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 و روسية تزاري در آن و ناتواني شديد حكومت مرآزي ايران در اثر فقدان      جنگ جهاني اّول و پادرمياني انگليس

  . وجود آورد را براي ايجاد و رشد حرآتهاي مردمي بهييفضاي سياسي و اجتماعي آماده, حمايتهاي خارجي

تنها در شكل گرفت و در مّدتي آوتاه نه ) 1914اوت (شمسي 1293جنبش جنگل در شهريور ,      در اين فضاي آماده

طوري آه به خطري به, رو شد و روزبه روز بر توان نظامي آن افزودبلكه در اآثر نقاط ايران با استقبال مردم روبه, گيالن

  . جّدي براي سياست استعماري انگليس در منطقه تبديل شد

تاز شد و به انديشة گسترش انگليس در ايران يّكه,  و آناررفتن يكي از دو قدرت خارجي1917     پس از انقالب اآتبر

پس از , استعمار. مانع اصلي در راه تحّقِق اين انديشه بود, جنبش جنگل. ُسلطة استعماري خود بر سراسر ايران افتاد

ولي تهاجم , يي عليه مواضع جنبش جنگل زدهاي گستردهدست به حمله, خانماندن توطئة قتل ميرزا آوچكنتيجه بي

شمسي 1297مرداد 22انگليس را ناگزيرآرد در , خطر اّتحاد عثمانيها با نيروهاي مستقر در جنگلعثماني به غرب ايران و 

اين قرارداد با شكست آلمان و عثماني در جنگ جهاني اول . با جنبش جنگل قرارداد متارآة جنگ امضاآند) 1918اوت13(

  . از اعتبار  افتاد

چيني يك قرارداد پنهاني بين ايران و و زمينه, زير سرسپردة انگليسونخست, الّدولهآارآمدن دولت وثوق      با روي

طرح حمله به پايگاههاي مجاهدين , آه براساس آن دست انگليس بر  مقدّرات آشور ما به آّلي بازمي شد, انگليس

  . جنگل و ازميان بردن آنها در دستور روز قرارگرفت

آه باعث شد مجاهديِن َآسما و فرمانده , يجاد دودستگي در صفوف جنگلالّدوله براي ا     پس از تالشهاي اولّية وثوق

هزار قّزاق ايراني با پشتيباني هواپيماهاي انگليسي در 20حملة , به نيروهاي دولتي بپيوندند, حاج احمد آسمايي, آنها

دراين مّدت . ل انجاميدطوها ماهها بهاين حمله. به پايگاههاي مجاهدين آغاز شد) 1919آوريل2 (1298فروردين 13روز

در موقعّيت دشواري , جنگ و گريزهاي طوالني و نداشتن تسليحات آافي, در اثر فقدان آذوقه, نيروهاي مستقر در جنگل

  .قرار داشتند

, فرماندهي نيروهاي قّزاق در فومنات, الّدولهبين انگليس و وثوق) 1298مرداد (1919دن قرارداد اوتش     در آستانة بسته

براي ايجاد ُرعب در مردم و جلوگيري از , هاي استقراري جنبش جنگل حكومت نظامي اعالم نمود وت و ديگر حوزهَشف

شود و سوزانده مي, يي آه در آن جنگليها منزل آنندهر خانه«:  اخطار آردييدر اعالميه, سيل آمكهاي آنان به جنبش

اعدام و داراييشان , فورًا, ه تهّيه آنند و يا آمكي به آنها بنمايندافرادي آه براي جنگليها آذوق. صاحبش تنبيه خواهد شد

  ).1(»ضبط خواهد شد

شدنها و موج تسليم, هجوم نيروهاي دولتي شّدت بيشتري گرفت و در نتيجه, 1919شدن قرارداد     پس از بسته

  .آردندچنان مقاومت مين همرزمش همخان و شمار اندآي از ياراتنها ميرزا آوچك. گرفتنها نيز بيشتر شدنامهامان

خان براي مجاهدين همراهش سخن گفت و درحالي ميرزا آوچك, در ناحية گاوبن,      در يكي از دشوارترين روزهاي نبرد

اين روزها بهترين اوقات «: آنها را براي ادامة نبرد نابرابر فراخواند, آردآه بر عشق بزرگشان براي رهايي ميهن تٌاآيد مي

آذوقه و مواجه با انواع مشكالت و در پول و بيبي, ايمهمه خسته و فرسوده, هرچند وضعمان بد است. زمايش استآ

گونه سختيها داراي اهميت است؟ آن روز آه اين… پرسم آيا براي عاشقان ميهناز شما مي, ولي, معرض تندباد حوادثيم

نوردي را پيشه ساختيم صدها بار وضعمان از گردي و بيابانيم و جنگلگرفته براي استقالل ايران قيام آرددوشما تفنگ به
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چه چيز در مقابل آن همه سوانح و مخاطرات ما را حفظ آرد؟ آيا جز ثبات و  استقامت علت ديگر داشت؟ . اين بدتر بود

پرستان همت محو وطنآند و براي بردن آشور زير يوغ استعمار انگليس به الّدوله در ايران گردوخاك ميامروز وثوق

اعدام دربارة َاحرار دريغ ندارند و , حّتي, الّدوله و آارگردانانش از ِاعمال هيچ قسم آزار و شكنجهوثوق… گماشته است

چرا آه جنگل نقطة اّتكاي آزادمردان و بزرگترين سّد پيشرفت مقاصد , شمارندارتكاب هر نوع جنايت را مجاز مي

اآنون به شما برادران . تازند تا هرچه زودتر ما را ازبين ببرندت است آه دواسبه به ما ميبه اين جه, فروشان استوطن

, نورديآوه… آنم آنها آه خواهان ترقي و تعالي وطنند مانند گذشته نبايد از هيچ چيز پرواآنندعزيز خطاب مي

تر تر و آبديدهل به هدف بايد سختيي است آه ما را به وصوهريك سالح درخشنده, گرسنگي و بيخوابي, بيابانگردي

  ).2(»نمايد

وارد بندر , جنگيدآه عليه حكومت نوپاي شوروي مي,      در چنين شرايطي بود آه ارتش سرخ براي دستگيري دنيكين

. در استحكامات انگليسيها در غازيان پناه گرفته بود, )اوآراين(دنيكين بعد از شكست در پطروفسك . انزلي شد

  . بعد از چند ساعت مقاومت غازيان را رهاآرده به رودبار منجيل عقب نشستندانگليسيها

  

  تشكيل جمهوري گيالن     

, به درخواست راسكولنيُكف, )1920مه 18 (1299ارديبهشت28در روز ,      در همان ابتداي ورود ارتش سرخ به انزلي

  . آره با سران قواي اعزامي شوروي وارد انزلي شدخان براي مذاميرزا آوچك, فرمانده ناوگان شوروي در درياي خزر

, آه در مذاآره حضور داشتند, باآو» حزب عدالت«اعضاي .      روز اول مذاآره به جايي نرسيد و توافقي حاصل نشد

ه درحالي آ, دانستندمصادرة اموال و لغو مالكّيت بر زمين و مبارزه با مذهب مي, وظيفة مقّدم جنبش را تبليغات مرامي

چون ايرانيها … تا مّدتي بايستي از تبليغات مسلكي صرفنظر شود«خان معتقد بود آه با توّجه به افكار عامه ميرزاآوچك

شود آه به انقالب به نظر نامساعد قطع اين پيوند باعث مي, متعّصبند و به دين و شعائر اسالمي عالقه دارند

  ).3(»بنگرند

از باآو رسيد و , انقالبيان قفقازي آه در جنبش مشروطه در گيالن و تهران شرآت داشتاز , »ارجو نيكيدزه«     روز دّوم 

سياست ميرزا , خان و شرايط اجتماعي ايران داشتباتوّجه به شناختي آه از ميرزا آوچك, او. در مذاآرات شرآت آرد

  . خان را درست دانست و آن را تٌاييد آردآوچك

جراي آمونيسم از حيث مصادرة اموال و ِالغاي مالكّيت و ممنوع بودن تبليغات عدم ا«     در اين نشست درمورد 

سپردن مقّدرات انقالب به دست آن و عدم دخالت شورويها و عدم , تٌاسيس حكومت جمهوري انقالبي موّقت, مسلكي

 توافق به اّطالع توافق حاصل شد و  اين» مگر به تصويب حكومت انقالبي ايران, ورود نيروي نظامي جديد از شوروي

  مقامهاي دولتي و حزبي مسكو نيز رسيد

خان را براي به دست گرفتن ِزمام امور ميرزا آوچك, فرماندار گيالن به نمايندگي از طرف مردم رشت,      پس از اين توافق

  .گيالن به رشت دعوت آرد

تا شهر رشت در دو طرف جاده صف ) تري رشتآيلوم5(خردادـ جمعّيت انبوهي از آتشگاه 14     روز ورود ميرزا به رشت ـ

پس از شش سال , ميرزا. و نثار گل گرامي داشتند» زنده باد«آشيدند و َمقدم مجاهدين جنگل را با فريادهاي شورانگيز 

  .آمدبه آن شهر مي, دوباره, دوري از رشت و اقامت در جنگل

فرمانده قواي , آاژانف, خان شد آه در آن ميرزاآوچكتشكيل, يي مرّآب از اعضاي ايراني و روسي     در رشت آميته

