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  زاده  سلطان-آثار ا
ان  يس ميکائيلي لطان زاده(آوت ال ) س ال    ١٨٨٩در س د و در س ا آم ه دني ه ب هر مراغ ه ش انواده ای از ارامن يالدی در خ يال ١٩١٢ م ه حزب سوس  - ب

يه       ارگری روس روه بلشويک   (دموکرات ک م آن شد وی در اواخر         ) گ الين مه ه عضويت حزب    ١٩١٩پيوست و از فع د و از  " عدالت " ب مبتکرين  درآم
ن حزب در کنگره دوم       ) پهلوی سابق(تشکيل حزب کمونيست ايران و شرکت کننده ی فعال نخستين کنگره آن در شهر انزلی   ده اي وان نماين ه عن بود و ب

دگ        . بين الملل کمونيست شرکت جست     ه نماين ی احزاب  در اين کنگره سلطان زاده در کميسيون های ارضی و مسأله مستعمراتی و ملی شرکت داشت و ب
  .انتخاب شد و در اين سمت تا کنگره سوم انجام وظيفه کرد) کابک(کمونيست خاور نزديک به عضويت کميته اجرائی بين الملل کمونيست 

م         ١٩٢٠در سال    ران ه ده اي وان نماين ه عن ين ب ئوليت عضويت در شورای        پس از شرکت در کنگره خلق های خاور زم واغلی مس درخان عم راه حي
ين، بوخارين، تروتسکی،                           تبليغات کم  ل کمونيست، لن ين المل ته ب ران برجس ا رهب ه از نزديک ب ود ک ان ب ينترن در خاور را عهده دار شد و در همين زم

  .کاری داشت زينوويف، رادک، وارگا و سايرين هم
ه     در برگزاری کنگره دوم حزب کمونيست ايران سهمی سازنده داشت و گزارش مفصل وی             ١٩٢٧وی در اواخر سال      ه در مجل ن کنگره ک   ی از اي

ه       .  اروميه می باشد  یتئوريک کمينترن نشر يافت حاکی از نقش مؤثر وی در کنگره      ه سلطان زاده از طرف کميت ود ک ن دوران ب  مرکزی   یپس از اي
رد  را به عهده به   ستاره سرخ  و    پيکار حزب کمونيست ايران مأموريت يافت انتشار      دگی حزب کمونيست    سپس . گي ه نماين ران در ششمين کنگره    ب    ی اي

بش                 . بين الملل کمونيست شرکت جست     ه جن ائل حادی ک ود بلکه در بحث مس ار نظر نم تعمراتی اظه ی و مس ائل مل ا در قلمرو مس ه تنه در اين کنگره ن
ه   عمومی و بحث در کم   یرانی در اجالسيه وی در اين کنگره طی سه سخن. رو بود شرکت کرد به جهانی کمونيستی با آن رو     تزهای   یيسيون برنام

رار داد                   اد شديد ق ورد انتق رن را م انی             (ارائه شده از جانب رهبری کمينت ورد وضع سرمايه داری جه ات بوخارين در م  ششم   یپس از کنگره   ). نظري
ه فعاليت سياسی و تئوريک پرداخت                  ا ب يم اروپ ان مق ان ايراني ان در مي ه های من   (کمينترن سلطان زاده هم چن ه ترجم       تشر شده از طرف حزب     از جمل

  ). اثر مارکس و انگلس را ياد کردمانيفست کمونيست تأليف مارکس و کار و سرمايه و  سود-ء بها-مزدمی توان از 
ه       .  اثری از وی در دست نيست -تاريخ شهادت سلطان زاده- ١٩٣٨ ژوئن ١٦ تا  ١٩٣١از سال    رن ک ن دوران اعضای حزب بلشويک و کمينت در اي

سلطان زاده هم مانند مابقی رهبران حزب بلشويک . وی و دستگاه ترور او قرار گرفتند  " غضب"سياست استالين را مورد انتقاد قرار داده بودند مشمول          
ه  " جاسوس امپرياليست های انگليسی و فرانسوی    ""مزجاسوس فاشي" کارگر  یبه طبقه" خائن"مات مختلف از جمله به فرمان استالين به عناوين اتها    ب

  .ميدان تيرباران فرستاده شد
آثار سلطان زاده به تدريج در حال  . بدين سان با شهادت سلطان زاده جنبش کمونيستی ايران يکی از برجسته ترين شخصيت های خود را از دست داد   

ران    . جمع آوری و ترجمه و چاپ می باشد    ه حزب کمونيست اي ست   امری  مطالعه آن برای درک و آموختن از تجارت مبارزات طبقاتی در دوران اولي
  .ضروری

ه  از مقاالت سلطان زاده ترجمه و يک رشته ) انتشارات مزدک (کراسی و کمونيستی ايرانواسناد تاريخی جنبش کارگری سوسيال دمدر جلد چهارم    ب
  :از جمله. چاپ رسيده است

  )١٩١١بررسی ای از اوضاع اجتماعی و سياسی ايران از اوائل قرن بيستم تا  (جنبش انقالبی در ايران -
  ) ارضی نظام اقتصادی و جنبش اجتماعی در آن دوران ی ارضی نظام سياسی مسأله یتحليلی از نظام سياسی مسأله (١٩٢٢- ايران معاصر-
  ی  موقعيت زن ايران-
  ) اتحاديه های کارگری و تکامل آن ها یبارهدر( جنبش سنديکائی در ايران -
   پيکاری برای نفت ايران-
   خطوط انکشاف ايران-
  .م بريتانياز ايران پايگاه امپريالي-

  ١٩٧٤ جنبش کارگری، سوسيال دموکراسی و کمونيستی ايران، جلد چهارم، انتشارات مزدک، ايتاليا، -اسناد تاريخی
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