرانی در حالی که در ایران ف

ها باه مقاماات بااال نیار      اند د در ددرد نخست تسلط بلشویک در سفوح باال آموزش دیده

اتحاد ایرانیان در باکو اشاره کرد کاه از    هاي مدرسا اند. اد به طور ناص به فعالیت رسیده

اي از نظر فرهنگی براي جامعاا   لّ پرجاذبهم. به بعد، به نورت مح1311ش./ 1184سا  

درسی مدرسه حذف شده   ایرانی در قفقاز درآمد. اد از اینکه آموزش زبان فارسی از برناما

اي  درند مح ا ن بایاد در مدرساه    91تا  11است، ابراز تأس، کرد، زیرا در نتیجا آن، 

که به داوح، عا ده بار   اي  کند، مدرسه جمع شوند که کنسولگري ایران در باکو اداره می

 پردانت. آموزش زبان فارسی، به سیاست تبلییی به سود حکومت ایران می

جادید در نامه به کمیتا مرکري حارب کمونیسات آذربایجاان، از حارب کمونیسات      

هااي محافال د جواماع     آذربایجان به سبب انجام هر اقدام ممکن براي ممانعات از فعالیات  

گی د حذف زبان فارسی از برناما درسی مدارس ایرانای در بااکو   فرهن  ایرانی، به دیده جامعا

آدر نواناد د نومیادي ناود را آشاکارا      به نراحت انتقاد کرد. اد اقدام آنر را به داوح شرم

هاي ایرانی باه نحاو    اکنون برنی از کمونیست»ابراز داشت. جادید در ناما نود ااافه کرد: 

«. کنناد  نی قومی رااشاه در ایران مقایسه مای قابل فهمی سیاست شما را با سیاست همگو

ع ده بر این، اد در این نامه، به این درک کلی اشاره کرد که در عمل، تبعایض را ناه فقاط    

هاي ایاران د ماردم    هاي بومی، بلکه بین آذربایجانی زبان د آذربایجانی هاي فارسی بین ایرانی

کنند. از نظر جادید، چنین نگرشای   نواندن آنها، تحمیل می "هاي نارجی ترک"محلّی، با 

کناد تاا تبلییاات     هاا د کاارگراران حکومات ایاران کماک مای       باه مسااداتی  »که سرانجام 

، «کنناد  ادشوردي نود را دنبا  کنند د اتباع ایرانی را باه تارک اتحااد شاوردي تشاوی       

AHPS, record 1, dossier 88, file 21, pp. 94– 7) )«     ،در تقابال شادید باا دهاای

 .(.AHPS, record 2, dossier 2, file 25)قرار دارد « انی حرب کمونیست آذربایجانجه

سرانجام در بارد تحمیل شهردندي شوردي به ایرانیاان، اد اساتدال  کارد کاه ایان      

سیاست نرفاً عملی به ق د پراکندن د آرام کردن ایرانیان قفقاز اسات. باه نظار جادیاد،     

هاي ایرانی را در جامعاا   ولیت اجتماعی کمونیستپذیرش شهردندي شوردي نه تنها مقب
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اندانت، بلکه امن جلاوگیري از آنهاا از انجاام     ایرانی ساکن جنوب شوردي به نفر می

 شد.   دهیفا انق بی در دانل ایران باعث مشک ت بسیار می

پاسخ نماند: به محض درنواست کمیتا اجرایای کمینتارن،    ناما جادید به مسکو بی

عضو حرب کمونیست ایران که در این زماان در بااکو ساکونت داشات، باه      اف،  نقی تقی

عنوان نمایندد حرب کمونیست ایران در آذربایجان جانشین جادیاد شاد د جادیاد را باه     

 ایران فرستادند، اما به زددي دستگیر شد د به زندان افتاد.  

زاده( عضاو   )عبادان م. کمیتا اجرایی کمینترن، سیفی 1391ش./ 1913در اداسط سا  

ي سارّي کاه    ا بااکو کارد. کمینتارن در ناماه      اجرایی حرب کمونیست ایاران را رداناا    کمیتا

اجرایای حارب کمونیسات آذربایجاان فرساتاد، برناماا         مستقیماً براي پوالنسکی عضو کمیتا

ت تقویا »د در انل « هاي ایرانی بسیج کارگران د کمونیست»مأموریت سیفی را در آذربایجان 

 .(AHPS, record 1, dossier 88, file 21, p. 85)دانست« حرب کمونیست ایران

، باراي برقاراي تمااس میاان     1391/ دساامبر  1911سیفی به محض دردد، در آذر 

هاي ایرانی د برنی مبارزان سیاسی غیرکمونیسات نظیار ما زاده کاه متحاد       کمونیست

زاده از مساکو را نیار باراي     د سالفان اي تشاکیل داد. ا  ان نان بود، جلسه نردیک احسان

