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كارشناس ارشد تاريخ
علل و پیامدهای اولین مداخله نظامی ،حکومت کمونیستی شوروی در ایران
چکیده

پس از انقالب 1917م روسیه و روی كار آمدن كمونیست ها در اين كشور،
رهبران اين كشور كه با مشکالت داخلی و خارجی فراوانی روبرو بودند ،برای مدت
كوتاهی سعی نمودند با برخی اقدامات ،زمینه های روابط دوستانه با ايران را فراهم
نمايند .اما اين وضع چندان دوام نیافت و پس از انعقاد قرارداد 1919م ايران و انگلیس
و ب رخی عوامل ديگر روسها در سیاست خارجی خود در ايران چرخشهای اساسی
ايجاد كردند و سیاست تسامح را كنار گذاشته و در اولین مرحله اقدام به حمله نظامی
به گیالن كردند ،كه اين امر پیامدهای متعددی را در پی داشت .سعی ما در اين مقاله بر
آن است كه نگاهی گذرا بر سیاست روسهای كمونیست در ايران پس از قرارداد
1919م تا انعقاد قرارداد 1921م ،مودّت ايران و روسیه و پايان نهضت جنگل داشته
باشیم تا بتوانیم اين ادعا را به اثبات برسانیم كه تغییر حکومت روسیه ،تحوالت اساسی
در سیاست خارجی آنان نسبت به ايران ايجاد نکرده و آنان بر خالف شعارهای
كمونیستی خود همواره در صدد كسب منافع بیشتر در ايران بودهاند و در اين راه از
هیچ اقدامی ابايی نداشتهاند.
کلید واژهها :میرزا كوچک خان ،رضااخان ،بلشاويکها ،حابب كمونیسات ،انگلساتان.
روسیه ،شوروی ،گیالن ،قرارداد مودّت ،قرارداد تجاری لندن  1921م
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مقدمه

آغار روابط و مناسبات ايران و روسیه به دورانی بازمیگردد كه هنوز راههاای
دريايی در اواخر قرن 15م كشف نشده بود .اين روابط تا زمان روی كار آمدن پطر كبیر
در روسیه ،بیشتر جنبه ی تجاری داشت .اما پس از قادرت گیاری ايان فارد ،تحاوالت
چشمگیری در اين روابط ايجاد شد .بدين شکل كه روسها از اين به بعد اهداف توسعه-
طلبانه را نیب سرلوحه سیاست خارجی خود در ايران قرار دادند و بارها باه خااا اياران
تجاوز كردند .پس از بروز انقالب 1917م روسیه و روی كار آمدن كمونیستها در اين
كشور و انجام برخی اقدامات دوستانه 1آنان نسبت به ايران ،برخی را براين باور داشات
كه تفاوتهای بسیاری میان رهبران كمونیست و تبارهای پیشین روسیه در رابطه با اياران
وجود دارد( به حدی كه برخی از سیاستمداران ايرانی از اين انقالب باا عناوان معجابه
سیاسی ياد كردند).ولی اين اعتقاد مثبت نسبت به كمونیستها چنادان دوام نیافت،چراكاه
آنان درسال 1920م1299/ش اقدام به حمله نظامی به گیالن كردند وبا اين عمال ،باه
خوبی ثابت كردند كه گرچه ساختار سیاسی اين كشور به طور كامل عوض شاده اسات
ولی در ماهیت اهداف توسعه طلبانه ی روسها در ايران هیچ تغییری حاصل نشده اسات
و حتی در برخی جهات كمونیستها از تبارها نیب پیشی گرفته اند.
دراين مقاله سعی شده به بررسی عملکرد دولت شوروی و عوامل وابسته به آن
(حبب كمونیست وحکومت آذربايجان)نسبت باه اشاغال گایالن در 1920م بپاردازيم
واين مساله را دنبال كنیم كه آنها با چه هدفی راهی گیالن شدند و ايان امار در نهايات
چه پیامدی داشت ،تا در آخر اين فرضیات را به اثبات برسانیم:
-1طی دوران اشغال گیالن ،رهبران كونیست به اين نتیجاه رسایدند كاه ماردم
ايران حاضر به قبول اصول كمونیستی نیستند واصول ايادوولویيکی آناان در باین ماردم
جايگاهی ندارد.
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-2تعامل های جهانی و نیازروسیه وانگلستان به يکديگر آنان را مجباور كارددر
رابطه با ايران علیرغم داشتن اختالفات با يکديگر كنار بیايند.
-3روسها برای رسیدن به اهداف خود در ايران ،از حمايات حابب كمونیسات
ايران دست برداشتند و به وعده های خود در مورد كمک باه میارزا كوچاک خاان نیاب
عمل نکردند و بدين طريق آنها را قربانی منافع خود كردند.
در رابطه با پیشینه تحقیق نیب بايد عنوان كرد كه خوشبختانه در رابطه باا رواباط
ايران وروسیه ،مطالب فراوانی به رشته تحرير در آمده است كه هر ياک باه نوباه خاود
ارزشمند هستند.اماچون به طور گسترده به بحث و بررسی روابط پرداخته اناد واز نظار
زمانی سالهای فراوانی را مد نظر قرار داده اند ،مجبور شده اناد از باازگو كاردن برخای
مطالب چشم پوشی كنندونقش تعاملهای جهانی را كمتر مد نظر قارار دهند.لاذا در ايان
متن سعی شده ضمن محدود كردن مبحث از نظر زمانی ،اين معايب را بر طرف كرده و
با توجه به برخی اسناد وزارت امورخارجه ،بهتر بتوانیم به نتايج صحیح دسات ياابیم و
در اختیار عالقمندان به وقايع تاريخ معاصر قرار دهیم.
اشغال گیالن:

بااا آغاااز سااال 1920م1299/ش حکوماات روساایه كااه در صاادور انقااالب
كمونیستی در غرب با مشکالت ببرگی روبرو شده بود ،ترجیح داد با توجه باه اهاداف
زير فعالیتهای خود را در مشرق متمركب كند:
الف) ضمن تبلیغ مرام كمونیستی در اين مناطق انگلستان را تحات فشاار قارار
داده تا به خواستههای اين كشور تن در دهد.
ب) كشااورهای مشاارق فاقااد قاادرت دفاااعی الزم بودنااد و در صااورت لاابوم
بلشويکها میتوانستند آنها را به زانو دربیاورند.
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ج) بیشتر مردمان اين مناطق از سلطه سیاسی -اقتصادی انگلستان ناراضی بودند
و اين امر میتوانست زمینه بسیار خوبی برای تبلیغات بلشويکها باشد.
بنابراين برنامه صدور انقالب كمونیستی در جبهه شرق ،در دستور كار رهباران
كمونیست روسیه قرار گرفت و طبیعی بود كه در اين امر ،اياران اهمیات وياژهای پیادا
كند .به طوری كه «ترويانونسکی» 3يکی از بلشويکهای معاروف ايان دوران در كتااب
خود به نام «انقالب و شرق» در سال 1918م مینويسد:
«اين كلید حیاتی [ايران] انقاالب شارق باياد در دسات ماا
باشد؛ ايران به هر قیمتی كه شده نصایب ماا شاود؛ اياران باياد
متعلق به انقالب كمونیستی باشد».

