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 ١٢٩٩گیری کودتای سوم اسفند  شکلنگرشی نو به چگونگی 

  انقالب اکتبر و تأثیر آن در به قدرت رسیدن رضاخان 

  دکتر کیھان برزگر 

  يمالسا بالقنا دانسا زكرم :عبنم

..........................................................................................  

  : طرح موضوع

الب به قدرت رسیدن رضاخان در ایران را باید عصر جدیدی درتاریخ سیاسی معاصر کشور دانست که نتیجة انق

وقوع این انقالب و موفقیت آن، ھمراه با سیاستھای ضداستعماری رژیم انقالبی، . بلشویکی اکتبر در روسیه بوده است

ای که تھدیدی جّدی برای منافع دولت انگلستان  معادالت سیاسی در منطقه، خصوصًا در ایران را به ھم زد، به گونه

یک مبارزة جّدی موفق به دفع این انقالب نشده بود، سرانجام دولت انگلستان نیز که پس از . محسوب می گردید

مجبور گشت برای جلوگیری از نفوذ تدریجی رژیم انقالبی در ایران که اوج آن در اشغال گیالن توسط بلشویکھا 

ایجاد چنین حکومتی، واکنشی بود برای جلوگیری از . شد، دست به ایجاد یک حکومت مقتدر مرکزی بزند مشاھدھمی

  .نمایان گردید ١٢٩٩وذ بلشویکھا که در قالب کودتای سوم اسفند نف

یک رویداد تاریخی است که محققان و مورخان برجسته  ١٢٩٩اگر چه به قدرت رسیدن رضاخان و کودتای سوم اسفند 

رسد که  سال از آن ماجرا، به نظر می ٧٠اند، اما پس از گذشت بیش از  دربارة آن تجزیه و تحلیل کافی به عمل آورده

پژوھش حاضر ضمن قبول و تأیید تمامی پژوھشھای . ھنوز امکان انجام پژوھشی مستقل دربارة آن وجود داشته باشد

پردازد؛ بدین معنی که ضمن تأیید نقش عوامل خارجی در  گذشته در این باره، با نگرشی نو به این مسئله می

مل داخلی و شرایط اجتماعی کشور در آن برھة زمانی، این گیری کودتا، سعی دارد با تأکید بر نقش عوا چگونگی شکل

فرض اصلی پژوھش حاضر این است که، نخستین تجّلی سیاست تھاجمی انقالب . مسئله را مورد بررسی قرار دھد

الملل سوم در یک کشور مستقل، در جنبش گیالن بوده که با به قدرت رسیدن رضاخان  اکتبر در قالب کمینترن و بین

ھای  در واقع نخستین جلوه ھای سیاست تھاجمی انقالب اکتبر، به نوعی موجب بروز اندیشه. مستقیم داردارتباط 

ھای انقالبی در ایجاد و گسترش  انقالبی و روحیة آزادیخواھی در ایاالت شمالی کشور گردید، به طوری که این اندیشه

گرفت نوعی  غات شدیدی که بر ضد بلشویکھا صورت میھرج و مرج در آن نواحی بسیار مؤثر افتاد و ھمراه با آن تبلی

ترس و وحشت و احساس ناامنی در میان عامة مردم و روحانیون، مّلاکین و ثروتمندان و ھمچنین دربار و ھیأت حاکمة 

  . کشور پدید آورد به نحوی که کشور آمادگی الزم را برای پذیرش یک حکومت مقتدر مرکزی پیدا کرد

  

دید، برای جلوگیری از نفوذ  منافع خود در ایران را در خطر می ١٩١٧با بروز انقالب بلشویکی  دولت انگلستان که

تدریجی بلشویسم در ایران که اوج آن در اشغال گیالن توسط بلشویکھا مشاھده شد، به اندیشة برپایی یک حکومت 

  .سان کودتای سوم اسفند رخ نمود مرکزی مقتدر افتاد و بدین

  

بلشویکی «و دیگری انقالب » بورژوا ـ دموکراتیک فوریه«یکی انقالب . وسیه شاھد دو انقالب پیاپی بودر ١٩١٧در سال 

در جریان انقالب اول، رژیم تزاری سرنگون گردید و نظام انقالبی کوشید از طریق گسترش دموکراسی و . »اکتبر

لذا ھیچگونه تغییری در سیاست . ر دھدلیبرالیسم، جامعة فئودالی و عقب ماندة روسیه را در مسیر پیشرفت قرا
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اشراف و لیبرالھای روسیه، ھمان اندازه امپریالیست «در واقع . خارجی تھاجمی روسیه نسبت به ایران پدید نیامد

نظرشان روی نظام سیاسی کشور و تصفیة دربار از عناصر ھواخواه آلمان در جنگ  بودند که خود تزار و تنھا اختالف

ن ترتیب امیدی که در دل دولتمردان و در افکار عمومی ایران به وجود آمده بود که سیاست خارجی بدی ١».جھانی بود

  ٢.روسیه در طی قرون اخیر دچار تغییرات اساسی گردد به یأس تبدیل شد

انجام گرفت، گذشته از تغییرات ) بالشویکھا(به دست سوسیالیستھای افراطی  ١٩١٧اما انقالب دوم که در اکتبر 

آورد، موجبات چرخش کامل سیاست خارجی روسیه در رابطه با سایر دولتھا،  ای که در سیاست داخلی پدید می عمده

در اوایل انقالب بلشویکی، دولت انقالبی روسیه با پیروی از اھداف ایدئولوژیک . آورد خصوصًا ایران را فراھم می