هااي   حضور در این جلسه دعوت کرد. جلسه سه ردز طو  کشید د گرچه طب  راهنمایی

اي در حرب کمونیست ایران جاري شود، اماا ایان    کمینترن، ق د بر این بود تا نون تازه

رهباري آن باه نحاو      حارب د ساابقه    هاي گذشاتا  جلسه به سرعت توفانی شد د فعالیت

 نتقادي مورد بررسی قرار گرفت.  ا

کار حرب باار   زاده در حرب کمونیست ایران، اعضاي کهنه با ارزیابی عملکرد سلفان

دیگر کتاب جنگل را گشاودند د باراي بررسای مجادد علال پشات پاردد شکسات آن د         

مسئولیت حرب کمونیست رهبران ایاران کوشاز کردناد. در جریاان جلساه، بارعکی       

زاده را ناه فقاط باه نااطر      کنندگان جلساه سالفان   ترن، شرکتمواع د انتظارات کمین

مسئولیت در برابر سرنوشت بسیار ناگوار جنبز کمونیساتی در ایاران، بلکاه باه سابب      

رحماناه سارزنز د ماتهم     بحران عمی  تهدیدکنندد موجب فردپاشی حرب، آشکارا د بی
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نبود، اراده د ت میم ناود  ایران آشنا   زاده متهم شد؛ در حالی که با جامعا کردند. سلفان

هاایی باراي سالب     را به کار گرفت تا رهبري جمعی حرب. اد همچنین به اتخااذ توطئاه  

ها د انق بیون، هم در ایران د هم در اتحاد شاوردي ماتهم شاد کاه      ن حیت کمونیست

هااي   پذیرفتند. اد را براي باه عضاویت در آدردن شخ ایت    اد را نمی  سلفا اقتدارگرایانه

 د غیرمتعهد در حرب نیر متهم کردند. مشکوک 

زاده  کنندگان در این جلساه، سالفان   زاده، یکی از شرکت در ردز پایانی، داداش حسین

شان در کنگارد باه    را متهم کرد که به رغم اجازه به هیئت نمایندگی باکو براي بیان دیدگاه

ساتوف،  م. در رد1319ش./ 1915کاه در ساا     انف ح اردمیاا حارب کمونیسات ایاران    

توانست کارد تاا ماانع رأي دادن آنهاا شاود؛       نردیک دریاي آزدف برگرار شد، اد هر چه می

هاي بااکو هام شاد. عا ده بار ایان، اد باه         چندان که هاهراً موجب اعتراض شدید نماینده

ان ابراهیماوف، بااکو را    م. دقتی سای، 1391ش./ 1918زاده اشاره کرد که در سا   سلفان

اف  مرکري حرب، جوادزاده، حسن  کرد، پی از مشورت با اعضاي کمیتا به ق د ایران ترک

هاا د کاارگران ایرانای در بااکو د      زاده را باه بسایج کمونیسات    اي سلفان د راای،، در نامه

زاده کاه در آن زماان در مساکو باود، باه ایان        سازماندهی مجدد آنها نواندند، اما سالفان 

هااي ایرانای از طریا      هایی که کمونیست هما نامه نواسته نظر مواف  نشان نداد. در داقع،

زاده هنگاام   شاد. از ایان گذشاته، سالفان     فرستادند، ناپدید می زاده به کمینترن می سلفان

 هاي ایرانی مورد سرزنز قرار گرفت.   عبور از باکو، به ناطر جواب رد  به دیدار با کمونیست

  زاده به عناوان نماینادد   سلفانکنندگان در این جلسه، جدایی  افردن بر این، شرکت

حرب کمونیسات ایاران در کمینتارن را نمااد ااع، اد تلقای کردناد د ایان اساتدال           

  زاده را ناذیرفتند که جدایی دي از کمینترن هیچ ارتباطی به ناتوانی شخ ی ادعا سلفان

مرکري حارب کمونیسات ایاران      اد ندارد د نرفاً به این سبب است که چون کمیتا  شدد

توانست در کمینتارن نمایناده داشاته     م. در باکو دجود نداشت، نمی1311ش./ 1133 در

زاده به سابب   . سرانجام، در مورد مسا ل گذشتا حرب، سلفان(Ibid., pp. 67–82)باشد 

 به دست فراموشی ساردن کنگرد ددم حرب، از تاریخ حرب م مت شد.  
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د این بیز از هر چیر، حااکی از   هایی عادي بود ردزد باکو، چنین اتهام سه  در جلسا

ناکامی د درماندگی در میان فعاالن سیاسی ایرانای در قفقااز باود. در حاالی کاه        ردحیا

گرفتند، رهبري حرب، مانند سایفی د   زاده را به باد انتقاد می اعضاي عادي حرب، سلفان

انتشاار   زاده د کوشاز انیار اد باراي    انق بای سالفان    برنی دیگر، با اشاره باه پیشاینا  

م. در اردپا، باراي تعادیل   1313-1391ش./ 1919-1918نشریات ادداري در طو  سا  

تار از آن باود کاه چناین      زاده کوشایدند؛ باا ایان هماه، زنام عمیا        فضاي اد  سلفان