4

البته بايد در نظر داشت كه عوامل ديگری نیب در انتخاب ايران از طارف دولات
مسکو برای نشان دادن عکسالعمل نظامی وجود داشت كاه از آن جملاه مای تاوان باه
انعقاد قرارداد 1919م ايران و انگلیس ،سیاستهای دولت وثوقالدوله در آذربايجاان و
قفقاز 5و همچنین قتل كاالمیتسف 6فرستاده سیاسی مسکو در گیالن توسط افسران قباق
اشاره كرد.
به هر ترتیب به دنبال تصمیمات حبب كمونیست روسیه ،ناوگان دريايی روسیه
در  28ارديبهشاات/1299مااه 1920م بااه فرماناادهی «راسااکولینکوف» 7بااه بهانااه
بازپس گیری ناوگان دريايی دنیکین ،8غازيان را گلوله باران و تصرف كردند و باه دنباال
آن شهرهای انبلی و رشت را نیب تسخیر نمودند .در قبال اين حركت ،دولات اياران باه
رهبری وثوقالدوله بالفاصله دو شکايت را تنظیم و به مسکو و جامعه ملل ارسال كرد.

9

دولت مسکو در قبال اعتراض ايران اعالم كرد كه راسکولینکوف به میل خويش
اقدام به اين عمل كرده و قول دادند؛ به محا

اينکاه كشاتیهاای دنیکاین را تصارف

كردند ،اين شهرها را تخلیه كنند 10.در مورد اين اظهار بیاطالعی رهباران مساکو باياد
عنوان كرد كه بر اساس اسناد به دست آمده از آرشیو وزارت خارجه روسیه ،آنها كاامالا
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از اقدام راسکولینکوف از قبل مطلع بودند و خود آنها چندی قبل باه او دساتورات الزم
را در اين زمینه داده بودند .كه در اينجا به چند مورد از اين اسناد اشاره خواهد شد:
الف) در بهمن 1298ش 25/یانويه 1920م فرمانده بلشويک جبهه تركساتان،
از تروتسکی 11وزير جنگ درخواست تجهیبات جديد نظامی میكناد و طای آن اعاالم
میكند كه به زودی قصد دارند به كمک انقالبیون گیالن وارد عمل شوند.

12

ب) در ارديبهشاااات  20/1299آورياااال  1920م تروتسااااکی رونوشاااات
دستورالعمل خود به راسکولینکوف را برای لنین و چیچیرين 13ارسال میكند كاه در آن
آمده بود:
«پاكسازی دريای خبر از ناوگان روسهای سفید با همه وسايل
ممکن بايد به اجرا درآيد ،اگار پیااده شادن در سااحل ضاروری
میباشد بايد به اين كار دست زد[ .چون] ايران خود قادر به خلاع
سالح كشتیها جنگی [روسهای سفید] نیست».

14

ج) در  19مه 1920م يک روز پس از حمله نظامی به گیالن ،راساکولینکوف
تلگرافی به لنین زده و ضمن گبارش جريان ،در پايان اضافه میكناد كاه موموريات باا
موفقیت به اتمام رسید.

15

در اين هنگام روسها كه به شدت نگران حسنشهرت خود بودناد ،ابتادا ساعی
داشتند تا راسکولینکوف را مقصر اين عمل جلوه دهند؛ اما هنگامی كه با شکايات اياران
به جامعه ملل روبرو گشتند ،مجبور شدند روش خود را تغییر دهند .باه هماین دلیال از
يک طرف ضمن خروج نیروهای خود از گیالن سعی كردند عناصر كمونیسات بااكو و
همچنین برخی از افسران خود را با اسامی ايرانی جايگبين آنان كنند و از طارف ديگار
تالش نمودند ،جمهوری به ظاهر خودمختار آذربايجان را سپر كارهای خود قارار دهناد
و خود را در امور بعدی بی گناه جلوه دهند .از اين رو تروتسکی دستورالعمل مهمای را
برای راسکولینکوف ارسال كرد كه در بخشهايی از آن آمده بود:
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الف)هیچگونه دخالتی در امور گیالن نبايد با نام روسیه صورت گیرد.
ب) در صورت احتیاج به كشتیهاای جنگای ،آنهاا باياد باا پارچم آذربايجاان
حركت كنند.
ج) بايد به گونهای عمل كرد كه بتوانیم انگلیسیها را متقاعد كنیم كه ماا قصاد
نداريم علیه منافع آنها در شرق اقدام كنیم.

16

نکتهای كه در اينجا تا اندازه ای در پارده ابهاام قارار دارد ايان اسات كاه چارا
نیروهای انگلیسی مستقر در شمال ايران (نورپرفورس) ،17به رغام داشاتن اساتحکامات
مناسب 18و حتی پیشبینی اينکه بلشاويکهاا بابودی قصاد حملاه دارناد 19در مقابال
بلشويک ها مقاومت جدی به خرج ندادند و ضمن تحويل  60نفر از همراهان دنیکین و
كشتی های جنگی به آنها ،به دستور ینرال «چمپین» 20عقبنشینی كردند.

21

البته چمپین

در مورد اين عقبنشینی اينچنین عنوان می كند كه «اگار ماا در مقابال آنهاا ونیروهاای
روسی} جنگ كنیم اهالی غازيان و انبلی تلف شده ،پاس الزم اسات باه طارف رشات
برويم» 22.كه اين امر نمی تواند دلیل قانع كنندهای باشد زيرا اگر انگلیسها قصد مقاومت
نداشتند در آنجا چه می كردند؟ و چرا سنگرهايی برای خود تدارا ديده بودند؟
در اين مورد برخی اعتقاد دارند كه اين عمل بار اسااس دساتور وزارت جناگ
انگلستان ،از مدتها پیش به دنبال طرح تخلیه كامل اياران در دساتور كاار فرمانادهان
نظامی قرار گرفته بود و چمپین نیب پس از آنکه نتوانست از سرفرماندهی خود در بغاداد
و هم چنین سفارت انگلستان در تهران جوابی دريافت كند ،به صالحديد خود اقادام باه
عقبنشینی كرد.

23

به نظر می رسد گرچه اين عمل تا حدودی قدرت ارتش انگلستان را زير سااال
برد ،اما مبايايی نیب برای انگلستان دربرداشت كه از آن جمله میتوان به موارد زير اشاره
كرد:
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الف) حمالت بلشويک ها به گیالن و به دنبال آن شکايت ايران به جامعاه ملال
میتوانست تا حدود زيادی چهره دولت كمونیستی روسایه را كاه خاود را حاامی ملال
شرق و ضعیف میدانست زير ساال ببرد و موجب دلسردی مردم از اين مرام شود.
ب)لرد كرزن ،24كه هنوز باه تصاويب قارارداد 1919م امیاد داشات ،اينگوناه
نتیجه گیری كرد كه در صورت تصويب قرارداد ،انگلیسیها می توانستند از ايران حمايات
كنند .لذا از اين طريق میخواست وزارت جنگ انگلستان را متقاعد كند كه عقبنشاینی
از ايران را به تعويق بیاندازند.
ج) انگلیسیها میتوانستند از اين عمل بهره برداری كرده و خاود را تنهاا حاامی
كشورهای شرق در مقابل روسیه نشان دهند.
در نهايت پس از تصرف رشت و انجام مذاكراتی با میرزاكوچکخاان جنگلای،
اولااین جمهااوری شااورايی را در گاایالن (خاارداد  )1299توساایس كردنااد .البتااه اياان
دستاندازی بلشويک ها فقط منحصر به گیالن نشد و آنها سعی كردند در آذربايجان نیب
نفوذ كنند كه پس از شکست در آذربايجان ،25از آن صرفنظر كردند و تمام تالش خاود
را در اين زمان معطوف به گیالن نمودند.
اما به راستی روسها از تجاوز به گیالن چه اهدافی را دنبال مایكردناد؟ آياا باه
گفته زمامداران بلشويک آنها فقط به دنبال بازپسگیری كشتی های دنیکین بودناد؟ اگار
اينگونه بود ،چرا پس از تصرف كشتیها ،بلشويکها از تجاوزات خود دست برنداشاتند
و هم چنان در گیالن باقی ماندند؟ پس بايد قبول كرد كه روسها از تصرف گیالن اهداف
ببرگتری را دنبال میكردند كه از آن جمله میتوان به موارد زير اشاره كرد:
الف) با فشار بر دولت ايران ،آنها را وادار به آغااز ماذاكرات باا روسایه كنناد.
چنانكه راسکولینکوف در اين مورد اظهار میدارد كه آنهاا ناه تنهاا بارای خلاع ساالح
نیروهای دنیکین ،بلکه برای انجام بعضی مذاكرات با دولت ايران ،وارد گیالن شدهاند.