. شرآت داشتند… و) الّرعايامعين(حسن آلياني , عضو حزب عدالت باآو, آامران آقايف, خاناهللاحسان, شوروي در  ايران

  .به مردم گيالن معّرفي شدند, خانهيٌات دولت انقالبي به سرپرستي ميرزا آوچك, روز بعد
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قّوة ملي جنگل به استظهار آمك و مساعدت «يي با تٌاآيد بر اين آه سران جنبش جنگل در اعالميه, خرداد16     روز

داخل در مرحلة انقالب سرخ شده و خود را به نام جمعّيت , پروران دنيا و ا ستعانت از اصول حّقة سوسياليسمعموم نوع

حفظ جان و مال عموم , اصول سلطنت و اعالن جمهورينظرات جمعّيت را مبني بر ِالغاي » نمايدسرخ ايران معّرفي مي

اعتقاد به تساوي  حقوق همة افراد بشر و حفظ شعائر , لغو تمام قراردادهاي دولت مرآزي با بيگانگان, اهالي گيالن

  .اعالم نمودند, اسالم

انحالل , اي خارجي در تهرانهاي دولتهدر تلگرامي به سفارتخانه» جمعّيت انقالب سرخ ايران«) ژوئن9(خرداد 18     روز 

  .سلطنت و تشكيل جمهوري  شورايي در گيالن را اعالم آرد

الملل سوم خواست  آه از جمهوري از او و سوسياليستهاي بين, خان در تلگرامي به لنينميرزاآوچك,      فرداي آن روز

آه تا پيش از , ر جنبش جنگلخواست ددولت شوروي نمي. به اين تلگرام پاسخي داده نشد. گيالن حمايت آنند

, پيش از اين. دخالت آند, طورعلنيبه, رفتشمار ميالمللي آن يك مسٌالة داخلي ايران بهشدن بينرسمّيت شناختهبه

گونه دخالتي به نام به راسكولنيكف تٌاآيد آرده بود آه هيچ, وزير جنگ شوروي, تروتسكي) 1920مه 26 (1299خرداد 5در 

با اقدامات خودتان «خان بايد به نام آذربايجان شوروي آمك شود و ايران نبايد صورت بگيرد و به ميرزا آوچكروسيه در امور 

  ).4(» بايد به انگليسيها بفهمانيد آه ما ميل  نداريم در آشورهاي خاوردور به ضّد آنها اقدام نماييم

  

  »حزب آمونيست ايران«     

باآو » حزب عدالت«توّسط اعضاي اعزامي » حزب آمونيست ايران«,   انزلي     يك ماه بعد از ورود ارتش سرخ به

را به عنوان اعضاي , )پيشه وري(سلطانزاده و جوادزاده , ازجمله, تن13, اولين آنگرة حزب عدالت در انزلي. تشكيل شد

د و از قفقاز به همراه ارتش نفر مقيم ايران نبودن13اين . آميتة مرآزي حزب معّرفي آرد و سلطانزاده دبير اول اعالم شد

  . سرخ به ايران آمده بودند

تبليغات آمونيستي , برخالف توافق سران نيروهاي اعزامي شوروي و سران جنبش جنگل, »حزب آمونيست ايران     «

 روز در و هم در ميتينگهايي آه  هر) ارگان حزب(» آامونيست«اين تبليغات هم در روزنامة . و مخالفت با مذهب را آغازآرد

فرستاد و , رئيس شوراي جمهوري قفقاز, خان دو نماينده نزد نريمانوفميرزا آوچك. شددنبال مي, آردندرشت برگزار مي

نريمانوف از سران . جلوگيري آند, آه حاصلي جز دورآردن مردم از جنبش ندارد, روانهاز او خواست از اين اقدامات چپ

  . آنها نپذيرفتند, ولي, هاي زودرس دست بردارندگونه آارحزب آمونيست خواست از اين

افتاده يوغ فئودالها را ازميان برنداشته و هر انقالبي آه در يك آشور آشاورزِي عقب«     سلطانزاده معتقد بود آه 

دار خان را مّتهم آرد آه طرفآوچكاو ميرزا). 5(»از همان اول محكوم به شكست است, ميليونها دهقان را آزاد ننمايد

خان حاضر نشد با ميرزا آوچك, به همين عّلت, خواهد به آمك آنها نفوذ انگليس و شاه را ازميان برداردفئودالهاست و مي

  . همكاري آند

سخن گفت و دو , مرداد4در روز , الملل سوملنين در آنگرة دوم بين.      سلطانزاده با  نظر لنين درمورد ايران موافق نبود

طلبانة مّتكي به جنبش اصالح, يكي: يي مانند ايران مشّخص آردماندهرا در آشورهاي عقبجريان اجتماعي 

مهمترين خصلت اين «او تٌاآيد نمود آه . هاي تحت استثمارجنبش انقالبي ملِي مّتكي به توده, داران و ديگريسرمايه

توان در آنها از يك جنبش خالص داري حاآم است و لذا نميجا وضع ماقبل سرمايهآشورها اين است آه در آن

وي ضمن بيان اين مطلب آه نهضتهاي ايران و هند نهضتهاي ناسيوناليستي هستند و . »ميان آوردپرولتاريايي سخن به

  ).6(بارديگر بر پشتيباني از آن نهضتها تٌاآيد نمود, نبايد در آن آشورها بناي آار را بر  موعظة مارآسيسم گذاشت
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در تضاد با «… : نظري خالف نظر لنين ارائه داد و  گفت, ر نطقي آه دو روز بعد از نطق لنين ايراد آرد     سلطانزاده د

هر قضاوت . نمود) نگاهداري(ِصيانت ] از آن[بايد يك جنبش آمونيستي خالص به وجود آورد و , جنبش بورژوا ـ دموآراتيك

  ).7(»برسدتواند به نتايج َاَسفباري ديگري دربارة حقايق موجود مي

مخالف نظر سلطانزاده بود و اعتقاد داشت آه  انقالب , تحت تٌاثير شكست قيام گنجه, »ارجو نيكيدزه«,      در اين آنگره

  ).8(»انگيزدموقع است و دهقانان را به علت فقدان آگاهي عليه جنبش برميارضي در ايران بي

, يي براي لنينبا نامه, دو تن از نزديكان خود را, انگيز حزب آمونيستبراي اعتراض به اقدامات تفرقه, خان     ميرزا آوچك

آاراخان در اين  ديدار دربين سخنان  خود . ديدارآردند, معاون وزير خارجة شوروي, آنها با آاراخان. به مسكو فرستاد

  ).9(»توان از تبليغ مرام آمونيسم جلوگيري نمودوجه نميهيچبه«تٌاآيدآرد آه 

عضو آميتة , ايلياوا, نتيجة ديدار آنها با آاراخان اين شد آه آاراخان. ادگان ميرزا موّفق به ديدار لنين نشدند    فرست

ايلياوا زودتر . را براي تحقيق در آار حزب آمونيست و همدستان آنها به گيالن فرستاد, اجرايي حزب آمونيست شوروي

نتيجة گفتگو اين شد آه وقتي . گفتگو آرد,  آمونيست و ابوآفبه رشت رسيد و با اعضاي حزب, از فرستادگان ميرزا

  ).10(دستگيرشده و مدارك آنها ضبط گرديد, نمايندگان ميرزا به انزلي رسيدند

تلگرامي به لنين , يي آه عملكرد ابوآف و سلطانزاده و همفكران آنها پيش آورده بودند     ميرزا براي جلوگيري از فاجعه

  ).11(وري آذربايجان آن را توقيف آردجمه, اّما, فرستاد

   

  آودتاي رشت     

بنا به دستور مستقيم مقامهاي , سه تن از  سران قواي شوروي در گيالن,      چند روز قبل از وقوع آودتا در رشت

 آه از ,اين سه تن).  12(دادن آنها به درخواست حزب عدالت باآو صورت گرفتبازگشت. از ايران فراخونده شدند, شوروي

  . گاژانف و راسكولنيكف, )13(عبارت بودند از ارجو نيكيدزه, رفتندشمار ميخان بهپشتيبانان سياستهاي ميرزاآوچك

اين چند نفر عبارت . اجرا درآورندچند تن ديگر  از شوروي به ايران آمدند تا سياست جديد شوروي را به,      به دنبال آن

وزير تجارت شوروي و , ميكويان, آنندة اصلي آودتاي رشتروي در گيالن و ادارهرئيس چكاي شو, بودند از بلومكين

  . نمايندة بازرگاني خوشتاريا, مديواني

از شاهزادگان , ابوآف: رفتندچند نفر ديگر بودند آه از عامالن اجراي آودتاي رشت به شمار مي,      به جز اين سه

, گوسف, رئيس ادارة سياسي, تروئين, يندة حزب آمونيست شورويفرمانده ارتش سرخ گيالن و نما, پيشين روسيه

  , معاون دژبان نظامي شوروي در گيالن, آبيخ, رئيس تٌامينات نظامي

سياست جديد شوروي دربارة جنبش جنگل را چنين توضيح . از مسئوالن برجستة آمينترن, )14(     ويكتور ِسرژ

روزي وي در گرماگرم نبرد … قرار داشتند) 15(دهي ياآوف بلومكينتحت فرمان«نيروهاي شوروي در گيالن : دهدمي

المللي نزديك شده است و آميتة مرآزي لنين عقيده داشت آه بروز مشكالت بين… دستور يافت جنبش را متوّقف سازد