و با تأکید بر اصول عدالت و برابری ملتھا،  ٣جدا سازدمارکسیسم ـ لنینیسم، می کوشید خود را از جرگة استعمارگران 

در این زمان رھبران دولت انقالبی ملت ایران را مورد خطاب قرار . سیاست خارجی تازه ای در برابر ایران در پیش گیرد

تمامّیت  دادند و تمایلشان را به لغو ھمة قراردادھای استعماری منعقده در زمان تزارھا و ھمچنین تضمین استقالل و

دولت بلشویکی با اجرای این سیاست سعی داشت و بدین  ۴. ارضی و پایان عملیات نظامی در ایران، اعالم کردند

  ۵. ترتیب با استعمار انگلستان که با انقالب به مبارزه برخاسته بود، مقابله کند

به تغییر خّط مشی سیاسی و حفظ  اما دیری نپایید که دولت بلشویکی در برخورد با مشکالت داخلی و خارجی، مجبور

نظام کمونیستی دست از تبلیغات ایدئولوژیک و نظریات افراطی در مورد انقالب جھانی برداشت و به برقراری روابط 

به ھمین دلیل، چارچوب سیاست خارجی دولت بلشویکی نسبت به . سیاسی ـ اقتصادی با دیگر کشورھا پرداخت

لی دجار تحول شد و دولت انقالبی با فرستادن نمایندگانی سازش و ھمکاری با دولت ایران نیز در جھت تأمین منافع م

  ۶. مرکزی ایران را که زیرنفوذ انگلستان بود، مورد توجه قرار داد

دولت  ٧ایران و انگلستان که در جھت جلوگیری از توسعة نفوذ افکار بلشویکی صورت گرفت، ١٩١٩به دنبال قرارداد 

اش  ی این که مانع از تبدیل شدن ایران به پایگاھی ضدبلشویکی گردد، بار دیگر خّط مشی سیاسیانقالبی روسیه برا

الملل سوم به حمایت از جنبشھای ملی و  را تغییر داد و چارچوب ایدئولوژی کمونیستی و ھمچنین اجرای اھداف بین

در این زمان  ٨. ن حمالت تبلیغاتی قرار دادنھضتھای ایدئولوژیک در ایران پرداخت و دولت ایران را رسمًا ھدف شدیدتری

ایران نیز شرایط بسیار مساعدی برای گسترش انقالب بلشویکی داشت، چرا که رویدادھای پس از انقالب مشروطه، 

تحت این شرایط، نیروھای بلشویکی به بھانة سرکوب . پذیر ساخته بود کشور را دو برابر فشارھای سیاسی آسیب

وسی وارد خاک ایران شدند و به حمایت از جنبش گیالن پرداختند و بدین ترتیب اولین سیاست نیروھای ضدانقالب ر

تھاجمی انقالب اکتبر در قالب کمینترن که منجر به گرایش به سوی ایجاد حکومت مقتدر مرکزی در ایران گردید شکل 

  .گرفت

به نھضتھای محلی کمونیستی در ایران گزارشھای روتشیتن از تھران به مسکو، دیدگاه سیاسی دولت شوروی نسبت 

ھرگونه : او در یکی از این گزارشھا که مورد تأیید لنین و چیچرین قرار گرفت نوشت. را یکسره دگرگون ساخت

کوششی از جانب ما برای ایجاد انقالب در ھر ناحیه ای از ایران باعث خواھد شد که ایرانیان بی درنگ خود را به آغوش 

  .بریتانیا بیفکنند

جنبش گیالن در آغاز یک جنبش انقالبی بود که خواھان سرنگونی رژیم استبدادی، مبارزه با استعمار انگلیس و 

این جنبش پیش از انقالب بلشویکی در ایران پدید آمده و در واقع واکنشی اصیل بود . استقرار یک جمھوری در ایران بود

  ٩. شاه مشروطه و سرنگونی محمدعلی در برابر شرخوردگی و افسردگی پس از پیروزی انقالب

نامید؛ » نظام دموکراتیک اسالمی«توان  خان رھبر این جنبش، به طور کلی ھوادار چیزی بود که آن را می میرزاکوچک
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برنامة حکومت . یعنی یک نظام وصول مالیات به صورت زکات از مالک برای کمک به مردم فقیر و دیگر اقدامات مشابه

شد که سعی داشت به دفاع از حقوق و اموال فردی،  ناسیونالیستی و وحدت اسالمی خالصه می ھای وی در اندیشه

جنبش جنگل پس از یک رشته  ١٠. لغو ھمة قراردادھای غیرعادالنه، برابری ھمة ملّیتھا و دفاع از اسالم بپردازد

و آمادگی پذیرش  ١١و پراکندگی جنگھای پیاپی با نیروھای دولت مرکزی و نیروھای انگلیسی رفته رفته دچار ضعف 

در این زمان بلشویکھا نیز از فرصت . پذیر گشت کمکھای خارجی را پیدا کرد و در برابر رخنة بلشویکھا شدیدًا آسیب

ای به آن بخشیدند و از آن به عنوان ابزاری در جھت  پیش آمده استفاده کردند و با حمایت از جنبش جنگل قدرت دوباره

  . دئولوژیک خود بھره گرفتندپیشبرد اھداف ای

سیاست بلشویکھا براین اساس بود که ابتدا از راه ائتالف با رھبر جنبش جنگل و با استفاده از قدرت و نفوذ وی، 