26
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ب) با تصرف گیالن ،ديگر به انگلیسیها اجازه داده نمیشاد در قفقااز دخالات
كنند.
ج) اين عمل میتوانست مقدمهای بر شورايی كردن اياران و در نهايات الحااق
ايران به عنوان يکی از جمهوریهای شوروی باشد.
د) تصرف گیالن اين امکان را فراهم كرد تا برای مدتی بلشويکها خواربار اين
منطقه را تصاحب كنند ،به طوری كاه ساپاه ياازدهم روسایه كاه در بااكو مساتقر باود،
توانست تمام خواربار خويش را از گیالن بدست آورد.

27

ه) روسها با اين عمل سعی كردند به دولت انگلستان نیب ،برای باز كاردن بااب
مذاكرات و قبول خواستههای خويش فشار وارد كنند؛ چنانكه راساکولینکوف در ايان
مورد میگويد:
«در مورد سرنوشت بعدی انبلی نیب باه آنهاا گفاتم كاه ايان
موضوع را می توان از طريق مذاكرات ديپلماتیک میان روسایه و
بريتانیا حل كرد».

28

همچنین «راداا» 29در مقالهای از روزنامه ايبوسیتا 30مورخ  10یوون 1920م
نوشت :كه بريتانیا برای نابودی انقالب گیالن ناتوان است ،اما چنانچه بريتانیا با شوروی
راه صلح را در پیش گیرد ،شوروی مايل است تا به عنوان میانجی بین بريتانیا و نهضات
جنگل اقدام كرده و منافع گسترده انگلستان در ايران را حفظ كند.

31

حزب کمونیست و میرزاکوچكخان

با آغاز حمالت بلشويک ها به گیالن ،تعداد زيادی از نیروهای حبب عدالت

32

نیب كه از مدتها پیش آموزش ديده بودند ،به تدريج وارد گیالن شدند .آناان از هماان
بدو ورود به رغم توافق اولیه میرزا با نمايندگان نیروهای سرخ ،مبنی بار عادم تبلیغاات
حببی ،اقدام به تبلیغات كمونیستی و حتی آموزش نظامی اعضای خود كردند 33كاه باه
همت همین افراد در تیر ماه /1299یوون 1920م اولین كنگره خود را به ابتکار كمیتاه
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حاابب عاادالت تركسااتان در انبلاای تشااکیل داده و حاابب كمونیساات ايااران را بنیااان
گذاشتند.

34

در پايان اين كنگره ،حبب كمونیست ،قطعنامه  8مادهای را به تصاويب اعضاا
رساند كه در آن مهمترين وظايف اين حبب چنین آمده بود:
«وظیفه حبب كمونیست ايران عبارت است از نبارد علیاه
ساارمايهداری جهااانی در كنااار روساایه شااوروی ،حماياات از
عناصری كه علیاه انگلساتان و دولات شااه قیاام مایكنناد و
بخشیدن ماهیتی هار چاه جادیتار باه ايان مباارزه و جلاب
توده های دهقانی و كارگری به آن ،خنثی كردن عناصری كه از
مبارزه انقالبی مای هراساند و در عاین حاال خواهاان اخاراج
انگلیسیها هستند».

35

كنگره هم چنین تصمیم گرفت تا مقر كمیته مركبی حبب را از انبلی باه تهاران
انتقال دهد و حداقل ظرف سه ماه در مناطقی كه تحت نفوذ و اشغال انگلیسیها میباشد،
فعالیت مخفی حببی داير نمايد .از اين رو  75نفر از اعضای حبب برای اداماه فعالیات
و كار حببی به اين مناطق اعبام شدند كاه درايان میاان ،سایدجعفر جاوادزاده36جهات
توسعه و سازماندهی حببی روانه تهران شد.

37

در اين میان اگر به خوبی به اهداف اولیه اين حبب نگاه شود به راحتی میتوان
تشخیص داد كه اين حبب نه بر اساس نیازمنديهای ايران ،بلکه بر اساس نیازمندیهاای
روسیه بلشويک در جهت مبارزه علیه انگلستان در كنار روسایه شاکل گرفات كاه ايان
خود میتوانست دلیل ديگری بر وابستگی كامل اين حبب به روسها باشد.
با شدت گرفتن فعالیت كمونیستها در گیالن ،میرزا در  18تیار  1299رشات
را به حالت قهر بسوی فومن ترا و اعاالم نماود تاا زماانی كاه حابب كمونیسات از
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تبلیغات خود دست برندارد ،به رشت باازنمیگاردد 38.ايان عمال ناه تنهاا از فعالیات
كمونیستها كم نکرد ،بلکه باعث افبايش آن نیب شد.
به دنبال رفتن میرزا ،زمامداران روسیه كاه تصاور مایكردناد ديگار نیاازی باه
میرزاكوچک خان ندارند و با كمک احساناهللخان و نیروهايش میتوانند به اهداف خاود
دساات يابنااد ،طاارح كودتااای  9ماارداد 1299ش 30/یوویااه 1920م را بااه رهبااری
بلومکین 39و مديوانی 40و اجرای اعضای حبب كمونیست علیه میرزا و هاوادارانش باه
مرحله اجرا درآوردند .به دنبال اين كودتا حکومت جديدی به رهباری احسااناهلل خاان
شکل گرفت ،كه برنامه های تشکیل سپاه به تقلید از ارتش سرخ روسیه ،لغاو اختیاارات
مالکین و اصول ملواالطوايفی و رفع احتیاجات كارگران را دنبال میكارد 41 .پانج روز
پس از اين كودتا ،كمونیستها زير نظر آبوكوف 42نماينده حبب كمونیسات روسایه در
گیالن ،اقدام به انتشار روزنامهای به نام «كامونیست» كردند 43كه ايان امار مایتوانسات
دلیل ديگری برای وابستگی كامل اين حبب به روسها باشد.
با گذشت مدت كوتاهی از كودتا ،زمامداران مساکو خیلای زود متوجاه اشاتباه
خود در گیالن شدند .زيرا از يک طرف اقدامات كمونیستها ،در تصرف اماوال ماردم،
جمعآوری به زور اعانه ،مجبور كردن افراد به آويبان كردن عالمات داس و چکاش بار
سینه و بخصوص تبلیغات ضد دينی ،باعث نارضايتی زيادی در بین ماردم گایالن شاده
بود و از طرف ديگر عوامل روسی در گیالن ،44مرتب از نیاز باه اتحااد باا میارزا بارای
ادامه حركت توكید میكردند و معتقد بودند كه دوبااره نهضات گایالن را باياد بار پاياه
احساسات ملی استوار كرد و از اتکا زياد بر كمونیستها پرهیب كارد؛ باه ايان دلیال كاه
جامعه ايران هنوز توانايی پذيرش تبلیغات كمونیساتی را نادارد .بادينساان دولتماردان
روسیه تصمیم گرفتند تا ضمن محدود كردن حبب كمونیست در گایالن ،دوبااره نظار
میرزاكوچک خان را بارای اداماه همکااری جلاب كنناد .لاذا در شاهريور /1299اوت
1920م دفتر قفقاز كمیته مركبی حبب كمونیست روسیه تصمیم گرفت تاا نماينادگان
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حبب كمونیست را از حکومت گیالن بیارون بکشاد و اسااس حکومات گایالن را بار
حركات ملی استوار سازد؛ به همین منظور حکومت احساان اهلل خاان باه رغام برخای
مخالفت ها ،از اعضا تندروی كمونیست تسويه شد .و محل مركبی حابب كمونیسات
ايران نیب از رشت به باكو منتقل گرديد.
کنگره باکو زنگ خطر دو دولت روسیه و انگلستان:

با تصرف باكو در سال 1920م ،دولت روسایه تصامیم گرفات تاا در ساپتامبر
همین سال كنفرانسی متشاکل از كمونیساتهای مشارق را در ايان شاهر تشاکیل دهاد.
انتخاب اين شهر به عنوان مركب كنفرانس اتفاقی نبود چرا كه ايان شاهر يکای از اولاین
مراكب فعالیتهای كمونیستی در شرق محسوب میشد و پناهگاه بسایاری از كمونیساتهای
فراری ارمنی ،گرجی و ايرانی باود 45.ايان كنگاره از 9تاا  15شاهريور  1/1299تاا 7
سپتامبر 1920م ،به رياست «زينووياف» ،46روایس كمینتارن ،47و باا حضاور 1891
نماينده از اقوام عرب گرفته تا چینی تشکیل شد .هیوت ايران نیب با حضور  192نفار در
اين كنگره شركت كردند .تعداد زيادی از افارادی كاه در ايان كنگاره حضاور داشاتند،
اصوالا كمونیست نبودند و شايد عامل مشترا ،يعنی تنفّر از انگلستان باعث شده بود تاا
در اين كنگره شركت كنند 48در پايان كنفرانس ،پیشنهاد زينوويف مبنی بر اينکه:
«اگر بخواهیم انگلستان دست از كمک به قاوای ضادانقالبی
بکشد و دولت بلشويکی را به رسامیت بشناساد ،باياد ممالاک
خاورمیانه مخصوصااا در هندوساتان تولیاد انقاالب كنایم و باا
تحريک ملیتها اهالی آنها را علیه انگلیس بشورانیم».

49

مورد تصويب اعضا قرار گرفت و بصورت بیانیه درآمد .اين بیانیه می توانست
نشان دهنده هدف روسها از تشکیل كنگره و سیاستهای جاهطلبانه بلشاويکهاا باشاد
كه قصد دارند از طريق فشار به انگلستان ،آنها را وادار به قبول خواستههای خود كنند و
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در اين امر ملل مشرق ،كمترين اهمیتی برای بلشويک ها ندارد و فقط قصد دارند از آنان
به نفع خود بهرهبرداری كنند كه نمونههای آن را میتوان در تاريخ ايران بارهاا مشااهده
كرد.
اين كنگره همانطور كه میتوانست خطاری جادی بارای انگلیسایها محساوب
شود؛ برای خود روسها نیب زنگ خطر را به صدا درآورد و روسها را متوجه ايان نکتاه
كرد كه در ممالک آسیايی صرفاا نمیتوانند از اصول كمونیساتی بارای تشاويق باه قیاام
استفاده كنند ،چرا كه تعداد زيادی از شاركتكننادگان كنگاره همچناان بار جنباههاای
ناسیونالیستی مبارزات توكید داشتند 50.لذا اين امر باعث شد تاا نسابت باه قیاام گایالن
انعطاف بیشتری نشان دهند و همکاری با میرزا را جدیتر بگیرند.
پس از پايان كنگره قرار شد هیوتی نیب به نام شورای تبلیغاات و عملیاات ملال
م شرق تشکیل شود كه وظیفه آن انجام تبلیغات و عملیات نظامی در كشاورهای مشارق
زمین بود .باه دنباال آن نیاب حیادرعمواوغلی يکای از اعضاا مطارح ايان هیاوت ،باا
سفارش های الزم از طرف روسها به همراه  500نفر و تجهیبات نظامی راهی گیالن شد
و وظیفه داشت كه ضمن جلب نظر میرزا كوچکخان نهضت گیالن را تقويت كند.

51

او پااس از ورود بااه گاایالن و برخاای مااذاكرات در نهاياات توانساات نظاار
میرزاكوچکخان را به طرف خود جلب كند و توافقنامهای را میان كمیته مركبی حابب
كمونیست ايران ،كمیته انقالبی رشت ،به رهبری احساناهلل خان و میرزا كوچکخان باه
امضا برساند 52.و بدين ترتیب دوباره در  13مرداد  4/1299اوت 1921م جمهاوری
شورای گیالن توسیس شد .از ديگر اقدامات حیادر عماواوغلی در ايان زماان ،تشاکیل
كمیته حببی در تبريب بود كه بیشتر اعضا آن را تاتارهای باكو ،برخی از ارامنه و روس-
های فراری تشکیل میدادند .اين كمیته به مردم وعده میداد كه باه زودی كمونیسام در
آذربايجان پیاده خواهد شد.

53
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اين اوتالف جديد ،نیاب چنادان دوام نیافات و بار اثار عاواملی همچاون تغییار
سیاست روسیه در ايران كه مبتنی بر عدم حمايت از نهضاتهاای داخلای اياران باود و
همچنین بروز اختالف میان كادر رهبری جديد ،خیلی ساريع از هام پاشاید و درگیاری
داخلی آغاز گشت ،كه در طی يکی از همین درگیريها حیادر عماواوغلی توساط يااران
میرزا كشته شد .و آخرين اقدام كمونیستها برای نجات انقالب گیالن بینتیجه ماند.
نکته جالب توجه آن است كه پس از مرگ حیدرعمواوغلی ،بیشتر منابع روسای
سعی كردند اينگونه وانمود كنند كه حیدرعمواوغلی بدون هماهنگی با زمامداران روسیه
در ايران ،دست به فعالیت زده و اعمال او هیچ ربطی به دولت روسیه نداشته است .لاذا
اقدامات او را به شدت مورد انتقاد قرار دادهاند 54.اين در حالی باود كاه تاا ايان زماان
حیدرعمواوغلی يکی از اعضای برجسته حبب محسوب میشد و بسیار ماورد احتارام
بلشويکهای روسیه بود.
عقبنشینی از گیالن