ئد و موجب دردسر نظرشان زاآميز درمقابل انگليس و فرانسه را اّتخاذ آرد و در اين شرايط انقالب بهلذا برخورد مسالمت

از دهان بلومكين شنيدم آه تصميم گرفته شد … خان و دوستان ايراني وي از اين فرمان اطاعت نكردندآوچك. رسيدمي

  ).16(»آردن جنبش اصرار ورزد او را  به قتل برساننددر رّد منحل) ميرزا(آه اگر وي 

خان خبرداده بود آه به ميرزا آوچك» انقالب گيالنرئيس ديوان محاآمات «,      حدود سه هفته قبل از آودتاي رشت

او را , شودميدان رشت برگزار مي در سبزه1299مرداد 9قرار است در ميتينگي آه روز , طبق اّطالعي آه به دست آورده

حالت به , بعد از مشورت با سران جنگل, به محض وصول دعوتنامة ميتينگ, تيرماه18خان در روز ميرزا آوچك. ترور آنند

  ,اعتراض به فومن رفت و از ادامة همكاري با نيروهاي شوروي سرباززد
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گرفتن دستخان و  بههدف آنارزدن ميرزا آوچك. سرپرستي بلومكين صورت گرفت آودتاي رشت به1299مرداد9     روز 

فرمانده نيروهاي جنگل در , خان توپچيالّرعايا و ُآُلنل فتحعليُمعين, ازجمله, در اين آودتا چندتن از ياران ميرزا. قدرت بود

آودتاگران . آشته شد, آه از طرفداران ميرزا بود, رئيس محكمة انقالبي, خاندستگير شدند و شيخ عبداهللا, جبهة منجيل

 از درگيري با آنها, هوشيارانه, ولي ميرزا, براي دستگيري ميرزا و يارانش به پايگاههاي آنها در جنگلهاي فومن حمله آردند

  .خودداري آرد و آن را به سود دشمنان دانست

, ـ عضو حزب آمونيست ايران بودند) وريپيشه(جوادزاده , يي مرّآب از هشت نفر آه چهارتن از آنها ـ ازجمله     آميته

نخست وزير و وزير ) 17(خاناهللاحسان, يي آه توّسط آن آميته تشكيل شددر آابينه. ِزمام امور را به دست گرفت

  .وري وزير داخله شدخالوقربان وزير جنگ و پيشه, خارجه

لغو اختيارات , ايجاد تشكيالت ارتش شبيه ارتش سرخ و حمله به تهران«خان برنامة خود را بر محور اهللا     آابينة احسان

مرداد 14يي آه روز مّيهآنها در اعال. اعالم آرد) 18(»الطوايفي و رفع احتياجات اصلي آارگرانمالكان و ِالغاي اصول ملوك

, ميل اموال عموميوحيف, در مبارزه با انگليس» آفايتيبي«خان را به  آوچكميرزا, خطاب به مردم گيالن منتشرآردند

خان آوچكمرداد ميرزا10 نامةدر پاسخي آه به اعتراض, يكي از سران آودتا, مديواني). 19(مّتهم آردند» دزدي و خيانت«

ِزماِم امور را  در …ـ… سرآار در پيشرفت انقالب و اخراج دشمن قائل به مسامحه هستيد...«: و نوشتخطاب به ا, داد

آه در آلّية زحمات ) خان و خالو قربان استاهللامقصود احسان(دست شخص خود گرفته و با هيچ يك از  رفقاي قديم خود 

ايد آه اجبارًا از شما خره از روش و رفتارتان متنّفر ساختهمشورت نكرده و آنان را باال, اندبا سرآار شريك تضييقات بوده

بودن همه نوع با وجود مهّيا, شما اطرافيان خود را از عناصر خودپرست و ضّدانقالب جمع نموده و نتيجتًا. انددوري جسته

بيون بوديد ليكن شما يكي از انقال, سابقًا… ايدحرآتي ننموده, وسايل براي حمله به دشمن دو ماه در رشت نشسته

براي ما اقدامات . داريدحاال از اقداماتتان چنين معلوم است آه از روش قديم عدول آرده  به ضّد مقاصد انقالب گام برمي

انقالب شما را از خود دور آرده و محال و ُممتنع است آه اوضاع به , فعًال… شما ناگوارتر از تيرهاي دشمنان انقالب است

  ).21(»شكل سابق برگردد

به تبليغات ضّدمذهبي خود شّدت بيشتري بخشيد و براي تحت فشار , شدن بر رشت     آابينة آودتا پس از چيره

 به سوزاندن بازار رشت اقدام آرد آه در  اثر آن حدود صدهزار تومان به تّجار زيان 1299مرداد 15در , »بورژوازي«قراردادن 

دادند و آنها را تهديد جلو قبر خالي آه از پيش آنده شده قرار مي«آنها را , دانبراي گرفتن دارايي ثروتمن). 22(وارد شد

تاريخنگار مشهور , ايوانف).  23(»نمودند آه اگر حاضر به پرداخت مبلغ معّيني نشوند زنده به گور خواهند شدمي

,  آوچك و طبقة متوسط بلكهخان نه فقط زمينداراناهللاسياست احسان«: دربارة سياست آابينة آودتا نوشت, شوروي

  ).24(»دهقانان و پرولتاريا را نيز از انقالب جدانمود

سردار محيي , عنوان مثالبه. بلكه عوامل دربار و انگليس با آنها همنوايي و همدستي داشتند,      آودتاگران تنها نبودند

آه هر دو جزء , ) از سران مشروطة تهران,اهللا طباطباييفرزند آيت(و ميرزا محمد صادق طباطبايي ) معّزالّسلطان(

خود را آمونيست و سوسياليست , خان در رشتاهللاآمدن دولت احسانآاربا روي, اعتداليهاي دوران مشروطه بودند

او : نويسددربارة معّزالّسلطان مي, تاريخنگار شوروي, )ايراندوست(آستروف . زدن اختالفات پرداختندمعّرفي آرده به دامن

آرد آه زمينهاي وقفي را اهللا را تشويق ميدولت احسان, طرفاز يك, آردخود را آمونيست معتقد معّرفي مي«آه 

براي بدنام و منفورساختن َمسلك «اينها ). 25(»نمودروحانيون را عليه تصميم دولت تحريك مي, دولتي آند و از طرف ديگر

نماهاي بلشويك… آنند زنان روگشوده بيرون بياينده حكم ميشروع به عمليات آرد, به عنوان آزاديخواهي, بلشويكي

آنند قبر مي. آنندگونه تهديدآردن و آزارنمودن اشخاص پولدار دريغ نميپردازند و از هيچرشت به گرفتن پول از مردم مي

اين … نمايندفتن معّين ميگوررو ُمتَمّولين را در آنار قبرها حاضرآرده و تكليف ايشان را به پرداختن وجوه و يا زنده به

  ).26(»آيندبه تهران مي, فرارًا, شود آه جمعي از متمّولين خانه و زندگي خود را رهاآرده از گيالنسبب مي… رفتار
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  واآنشهاي اجتماعي     

, شعارهاي انقالب شوروي در روسيه را«… , )27(»نداشتند… درك درستي از شرايط ايران«     آودتاگران آه 

آردن گيالن آنان مصّمم شدند آه فورًا در جهت آمونيستي و شورايي. گرفتنددر ايران به آار مي, رمكانيكيطوبه

همراه دعوت به برداشتن چادر و … اين تاآتيك آه… و ضّدمذهبي را آغازيدند… تند آمونيستي… بردارند و تبليغاتگام

اين ). 28(»ها را برضّد آمونيستها برانگيختنارضايي شديد تودهتنها , به درهم آوبيدن بازار و بورژوازي بود… دعوت مردم

  ).29(خان مهاجرت فرارمانندي از گيالن انجام گرفتاهللابود آه در دورة دولت احسان

العاده و تمام طبقات با شادي فوق«خان به انزلي و رشت و تشكيل جمهوري گيالن      با اين آه از آغاز ورود ميرزا آوچك

اده آن را پذيرفتند و همه نوع همراهي و آمك به آن نمودند و  با آمك همانها منجيل فتح شد و انگليسها چهرة گش

ولي حكومت آودتاگران باعث شد آه مردم از جنبش رويگردان شوند و انگليسيها دوباره قدرت بگيرند , »رانده شدندعقب

ه براي استقبال از ميرزا تا پنج آيلومتري صف آشيده همان مردمي آ. و حكومت مرآزي به فكر حمله به گيالن بيفتد

ور شده يي به عقبدارانشان حملهرانده شدن سرخها از شهر عّده«به هنگام حملة نيروهاي دولتي به رشت و , بودند

 و در پيشرويهاي اردوي دولت از حيث تهّية وسايل زندگي, از اين گذشته. يي را آشته بودندجمعي را خلع سالح و عّده

اين . »جا آورده بودندبه, آن چه الزمة آمك و مساعدت بود, انواع خواروبار و رساندن به جبهه و پرستاري از مجروحين

, بالفاصله, شهر رشت«بر رشت مسّلط شود , دوباره, اهللا توانستآمكها به قدري چشمگير بود آه وقتي دولت احسان

علت فرار رشتيها بي. شروع به فرار آردند, جمعيدسته, از ساآنينشتعداد زيادي , تخليه شد و به دنبال تخلية رشت