جلسه   زاده نیر نتوانست نتیجا هایی آن را التیام دهد. حتی سخنان پایانی سلفان کوشز

مادگی نود را براي ترک فوري حرب به نراحت اعا م کارد،   زاده آ را تیییر دهد. سلفان

زاده  کنندگان را متقاعد کند: آنها اساتعفاي سالفان   اما حتی این نظر نیر نتوانست شرکت

که نخست حرب را ددباره سازماندهی کناد د ساای    را ناذیرفتند، با این درنواست از اد 

 .((Ibid., p. 74کناره گیرد 

مقاله منتشر شد د این گرارش نیر به طاور عماده    13در پایان جلسه، گرارشی شامل 

حرب کمونیست ایران، عملکارد رهباري     سالا 11پردانت: تاریخ  زاده می به فعالیت سلفان

ها د کارگران ایرانی، نادیده گارفتن   حرب در آذربایجان به سبب فانله گرفتن از کمونیست

یران در تحو  سیاسی کشور، انتشار نشریات حرب به زبان فارسی اهمیت ایالت آذربایجان ا

زبان حرب به نقد کشیده شد د رهبري حرب باه   پوشی از نیاز اعضاي آذري د سرانجام چشم

غفلت از نیازهاي جامعا ایرانی در آذربایجان د رها کردن آن در بدبینی د پشایمانی مفلا    

بینی باود کاه برنای از     ایط کام ً قابل پیزمتهم گردید. بر اساس این گرارش، در این شر

باید از طری  مجاري کنسولگري ایران، اتحاد شاوردي را باه ق اد     کارگران ماهر ایرانی، می

 .(AHPS, record 2, dossier 88, file 21, pp. 64– 6)کردند  ایران ترک می

 در پی این انتقاد تند د تیر، گرارش از رهبري حرب نواست تا:

 سمی ددمین کنگرد حرب کمونیست ایران را تأیید کند.به نورت ر 

 تفاادتی د بادبینی ماورد     فرهنگی ایرانی را براي مبارزه باا احسااس بای     جامعا

 حمایت قرار دهد.  
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 هاي ایرانای بااکو را باه ساازماندهی مجادد       گردهی دد یا سه نفره از کمونیست

 ,AHPS, record 1, dossier 88 هاي حربی در سرتاسر کشاور بگماارد   هسته

file 21, pp. 64–6)). 

 

کار ایرانای، چاه    هاي کهنه سرانجام، گرارش امن ستایز از انق بیون د کمونیست

، رهبري حرب را ملرم کرد تا نود را "سواب  انق بی"در زندان د چه در تبعید، به ناطر 

ساخت د   آنها محردم نکند. به ع ده، گرارش نواستار توجاه کاافی باه شارایط      از تجربا

کردناد د از رهباري نواسات تاا      کار در آن زندگی مای  دشواري شد که این فع االن کهنه

هااي آنهاا کاه همچناان در ایاران زنادگی        مراقب نیازهاي مالی آنها باشاد د از ناانواده  

کنند، حمایت کند. از رهبري حرب نواسته شد تا تضمین کند که این گرده، کساانی   می

هر گوناه طییاان انق بای در ایاران تلقای        رهبران بالقوه  منرلاتوانند به  که همچنان می

شوند، به اندازد کافی مقرري دریافات دارناد. گرچاه در ایان گارارش هایچ ارجااعی باه         

کنندگان این گرارش، باه دااوح    اد نشد، اما دااح بود که تددین ان نان د رفقاي  ن احسا

 اند.   آنها را در نظر داشته

نقشی مهم در تاریخ جامعا ایرانی قفقااز داشات:    1391سامبر / د1911جلسا آذر 

  هاي ایرانی قفقاز، ناادقانه باه بحاث در باارد     اي، کمونیست نخسین بار در جریان جلسه

هاي نود پردانتند د از بابت آینده ابراز نگرانی کردند. در پی این جلسه، سایفی   دشواري

کنندگان آن بیاان   را از این جلسه د شرکتاي محرمانه به کمینترن، ارزیابی نود  در نامه

توانست برطب  انو  بلشویک برگرار شود د ایان   کرد. بر پایا ارزیابی اد، جلسا باکو نمی

هااي ایرانای    کننادگان آن باود. سایفی کمونیسات     نرفاً به سبب دیدگی ناهمگن شرکت

تند کاه در  حاار در آذربایجان را به سه گرده مختل، تقسیم کرد: گرده اد  کسانی هسا 

هاي مختل، در مدارس حربای   کنند، کسانی که از ددره هاي نفتی د ننایع کار می میدان

توانند نقشی فع ا  در جنابز   ها، که می اند. به بادر سیفی این کمونیست نیر متابعت کرده

کنند، باید بسیار مورد حمایات قارار گیرناد. گارده ددم، باه نظار        ءکمونیستی ایران ایفا
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سوادي د فقادان داناز    کنند، اما به ناطر بی ی هستند که در ننایع کار میسیفی کسان