از اواخر تابستان  ،1299روسها با توجه به داليل زير در سیاستهای خاود در
ايران تجديدنظر كردند:
 -1آغاز مذاكرات هیوت كراسین 55در لندن موجب شد ،اين كشور تا حادودی
از مواضع اولیه خود در گیالن عقبنشینی كند چرا كه با انعقاد يک قرارداد تجاری آنهاا
نه تنها میتوانستند بسیاری از مشکالت اقتصادی خود را برطرف كنند ،بلکه زمیناههاای
شناساوی رسمی حکومت خود را نیب مهیا نمايند .بدينسان روسها از ايان طرياق ساعی
میكردند حسن نیت خود را به انگلیسیها كه خواهاان عقابنشاینی روساها از گایالن
بودند ،نشان دهند.
 -2برخی از رهبران مسکو از اين مسئله واهمه داشتند كه ممکان اسات اداماه
حضور آنان در شمال ايران ،موجب حساسیت بیشتر انگلیسیها شود و آنها را وادار كند
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به عنوان منجی ايران و برای حفظ منافع خود ،شخصاا وارد عمل شوند و به جنگ علیاه
روسیه بپردازند.
 -3گبارشهای پی در پی نمايندگان حبب كمونیست روسیه از اوضااع گایالن،
كه در آنها ذكر شده بود :به راه انداختن انقالب داخلی در ايران ممکن نیست 56.هر چه
بیشتر رهبران مسکو را تشويق میكرد تا هر چه زودتر نیروهای وابسته خود را از گیالن
خارج كند و سعی نمايد از طريق ديپلماتیک منافع خود را تومین نمايد.
 -4در طی كنگره باكو ،رهبران حبب كمونیست روسیه به خوبی متوجه شادند
كه آنان در حال حاضر نمی توانند به صدور انقالب كمونیستی در اياران و بیشاتر نقاا
آسیا امیدی داشته باشند ،چرا كه طای ايان كنگاره تعاداد زياادی از اعضاای آن كنگاره
همچنان بر جنبه های ناسیونالیساتی مباارزات توكیاد كردناد كاه ايان ،مغااير باا اصاول
كمونیست محسوب میشد.
 -5با آغاز مذاكرات ايران و روسایه كاه در نهايات منجار باه قارارداد ماودّت
1921م شد ،سران اين كشور متوجه اين مطلب شدند كه آنها میتوانناد از طرياق ايان
مذاكرات به اهداف خود دست پیدا كنند ،لذا از حمايت نهضت جنگل دست كشیدند.
از اين رو در مهر  20/1299سپتامبر 1920م كمیته مركبی حابب كمونیسات
روسیه در رابطه با مساول ايران جلسهای تشکیل داد تا سیاستهای آتای خاود را در قباال
ايران مورد بررسی قرار دهد .در اين میان «كاراخان» 57كه معتقد بود انقالب گیالن كامالا
به گل نشسته اسات ،دو راه حال را بارای اداماه فعالیات در اياران باه اعضاای حابب
كمونیست پیشنهاد كرد :اول ،مداخله نظامی و تصرف كامل ايران و سرنگونی ریيم شاه،
دوم از طريق اعمال نفوذ طوالنی و مسالمتآمیب در ايران كاه در پای آن ،باياد از اياران
عقب نشینی كنند و از يک طرف با حکومت ايران و شاه رابطه برقارار كنناد و از طارف
ديگر نیروهای ملی و دموكراتیک و به خصوص نیروهای كمونیساتی را ماورد حمايات
قرار دهند .در پايان ،كمیته راه حل دوم را مورد تويید قرار داد و قرار شد آن را سرلوحه
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فعالیتهای بعدی خود در ايران قرار دهد و همین امر نیب باعث شاد ،تاا مشااورالممالک
انصاری را كه از طرف دولت مشیرالدوله جهت گفتگو راهی مسکو بود ،ماورد اساتقبال
قرار دهند 58.كه در ادامه به آن اشاره خواهد شد.
از اين زمان به بعد ،دولت روسیه نه تنها كمک جدی به انقالبیون گایالن نکارد
بلکه از پیشروی آنان نیب جلوگیری میكرد؛ به طوری كه احساناهلل خاان در ايان ماورد
میگويد:
« تقريب اا ياک ساال و نایم اسات كاه در گایالن تشاکیالت
انقالبی بوجود آوردهايم ولی رفقای روسی اجازه حركات از
گیالن را به ما ندادهاند».

59

و يا هنگامی كه سردار محیی و چناد نفار از همراهاانش در دی /1299یانوياه
1921م از طرف حکومت احسان اهلل خان به مسکو اعبام شدند تا مقادمات حملاه باه
تهران را فراهم كنند ،دولت مسکو توجهی به درخواستهای آنان نکرد و آنها را دسات
خالی روانه گیالن كرد.

60

البته بايد يادآور شد تا هنگام عقد قراردادهای 1921م ماودّت و تجااری لنادن
در 1921م ،موضوع گیالن دستاويبی بارای دو دولات انگلساتان و روسایه باود ،زيارا
هرگاه مذاكرات آنها به بنبست میرسید ،سعی میكردند تا حركت جديدی را در گیالن
از خود نشان دهند و در مقابل يکديگر جبههگیری كنند.
قراداد مودّت  1921م

پس از استعفای وثوقالدوله ،مشیرالدوله پیرنیا از طرف احمدشاه مومور تشاکیل
كابینه شد .او تصمیم گرفت برای پايان دادن به نهضت گیالن هیوتی را روانه مسکو كناد
تا ضمن برقراری روابط با دولت مسکو ،جمهوری گیالن را از حمايات بلشاويکهاای
روسیه محروم كرده و زمینه سركوب آنها را فراهم كند .لذا ،پس از اينکاه اساحاقخاان
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مفخمالدوله از پذيرش اين سفارت خودداری كارد ،مشااورالممالک انصااری را كاه در
استانبول به سر میبرد 61برای اين سافارت انتخااب كارد و ضامن دساتورالعملی از او
خواست،

62

با توجه به مطالب زير با روسها وارد مذاكره شود:

 -1احضار نظامیان روس كه در واليات سرحدی ايران بودند و همچناین قطاع
هر نوع كمک به عناصر محلی كه علیه دولت ايران فعالیت میكردند.
 -2جلوگیری از تبلیغات بلشويکی در ايران.
 -3زمینههای عقد عهدنامه مودّت را میان دو كشور فراهم كند.
 -4مذاكرات مقدماتی را جهت افتتاح باب مبادالت تجاری ،بعمل آورد.
 -5قراردادهای مفیدی را در رابطه با مساول پستی و تلگرافی منعقد كند.
 -6در رابطه با مساول مرزی ،با روسها به توافقات اولیه دست يابد.
 -7وعدههای شانبدهگانه تروتسکی و چیچیرين ،راجع به حقوق ايران را ماورد
تصديق قرار داده و زمینههای اجرايی آنان را فراهم نمايد.
 -8در رابطه با حفظ اموال مسلمانهای روسیه و بخصوص قفقااز نیاب اقادامات
مفیدی را بعمل آورد.

63

پس از ورود مشاورالممالک باه روسایه ،مقاماات ايان كشاور باه خاوبی از او
استقبال كردند و سعی نمودند قبل از آغاز مذاكرات ،جوّ مناسبی را بارای هیاوت ايرانای
ايجاد كنند .لذا تعدادی از زندانیان ايرانی را آزاد كارده و كمیسایونی را ماومور اساترداد
اموال مصادره شده ايرانیان كردند .در رابطه با اين نحوه برخورد روسها ،بايد عنوان كارد
كه علت اصلی اين امر آن بود كه نه تنها مذاكرات آنان در لندن تا حدودی به بانبسات
رسیده بود 64،بلکه در داخل كشور نیب دچار مشکالتی همچون قحطای و شاورشهاای
پراكنده بودند 65اين امر رهبران روسیه را مجبور كرد تا با فراهم كاردن شارايط مناساب
برای هیوت ايرانی ،زمینههای انعقاد قاراردادی را كاه مایتوانسات برخای از مشاکالت
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اقتصادی آنان را برطرف كند ،فراهم كرده و اجازه ندهد ايران نیب به صف مخالفان آناان
ملحق گردد.
با ورود مشاورالممالک به مسکو در آبان  ،1299مذاكرات اولیه آغاز شد .اما باا
استعفای مشیرالدوله و روی كار آمدن كابینه ساپهدار ،بارای مادتی در انجاام ماذاكرات
وقفه ايجاد شد .چرا كه روسها در مورد همکاری اين كابیناه باا روناد ماذاكرات تردياد
داشتند .ولی پس از مشخص شدن موضوع مثبت كابینه سپهدار در قبال مذاكرات و عدم
تويید قرارداد 1919م توسط كابینه او و همچنین مالقات مشاورالممالک با لناین در آذر
 ،1299بار ديگر مذاكرات میان دو كشور آغاز گرديد.