در این حال، زمینة فکری مردم نیز بر اثر مظالم طوالنی انگلیسیھا . ھای نفوذ خود را در افکار عمومی فراھم آورند زمینه

تأثیر آنھا قرار گرفت و برای  خان نیز تحت سان میرزاکوچک بدین. کامًال مساعد برنامة بلشویکھا بود ١٩١٩اد و انعقاد قرارد

جمھوری «دست به تشکیل  ١٩٢٠ژوئن  ۴/١٢٩٩خرداد  ١۴مبارزه با ارتجاع داخلی و استعمار خارجی در 

خان و  ن بوده، در زمینة توافق میرزاکوچکگریگوریقیکیان که خود از نزدیک شاھد وقایع گیال. زد» سوسیالیستی گیالن

قراردادی با : برای مالقات به نزد میرزا رفتم، میرزا در حالی که شاد و مسرور بود، گفت... «: نویسد بلشویکھا چنین می

و  خواھد تا تھران برود سران قوای اعزامی روس منعقد نموده و امیدوار است دوباره انقالب را شروع کند و این بار می

  ١٢. وثوق الدوله و امثالشان و نیروی انگلیس را از ایران بیرون کند

ھای محلی کمینترن  بعنوان یکی از شعبه» حزب کمونیست ایران«ھمزمان با تشکیل جمھوری سوسیالیستی گیالن، 

   ١٣. تشکیل گردید» عدالت«و اعضای فرقة » اهللا خان احسان«از گروه 

پیش از . مبنی بر حذف نکردن شرق از انقالب سوسیالیستی جھانی تأسیش شد این حزب براساس توصیه ھای لنین

در مسکو برگزار شد، قطعنامه ای به تصویب رسید که در  ١٩١٩این در دومین کنگرة مسلمانان شوروی که در نوامبر 

سیر مشخص شد؛ اول، در این قطعنامه برای فعالیت انقالبی در شرق دو م. ھای لنین بود واقع تجّلی بسیاری از توصیه

ھای کمینترن؛ دوم، تشدید مبارزه با امپریالیسم غرب از راه  تشکیل تدریجی احزاب کمونیست محلی بعنوان شعبه

   ١۴. جانبداری از نھضتھای ملی تندرو

پس از اعالم موجودیت حزب کمونیست ایران، تبلیغات کمونیستی در گیالن شدن یافت و رھبران حزب گذشته از طرح 

روزنامة کمونیست بعنوان ارگان حزب کمونیست ایران در «. کردند خان نیز حمله می رھای حزبی به میرزاکوچکشعا

 ١۵» .انتشار یافت و در رشت سازمان جوانان حزب افتتاح گردید) وری پیشه(رشت به سردبیری سیدجعفر جوادزاده 

و مأموران دولت  ١۶تھا از باکو وارد انزلی شدندھای جدیدی از کمونیس ھمچنین، برخالف توافقھای انجام شده، دسته

  ١٧. بلشویکی از تحویل تأسیسات بندری در انزلی و نفت در رشت به نمایندگان دولت انقالبی گیالن خودداری کردند

گسترش اندیشه ھای انقالبی و افزایش ھرج و مرج در استانھای شمالی ایران از یکسو، و تبلیغات شدیدی که بر ضد 

گرفت از سوی دیگر، نوعی ھراس و احساس ناامنی در میان عامة مردم، روحانیون، ثروتمندان و  ھا صورت میبلشویک

  .ھمچنین دربار و ھیأت حاکمه پدید آورد و کشور را آمادة پذیرش یک حکومت مقتدر مرکزی ساخت

سران جنبش جنگل و نمایندگان  با افزایش فعالیتھای حزب کمونیست و دخالت بیش از اندازة اعضای آن در کارھا، بین

چندی بعد کمیتة مرکزی حزب کمونیست اعالم کرد که . حزب کمونیست و دولت شوروی اختالفاتی بروز کرد

به دنبال آن، کمیتة مرکزی حزب کمونیست  ١٨. خان از سمتھای خود در دولت انقالبی معزول گشته است میرزاکوچک

که از باکو وارد ایران شده بودند تشکیل می گردید، جنگلیھا را در رشت تحت ایران که به طور عمده از افراد مسّلحی 
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پس از ارسال نامه ھایی مھم و مستند به  ١٩٢٠خان در روز نھم ژوئیه  در چنین شرایطی میرزاکوچک ١٩. فشار قرار داد

وری سوسیالیستی گیالن لنین و مدیوانی که در آنھا اعمال خالف کمونیستھا را یک یک برشمرده بود، از دولت جمھ

و برای جلوگیری از برخورد نظامی و به امید یافتن راه حل سیاسی برای مشکالتی که کمونیستھا  ٢٠کناره گیری کرد

بدین ترتیب کودتای  ٢١. به وجود آورده بودند، شھر رشت را ترک گفت و قوای خود را به سوی جنگل عقب کشاند

  . کمونیستی شکل گرفت

رژیم  ٢٢. اهللا خان تشکیل شد ی قوای جنگل، کمیته ای مرکب از بلشویکھا و به ریاست احسانپس از عقب نشین

منتشر کرد که حاوی اطالعاتی دربارة سازمان » انقالب سرخ«و » کمونیست«جدید کمونیستی دو نشریه به نامھای، 

ب کرد که بعدًا حتی از سوی ای افراطی تصوی ھمچنین حکومت کمونیستی برنامه ٢٣. و نحوة عمل حکومت جدید بود