هاي انالی   توانند به منرلا داسفه اند، در نتیجه نمی سیاسی د انق بی، به تدریج آرام شده

انق بیون "دهای، انق بی در ایران به شمار آیند د سرانجام، گرده سوم، که سیفی آنها را 

دادري سیفی، هر چند برنی از آنها اعضااي حارب کمونیسات     نواند. بر اساس "گی ن

شدند، اما فاقد دانز سیاسی د انو  انق بی بودند. از این گذشته، آنهاا   ایران شمرده می

شدند. سایفی باا اشااره باه نقاز       گرایی، توطئه د تبلییات اد  انق بی متهم می به تفرقه

زاده در  د ریاکااري ااد  سالفان   مخرب آنها در جلسا باکو، مفمئن باود کاه پشات پارد    

هاي قدیمی میان دد جناح در حرب کمونیست ایران قرار دارد که باه آرامای در    ن ومت

حیادر عماو    -ن   جنبز جنگل شکل گرفت. رهبري جناح اد  را نریماان نریماانوف  

آقاای، باه نظار سایفی، گارده اد  باا تاردیج         -زاده ادغلی د رهبري جناح ددم را سلفان

کردند بیشار ماورد اعتمااد     ءچرا آنها که در جنبز جنگل نقز ایفا"یی مانند: ها لفّاهی

دهید  دارید د اجازه نمی چرا شما ما را در اینجا مثل زندانی نگه می"، یا "گیرند  قرار نمی

مشی اد بلشویک ناود جلاب    کوشیدند نظر گرده ددم را به نطّ می "به ایران برگردیم 

سیفی از کمینترن د حرب کمونیست آذربایجان نواسات تاا   کنند. در پایان این گرارش، 

هاي منشویکی آنها ممکن  هاي این گرده توجه ناص داشته باشند، زیرا فعالیت به فعالیت

 است هم به حرب کمونیست ایران د هم به اتحاد شوردي ندمه برند.

هااي دیگار    اي به دبیر شرقی کمینترن، به ع دد نواساته  در پی این جلسه، سیفی در نامه

به منظور آموزش کادرهاي کمونیست د اعرام آنها باه ایاران باه حارب     »از کمینترن نواست تا 

باراي انجاام دهیفاا انق بای ماا در ایاران، باه        »بنا بر استدال  اد «. کمونیست ایران کمک کند

 .(AHPS, record 2, dossier 88, file 21, p. 63« جوان تح یل کرده نیاز داریمتعدادي کادر 

م. کمینترن چند کمونیسات  1391ش./ 1911در پاسخ به درنواست سیفی در سا  

هااي   ایرانی باکو را به مسکو فرستاد تا تحت تعلیمات الزم قرار گیرند. در مسکو، کمونیست

باراي کاار حربای غیرقاانونی رداناا ایاران شادند.         حربی،  جوان پی از گذراندن چند ددرد

نوع فعالیات کمونیساتی د    چنانکه در اسناد کمینترن انعکاس یافته است، در این ددره، هر
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  شدند، پی از تجرباا  برنی از کسانی که به ایران اعرام  1انق بی در ایران سخت دشوار بود.

طاوالنی باراي کمینتارن تاددین      گشتند د گرارشای  هاي بسیار به اتحاد شوردي باز سختی

هاي انجام هر گوناه دهاای، انق بای     کردند د در آن گرارش، به تف یل، شرحی از دشواري 

 .(AHPS, record 1, dossier 88, file 21, p. 26در ایران به دست دادند 

 

 پریدن  یا هراس بزرگ: آماده 2یژوفشینا

 11، دبیر کمیتاا لنینگاراد حارب کمونیسات، در     9در تاریخ شوردي، تردر سرگئی کیردف

عففی بود که راه را براي تحکیم آنچاه بعادها یددفشاینا یاا       ، نقفا1394دسامبر  1/ 1919آذر 

هراس بررگ شهرت یافت، هموار کرد. گرچه هنوز شواهد مستندي در دست نیست، اما بناا بار   

لین باه عناوان باانی توطئاا قتال      نظر عمومی میان بسیاري از مورناان شاوردي، از اساتا    اتفاق

شود. با این دجود، نقز استالین در این حادثه، هر چه کاه باود، مارگ کیاردف،      کیردف یاد می

مخالفاان    براي ت افیا   براي استالین د رهبري استالینی بهانا الزم را فراهم آدرد تا اقدام گسترده

 قدیمی بلشویک را آغاز کند.  داقعی یا نیالی حرب کمونیست، از جمله بسیاري از کادرهاي 

، به عنوان بخشی از ابتکار در سرتاسر شاوردي، بازرسای   1395/ می 1914در اردیبهشت 

هااي   عضاویت در حارب کمونیسات د ارزیاابی      آغاز شد تا اط عات در بارد 4در قفقاز ي  ا گسترده

عضاو   ،5بریاا ، الدرنتای پاادلودیچ   1395/ اد ان  1914عضویت ردزآمد شود. در نارداد    پیشینا

                                                           
براي نمونه، یکی از کسانی که از سوي کمینترن به ایران فرستاده شد، محمد تقی راایی بود. اد باه طاور غیرقاانونی     1.