66

در اين میان مشاورالممالک به شدت تاالش مایكارد تاا هرچاه زودتار نتیجاه
قرارداد را مشخص كند .زيرا كه مذاكرات میان روسیه و انگلستان نیب در جرياان باود و
مشاورالممالک از اين میترسید كه اين دو كشور بر سر ايران با يکديگر تبانی كنند.

67

در اين هنگام روسها سعی بسیار داشتند ،مشاورالممالک را متقاعاد كنناد تاا باا
اضافه كردن ماده ای باه قارارداد باه روساها اجاازه داده شاود در اياران باه تبلیاغ مارام
كمونیستی بپردازند ،كه البته مشاورالممالک از قبول آن اجتناب كرد و به آنان قبوالند كه
نمیتوان چنین مادهای را به قرارداد اضافه كارد؛ چارا كاه ممکان اسات بهاناهای بارای
انگلیسیها شود .اما گويا بطور لفظی به آنها اجازه اين كار را میدهد 68.بااالخره در 26
فوريه  /1921اسفند  1299در مسکو متن نهاايی قارارداد باه امضاا مشااورالممالک
انصاری و چیچیرين و كاراخان رسید و تصويب نهايی آن به تويید مجلس چهارم محول
شد.
پس از تشکیل مجلس چهاارم در اوايال تابساتان 1300ش ،دولات و مجلاس
خواستار رفع ابهامات مواد  23-20-6-5-3شدند كه در مورد ماواد  20و  23روساها
همکاری الزم را بعمل آوردند ولی در بقیه موارد تغییری حاصل نشد.

69
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باالخره پس از مذاكرات بسیار در آذر  ،1300مجلس چهارم قرارداد ماودّت را
مورد تويید قرار داد و اساس سیاست خارجی دو كشور را مشخص كرد.
هرچند به نظر میرسد كه اين قرارداد نقطه عطفی در روابط دو كشور بود و هر
دو كشور نیاز مبرمی به چنین قراردادی داشتند .ولی اين نکته را بايد در نظر داشات كاه
روسها با زرنگی تمام توانستند با گنجاندن برخی مفااد ،مناافع آيناده خاود را در اياران
تضمین كنند كه دراينجا به سه مورد از آنها اشاره میشود:
 -1براساس ماده ششم ،روسها اين اجازه را پیدا كردند كه در صورت استفاده از
خاا ايران علیه اين كشور ،آنها خود شخصاا وارد عمل شوند و نیروهاای خاود را وارد
ايران كنند .اين امتیاز به طور كامل بر خالف حقوق بینالملل بود؛ چارا كاه باه روساها
اجازه داده میشد بر اساس صالحديد خود وارد عمال شاوند 70.كماا اينکاه بعادها در
اثنای جنگ جهانی دوم و اشغال ايران ،زمامداران مسکو بارها به اين ماده استناد كردند.
 -2براساس ماده چهاردهم ،دولت ايران تعهد میكرد كه امتیاز شیالت شامال را
پس از اتمام قرارداد آن ،فقط به روسها واگذار كند كه اين نیب میتوانسات امتیااز بسایار
مناسبی برای روسها محسوب شود؛ البته بیشتر نه بخاطر استفاده از محصاوالت شایالت
بلکه به اين دلیل كه آنها می توانستند آن را پايگاهی برای تبلیغاات خاود قارار دهناد و
نفوذ خود را در ايران بیشتر كنند .فطنالسلطنه در اين مورد میگويد:
«بر اساس نوشته مطبوعات روسایه از رود ولگاا سااالنه
 18میلیون پو  71ماهی صید می شود .در صورتی كاه رقام
صید ماهی ساالنه در تماام ساواحل اياران 600هابار پاو
است».

72

 -3گنجاندن ماده سیبدهم در قرارداد ،نشانه ديگری از فرصتطلبای روساها در
آن زمان بود .چرا كه با ملبم كردن ايران به عدم واگذاری امتیازات سابق تباری به سااير
كشورها ،روسها از دو مبيت برخوردار میشدند :يکی اينکاه از نفاوذ سااير كشاورها و
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بخصوص انگلستان در نواحی شمالی ايران جلوگیری میكردند و دوم آن كه ،روسها باه
خوبی میدانستند كه دولت ايران در آن زمان توانايی راهاندازی طرحهای شامال كشاور
را به تنهايی ندارد ،لذا بايد از ساير كشورها كمک بگیرد .پس طبیعی بود كه با استناد باه
قرارداد  ،1921دولت ايران را وادار كنند آن امتیازات را به روسها واگذار كنند.
نکته ديگری كه در خاتمه اين بحث بايد بخاطر داشت ،اين است كه نه تنها دو
كشور ايران و روسیه نیاز به انعقاد اين قرارداد داشتند و از انعقااد آن احسااس رضاايت
میكردند ،بلکه انگلیسی ها نیب كاه از تماام جبویاات ماذاكرات قارارداد از ابتادا اطاالع
داشتند ،73از نتیجه آن راضی به نظر میرسیدند .زيرا آنان نیب با خیال راحت میتوانستند
نیروهای خود را از ايران خارج كنند و از هبينههاای ناشای از حمايات نظاامی و ماالی
خود در ايران بکاهند.
روتشتاین ،پایان نهضت جنگل:

هنوز چندی از ماذاكرات مشااورالممالک در مساکو نگذشاته باود ،كاه در آذر
/1299نوامبر 1920م ،كاراخان ،تئودور روتشتاين 74را به عنوان اولین سفیر روسایه در
ايااران معرفاای كاارد .او در اواياال سااال 1300ش راهاای ايااران شااد ،امااا سااید ضاایا ،
رویس الوزرا وقت دستور داد تا هنگام خاروج كامال قاوای روس از اياران از ورود او
جلوگیری كنند ،كه اين عمل موجب اعتاراض شاديد دولات مساکو شاد و باه قاوای
بلشويک كاه در شارف تخلیاه شاهر رشات بودناد دساتور داد ،دوبااره باه ايان شاهر
بازگردند 75سید ضیا كه از اين حركت بلشويکها وحشتزده شده بود ،مجبور شد تاا
به روتشتاين اجازه ورود دهد ،ولی سعی كرد با بازداشت برخی از دموكراتها از استقبال
گرم او جلوگیری كند .البته اين حركت نیب نتیجاه نداشات و روتشاتاين در ارديبهشات
/1300آوريل 1921م با استقبال گرمی وارد تهران شد.