  ).30(»چه از تالفي نيروهاي سرخ بيمناك بودند, نبود

ُعدول از مواضع گذشتة , پس از تصّرف دوبارة رشت, ييقدري بود آه آودتاگران ناچارشدند در اعالميه     اين فرارها به

وجه به عادات و آيين آشور و روحانّيت اهانت هيچما به«: د به شهر برگردندخود را اعالم آنند و از مردم بخواهن

ما از . با اطمينان خاطر و امنّيت آامل به مساآن خود عودت نموده مشغول آار و زندگي جاري خود باشيد… داريمروانمي

   ).31(»آنيمعفو و ِاغماض مي, انديي آه برعليه ما عملّياتي نمودههرآس و هر طبقه

از , به شهر...) دهندگان اسب و شتر وآرايه(به عّلت نيامدن ُمكاريها «: رشت نيز اعالم آرد آه) َبَلدّيه(     شهرداري 

از اين تاريخ . بازار سياه پيدا آرده است, آه مصرف عمومي شهر رشت است, زغال, شدن اسبهايشانترس تصّرف

  ).32(»د آنند و آسي متعّرض حامل و محمول نخواهد شدوآمبه شهر رفت, آزادانه, توانندمكاريان مي

  

  »آنگرة خلقهاي شرق «     

سران و نمايندگان حزب . در باآو برگزارشد) 1299شهريور9 (1920سپتامبر 20     نخستين آنگرة ملتهاي شرق در 

, يي ديگربلومكين و عّده, )وريپيشه(از ايران نيز سيد جعفر جوادزاده . در آن حضور داشتند, آشور شرق17آمونيسِت 

باعث شده بود آه ) 33(تضاد بين سلطانزاده و حيدرخان عمواوغلي. در آنگره شرآت آردند, نفر بودند192آه مجموعًا 

عضو آميتة مرآزي , رياست آنگره را زينوويف. آنندگان ايراني به آنگره معّرفي شوندعنوان سرپرست شرآتهر دو به

  .اشتعهده دبه, حزب بلشويك

رئيس , نريمانوف. نسبت به جنبش جنگل به شّدت انتقاد شد» حزب آمونيست ايران«     در اين آنگره به نحوة برخورد 

حيدرخان عمواوغلي و اعضاي حزب عدالت باآو ازجملة انتقادآنندگان بودند و همگي , شوراي جمهوري قفقاز

  .جلوگيري شود, شودعمومي مي  خواستند از اين گونه روشهايي آه باعث ايجاد نفرت مي

, ديدار اين دو نماينده از لنين. دو نماينده نزد لنين فرستاد,      آنگره خلقهاي شرق براي تشريح رويداد و گرفتن رهنمود

به رياست حيدرخان , لنين ده تن را. و ارجو نيكيدزه صورت گرفت) وزير خارجة شوروي(چيچرين , در حضور استالين
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آميتة مرآزي دوم با اين آه از طرف آميتة مرآزي اول . نوان آميتة مرآزي حزب آمونيست ايران برگزيدبه ع, عمواوغلي

  . جا برآمدآردن زمينه براي رفتن به گيالن و آنترل اوضاع آندر پي فراهم, حزب آمونيست تٌاييد نشد

خان ميرزا آوچك, پيش از ورود حيدرخان.  شدروانة گيالن, حيدرخان با پانصد تن از افراد ارتش سرخ قفقاز,      سرانجام

  .  موافقت خود را با آمدن حيدرخان اعالم آرده بود

  

  ديدگاه حيدرخان          

در تزهاي . منتشر آرد» 1299بهمن ـ اسفند «در » مرحلة انقالب ايران«        حيدرخان عمواوغلي نظرش را دربارة 

رحلة برزخي است در حال عبور از پدرشاهي و ايلي و فئودالي به سوي  در م, فعًال, ايران«: حيدرخان آمده است

, صنايع بزرگ فابريكي در  ايران… يگانه توليدآنندة اساسي همان دهقان زحمتكش يعني رعّيت است… داريسرمايه

ت خارجي و آه هدفش رهاندن خلق از اسار, انقالب ايران فقط در شكل نهضت آزاديبخش ملي… وجود ندارد, وجههيچبه

) عدالت(حزب آمونيست ايران … تواند به وجود آيد و پيروزمندانه تكامل يابدمي, تثبيت آامل سياسي و اقتصادي باشد

با هدِف راندن امپرياليستهاي انگليس از , ـ تٌاميِن ِاعتال و گسترش نهضت آزاديبخش ملي1: درمقابل خود دو هدف دارد

مّتحد و , ـ در جريان مبارزه عليه امپرياليستهاي انگليس2…  سرنگون ساختن حكومت شاه,در ارتباط ناگزير با آن, ايران و

تا پس از پيروزي بر امپرياليستهاي انگليس , متشّكل آردن دهقانان و مستمندان شهري و ايجاد خودآگاهي طبقاتي

  ).34(» تبديل آردبتوان مبارزة ملي را به مبارزة طبقاتي و نهضت آزاديبخش ملي را به نهضت آمونيستي

  .مغاير  با نظر سلطانزاده دراين  باره بود,      تزهاي حيدرخان دربارة وضعّيت اقتصادي و اجتماعي ايران

ميرزا , منتشر شد, آه حيدرخان نوشته بود, )عدالت(     وقتي تزهاي حيدرخان و برنامة حداقّل حزب آمونيست ايران 

يي به آميتة مرآزي دوم حزب آمونيست ايران اعالم آرد و ود را با آن در نامهموافقت خ, 1300خان در ارديبهشت آوچك

شوندآه من اين نظرّيات را قبول جا موجب ميمطابقت اين روشها و نظرّيات با نظرّيات انقالبيون در اين«: يادآور شد آه

  ).35(»نموده و پيروي نمايم

      

  » تجديد پيمان «    

به گوش , 1299در شهريور » آنگرة خلقهاي شرق«يدرخان به دبيرآلي حزب آمونيست ايران در      وقتي خبر انتخاب ح

به انديشة تجديد , در اوج انزواي اجتماعي, آنان, رسيد, نخست وزير و وزير جنگ دولت آودتا, خان  و خالوقرباناهللاحسان

» سوء تفاهمات«اختالفات فيمابين را ناشي از ,  وييي به در نامه1299آبان 14خان افتادند و در پيمان با ميرزا آوچك

  . دانسته و خواستار رفع اختالف و مصالحه شدند

سوء سياست آنها در رابطه با مردم و سازش , آاريهاندانم, آبان به نامة آنها پاسخ داد و در آن اشتباهات16     ميرزا در 

بار ديگر بر استواري جنبش جنگل بر مواضع د و يكبرشمر» طلبها و آودآان نابالغ سياسيفرصت«آنها را با 

آه در نتيجة سهو شما , بينم سهوآردهشما را دوستاني مي«او در پايان نامه يادآورشد آه . طلبانه تٌاآيد آرداستقالل

نفرت عامه به سوي . آزادي ايران خفه شده است؛ انقالب شكست خورده و ايران به آغوش اجنبي انداخته شده است

گاه نظر خصومت و من هيچ. ايدداده است و شما هنوز در مقام جبران اين سهوها برنيامدهبادا متوّجه و زحماتتان را بهشم

بلكه مايلم سهو خود را ملتفت شده و آن را جبران آنيد تا بعد از تحّمل آن همه زحمات … عداوتي با شما نداشته و ندارم

  ).36(»...منفور عامه نشويد

اين مالقات در روز  . خان و خالوقربان به فومن نزد ميرزا رفتند و با او آشتي آردنداهللاحسان, نگاريهااز اين نامه     بعد 

  . صورت گرفت1300ارديبهشت26
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دادن «: يي خطاب به مردم گيالن به اين مضمون منتشرآردندخان و خالوقربان اعالميهاهللاحسان,      بعد از اين ديدار

, مخصوصًا. العمل شديد حكومت استي ضّدانقالبي و هرگونه عمل و رفتاري برخالف شرع انقالب موجب عكسميتينگها

آس اجازة آنتريك و تبليغات سوء داده به هيچ, در اين موقع آه وحدت و اّتفاق بين دو دسته انقالبيون برقرارشده

  ).37(»شدشود و متخّلفين در ديوان  انقالبي محكوم به اعدام خواهند نمي

  

       دولت جديد

خان و اهللاديدار مشترآي با ميرزا و احسان, خان و سپسديداري بين او و ميرزاآوچك,      بعد از ورود حيدرخان به گيالن

هاي ناآام آه ريشه در تجربه, نخستين تصميم. تصميماتي گرفته شد, خالوقربان صورت گرفت و براي ادامة آار مشترك

هرگونه فعالّيت آمونيستي تعطيل … ,تسخيرنشده) تهران(مقّررشد تا زماني آه مرآز «اين بود آه , آودتاگران داشت

  ).38(»شود

, خان نخست وزير و وزير ماليهآميتة انقالب جديدي آه در آن ميرزا آوچك, 1300     پس از توافقهاي اوليه در اول تيرماه 

خان جزء اهللادر نخستين اعالمية دولت جديد اسم احسان. تشكيل شد, حيدرخان وزير خارجه  و خالوقربان وزير جنگ بود

اين بود آه  . آردندآمدن همان مسائلي شد آه آودتاگران آن را دنبال ميولي وجود او از ابتداي آار باعث پيش, وزيران بود

  . او حذف شدنام ) اوت14(مرداد 23احسان اهللا با صالحديد حيدرخان آنار گذاشته شد و در اعالمّية 