مشاکوک باه   »از مرز جلفا گذشت د راهز را به سمت تبریر ادامه داد. پی از دد ماه زنادگی در تبریار، اد را باه اتهاام     

، باار  1399/ دساامبر  1911عد آزاد شد. سای چند ماه بعد، در آذر ردز ب 1بازداشت کردند، اما « آمدن از اتحاد شوردي

دیگر اد را بازداشت کردند، این بار در تهران د به مدت سه ماه در بازداشت بود. اماا ددبااره، چاون پلایی مخفای هایچ       

وم، در تبریار  براي بار سا  1395/ 1919آزاد شد. در ادایل  1394ش./ فوریا 1911سندي براي اتهام اد نیافت، در بهمن 

اش را ثابت کرد، آزاد شد. سرانجام، اد همراه دد ایرانی دیگار کاه اساتخدام     گناهی اد را دستگیر کردند د چون ددباره، بی

 شده بودند، هاشم نهضتی د محمدزاده به نورت غیرقانونی ایران را ترک د به اتحاد شوردي سفر کردند.  
2. The Yezhevshchina 
3  . Sergey Kirov 
4. Proverka. 
5. Lawrientij Pawlowicz Beria 
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هاي حرب در تفلایی، در حاالی کاه از     مرکري حرب کمونیست، در بررسی فعالیت  کمیتا

هاي عضویت شکوه داشت، نشان داد که بیگانگاان د   هاي موجود در تددین بایگانی نظمی بی

عنانر اد شوردي بسیاري با پنهان کردن سواب  قبلی نود د ارا ا مدارک تقلبی باه دردن  

. در پی ایان تأییاد رسامی، اقادام     ((Zaria vostoka, 24 June 1935اند  حرب نفوذ کرده

کاار   هااي کهناه   دسیعی براي انراج هراران تن از اعضاي حرب که در میاان آنهاا بلشاویک   

درناد اعضااء    13، در حاددد  1391/ فوریا 1914بسیاري دجود داشت، آغاز شد. تا بهمن 

 در قفقاز از حرب انراج د بسیاري از آنها نیر بازداشت شدند.  

ر اعضاي غیر شوردي حرب کمونیست به طور چشمگیري اساسای  تأثیر این اقدام ب

م. رهبري استالین در مسکو، سرشماري گسترده در هماا  1395ش./ 1914بود. در سا  

هاي حااار در نااک شاوردي را     نارجی  هاي شوردي را اردري دانست د هما جمهوري

جمهوري، ارساا    هاي محلی احراب کمونیست در هر نویسی کرد. ع ده بر این، شانه م نا

هااي مختلا،    اط عات به کمیتا مرکري در هر جمهوري، در بارد کارگران نارجی بخز

. ساای، احاراب کمونیسات سرتاسار     (.Ibid)در سرتاسر همان جمهوري را آغاز کردناد  

تار ترغیاب باه     اي ت میم گرفتناد اعضاا ی را کاه پایز     اتحاد شوردي به طور غیرمنتظره

بودند، انراج کنناد. در قفقااز د آسایاي مرکاري، ایرانیاان        پذیرش شهردندي شوردي شده

توان به محلّا شا ومیان در حوما بااکو   نخستین قربانیان این سیاست بودند. براي مثا ، می

اشاره کرد. در این محلّه، هرف یک شب، ددیست ایرانی از شانا محلّای حارب کمونیسات    

ایرانای ناود هنگاام پیوساتن باه        پیشینا پنهان کردن»آذربایجان انراج شدند. آنها را به 

پاذیرش شاهردندي شاوردي پای از زماانی کاه       »یاا  « داشتن بستگان در ایران»، «حرب

ها قابل کاربرد نباود،   متهم کردند. در مواردي که هیچ یک از این اتهام« بینی شده بود پیز

، که «دیدندنگهداري ت ادیر رهبران ساب  حرب کمونیست اتحاد شوردي متهم گر»آنها به 

 .(AHPS, record 1, dossier 88, file 516« شوند دشمنان نل  شنانته می»اکنون 

قاومی کاام ً     هاي شوردي براي رسیدن به جامعا م. مقام1398ش./ 1911در سا  

  همگون در هر جمهوري، ت میم گرفتند سیاست جدید انراج را ت اویب کنناد د هماا   
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هاي شمالی آمده بودناد،   شورهاي همسایه به سرزمینهاي قومی را که در انل از ک گرده