76
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البته بايد در نظر داشت كه روسها در انتخاب روتشتاين به عنوان سفیر خاود در
ايران كمال دقت را به كار برده بودند ،چرا كه نه تنها او مدتی در وزارت جنگ انگلستان
به عنوان مترجم خدمت كرده بود 77و احترام عمیقی برای مردم و قوانین انگلستان قاوال
بود ،78بلکه تا قبل از ورود به ايران از اعضای هیوت تجاری روسایه در لنادن محساوب
میشد 79كه به خوبی از اهمیت انعقاد قرارداد تجاری روسیه و انگلستان مطلع بود .پاس
طبیعی بود كه چنین فردی تا حدودی نیب مورد تويید انگلیسیها قرار بگیرد.
او در بدو ورود ،استوارنامه خود را به احمدشاه تقديم كرد و سعی كرد نظار او
را به طرف خود و حکومت بلشويکی روسیه جلب نمايد .روتشتاين به محا

اساتقرار

خود در تهران ،با كمک مبالغ زيادی پول كه با خود آورده بود ،مبارزه مطبوعاتی خود را
علیه حکومت سیدضیا الدين آغاز كرد و دفتری به نام «دفتار مطبوعاات» در سافارتخانه
كشور خويش در تهران باز كرد كه ضمن پرداخت مقرری به برخی روزنامههاای تهاران
مانند «طوفان»« ،حقیقت»« ،حیات جاويد»« ،عصر اقتصاد» ،خطمشی آنان را نیب باا توجاه
به دستورات مسکو مشخص میكرد 80.او هم چنین اقدام به پخش فیلمهای روسای باین
سینماهای تهران به صورت رايگان كرد و مدرسه روسی كه قبالا تعطیل شده بود دوبااره
افتتاح نمود و عدهای از كمونیستها را برای تدريس در آن انتخاب كرد.

81

اين اقدامات ضد دولتی روتشتاين به قدری شاديد باود كاه سیدضایا الادين
متوسل به سفارت انگلستان شد و از آنها خواست تا باا وارد كاردن فشاار باه روساها از
اقدامات روتشتاين جلوگیری كنند.

82

در اين زمان بر سر ادامه فعالیتها در گیالن میان جمهوری آذربايجان به رهبری
نريماناوف و رهبران مسکو اختالفاتی بوجود آمده بود .زيرا آنان مخالف با سیاست-
های جديد روسیه در ايران بودند و قصد داشتند دوباره در نهضت گیالن دخالت كنند.
به طوریكه حتی «قرايف» ،كمیسر نظامی جمهوری آذربايجان در اين مورد عنوان كرد:
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«مسکو ممکن است اعالم كند جمهوری گیالن باياد از باین
برود ،اما آذربايجان يک جمهاوری مساتقل اسات و ناه تنهاا از
نابودی آن [اجتناب] میكند ،برعکس  ...هر ناوع كماک از نظار
نیروی انسانی و مالی در اختیاز آن قرار خواهد داد».

83

به دنبال همین اختالفات در تیار /1300یوویاه  ،1921حادود پانصاد سارباز
بلشويک آذربايجان به گیالن اعبام شدند و توانستند با همیاری نیروهای احساناهلل خاان
تا گردنه «سلمبر» پیشروی كنند .اما به دلیل هشدار لنین باه مقاماات بااكو ،بارای عادم
دخالت در اوضاع گیالن و همچنین عدم همکاری بیشتر افساران بلشاويک باا نیروهاای
احسان اهلل خان بر اثر فعالیت روتشتاين ،اين لشکركشی نیب بینتیجه ماند.

84

البته بايد در نظر داشت در اين هنگام دولت مسکو بر سر سه موضاوع زيار باا
دولت و مجلس چهارم اختالف داشت:
 -1عدم تصويب قرارداد مودّت 1921م از طرف مجلس ،كه نه تنها باه برخای
از مواد قرارداد ايراد داشتند ،بلکه قصد داشتند تا با به تعويق انداختن تصاويب قارارداد،
دولت مسکو را مجاب به تخلیه نیروهای خود از ايران كنند و طبیعی بود كه ايان اعماال
موجب خشم روسها شود .برای همین چیچیرين نیب در جواب اين اعمال اعالم كرد:
«در صورت عدم امضای قرارداد 1921م توساط مجلاس،
روسها تعهدی برای خروج نیرو از ايران ندارند».

85

-2در تیرماه  1300فردی به نام آذرلینگو 86از طرف دولت آذربايجان شاوروی
جهت معامله تجاری راهی ايران شد .او به مح

ورود به ايران خود را تحويل مقاماات

ايرانی داد و اعالم نمود چون باه درو  ،ماورد اتهاام فسااد ماالی قارار گرفتاه و فاردی
لهستانی تبار میباشد ديگر قصد ندارد به روسیه بازگردد.

87

در مقابل ،دولت روسیه بالفاصله طی يادداشتی از وزارت اماور خارجاه اياران
خواستار شد تا آذرلینگو را كه فردی روسی میباشد و به جرم فساد مالی تحات تعقیاب

پژوهشنامه تاريخ – سال چهارم – شماره شانبدهم

22

میباشد به روسها تحويل دهند 88 .در اين میان سفارت فرانسه كه خود را حاافظ مناافع
لهستان در ايران میدانست ،به دولت ايران اعالم كرد كه بر اساس تحقیقات بعمال آماده
آذرلینگو فردی لهستانی میباشد و دولت ايران بايد از اساترداد او باه روسایه خاودداری
كند.

89

دولت قوام در مقابل اين اظهاارات متفااوت تصامیم گرفات تاا روشان شادن
وضعیت اين فرد ،او را در تهران نگهداری به علت بیماری در بیمارستان احمدی تحات
مراقبت قراردهند .اما چند روز بعد اين فرد ،با كماک عوامال شاهربانی كاه از رضااخان
دستور میگرفتند ،توانست از بیمارستان فرار كناد و باه سافارت فرانساه پناهناده شاود.
هرچند قوام دستور داد تا سفارت فرانسه را محاصره كنند ،ولی ايان عمال موجاب آرام
شدن روتشتاين نشد و به شدت به دولت ايران اعتراض كرد و تهديد نماود در صاورت
عدم رسیدگی جدی به اين مسئله ،او ايران را ترا خواهد نمود.

90

و بدين شکل ماجرای آذرلینگو میرفت تا به صورت يک بحران ببرگ میان دو
كشور شود ،تا اينکه در  13آذر  1300روسها كه در مقابل كار انجام شاده قارار گرفتاه
بودند و دوست نداشتند در اين مرحله رابطه خود را باا اياران قطاع كنناد ،باه مناسابت
چهارمین سالگرد انقالب روسیه فرمان عفو عمومی صادر كردناد و طای آن آذرلینگاو را
نیب مورد عفو قرار دادند 91.او نیب چندی بعد ايران را به مقصد اروپا تارا كارد و بادين
ترتیب غاوله خاتمه يافت.
 -3روسها از عملکرد قوام در مورد واگذاری نفت شامال اياران باه شاركتهای
آمريکايی ،ناراضی بودند.

92

بدين ترتیب با توجه به همین مشکالت بود كاه روساها زيااد بایمیال نبودناد
گهگاه حركاتی از طرف جمهوری آذربايجان در گیالن صورت بگیرد تاا از ياک طارف
دولت ايران را در جهت قبول خواستههای خود تحت فشار قرار دهند و از طارف ديگار
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با دخالت خود به عنوان حامی مناافع اياران و جلاوگیری از حركاات بیشاتر جمهاوری
آذربايجان ،محبوبیت بیشتری در ايران كسب كنند.
سرانجام با فراهم شدن زمینههای تفااهم بیشاتر ،دو كشاور در جهات رضاايت
يکديگر دست به اقداماتی زدند .از آن جمله دولت ايران در صدد جمعآوری اعانه بارای
مردم قحطی زده روسیه برآمد و روسها نیب در صدد پايان دادن به نهضت گیالن برآمدناد.
از اين رو در ابتدا روتشتاين ضمن ناماهای از میرزاكوچاکخاان خواسات تاا دسات از
مبارزه بردارد و خود را به قوای دولتی تسلیم كند و يا به روسیه برود ،93ولی چاون باا
مخالفت او روبرو شدند ،از يک طرف در  11مهر  ،1300دفتر سیاسی حبب كمونیست
روسیه ،يکی از اعضای خود را روانه ايران كرد تا ضمن اجرای صحیح قارارداد 1921م،
اجااازه ندهااد افااراد كوچااک خااان را مااورد حماياات قاارار دهنااد و از طاارف ديگاار
كالنتروف 94وابسته نظامی خود در تهران را نیب باه هماراه قشاون دولتای راهای گایالن
كردند تا زمینههای تصرف شهر رشت را فراهم كنند.