  ٢۴. دولت شوروی نیز مورد انتقاد قرار گرفت، زیرا مبتنی بر فلسفة جزمّیت انقالب سوسیالیستی در ایران بود

در چنین اوضاع و . اقدامات افراطی رژیم جدید کمونیستی، ناخرسندیھایی در میان طبقات مختلف مردم پدید آورد

ریزی این کنگره اقدامی از سوی  برنامه«. شد ای شرق در باکو نیز تدارک دیده میاحوالی مقدمات تشکیل کنگرة ملتھ

در زمان تشکیل این کنگره، ایران در معرض تجّلی  ٢۵» .کمیتة اجرایی کمینترن جھت نفوذ کمونیسم در ملل شرق بود

ارتش سرخ، از ایران نیز به ھمین دلیل تحت فشار مشترک حزب کمونیست و . ای از سیاست بلشویکھا قرار گرفت تازه

  ٢۶. ای به این کنگره اعزام شد ھیأت بلندپایه

در این کنگره به نقش حساس ایران در انقالب شرق اشاره شد و کنگره بروز انقالب در ایران را فقط نیازمند یک تکان و 

انقالب «ک در کتاب نویسندة بلشوی) K.M. Troia –nuwsky(ترویانووسکی . فشار روحی و عزم راسخ کمینترن دانست

کند و معتقد است که به علت اھمیت جغرافیایی ایران،  به نقش حّساس ایران در انقالب شرق اشاره می» و شرق

گیرد که این کلید حیاتی  تواند راھگشای انقالب عمومی در شرق باشد و نتیجه می پیروزی انقالب در این کشور می

   ٢٧ .انقالب شرق باید در دست کمونیستھا باشد

رئیس کمینترن، مبنی » زینوویف«ای، در حالی به کار خود پایان داد که پیشنھاد  سرانجام نیز کنگرة باکو با صدور بیانیه

بر اینکه دولت بلشویکی باید در کشورھای خاورمیانه انقالب به پا کند و با تحریک ملی اھالی، آنھا را بر انگلیسیھا 

ا را بر انگلیسیھا بشوراند، به تصویب اکثریت رسیده بود به ھمین منظور نیز قرار بشوراند، به تصویب ملی اھالی، آنھ

   ٢٨. شد که حکومت بلشویکی گیالن برای دست اندازی به سراسر ایران تقویت شود

کمونیست کھنه کار در رأس یک گروه پانصد نفری مجھز به اسلحه و توپ برای تقویت » حیدرعمواوغلی«به دنبا آن، 

   ٢٩. حد سابق وارد ایران شدجبھة مت

با انتخاب حیدرخان بعنوان دبیر کمیتة مرکزی، نظریة تازه ای دربارة شرایط اجتماعی و اقتصادی ایران ارائه شد و یک 

در پی آن، اعضای کمیتة مرکزی حزب بر آن شدند که یک جبھة متحد ملی . برنامة حزبی جدید نیز به تصویب رسید

اما طولی نکشید که بار دیگر بین سران  ٣٠. خان را نیز به ھمکاری دعوت کردند دیگر میرزاکوچکدھنده و لذا بار  تشکیل

خان بدون اطالع کمیتة انقالب و بدون آمادگی نظامی با دوھزار  اهللا در این زمان احسان. کمیتة جدید اختالفاتی بروز کرد

عمده ترین دلیل شکست . شکست سختی شدنفر مسّلح به سوی تھران حرکت کرد که اقدام جنگی وی منجر به 

» روتشتین«اهللا خان، خودداری افسران روسی از اجرای دستورھای فرماندھی در اردوی وی بنا به دستور  احسان

T.Rothstein ٣١. وزیر مختار جدید دولت بلشویکی در تھران بود  

ت شوروی در برابر بلشویکھای گیالن بود اقدام وزیر مختار جدید دولت بلشویکی، نشان دھندة تغییر جھت سیاست دول

در واقع سیاست  ٣٢.»ھدف تأمین منافع ملی در این زمان در رأس سیاست خارجی دولت بلشویکی قرار داشت«زیرا 
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جدید شوروی از یک طرف بر پایة سازش سیاسی ـ اقتصادی با انگلستان، و از طرف دیگر انعقاد قراردادی در جھت 

ا دولت ایران استوار بود که امضای آن نیز به عدم حمایت شوروی از بلشویکھا در گیالن منوط بھبود مناسبات سیاسی ب

  ٣٣. شد می

از طرف مقامات شوروی برای انجام مذاکرات اقتصادی به لندن رفته  Krassine» کراسین«به ھمین دلیل، ھنگامی که 

کراسین با مقامات انگلیسی منجر به توافقی کلی  مذاکرات ٣۴. بود، دامنة مذاکرات به انقالب گیالن نیز کشیده شد

بر طبق این توافقھا دولت شوروی متعھد شده بود که از . دربارة اختالفات بین دو کشور در قفقاز، ترکستان و ایران گردید

ین دو ا ٣۵. تبلیغات کمونیستی و ضدانگلیسی در ایران دست بردارد و استقالل و تمامیت ارضی ایران را محترم بشمارد

دیدند،  نکته برای انگلستان و دولت ایران که با توسعة نفوذ بلشویکھا در شمال، منافع خود را در معرض خطر جّدی می

  . اھمیت فراوانی داشت

به نقش حساس ایران اشاره کرد و نوشت به علت اھمیت جغرافیایی ایران، » انقالب شرق«ترویانووسکی در کتاب 