به ترک فوري دادارند. در آذربایجان شوردي، کمیساریاي امور دانلی اتباع ایرانی حااار  

در آذربایجان شوردي را به طور دسته جمعی بازداشت د انراج کرد. شمار کال ایرانیاان   

ا بار اسااس یاک پردناده، در     انراجی از اتحاد شوردي در آن زمان هنوز نامعلوم است، ام

نفر باه ایاران تبعیاد     511/14، در حددد 1398می  11/ 1919اردیبهشت  11یک ردز، 

شدند. بنا بر اسناد همین پردنده، در همان ردز، در سراسار آذربایجاان شاوردي باال  بار      

هاا د   شادگان: کمونیسات   ایرانی بازداشت شادند د باه زنادان افتادناد. بازداشات      393/8

هااي مارتبط    ها، ننایع فوالد د بخز آهن هاي نفتی، راه ن ایرانی، کارگران میدانانق بیو

کردناد   با کمیساریاي دفاع یاا کساانی بودناد کاه نارفًا در منااط  مارزي زنادگی مای         

(AHPS, record 1, dossier 88, file 515). 

در گرارشی عادي به میار جعفار بااقر اف دبیار اد  حارب کمونیسات آذربایجاان،        

ها علیه ایرانیان بازداشت شده را باه ایان ناورت     ، اتهام1اریاي نل  در امور دانلیکمیس

 تونی، کرده است:

هااي اط عااتی    هاي اط عاتی مختل، بریتانیا هستند د باراي ساردیی   اعضاي سردیی

هاي ادانق بی د دیرانگر گوناگون هستند، اعضااي   کنند، اعضاي سازمان متفادت ایران کار می

هااي   هاي آذربایجانی د داشناکسیون ارمنی، به طور مساتقلی باراي ساردیی    اداتیاحراب مس

هااي ادبلشاویک، دیرانگار د     کنند د سرانجام اعضااي ساازمان   مخفی گوناگون ایران کار می

 .(AHPS, record 1, dossier 88, file 400, p. 1)فاشیست هستند 

شاده اسات.    براي ایرانیان به طور مف ل تونای،    در سندي دیگر، جرا م ادعا شده

ها بیز از اندازه پوچ د مضحک بود: انتقا  اط عات به کنسولگري ایران در بارد  این اتهام

نظام آبیاري باکو، نرابکاري در ننعت نفت، به آتز کشیدن معادن. یک ناانواي ایرانای   

افت سم از سردیی مخفی ایران براي مسموم کردن اهاالی بااکو   ریري براي دری به برنامه

هاي ایران را به کار براي ساردیی مخفای ایاران د شارکت در تبلییاات       متهم شد. بهایی
                                                           

1. NKVD 
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هاي بهایی در بریتانیا، آلمان، ایران د فلسفین متهم کردناد   فاشیستی د ارتباط با سازمان

((Ibid., p. 1تارین گارده در میاان     ترین د مخارب  رناکان نان د رفقاي اد، نف . احسان

ان ناان ماتهم شاد باه اینکاه: عامال        شادند د احساان   جامعا ایرانی آذربایجان قلمداد 

باار   دهندد تبلییات زیان هاي اط عات بریتانیا د ایران، مدافع متعهد فاشیست، اشاعه اداره

یون ایرانی را به مقامات در میان ایرانیان در اتحاد شوردي است، عاملی که برنی از انق ب

کاارگر   91داد ]ر ، عن ري ادبلشویک که با سازماندهی گردهی شامل  ایران تحویل می

داده  هااي نفتای بااکو انجاام مای      هاي نفتی، اقدامات دیرانگري در میدان ایرانی در میدان

 .(Ibid., p. 27) است د سرانجام دشمن نل 

م. آغاز شد، ناه تنهاا نادها هارار     1395ش./ 1919هراس بررگ که از ادایل سا  

ها هرار کمونیست د انق بی ناارجی کاه در پای پناهگااهی در      شهردند شوردي، بلکه ده

ناک شوردي بودند را نیر تحت تأثیر قرار داد. نخساتین گارده از ایرانیاان کاه در ساا       

هاا   بودناد. ایان کمونیسات    "هاي چاپ  کمونیست"م. بازداشت شدند، به انف ح 1395

د در نا     نیست ایران را به رسمیت نشانانتند ددم حرب کمو  مشردعیت کنگرد هرگر

اکبار   کردناد: علای   زاده آشاکارا همکااري مای    م. باکو، با سالفان 1391ش./ 1913جلسا 

زاده کاه انادکی پای از     زاده د اکبر ن یب زاده، م  بابا هاشم اکبرزاده، حمدان حسن علی

 دستگیري اعدام شدند. 