ايجاد روابط دوستانه , تقويت بنية نظامي براي جلوگيري از سقوط گيالن به دست قواي شاه«     مواد برنامة دولت جديد 

  .اعالم شد, »اجازه ندادن به اين آه بيگانگان در امور داخلي ايران دخالت آنند, آذربايجان و گرجستان, با  شوروي

  

  سياست انگليس درقبال شوروي     

  ـبه ويژه پس از صلح برست, 1917     بعد از انقالب اآتبر

تضاد بين , آه باعث شد شوروي راه خود را از راه مّتفقين جداآند, 1918ليتوفسك بين شوروي و آلمان در سوم مارس 

. به اوج خود رسيد, ت قرار داشتآه از نظر گستردگي مستعمرات در رٌاس آشورهاي امپرياليس, شوروي و انگلستان

تا زمان , آه عامل ايجاد جنگ داخلي در شوروي بودند, )ارتش سفيد(حمايت اين آشور از مخالفان دولت شوروي 

انگليس از حكومتهاي فدرال قفقاز , در همين راستا. ادامه داشت, )1930نوامبر(شكست ژنرال ورانژل از ارتش سرخ 

آرد و در  پي ايجاد دولت ترآمنستان نيز حمايت مي) داشناآها(و ارمنستان ) يكهاي مليمنشو(گرجستان , )مساواتيها(

 را 1919الّدوله قرارداد اوتبا دولت وثوق, هم چنين براي جلوگيري از نفوذ شوروي در خليج فارس و هند). 39(برآمد

  .بست

ميليون 700ميليارد و 4ر وجود داشت و اين آشور در انگلستان دو ميليون بيكا,      وقتي جنگ جهاني اول به پايان رسيد

آردند اگر صاحبان صنايع استدالل مي. صنايع انگليس در نهايت ضعف و مالياتها آمرشكن بودند. دالر به آمريكا بدهكار بود

ت به بيكاري ازميان خواهد رفت و رونقي در آار صنع, شوروي بازارهاي خود را بر روي توليدات صنعتي انگليس بازآند

  ).40(وجود خواهد آمد

     آثار زيانبار اقتصادي جنگ جهاني بر مردم انگليس باعث شده بود آه ادامة حمايت انگليس از ضّدانقالبيان شوروي 

ِبرتراند راِسل در يادداشتهاي سفر خود به شوروي آه در سپتامبر . براي مردم و روشنفكران انگليس غيرقابل تحّمل شود

اگر … آنم بلشويكها سرنگون شوندفكر نمي, چنان با صلح و تجارت مخالفت ورزيماگر ما هم«: وشتن, منتشر شد1920

بينيم آه قادر به جلوگيري از  تسّلط آنها بر تمام آسيا ظرف ده  نيرويي نمي, برانگيختن دشمن بلشويكها ادامه دهيمما به

بار شده اآنون غيرممكن و فاجعه, انه و تباهكارانه بودسياست ُخردآردِن ُبلشويسم از ابتدا احمق… سال آينده باشد

  ).41(»است
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در جلسة , نخست وزير آن آشور, لويد جرج.  سياستگردانان انگليس خود به اين نتيجه رسيده بودند,      پيش از راسل

: گفته بود, 1919ه ژانوي16در , ده نفرة سران دولتهاي بزرگ جهان در زمينة اّتخاذ سياست مشترك در رابطه با شوروي

مثل اين خواهد بود آه بنايي بر ) است… آلچاك و, منظور ژنرالهاي مخالف شوروي نظير دنيكين(اميدواري به اين جنابان «

… در ارتش طغيان خواهد شد, به محض اين آه پيشنهاد آنيم قشون انگليس به روسيه اعزام شود. ريگ روان بسازيم

وي به عنوان راه حل واقعي پيشنهاد ).  42(»لة  قواي نظامي ديوانگي محض استتصّور اضمحالل بلشويسم به  وسي

عقيده و سران آانادا و استراليا نيز با او هم, رئيس جمهوري آمريكا, ويلسون. آيدعملآرده بود آه با  بلشويكها مذاآره به

براي آن آه روسيه «:   اين شكل بيان آردلويد جرج همين نظر را در مجلس عوام انگليس به, 1919در دهم فوريه . بودند

توانيم به آمك من معتقدم آه مي… يي نداده استتوّسل به قّوة قهرّيه نتيجه, را دوباره به سِر عقل رهبري آنيم

  ).43(»سازدبازرگاني خاصّيتي دارد آه انسان را هوشيار مي. دادوستد آن آشور را نجات دهيم

  

  انگليسنياز شوروي به رابطه با      

در وضع اقتصادي بسيار ,      شوروي نيز در اثر زيانهاي اقتصادي ناشي از جنگ جهاني اول و جنگهاي سه سالة داخلي

از : مصالحه با انگليس از دو جهت براي شوروي مفيد بود, در آن شرايط اسفبار و بحراني. بردميسريي بهآنندهنگران

, استفاده آند و از سوي ديگر,  آن آشور براي احياي صنعِت ازآارماندة خوديافت از آاالهاي صنعتيسويي امكان مي

آردند و بر منابع نفت باآو دائم مرزهاي جنوبي آن آشور را تهديد ميطورتوانست نيروهاي نظامي مخالف را آه بهمي

  . تمادي بپردازداز پيشروي بازدارد و به ترميم ويرانيهاي داخلي ناشي از جنگهاي م, دست يافته بودند

در پاسخ به سخنان , )1298آبان29 (1919نوامبر 20در , وزير خارجة شوروي, چيچرين,      بر مبناي اين ضرورتها

با وجود اختالف عميق ميان دولتهاي روس و , ايجاد روابط با روسيه«: يي به او نوشتجويانة لويد جرج در نامهصلح

ما نه . قدر براي ما ضروري هستند آه ما براي آنها و فروشندگان انگليسي همانخريداران… ممكن است, آامًال, انگليس

تري مانند فقط خواستار صلح و امكان براي رشد در آشورمان هستيم بلكه به آمكهاي اقتصادي آشورهاي پيشرفته

, بنابراين. فداآاريهايي نيز هستيمحّتي حاضر به , براي ايجاد روابط اقتصادي با انگلستان. بريتانياي آبير نيز احتياج داريم

به عنوان قدم اول يك سياست سالم و عاقالنه بر اساس منافع دو , من صميمانه از اعالمّية نخست وزير انگلستان

  ).44(»آنماستقبال مي, آشور

ذاآرات براي م) 1299خرداد5 (1920مه 26در , وزير تجارت خارجي شوروي, آراسين,      در پي اين تمايل دو جانبه

همزمان با برگزاري . توافقي به دست نيامد, در اين مذاآرات با وجود پيشرويهايي آه حاصل شد. اقتصادي به لندن رفت

پس از قطع «: چيچرين در تلگرامي تهديدآميز اعالم آرد, )1920سپتامبر (1299در شهريور , آنگرة ملتهاي شرق در باآو

  ).45(» تعّجب آند اگر در آسيا جنبشي بزرگ عليه بريتانياي آبير به وجود آيدآقاي لويد جرج نبايد, مذاآرات با روسيه

انگلستان … در ماه ژوييه«: لنين در هشتمين آنگرة حزب آمونيست شوروي گفت, 1920دسامبر21در ,     سه ماه بعد

آنيد آه رسمًا هيچ تبليغ و  در اين قرارداد آمده است شما بايد به طور اصولي اعالم . متن آامل قرارداد را ارائه داد

گوييم  آه حتمًا اين قرارداد را حاال هم مي. ما جواب داديم حاضريم… اقدامي عليه منافع انگلستان در شرق نخواهيد آرد

به نفع ماست آه يك قرارداد تجارتي ببنديم و هرچه سريعتر . ما هم منافع مشّخصي در شرق داريم… آنيمامضا مي

ِاحياي صنايع و توسعة شبكة برق الزم و غيرقابل , )مانند لكوموتيو(ا آه براي ِاحياي حمل و نقل مقداري از آن چه ر

اّتخاذ روش حّداآثر , سياست ما در آميتة مرآزي… اين  امر براي ما مهمترين مسٌاله است. بخريم, صرفنظرآردن هستند

  ).46(»افع انگلستان در شرق را نداريمفكر لطمه زدن به من, ما به هيچ وجه… گذشت دربرابر انگلستان است

   

  مناسبات ايران و شوروي      
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در تمام دوراني آه انگليس با . سياست خارجي انگليس بود» تابعي از متغّيِر«,      روابط ديپلوماتيك ايران و شوروي

تمام , به طوررسميبا اين آه شوروي , دادايران نيز به شوروي روي خوش نشان نمي, شوروي روابط خصمانه داشت

  .قراردادهاي استعماري تزاري با ايران را لغو آرده بود

دولت شوروي سياست نزديكي با ايران را درپيش گرفت و , جويانة بين شوروي و انگليس     همزمان با مذاآرات آشتي

 مرآزي حزب آمونيست پلنوم آميتة, به هنگام برگزاري آنگرة ملتهاي شرق در باآو) 1920سپتامبر20 (1299شهريور29

  .شوروي به وزارت خارجة آن آشور توصيه آرد آه مذاآره با ايران را آغاز آند

براي مذاآره پيرامون روابط اقتصادي بين دو , سفير ايران در شوروي, مشاورالملك انصاري) 1920نوامبر (1299     در آذر 