تواند راھگشای انقالب عمومی در شرق باشد و این کلید حیاتی انقالب شرق باید به  ر میپیروزی انقالب در این کشو

  .دست کمونیستھا افتد

در واقع رھبران رژیم بلشویکی با کسب تجربة یکساله از اوضاع گیالن به این نتیجه رسیدند که شرایط اجتماعی ایران 

بود مساعد نیست و ایجاد نظام کمونیستی در ایران نیاز به برای تحوالتی از آن نوع که در خود روسیه صورت گرفته 

به ھمین جھت گزارشھایی که روتشتین از تھران برای وزارت خارجة شوروی فرستاد نظرگاه  ٣۶. گذشت زمان دارد

در یکی از این . سیاسی دولت شوروی در ایران نسبت به نھضتھای محلی کمونیستی را کامًال دگرگون ساخت

دھم،  به شما اطمینان می... «: وی به صراحت ابراز داشت. مورد تصدیق لنین و چیچرین قرار گرفتگزارشھا که 

ای از ایران باعث خواھد شد که ایرانیان خود را بی درنگ  ھرگونه کوششی از جانب ما برای ایجاد انقالب در ھر ناحیه

شان  ایرانیان به عنوان منجی و رھانندة میھمنبه آغوش بریتانیا بیفکنند که در آن صورت حکومت انگلستان در چشم 

به ھمین علت دولت بلشویکی دست از حمایت انقالبیون گیالن برداشت و نیروھای خود را از  ٣٧» .تلقی خواھد شد

با خروج ارتش سرخ مخالفتھا در میان اعضای کمیتة انقالب به اوج خود رسید، به طوری که . شمال کشور فراخواند

  . مر جمھوری شورایی گیالن پایان دادسرانجام به ع

ترین تأثیر انقالب اکتبر در ایجاد یک حکومت مرکزی نیرومند در ایران، گسترش اندیشه ھای انقالبی و به دنبال  اما عمده

  .آن بروز وحشت و احساس ناامنی در میان طبقات مختلف مردم و ھیأت حاکمة کشور بود

که از لحاظ سازمانی و ایدئولوژیکی بخشی از حزب کمونیست شوروی به «به دنبال تشکیل حزب کمونیست ایران 

تأثیر این تبلیغات، ھمراه با عملکرد حکومت مستقل . تبلیغات کمونیستی در گیالن شدت گرفت ٣٨.»آمد حساب می

خصوصًا اهللا خان، منجر به ایجاد جّو ترس و وحشت و نارضایتی در طبقات مختلف مردم،  کمونیستی به رھبری احسان

پیش از ھر چیز اموال مالکان بزرگ در گیالن مصادره گردید و کمونیستھا برای اخاذی، . ثروتمندان و مّلاکین گیالن گردید

بلوشیک نمھای رشت به گرفتن پول از «: نویسد آبادی در این زمینه می یحیی دولت ٣٩. کردند آنھا را تھدید به مرگ می

کنند و متمولّین را در کنار  قبر می. کنند دید کردن و آزار نمودن اشخاص پولدار دریغ نمیپردازند و از ھیچگونه تھ مردم می

شود که  این رفتار سبب می. کنند قبرھا حاضر کرده، تکلیف ایشان را پرداختن وجوه یا زنده به گور رفتن معین می

آیند، ورود این جمع فراری در قزوین و  ھران میجمعی از متمولین خانه و زندگانی خود را رھا کرده و از گیالن فرارًا به ت

  ۴٠» ...نماید تھران تولید ھیجان می

خواھان سرنگون شدن نظام استبدادی، مبارزه با استعمار انگلستان و  جنبش گیالنی، در آغاز، جنبشی انقالبی
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واکنشی اصیل در برابر این جنبش پیش از انقالب بلشویکی پدید آمده و در واقع . استقرار جمھوری در ایران بود

  .افسردگی و سرخوردگی مردم از اوضاع نابسامان کشور بود

اعیان و . ھمچنین، در این زمان کلیة اھالی رشت را وادار کردند تا عالمت داس و چکش روی سینة خود نصب نمایند

ن و خالو قربان، تنھا دو نفر ایرانی خا اهللا احسان. آوردند اشراف و متنفذین را روزھا به زور برای جاروکشی به خیابانھا می

ھایی با مرکب قرمز  در میان رؤسای کمونیستھا بودند که ھمه روزه نطق ھای آتشین در معابر عمومی ایراد و بیانیه

اهللا خان تا آنجا پیش رفت که کارگاھھای کوچک را بست و کسانی را  احسان« ۴١. کردند چاپ و به در و دیوار نصب می

  »...بازار بسته شد و شھر رشت بدون خواروبار ماند. کردند به کار بدون مزد وادار نمود کار میکه در منازل 

۴٢  

این رژیم در چند ھفتة اول حکومت . در زمینة مذھب نیز کادر رھبری حزب کمونیست دست به تبلیغات ضدمذھبی زد

روحانیون مسلمان . زنان را اجباری خواند خود نوزده مسجد را بست، تعلیمات مذھبی را ممنوع اعالم کرد و رفع حجاب

که سخت مخالف این اقدامات بودند، آشکارا مورد استھزاء قرار گرفتند و حتی بعضی از آنھا به گروگان گرفته شدند تا 

   ۴٣. سرمشقی برای دیگران باشند

دولت انقالبی در چنین وضعی ھنگامی که نیروھای دولتی برای سرکوب بلشویکھا وارد رشت شدند، نیروھای 