 "هااي چاپ   کمونیسات "، ددمین گرده 1391/ جوالي 1915، در تیر یک سا  بعد

شنانته شده در میاان آنهاا بهارام آقاای، عضاو کمیتاا         ایرانی بازداشت شدند که چهرد

مرکري حرب کمونیست ایران بود. همراه بهرام آقاای،، نعمات ب ایر د دد بارادر بهارام،      

ذهنای بخشایده     به نااطر عارااا   عمران د محرّم نیر بودند. برادر چهارم، کامران آقای،

شد. در زمان بازداشت، بهرام آقای، مادیر شارکتی ددلتای در بااکو باود د هماراه رفقاا،        

نوانااده شااد د اد را بااه عضااویت در محفاال  "گااراي ماااجراجوي اااد لنینیساات چااپ"

 5/ 1915دي  15هاي اد شاوردي ماتهم کردناد. در     تردتسکیست د شرکت در فعالیت
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در شاما    1، به پنج سا  کار سخت در ارددگاه کار اجباري ادکتااز ، آقای1399  اانویه

هااي   ، در جریان محاکما سایر کمونیسات 1398/ 1911ردسیه محکوم شد، اما در سا  

شد د متهماان باه    کردند، اغلب از بهرام آقای، یاد می ایرانی که در همان کارنانه کار می

نواندناد د باراي باار     را از ادکتاز به باکو فراکردند. بنابراین، اد  هاي اد اشاره می فعالیت

ددم محاکمه کردند. در محاکما ددم، اد به کاار باراي پلایی مخفای ایاران د رداباط باا        

هاا د پافشااري اد بار اینکاه همچناان       محافل ناسیونالیست ایرانی متهم شد. انکاار اتهاام  

م اد  اد نامناساب  کمونیستی متعهد است، به اد کمک نکرد د قاای با ت دی  اینکه حک

 سا  زندان محکوم کرد.   15د بسیار سبک بود، اد را براي بار ددم د این بار به 

زاده،  هااي ایرانای مانناد سالفان     در حالی که بازجویی د محاکما ساایر کمونیسات  

راای،، شرقی )عامل کمینترن(، زارع، الدبن د مرتضی علوي در مسکو د آسیاي مرکري 

کو، مقامات به ردي نخستین گارده انق بیاون ایرانای غیرکمونیسات     یافت، در با ادامه می

انق بای    ان ناان ددساتدار، اعضااي کمیتاه     آتز گشودند. این گرده به رهبري احساان 

بخز گی ن بودند: آشاوري، جعفار کنگاادري، رااا      گی ن د بعدها کمیتا انق ب آزادي

 Azerbaijan Ministry of National Security, Archive)زاده  پاشازاده د علی حسین

of NKVD (NKVD), dossier Ehsanollah Khan Dustdar, pp. 22– 6). 

ان نان در باکو بازداشات شاد د باه     ، احسان1399دسامبر  15/ 1911آذر  14در 

 -هاي اد شوردي، عامل بریتانیا د سای آلمان، عضو محفل تردتسکی شرکت در فعالیت

رن د اد کمونیست فعااالن ایاران ماتهم شاد. در باازجویی      زینودی، د حرب اد کمینت

ها را به کلی رد کرد. بازجویی اد در بااکو   اتهام  جسمی بسیار، هما  ادلیه، با دجود شکنجا

، اد را براي بازجویی بیشاتر  1398/ آدریل 1919تقریباً پنج ماه طو  کشید. در فردردین 

تکرار شد د اد بار دیگر، چنانکاه در بااکو،   به مسکو فرستادند. در مسکو، اتهامات مشابهی 

 گناهی نود تأکید کرد.   همه را انکار د بر بی

                                                           
1. Uktepsh 
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، شخ ی ت پرنفوذ در اتحاد شوردي 1اي براي میکو یان ان نان از زندان نامه احسان

، ر یی کمیسااریاي نلا    1هایی هم براي یددف که از ایران اط ع داشت، فرستاد. اد نامه

 .NKVD, dossier Ehsanollah Khan Dustdar, p)ستالین نوشت در امور دانلی د ا

رفیا   "ها، به پیشینا نود به عنوان انق بی متعهد د کسای کاه باه     د در این نامه .(126

ان نان از رهبران تقااا کرد تاا باه نااطر اد     ملقب بوده است، اشاره کرد. احسان "سرخ

  ي من فانه د علنی داشته باشد. اماا هماا   ا مدانله کنند د به دي اجازه دهند که محاکمه

، اد را سرانجام در حاالی  1393مارس  11/ 1919اسفند  13پاسخ ماند. در  ها بی این نامه

هاا را نااذیرفت د    که بیمار بود، محاکمه کردند. در دادگاه مسکو، اد یک باار دیگار اتهاام   

آلمان را رد کارد. محاکماا اد    هاي اط عاتی بریتانیا یا قاطعانه هر گونه ارتباط با سردیی

دقیقه طو  کشید. قاای دي را به مرگ محکوم کرد د اد همان ردز، در مساکو   11فقط 

 .(Ibid., PP. 156- 9)اعدام شد 

م. د پی از کنگرد بیستم حرب 1359ش./ 1991در پی مرگ استالین  در سا  

م. بخااز اعظاام کسااانی کااه طاای 1351ش./ 1994کمونیساات اتحاااد شااوردي در 

ان نان، قرباانی شاده بودناد، از اتهاام نیانات       هاي استالین، از جمله احسان ت فیه

هااي کاار    برنی افراد که هنوز زنده بودند د در ارددگاه 9حیثیت شدند.  تبر ه د اعادد

یافتند به باکو بازگردناد. قبار آنهاا     کردند، مانند بهرام آقای،، اجازه اجباري زندگی می

 هاي کار اجباري درگذشتند، همچنان براي ما نامعلوم است. که اعدام شدند یا در ارددگاه

 

                                                           
در م. 1311تاا   1319 ش./1138تاا   1135 (، کاه از 1398-1951/1835-1199آناستاس ایوانودیچ میکو یاان )  1.