آميتة مرآزي حزب آمونيست شوروي  ,)1920نوامبر27 (1299ذرآ6در , و همزمان با اين ديدار) 47(آشور با لنين ديدار آرد

آذر 16در , پلنوم مرآزي اين حزب. اعالم نمود» جوييحّداآثر صلح«سياست شوروي نسبت به ايران را مبني بر 

  .اصول پيشنهادي ايران را براي مصالحه بين دو آشور تٌاييد آرد) دسامبر7(

لنين دربارة , برگزارشد) 1920دسامبر 29تا 22 (1299ه از اول تا هشتم دي      در هشتمين آنگرة سراسري شوروي آ

روابط دوستانه با ايران . تبريك بگوييم, توانيم امضاشدن قراردادي را آه با ايران در پيش استما مي«: ايران چنين گفت

تضمين شده , برندنج ميشدن و درآميختن منافع اساسي تمام خلقهايي آه از فشار امپرياليسم رعّلت نزديكبه

  ).48(»است

و دو روز ) 49( وثوق الّدوله با انگليس لغو شد1919قرارداد اوت ) روز پس از آودتاي رضاخان5 (1299اسفند 8     در روز 

شوروي پيش از بسته شدن قرارداد و . قرارداد معروف ايران و شوروي بسته شد, )1921فوريه29(در دهم اسفند , بعد

  .اعالم آردند آه هرچه سريعتر نيروهاي خود را از ايران خارج خواهندآرد, ز آنانگليس پس ا

زمينة دوستي برادرانة دو ملِت روسيه و ايران «چيچرين اعالم آرد آه با اين قرارداد ,      پس از امضاشدن اين قرارداد

به ايران آمد تا اقدامات الزم را , ويسفير جديد شور, روتشتاين) 1921آوريل25 (1300ارديبهشت 5روز ).  50(»فراهم شد

  .براي اجراي اين قرارداد انجام دهد

  

      َوجه الُمصالحه

براي اين مصالحه الزم بود آه شوروي هم از .      مصالحه با ايران و انگليس و حمايت از جنبش جنگل با هم ناسازگار بود

  حمايت جنبش جنگل دست بكشد و هم 

آشيدن از آارهاي تبليغي عليه انگليس و ايران و دست, پس از توافق,  اوّلين گام شوروي.در جهت نفي آن اقدام آند

براي , اين شورا از طرف اوّلين آنگرة ملتهاي شرق در باآو. بود» شوراي تبليغات و عملّيات خلقهاي شرق«تعطيل 

, اقدام بعدي شوروي.  بودبه وجود آمده, به ويژه عليه انگليس, هماهنگي و توسعة فعالّيتهاي ضّداستعماري

بخشيدن به مقاومت دليرانة مجاهدين جنگل بود آه تهديدي بسيار جّدي براي پيشرفت سياست استعماري پايان

  .رفتانگليس و استبداد دربار به شمار مي

وارد , رويسفير شو, روتشتاين, 1921شدن قراردادحدود دو ماه پس از بسته, )1921آوريل 25 (1300ارديبهشت 5     روز 

«… : دربارة جنبش جنگل گفت, ارديبهشت16در مراسم سالم به مناسبت تاجگذاري احمدشاه در روز , او. ايران شد

نظر به تعّهداتي  آه در موقع انعقاد قرارداد , سازد آه دولت متبوعة دوستدارخاطر اعليحضرت همايوني را مطمئن مي

دولت متبوعة … ه را در تسريع تصفية مسٌالة گيالن اّتخاذ خواهد آرداقدامات الزم, با نهايت صميمّيت, نموده است

  ). 51(»داندجانب ذات اقدس همايوني را مظهر تمامّيت ايران مياين

جنبش مقاومت در گيالن نيز در حّد يك , باشد» مظهر تمامّيت ايران, ذات اقدس همايوني«     طبيعي است آه وقتي 

  ,نزول خواهد نمود» مسٌاله«
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دهم آه ما و هيٌات دولت ما مساعي َجميله را براي به شما اطمينان مي«… :     احمدشاه در جواب روتشتاين گفت 

موجب , العادهفوق, چنان آه اظهار نموديد, آورده و يقين دارم آه حل و تصفية فوري قضّية گيالنعملاجراي اين مقصود به

  ).52(»تسهيل منظور ما خواهد گرديد

آند آه او در آغاز نامه تٌاآيد مي. خان فرستاديي براي ميرزا آوچكنامه, تاين براي حل سياسي مسٌالة گيالن     روتش

. »خالص آند, تواند ايران را از چنگ امپرياليستهاي خارجي آه نسبت به ايران نظرّيات طمعكارانه دارندتنها امنّيت مي«

, فايدهنه تنها عملّيات انقالبي را بي«پردازد و براساس آن ن ميبه اعالم سياست جديد شوروي در قبال ايرا, سپس

يي در جنوب بلكه تا اندازه, نفوذ معنوي انگليسيها را در شمال«آه , 1921داند و پس از تجليل از توافق مي» بلكه مضّر

ا مجبوريم دولت را از وجود از روي مواد قرارداد م«… : آندغرض اصلي از نوشتن نامه را عنوان مي, »متزلزل آرده است

ايم آه درمقابل دولت از قواي انقالبي ايران ما مكّلف نشده, برطبق همان قرارداد… انقالبيون و عملّيات آنها راحت آنيم

به ميرزا , مسٌالة گيالن» فرخندة«براي حِل , »ضرر عملّيات انقالبي در شمال«با تٌاآيد مجّدد بر  , سپس. »حمايت آنيم

شما يا خلع سالح شده و يا به , نامه براي شما به وسيلة منصدور تٌامين… پس از«آند آه  پيشنهاد ميخانآوچك

مجّزاشدن ايالتي «, وزير وقتنخست, الّسلطنهاز موضع طرفداري از قوام, گاهآن. »آشيديي خودتان را آنار مينقطه

صحنة خونين و «خواهد از ايجاد شمارد و از ميرزا ميور مضّر مياز ايران را براي آزادي و ترّقي مردم اين آش» مانند گيالن

  ).53(دست بردارد» زنديك برادرآشي آه لطمه به آزادي مّلت ايران مي

ساله هيچ الّطاقة چندينمن و يارانم در مشّقتهاي فوق«: نويسدمي, خان در پاسخ به نامة روتشتاين     ميرزا آوچك

تٌامين آزادي رنجبران ستمديدة , ز حفظ ايران  از تعّرضات خارجي و فشار خائنين داخليمقصودي نداشته و نداريم ج

انقالب يگانه راِه عالج و نجات قطعي ملت از مشكالت «با تٌاآيد بر اين آه , سپس. »مملكت و استقالل حكومت ملي

َفسخ قراردادهاي , الحات اساسياقدام حكومت مرآزي ايران به اص«ضمن ارائة چند پيشنهاد مبني بر , است» موجوده

دهد آه درصورت قول مي, )54(»آزادبودن احزاب, سپردن امنّيت گيالن به جنگليها, استعماري و تعّهد به حفظ استقالل

سياست صبر و انتظار و آرامش پيش خواهد گرفت و دست از اقدامات , قبول اين پيشنهادها از سوي دولت مرآزي

او خواهان تسليم بي قيد و شرط . ارزيابي آرد» غيرمنصفانه«وتشتاين اين پيشنهادها را ر. ضّددولتي برخواهد داشت

  .جنبش گيالن بود

  

  رويارويي شوروي با جنبش جنگل     

تٌاآيد آرد آه به ارجونيكيدزه تذّآر , لنين در يادداشتي آه براي چيچرين فرستاد) 1921ژويية 16 (1300تيرماه 25    روز 

  . ت از مخالفت با سياست شوروي در رابطه با ايران برداردداده شود آه دس

مّتهم , خان بودآه از طرفداران انقالب گيالن و شخص ميرزا آوچك. عضو آميتة مرآزي حزب بلشويك,      ارجو نيكيدزه

  .شده بود آه اعتراضهاي آارگران باآو عليه نزديكي شوروي به ايران را رهبري آند

دفتر آميتة مرآزي حزب بلشويك در تلگرامي به دفتر حزب آمونيست قفقاز تٌاآيد آرد آه ) ژوييه25(     روز سوم مرداد 

  ).55(»اجراگردد و اجازة نقض مواد قرارداد نبايد داده شود) 1921(بايد سخت دّقت شود آه قرارداد «

بعد از , مونيست آذربايجان شوروييي به رئيس آميتة مرآزي حزب آدر نامه) سپتامبر20(شهريور 19     چيچرين در روز 

و ضمن » آنندبعضي از عناصر ناشناخته در باآو هنوز از اغتشاشات شمال ايران حمايت مي«اظهار نارضايتي از اين آه 

  ).56(خواند» ابله«خان را ميرزا آوچك, جانبداري از دولت مرآزي ايران

نيست شوروي صّحِت سياست شوروي در قبال ايران را جلسة دفتر سياسي حزب آمو) نوامبر17(آبان 26     در روز 

  .تٌاييد آرد
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: گفت, معاون وزير خارجة شوروي, آاراخان) ده روز پيش از شهادت سردار قهرمان جنگل (1300     روز اول آذر 

تواند به آوشش نمي, اصوًال, باشدسياست دولت شوروي آه به تقويت سياسي و اقتصادي ايران عالقمند مي«