در این زمان اھالی شھر و روستاھا که از ظلم و . نتوانستند در برابر آنھا مقاومت کنند و وادار به عقب نشینی گردیدند

گریگور یقیکیان که خود از . ستم کمونیستھا به ستوه آمده بودند، پذیرای گرمی از نیروھای دولتی به عمل آوردند

در مدت پنج روز جنگ در شھر و دھات، اھالی شادی ... «: نویسد این زمینه مینزدیک شاھد این وقایع بوده، در 

آنھا نیروھای : داد باد احمدشاه سر می ھا لباسھای عید بر تن داشتند و فریاد زنده باد قزاقخانه، زنده بعضی. کردند می

. با آنھا ھمکاری می نمودند ساختند و برای حمل مجروحین کردند و از اوضاع محل مطلع می دولتی را راھنمایی می

رساندیند و  من زنھای دھات را دیدم که ینی ھای پر از خوراک را زیر گلوله به قزاقھا که در خندق ھا نشسته بودند، می

   ۴۴».شدند در این روزھا قزاقان محبوب ترین اوالد ملت محسوب می. شستند لباسھای آنھا را می

ارتش سرخ دست به حملة متقابل زدند، به طوری که رشت بالفاصله از سوی  اما طولی نکشید که بلشویکھا به یاری

  .به دنبال آن، فرار و مھاجرت اھالی شھر از ترس انتقام بلشویکھا آغاز شد. نظامیان دولتی تخلیه شد

قزوین و  پوشاک به سوی پول و بی جادة رشت به قزوین پر از فراریان و آوارگان گیالنی بود که پیاده، گرسنه، بی ۴۵

شد و  کلیة وسایل نقلیه مانند درشکه، ارابه، گاری، دوچرخه برای حمل مردم بکار برده می« ۴۶. تھران در حرکت بودند

زن، بچه، پیر، جوان، پولدار، فقیر، روحانی، افراد شھربانی جلوی قزاقان . شدند اکثریت فراریان پیاده از شھر خارج می

در «فراریان رشت که از بیم غارت و تجاوز بلشویکھا از شھر گریخته بوند،  ۴٧» .فتندر راه افتاده و به سوی قزوین می

در این ھنگام مردم گیالن آرزو ۴٨. قزوین و تھران سروصداھای زیادی به راه انداختند و اسباب بیم و ھراس مردم شدند

برقراری نظم و امنیت باشد و  تا قادر به۴٩کردند بار دیگر حاکم مقتدری به حکومت این منطقه منصوب شود  می

  . آسایش طبقات مختلف مردم را تأمین کند

ھرج و مرج و وخامت اوضاع گیالن، ھمراه با تصمیم دولت انگلستان مبنی بر خارج ساختن غیرنظامیان و یگانھای 

یش و الوقوع بلشویکھای رشت به تھران، موجب بروز تشو و خبر حملة قریب ۵٠نظامی انگلیسی از شمال ایران

نورمن در تلگرافی به لرد ُکر زن . اضطراب در دستگاھھای دولتی و طبقات حاکمه و مھمتر از ھمه در شخص شاه گردید

شاه که از شنیدن گزارشھای مربوط به تخلیة زنان و کودکان اروپایی و بسته شدن ...«: دھد این وضع را چنین شرح می

، امروز مجددًا مرا پیش خود خواست و قریب دو ساعت صحبت بانک انگلیس و غیره به شدت غرق وحشت شده است
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کرد و کوشید متقاعدم کند که با نظر او دایر بر ترک فوری کشور بعنوان مسافرت استعالجی و یا اصوًال استعفایش از 

خارج شاه گفت، اگر اکنون که ھنوز اوضاع کشور به نقطة انفجار نرسیده است، از ایران . مقام سلطنت موافقت کنم

توان چنین توجیه کرد که برای مشاورة طّبی و انجام معالجه در اروپا ناگزیر به ترک کشور گردیده  شود، عملش را می

اما اگر بالفاصله قبل از تخلیة قوای انگلستان از ایران، از مملکت خارج شود، مردم خواھند گفت که وی فقط نوکر . است

ترسد که اگر بدست بلشویکھا  وی از آن می. شاکی نیست... ییر سیاست ما اعلیحضرت از تغ... انگلستان بوده است 

بدین ترتیب، گسترش نفوذ بلشویکھا از یک طرف و ھیجاناتی که انگلیسیھا در  ۵١» ...بیفتد حتمًا کشته خواھد شد 

  . کردند از طرف دیگر، شاه و ھیئت حاکمه را سخت دچار وحشت و ھراس کرد پایتخت ایجاد می

ین شرایط و اوضاع و احوالی ناامنی و ھرج و مرج سرتاسر کشور را فرا گرفته بود، به طوری که طبقات حاکمة در چن

کشور، رجال سیاسی و ملّیون، سرمایه داران و مالکین، روحانیون و اکثریت مردم که از آن ھمه ھرج و مرج سیاسی و 

و مقتدر را که بتواند نظم و امنیت را در سراسر کشور بحران به ستوه آمده بودند، آمادگی پذیرش یک حکومت توانا 

ترتیب، آثار مستقیم انقالب بلشویکی در نواحی شمالی ایران و گسترش ھرج و مرج و  بدین. برقرار سازد پیدا نمودند

  .را فراھم آورد ١٢٩٩یابی رضاخان و شکل گیری کودتای سوم اسفند  ناامنی، موجبات قدرت

  :منابع

انتشارات گفتار، : تھران(سالمی، سیمای احمدشاه قاجار پس از گذشت ھفتاد سال، جلد اول، اال جواد شیخ. ١