ساای، رهبار    ،سارخ نادمت کارد    ارتاز نگار بود. اد در نبرد به عنوان کمیسر بریگااد در   ارمنستان د باکو ردزنامه

آدریال   18/ 1133اردیبهشات   8 سازمان بلشویک در آذربایجان شد. میکو یان بخشی از گرده شاوردي باود کاه در   

در  ،هااي بعادي در انتیاار داشات     اي از مقامات را در طو  مااه  در باکو قدرت را به دست گرفت. اد مجموعه 1311

دف، رهبار حارب کمونیسات آذربایجاان د سارگو      زمان رهبار حارب بااکو باود. سارگئی کیار       حالی که به طور هم

 هاي اد در قفقاز بودند.    اي مادراء قفقاز د بعد عضو دفتر سیاسی، مافوق منفقه  ادرادنیکیدزه، رهبر کمیته
2. Yezhev 

   در انتیار نویسنده. 1351می  13/ 1995اردیبهشت  13نادر شده از طرف دپارتمان نظامی شوراي عالی شوردي،   نامه .9
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 نتیجه

هاي پایانی قرن نوزدهم می دي، ایرانیاان فرددسات باا امیاد بسایار باراي       در سا 

جران عمادتاً در  شمالی ایران شدند. ایان مهاا   هاي همسایهجستجوي کار راهی سرزمین

نتیجه نیاز به نیردي کار به سرعت جذب ننایع د معادن تازه تأسیی گوناگون د پرردن  

شدند. آنان به محض دردد به فضاي انق بی آن منفقه تا ش کردناد تاا    منفقه قفقاز می

-ها د تأسیی مدارس مختلا،، هویات  گذاري انجمنبا برقراري ارتباطات میان نود، پایه

هااي نااص   هاا د دساته  کنند. سای قدم به نحنه سیاست نهادند د گرده شان را حفظ

نود مانند فرقه اجتماعیون عامیون، فرقه عادالت د سارانجام باا الهاام از انقا ب اکتبار       

ایران را به نحوي  ، حرب کمونیست ایران را تشکیل دادند د ت ش کردند تا جامعه1319

ز جنگل، انق بیون ایرانای نااگریر باه داماان     انق بی دگرگون سازند. اما با شکست جنب

هاي انق بی نود ادامه دادند. با ثبیت قدرت ددلت شوردي پناه بردند د از آنجا به فعالیت

می دي، سیاست برنورد حارب کمونیسات    1311شمسی/  1911شوردي از ادانر دهه 

ردندي شوردي را ها را داداشت که یا شهشوردي با شهردندان غیرشوردي تیییر کرد د آن

باذیرند یا ناک آن کشور را ترک کنناد. در هماان حاا ، حارب کمونیسات شاوردي د       

کمینترن به این نتیجه رسیدند که باید با ددلت نوههور پهلوي باه توافا  برساند، زیارا     

دانستند؛ این ت میم، معناایی جار   امکان ایجاد تیییر در آیندد نردیک ایران را اندک می

هااي  ق بیون سرشناس ایرانی ساکن شاوردي نداشات. باا شاردع ت افیه     قربانی کردن ان

می دي، ایرانیان نیار در اماان نماندناد د     1391شمسی/  1911نونین استالینی از دهه 

در عین حا ، جایی در برنامه همگون کردن قومی قفقار پیدا نکردند. بنابراین، انق بیاون  

اسااس دادار باه تارک شاوردي د باه طاور       بای هاي مختل، د گاه داهی د ایرانی به اتهام

ان ناان د همراهاانز باه     زمان بسیاري نیر بازداشت شدند. سران شوردي به احسان هم

کردناد د در  ایرانی قفقار نگاه می  ترین گرده در میان جامعه ترین د مخرب چشم نفرناک

ترتیب، سرنوشت اي کوتاه اد را اعدام کردند. به این م. در محاکمه1393ش./ 1919سا  
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انق بیون ایرانی  ساکن شوردي با اعدام، حبی، تبعید د انراج آمیختاه شاد. اماا پای از     

 1حیثیت شد. ان نان د بهرام آقای، اعادهها مانند احسانمرگ استالین از بسیاري از آن

                                                           
1

 گیري از مترجم مقاله است.  نتیجه .
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