  ).57(»رسد به جنگ اين عناصر عليه حكومت مرآزيچه, قمند باشدطلبي در مناطق مرزي ايران عاليهتجز

شوروي آه تا پيش از سازش با دولت مرآزي ايران وجود حيدرخان عمواوغلي را براي حل اختالفهاي ,      از سوي ديگر

آه يكي از , را» دولت ائتالفي ميرزا ـ حيدرخان«آار , 1921بعد از قرارداد , دانستبين سران جنگل و آودتاگران مفيد مي

آه از اول تا , ومدر سومين آنگرة بين الملل س. زيانبار تشخيص داد, اهدافش حمله به تهران و تصّرف قدرت دولتي بود

,  بودندآه طرفدار سلطانزاده, دهآننبرخي از اعضاي شرآت, در مسكو برگزارشد) 1921ژويية 12ژوئن تا22 (130تيرماه 21

  . غيرمستقيم عليه حيدرخان صحبت آردندطوربه

اجالس بين الملل به اين , )يك روز بعد از تشكيل آميتة انقالب در گيالن با شرآت ميرزا و حيدرخان(     در روز دوم تيرماه 

نظارت آميتة توان به رسمّيت شناخت و آن حزبي است آه تحت نتيجه رسيد آه در ايران فقط يك حزب آمونيست را مي

  .مرآزي اول اين حزب به رهبري سلطانزاده قراردارد

, پذيرفته شد و از آن پس» حزب آمونيست ايران«الملل سوم درقبال شده از سوي بينموضع اّتخاذ,      در ماه مرداد

  . گرديد و هرگونه آمك به وي ممنوع اعالم شد» بايكوت«حيدرخان 

در گيالن شايع شد آه به فرماندهي ارتش سرخ در گيالن تلگرام رمز رسيده , ل سومالمل     بعد از پايان اجالس بين

  . دستگير آرده به شوروي برگردانند, است آه حيدرخان را به جرم سرقت و فرار از شوروي با اسلحه

  .     در چنين شرايطي بود آه واقعة مّلاسرا پيش آمد

  

  واقعة مّلاسرا     

نه تنها اختالفها , خاناهللاحّتي بعد از برآناري احسان, جديد» آميتة انقالب«ن به رشت و تشكيل      بعد از آمدن حيدرخا

در فومن . آميتة گيالن به چهار بخش يا به چهار حوزة آار تقسيم شد, در ماه اول آار. ازميان نرفت بلكه تشديد شد

حيدرخان از همان . خان فعالّيت داشتنداهللاجان احساندر رشت خالوقربان و در الهي, در انزلي حيدرخان, خانميرزا آوچك

دانست و معتقد بود شرايط را براي انجام اين عمل مناسب نميخان آغاز پيشنهاد اصالحات ارضي داد ولي ميرزاآوچك

  .ولي حيدرخان آن را منتشرآرد. منتشر شود, نبايد طرح اصالحات ارضي

اين اقداِم پيشرس حّتي با .  ايران دست به تشكيل شوراهاي آارگري زدحزب آمونيست,      از سوم شهريور به بعد

  .تزهاي منتشرشده از سوي حزب آمونيست ايران نيز در تضاد بود

و سياست سازش و مسالمت شوروي آه جنبش جنگل را براي , گرفت     در بحبوحة اختالفاتي آه هر روز اوج مي

در بين همكاران ميرزا جمعي پيدا شدند آه از انحرافها و «داد ميتسليم شدن به دولت مرآزي تحت فشار قرار 

ُمكّدر و , سخت, و بعضي اعضاي آميتة مختلط رشت) طرفداران خالوقربان(خان و ُآردها اهللاعهدشكنينهاي احسان

ه بردارند تا تصفية خان تكليف آرده بودند آه اجازه دهد رفقاي ناپايدار را از ميانر به ميرزا آوچكعصباني بودند و مكّر

از شّدت عمل آنها جلوگيري , آشي ننگ استخان به عذر اين آه رفيقولي ميرزا آوچك. آورده باشدآاملي به عمل 

داد و اميدوار بود با مماشات و استفاده از زمان بتواند رشتة ُالفت و هماهنگي را به  قتل و تصفيه نميآرد و فتوايمي

خان را درمقابل بودند آه منظور خود را انجام داده و آوچك)  منتظر(=ته از جنگليان مترّصد پيوسته اين دس… هم بپيوندد

  ).58(»شده قراردهندامر واقع

براي بررسي اين . دستگير شد, يي عليه ميرزا انجام دهنديكي از افرادي آه تصميم داشتند توطئه,      در اواخر شهريور

تشكيل شد و رٌاي , الّرعايا و اسماعيل جنگلي هم حضور داشتندآه در آن معين, يي خصوصي از سران جنگلامر جلسه

  .دستگير و محاآمه آنند, يي عليه جان ميرزا بودندرا آه در پي انجام توطئه» آميتة انقالب«بر آن قرار گرفت آه اعضاي 
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, راي برگزاري يك جلسه جمع شده بودندب, يي در ده مّلاسراوقتي اعضاي آميته در خانه, )سپتامبر21(شهريور 30    روز 

يكي از اعضاي . باران شد و آتش گرفتخانه از اطراف توّسط ياران ميرزا گلوله, خان به آن جمعپيش از پيوستن ميرزاآوچك

حيدرخان در حين . در آتش سوخت ولي حيدرخان و خالوقربان خود را از َمهلكه بيرون انداختند, آه از پا فلج بود, آميته

خان با قواي آرِد تحت شبانه روز بين يك دسته از نيروهاي طرفدار ميرزاآوچك16در رشت نيز به مّدت .  رار دستگير شدف

بخشيدن به آار جنبش و درگيري و زدو خورد پيش آمد و اين واقعه آمادگي مردم رشت را براي پايان, فرمان خالو قربان

  .رهايي از ناامني طوالني شّدت بخشيد

  

  پايان آار جنبش جنگل     

خالوقربان خود را به . آبان به رشت يورش برد12در روز ) ميرپنج(قواي قّزاق به فرماندهي رضاخان ,      در اين گيرودارها

. رضاخان تسليم آرد و با درجة سرهنگي در صف نيروهاي دولتي به جنگ با قواي مجاهدين جنگل پرداخت

  . يي از قفقازيها به قفقاز روان شدندبا هزينة رضاخان با عّده, نسول شوروي در رشتخان نيز با پادرمياني آاهللاحسان

اسير بود , الرعايااز َاتباع معين,      حيدرخان عمواوغلي آه در موقع حملة رضاخان به رشت در دست طالشيهاي ايلياتي

در » مسجدپيش«ط طالشيها در روستاي توّس, نشينيهاي پياپيدر هنگام عقب, شدو از جايي به جاي ديگر برده مي

  .خان سفارش آرده بود آه حيدرخان بايد محاآمه شودبا اين آه ميرزا آوچك, خفه شد» توسه آله«عمق جنگلهاي 

گفته بود آه عمواوغلي و خالو قربان قصد ) ابراهيم فخرايي(» سردار جنگل«به نويسندة آتاب , بعدها, الّرعايا     معين

وي ). 59(خواستند ميرزا را از سِر راه خود بردارندخان داشتند و ميآودتاي رشت را عليه ميرزا آوچكآودتايي نظير 

. در جنگ چريكي حرآت ُاسرا و زندانيان با قوا آاري زائد و حّتي مضّر هم هست«: دربارة عّلت قتل حيدرخان گفته بود

به خصوص آه آنها نيز آماده بودند آه در اولين فرصت , ندآرد آه بازداشتيها آشته شوضرورت جنگي ايجاب مي, بنابراين

  ).60(»مرا و يارانم را بكشند

الّرعايا نيز معين. به قتل رسيد) الّرعايامعين(يي دّرهخان آيشحيدرخان عمواوغلي توّسط رعاياي حسن,      به اين طريق

بار اسلحة جنگليها و شرآت فّعال در دستگيري برخي همچون خالوقربان خود را به رضاخان تسليم آرد و پس از لودادن ان

  ).61(نامه گرفت و به حكومت فومنات منسوب شداز اعضاي جنبش جنگل تٌامين

از شنيدن اين خبر به سختي آزرده شد و با تٌاثر شديد اظهار «, خان رسيد     وقتي خبر قتل حيدرخان به ميرزا آوچك

) خانآوچكميرزا(او . دهدهاي مرا فشار ميمسئولّيت اين قتل شانه. عت آرده بودداشت او به تقاضاي من به ايران مراج

مترّصد بود با استفاده از فرصت مناسب  سزاي بدآاران را بدهد ولي مواجهه با دشمنان داخلي و خارجي موجب شده 

مانند , هاي جنگلاز سردسته,  بعضًا, زيرا قاتلين حيدر عمواوغلي, صرفنظر آند, موّقتًا, بود آه از تعقيب بدآاران افراطي

  ).62(»آزردنش در چنان موقع مناسب نبود, الّرعايا بودند آه با نفوذ و اّطالعي آه در حدود جنگل داشتخان معينحسن

. بيش از يك ماه به طول انجاميد,      مقاومت دليرانة مجاهدان جنگل دربرابر يورش قواي قّزاق تحت فرماندهي رضاخان

  .زخمي يا دستگير شدند,  زيادي از ياران ميرزا شهيدعّدة

در , نشيني به سوي خلخالدر مسير عقب, )هوشنگ(خان و همرزم وفادار آلمانيش گاوك ميرزا آوچك,      سرانجام