  . ٩٨، ص )١٣۶٨

  .٧٨، ص)١٣۴۴امیرکبیر، : تھران(لوایوانویچ میروشینکف، ایران در جنگ جھانی اول، .  ٢

کنیم که از مستعمرات گورشان  ما از دولتھای خود طلب می... «: نویسد لنین ضمن مقاله ای در این زمینه چنین می. ٣

خواھیم که دولت آزادی کامل برای جدا شدن، حق واقعی برای تعیین سرنوشت خود به آنان  می.... را گم کنند

سازیم و این آزادی را به ملتھا  ما به مجرد این که به حکومت رسیدیم، خودمان این حق را عملی می... واگذارد

و ... بریم تا با مغولھا، ایرانیھا، ھندیھا و مصریھا نزدیک و متحد شویم  ا بکار میما تمام مساعی خود ر... دھیم  می

در این » ...دانیم، زیرا در غیر این صورت سوسیالیسم در اروپا ناپایدار خواھد بود انجام این کار را دین و مصلحت خود می

  . ۴٨ـ ۵۵، صص )بی جا، بی نا، بی تا(لنین، بیداری آسیا، : زمینه بنگرید به

  .٩٩ـ١٠٢االسالمی، سیمای احمدشاه قاجار، پیشین، صص  جواد شیخ: بنگرید به. ۴

جاویدان، : تھران(جورج لنزوسکی، رقابت روسیه و غرب در ایران، ترجمة اسماعیل رائین، : در این زمینه بنگرید به ۵

  . ١٣٧، ص )١٣۵٣

وارد تھران  ١٩١٨ومت بلشویکی تعیین و در اواخر ژانویة به عنوان اولین نمایندة سیاسی حک) Bravine(کارل براوین . ۶

ھا الغای تمامی معاھدات و امتیازات دولت تزاری را اعالم و با صدور بیانیه  وی به محض ورود به تھران در روزنامه. شد

عبداهللا مستوفی، : هبنگرید ب. نماید ای جدید اعالم می ای آمادگی خود را برای مذاکره با دولت ایران برای انعقاد معاھده

حسین مّکی، زندگی سیاسی : ھمچنین بنگرید به. ١٣١، ص )١٣۴٣زّوار، : تھران(شرح زندگانی من، جلد سوم، 

  .٢۵٢، ص )١٣۶٢امیرکبیر، : تھران(احمدشاه، 

ماھنماة اطالعات سیاسی ـ اقتصادی، سال پنجم، . »١٢٩٩نظری به کودتای سوم اسفند «االسالمی،  جواد شیخ. ٧

  .٨، ص )١٣۶٩بھمن و اسفند (، ۴١ـ ۴٢ھای  رهشما

  . ٣۶٣، ص )١٣۶٨پاژنگ، : تھران(، ١٩٠٠ـ  ١٩٢۵ایرج ذوقی، تاریخ روابط خارجی ایران و قدرتھای بزرگ . ٨

صص ). ١٣۶۶پاپیروس، : تھران(محمدعلی کاتوزیان، اقتصاد سیاسی ایران، ترجمة محمدرضا نفیسی، جلد اول، . ٩



Historical Site of Mirhadi Hoseini 
http://m-hosseini.ir 
……………………………………………………………………………………… 

 

٨ 
 

  . ١٠٨و  ١٠٧

  .۵٠، ص )١٣۶۴عطایی، : تھران(ذبیح، تاریخ جنبش کمونیستی در ایران، ترجمة رفیعی مھرآبادی، سپھر . ١٠

  .١١٩، ص )١٣۵٧جاویدان، : تھران(اسماعیل جنگلی، قیام جنگل، . ١١

  .۴۴و  ۴٣، صص )١٣۶٣نوین، : تھران. (گریگوریقیکیان، شوروی و جنبش جنگل. ١٢

ای از اعضای آن پس از پیاده شدن ارتش سرخ  ایرانی در باکو بود که عدهفرقة عدالت نام تشکیالت کمونیستھای . ١٣

شاپور رواسانی، : برای اطالعات بیشتر در زمینة چگونگی تشکیل فرقة عدالت بنگرید به. در گیالن، وارد انزلی شدند

  . ١٢٩و  ١٢۴، صص )١٣۶٣چاپخش، : تھران. (خان جنگلی و اولین جمھوری شورایی در ایران نھضت میرزاکوچک

  .٣٩و  ٣٨سپھر ذبیح، تاریخ جنبش کمونیستی در ایران، پیشین، صص . ١۴

ھمچنین برای اطالعات بیشتر در این . ٢۶٩و  ٢۶٨، صص )١٣۶۶جاویدان، : تھران(ابراھیم فخرائی، سردار جنگل، . ١۵

  . ٧٧و  ٧۶، صص )١٣۵٧ل، جنگ/ صادق : تھران(نویسند،  واقف شریفی، وقتی مارکسیستھا تاریخ می: زمینه بنگرید به

  . ١۵٩اسماعیل جنگلی، قیام جنگل، پیشین، ص . ١۶

  . ١۶٩خان جنگلی و اولین جمھوری شورایی در ایران، پیشین، ص  شاپور رواسانی، نھضت میرزاکوچک. ١٧

  .ھمان. ١٨

  .١٨٠ھمان، ص . ١٩

گریگوریقیکیان، شوروی و جنبش : رید بهخان به لنین و مدیرانی، بنگ برای آگاھی از متن نامة ارسالی میرزاکوچک. ٢٠