  .گردنة گيلوان از برف و توفان و سرما ازپاي درآمدند

  .مد و رضاخان حكومت سياه خود را بر گيالن نيز گستردخان جنگلي جنبش جنگل به زانو درآ     با شهادت ميرزا آوچك

  .پيكر ازپاي درآمدخسته جان و خونين, سرانجام, وقفه با انگليس و دربار     جنبش جنگل پس از هفت سال مبارزة بي

      

  ــــــــــــــــــــــــــــــــ

  :     منابع و توضيحات
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  . به چاپ رسيد1366خرداد, 32شمارة, نامة شورااين مقاله براي نخستين بار در ماه*      

  223 و243, 178, 184صفحات, ترتيببه, 1344تهران , ابراهيم فخرايي, ـ سردار جنگل4و3,2,1 

  172ص, 1363شهريور, خان جنگلي و اوّلين جمهوري شورايي در ايرانـ نهضت ميرزا آوچك5 

  66ص,  صباترجمة احمد, برتراند راسل, ـ عمل و تئوري بلشويسم6 

  153ص, 5ـ منبع7 

  160ص, به اهتمام خسرو شاآري, ـ آثار سلطانزاده8 

  269 و287, 315, 285صفحات ,  ترتيببه, ـ سردار جنگل12و, 11, 10, 9 

ساز در انقالب مشروطة ايران معروفترين بمب,  شوروي1917هاي برجستة انقالب اآتبر از چهره, ـ ارجو نيكيدزه13 

براي آنها از باآو , زماني آه هنوز مجاهدان گيالن براي فتح تهران حرآت نكرده بودند, از آمدن به رشتپيش . گرجي بود

او مخالف تندرويهاي حزب آمونيست ايران و پيروان ). 15ص, ابراهيم فخرايي, گيالن در جنبش جنگل(فرستاد سالح مي

  ). 287ص, اسماعيل رائين, حيدرخان عمواوغلي(سلطانزاده و ابوآف بود 

و وزارت صنايع سنگين باقي » پوليت بورو« عضو 1937به وزارت صنايع شوروي رسيد و تا سال , بعدها,      اوجو نيكيدزه

در دادگاه «رجوع شود به آتاب (خودآشي آرد , گويا, وقتي اختالفاتش با استالين در اوج شّدت بود, 1937در سال . ماند

  ). به بعد275از صفحة , نوچهر هزارخانيترجمة دآتر م, اثر ِمدِوُدف, تاريخ

بلشويك قديمي و , خروشچف از او به عنوان همكار نزديك لنين,      در بيست و دّومين آنگرة حزب آمونيست شوروي

خودآشي آرد , توانست رژيم استالين را تحّمل آندگذاران حزب آمونيست روس يادآرد آه چون نمييكي از پايه

  ).55پاورقي صفحة , ترجمة مهدي سمسار, الكساندروف, ماجراي توخاچفسكي(

هاي يك سال پيش از تصفيه,  به اّتهام دوستي با تروتسكي به آسياي مرآزي تبعيد شد1928ـ ِسرژ در سال 14 

 در گمنامي و فقر در مكزيك 1947از شوروي اخراج شد و در ) چكا(به عّلت انتقاد از پليس مخفي شوروي , استالين

  ).1361مرداد , سال اول, 2شمارة , نديشة آزادا(درگذشت 

خسرو , اسناد جنبش آارگري(تيرباران شد ,  به خاطر مالقات با تروتسكي در استانبول1929ـ ياُآف بلومكين در سال 15 

  ).358ص, شاآري

  358ص, شاآري, ـ اسناد جنبش آارگري16 

آه همزمان با انقالب اآتبر شوروي به وجود , »آميتة مجازات«خان در تهران معلم زبان فرانسه بود و در اهللاـ احسان17 

معتقد , ازجمله, او و همدستانش در آميتة مجازات. عضويت داشت, آمده و هدف آن ترور برخي از رجال دولت ايران بود

در . مملكت روي اصالح را خواهد ديد, از ُبن برانداخته شود, اگر جاسوسي آه ريشة فساد است«بودند آه 

اسرارتاريخي (» چيز را زير نفوذ قرار خواهد دادخواهدگرفت و همهمانند سرطان تاروپود زندگي مردم را دربر, صورتراينغي

وزير الّدوله نخستيك روز قبل از اجراي طرح ترور وثوق, 1918اين آميته در تابستان ). 44جواد تبريزي ص, آميتة مجازات

خان به مجاهدين جنگل پيوست و اهللاحسان. دستگير شدند,  خاناهللاحسانبه جز , لو رفت و همة اعضاي آن, وقت

  .خان او را به دولت تسليم نكردالّدوله براي استرداد او باعث نشد آه ميرزا آوچكاصرار وثوق

  272ص, ـ سردار جنگل18 

  خان جنگليـ نهضت ميرزا آوچك19 

از حزب آمونيست شوروي , بعد از مغضوب شدن تروتسكي,  جرماز پيروان تروتسكي بود آه به همين, ـ مديواني20 

اّتهام او اين بود آه با آافتارادز ه قتل  استالين را تدارك . هاي استالين اعدام شد در تصفيه1938اخراج شد و در سال 

  . ديدمي

   273 و 204ترتيب صفحاتبه, ـ سردار جنگل22و21 
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  183صفحة , نگليخان جـ  نهضت ميرزا آوچك25 و 24, 23  

  61ص, 1331تهران , جلد چهارم. آبادييحيي دولت, ـ حيات يحيي26 

  جلد اول, 1355چاپ , بيژن جزني, ـ جمعبندي مبارزات سي سالة اخير در ايران27 

  )از قول آستروف (157پاورقي صفحة , به آوشش خسرو شاآري, )2(ـ آثار سلطانزاده 28 

  40ص,  احسان طبري,ـ اوضاع ايران در دورة معاصر29 

   304ص, ـ سردار جنگل30 

        306ص, سردار جنگل, ـ32 و 31 

با او ديدار آرده و از سوي او به , بارها, 1917 تا 1905ـ حيدرخان عمواوغلي از ياران نزديك لنين بود و از انقالب 33 

 در تهران و چه در تبريز همرزم وي از پيشگامان جنبش مشروطه بود و چه. مٌاموريتهاي مختلفي فرستاده شده بود

,  )اتابك(ميرزا علي اصغر  امين الّسلطان . حيدرخان در ساختن بمب و نارنجك مهارت داشت. مشروطه خواهان بود

, او باوجود همگامي با سّتارخان در تبريز. شجاع نظام مرندي ازجملة آساني بودند آه توّسط او و يارانش آشته شدند

  .همكاري داشت, ر و مجاهديِن همراهش با مهاجمان به پارك اتابكهنگام خلع سالح سّتا

  373ص, تهران, چاپ دوم, اسماعيل رائين, ـ حيدرخان عمواوغلي34 

  211ص, خان جنگليـ نهضت ميرزا آوچك35 

  327 و324صفحات , ـ سردار جنگل37و 36  

  228ص, ـ حيدرخان عمواوغلي38  

  46ص, 1ج,  ملك الّشعراي بهار,ـ تاريخ مختصر احزاب سياسي ايران39 

, زيرنظر پوتمكين, »تاريخ ديپلوماسي«به نقل از  (408ص, مصطفي شعاعيان, ـ شوروي و نهضت انقالبي جنگل40 

  )130ص

  64ص, ـ عمل و تئوري بلشويسم41 

  )55ص, »تاريخ ديپلوماسي«به نقل از  (354ص, 40ـ منبع 42 

  175ص, 1344تهران , ترجمة ابوالقاسم طاهري,  ژرژ آنان,ـ روسيه و غرب در زمان لنين و استالين43 

  246 و244, 244صفحات , ترتيببه, خان جنگليـ نهضت ميرزا آوچك46 و 45, 44 

  227ص, 1323آذر, حسين مّكي, ـ مختصري از زندگاني سياسي احمد شاه47 

  249ص, 46 منبع 48 

هم از اين جهت آه مخالفتهاي گستردة داخلي و خارجي مانع از , خواهان لغو اين قرارداد شده بود, خود, ـ انگلستان49 

آورد و از سوي ديگر به وجود مي) رضاخان ـ سّيدضياءالّدين(اجراي آن شده بود و لغو آن وجهة مردمي براي آودتاگران 

  .يي ديگر در دست اجرا بودمفاد همين قرارداد به گونه

  109ص, ترجمة ابوترابيان, وميليسپ, ـ مٌاموريت آمريكاييها در ايران50 

  354ص, ـ سردار جنگل51 

  363ص, 1323, تهران, جلد اول, سالة ايرانـ تاريخ بيست52 

  316 و 315تا 310صفحات , ترتيببه, ـ سردار جنگل54و 53 

  257 و255, 253ترتيب صفحاتبه, خان جنگليـ نهضت ميرزا آوچك57 و56, 55 

  )يكي از مجاهدين جنگل, نقل از يادداشتهاي خّطي اسماعيل جنگليبه  (264ص, ـ حيدرخان عمواوغلي58 

  422ص, ـ سردار جنگل59 

  293ص, ـ حيدرخان عمواوغلي60 
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  80ص, شمارة پنجم, سال سوم, »يادگار«ـ مجلة 61 

  )به نقل از يادداشتهاي خّطي اسماعيل جنگلي (294ص, ـ حيدرخان عمواوغلي62 