  .٢٠١ـ  ٢٠۵و  ١٨٣ـ  ١٩١جنگل، پیشین، صص 

  .١٨٠خان جنگلی و اولین جمھوری شورایی در ایران، پیشین، ص  شاپور رواسانی، نھضت میرزاکوچک. ٢١

  .١٣پیشین، ص » نظری به کودتای سوم اسفند«االسالمی،  جواد شیخ. ٢٢

  .٩٢ص ) ١٣٢۶بی نا، : تھران(، ١٣٠۶تا  ١٢٩۶ی در ایران از منشور گرگانی، سیاست شورو. ٢٣

سپھر ذبیح، تاریخ جنبش کمونیستی در ایران، ... ، نقل از ١٠٢، ص )١٩٣٠( ٢٩نشریة شرق و انقالب، شمارة . ٢۴

  . ٩۴پیشین، ص 

  .۶۵ھمان، ص. ٢۵

  .٣٣و  ٣٢جورج لنزوسکی، رقابت روسیه و غرب در ایران، پیشین، صص . ٢۶

  .۴٠ر ذبیح، تاریخ جنبش کمونیستی در ایران، پیشین، صسپھ. ٢٧

  .٨٨، پیشین، ص ١٣٠۶تا  ١٢٩۶منشور گرگانی، سیاست دولت شوروی در ایران از . ٢٨

  .٣٢۶ابراھیم فخرائی، سردار جنگل، پیشین، ص : بنگرید به. ٢٩

  .٣٢٧و  ٣٢۶ھمان، صص . ٣٠

  . ٢١٧و  ٢١۶ن جمھوری شورایی در ایران، پیشین، صص خان جنگلی و اولی شاپور رواسانی، نھضت میرزا کوچک. ٣١

  .١٨، ص )١٣۶٧امیرکبیر، : تھران(احسان طبری، کژراھه، . ٣٢

  .٣۴٧، ص )١٣۴٩بی نا، : تھران(مصطفی شعاعیان، شوروی و نھضت انقالبی جنگل، . ٣٣

، )١٣۴۴فرانکلین، : تھران(ھری، ژرژکنان، روسیه و غرب در زمان لنین و استالین، ترجمة ابوالقاسم طا: بنگرید به. ٣۴

  .١٧۶ـ  ١٧٨صص 

در مقابل دولت انگلستان نیز متعھد شد از تقویت عناصر ضدانقالب در قفقاز و ترکستان خودداری کند و قوای خود . ٣۵

گرید در این زمینه بن. را از آسیای مرکزی خارج سازد و ضمنًا ھر دو کشور خاک ایران را در کوتاھترین مدت تخلیه نمایند
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  .٣۶۶، ص )١٣۶٩امیرکبیر، : تھران(عبدالرضا ھوشنگ مھدوی، تاریخ روابط خارجی ایران، جلد اول، : به

، )١٣٧٠کیھان : تھران(جواد شیخ االسالمی، افزایش نفوذ روس و انگلیس در ایران عصر قاجار، مجموعة مقاالت، . ٣۶

  .٨٧و  ٨۶صص 

  .١٢۴ھمان، ص. ٣٧

  .١٢٣خان جنگلی و اولین جمھوری شورایی در ایران، پیشین، ص  زاکوچکشاپور رواسانی، نھضت میر. ٣٨

  .١۶٨و  ١۶٧گریگوریقیکیان، شوروی و نھضت جنگل، پیشین، صص : بنگرید به. ٣٩

  .١۵۴ص ) ١٣٣۶سینا،  ابن: تھران(آبادی، تاریخ معاصر یا حیات یحیی، جلد چھارم،  یحیی دولت. ۴٠

  .٩٠، پیشین، ص ١٣٠۶تا  ١٢٩۶در ایران از  منشور گرگانی، سیاست دولت شوروی. ۴١

  .١٨٣شاپور رواسانی، نھضت میرزاکوچک خان جنگلی و اولین جمھوری شورایی در ایران، پیشین، ص : بنگرید به. ۴٢

نقل از سپھر ذبیح، تاریخ . ١٩٢۴ژوئن  ٢۶گزارش استاندار گیالن به دولت مرکزی، روزنامة ستارة ایران، شمارة . ۴٣

  .۵۵ستی در ایران، پیشین، ص جنبش کمونی

  .٢۵٢و  ٢۵١گریگوریقیکیان، شوروی و نھضت جنگل، پیشین، صص . ۴۴

  .٢۵٢ھمان، ص . ۴۵

  .٢۶۴ابراھیم فخرائی، سردار جنگل، پیشین، ص . ۴۶

  .٢۵٢گریگوریفیکیان، شوروی و نھضت جنگل، پیشین، ص . ۴٧

  .۵٢، ص )١٣۵٧امیرکبیر، : تھران(د اول، الشعرای بھار، تاریخ مختصر احزاب سیاسی ایران، جل ملک. ۴٨

  . ۴٧، ص )جاویدان، بی نا،: تھران(مھدی فّرخ، خاطرات سیاسی فّرخ، . ۴٩

  :بنگرید به. ۵٠

Curzon to Norman Tel. s. jan.5,1921 in: Butler and Bury Doc. S. No.631J632.  

  : بنگرید به. ۵١

Norma, to Curzon Tel. jan 7.1921 .in Butler and Bury Doc . s; No. 639.  
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