95

بااه دنبااال همااین اقاادامات ،در  22مهاار  ،1300شااهر رشاات تصاارف شااد و
احساناهللخان نیب به همراه  80نفر از همراهانش به روسیه پناهنده شد .میرزاكوچکخان
نیب چندی بعد در ربیعالثانی  15/1340آذر  1300هنگام فرار در گردناه گایالن كشاته
شد و بدين ترتیب غاوله گیالن پس از يک سال و نیم خاتمه يافت.
در پايان اين بخش بايد اضافه كرد كه دفتر مركبی حابب كمونیسات روسایه
برای توجیه عقبنشینی نیروهای خود از گیالن 96به داليل زير استناد میكرد:
 -1چون نیروهای نظامی مستقر در گیالن ديگر توانايی مبارزه نداشتند ،بايد با تخلیاه
آنجا ،از سقو قطعی آن جلوگیری میكردند.
 -2با خروج نیروهاای كمونیسات ،تماام نارضاايتیهاا ملات اياران متوجاه دولات
انگلستان خواهد شد.
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 -3با تخلیه واحدهای خود از گیالن از شر گروههای تندرو احسااناهللخاان راحات
خواهند شد.

97

البته به نظر می رسد داليل اصلی اين تغییر تاكتیک را بايد در ماواردی همچاون
قرارداد تجاری لندن و قرارداد 1921م مودّت مشاهده كرد .چرا كاه در هار دو قارارداد،
دولت بلشويکی روسیه تعهد كرده بود از حمايت عناصر ضاددولتی دسات باردارد و در
اوضاع داخلی ايران دخالت نکند؛ هر چند كه بعادها باه مراتاب ايان تعهادات خاود را
فراموش كردند.
نتیجه:

پس از آن كه سیاستهاای اولیاه روساهای بلشاويک (باین ساالهای -1919
1917م) نسبت به ايران ،نتیجه ای را برای آنها به دنبال نداشت .آنها نحوه فعالیت خاود
را در ايران تغییر دادند و حمالت تبلیغاتی خود را به حمله نظامی تبديل كردند.
روسااها در ابتاادا سااعی كردنااد ضاامن همراهاای بااا میاارزا و برخاای حركااات
كماهمیت تر همچون ،شورش خداورديخان در شمال خراسان ،زمینههای نفاوذ خاود را
در ايران فراهم كنند و ضمن فشار بر دولت ايران و انگلستان ،منافع آتی خود را در ايران
تضمین كنند.
در اين زمان ،به عللی همچاون تنفار ماردم از انگلیسایها و همراهای میارزا باا
روسها ،زمینههای نفوذ بیشتر بلشويکها در گیالن فراهم شده بود .لذا به مح

حمالت

اولیه بلشويک ها به گیالن ،اولین جمهوری شورايی در رشات شاکل گرفات .اماا هناوز
چندی از عمر اين جمهوری نگذشته بود كه زعمای مسکو به تصور اينکه ،ديگار نیاازی
به میرزاكوچک خان و نیروهای او ندارند ،اقدام باه كودتاا علیاه او كردناد كاه در عمال
نتوانستند موفقیتی كسب كنند و خیلی زود متوجه اين اشتباه خود شدند كه بدون كماک

پايیب 88

علل و پیامدهای اولین مداخله نظامی حکومت كمونیستی شوروی در ايران

25

نیروهای ملی و فقط با اتکا به اعضای كمونیست ،هیچ اقبالی برای پیروزی ندارند ،زيارا
مردم ايران هنوز آمادگی پذيرش اصول كمونیسم را ندارند.
به همین دلیل با اعبام حیدرعمواوغلی به گیالن  -پس از تشکیل كنگره بااكو-
تالش كردند اوتالف جديدی را متشکل از نیروهای كمونیست و میرزا تشکیل دهند .اماا
با رفتن حیدرعمواوغلی به گیالن در سیاست خارجی روسیه بلشويک نسابت باه اياران،
چرخشهای اساسی ايجاد شد كه در واقع اين تغییرات ناشی از تحلیلهای وزارت اماور
خارجه روسیه بود ،كه نه تنها ادامه مبارزات را در گیالن بینتیجاه مایدانسات بلکاه باه
دلیل نیازهای اقتصادی و سیاسی اين كشور به دو دولت ايران و انگلستان معتقد باود ،در
حال حاضر بايد در مقابل آنان انعطاف نشان داد.
لذا با ورود روتشتاين به ايران و عکسالعمل او نسبت به نهضت جنگل ،اولاین
نشانههای تغییر سیاست روسیه در ايران مشهود شد.
بايد يادآور شد كه در اين زمان ،اساس سیاست خاارجی روساها تاومین مناافع
اقتصادی بود كه با توجه به قراردادهای مودّت 1921م و قرارداد 1921م تجااری لنادن
تا حدود زيادی به آن دست يافته بودند ،لذا ترجیح دادند با حذف نهضت جنگل ،گاامی
ديگر در جهت تحکیم موقعیت خود در اروپا و ايران بردارند.
نکته ديگری را كه بايد به خاطر داشت اين است كه دخالت نظامی بلشويکهاا
در گیالن و توسیس جمهوری شورايی از چند جهت برای روسها حاوب اهمیت بود.
يکی از اين جهت كه روسهای بلشويک توانستند اولین مداخله نظاامی خاود را
پس از انقالب در كشورهای همسايه خود عملی سازند و نخستین جمهوری شاورايی را
در خاا يک كشور مستقل بوجود آوررند.
دوم اينکه دولت روسیه با استفاده از انقالبیون گیالن ،اين فرصت را پیدا كرد تا
نظريه انقالب را در كشورهای تحت استعمار و نیمه مستعمره عملی سازد .از همه مهمتر
اينکه ،روسهای كمونیست از انقالب گیالن اين نتیجه را گرفتند كه برای پیشابرد اهاداف
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خود در ايران ،همواره بايد از احساسات ملی نیب بهره بگیرند وگرنه هر ناوع حركتای در
اين كشور با شکست روبرو خواهد شد و به دنبال همین تجربه بود كه در اثناای جناگ
جهانی دوم و اشغال ايران ،روسها برای تشکیل جمهوریهاای مساتقل در آذربايجاان و
كردستان ،بر احساسات ناسیونالیستی آنان توكید كردند.
در پايان بايد عنوان كرد كه اين تغییر روش سیاسی روساها در اياران و قرباانی
كردن نهضت گیالن و افرادی همچون میرزاكوچکخان ،احساناهلل خان و چند تن ديگار
میتوانست نشانگر اين مسوله باشد كه مبانی اصول سیاست خارجی روسیه تازه در حاال
شکل گرفتن است و روز به روز به سیاستهای دوران تباری نبديکتر میشاود كاه در
ادوار بعد هر چه بیشتر خود را نشان داد.
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وضع بدی به سر می بردند ،قرار گرفت.برای اطالع بیشتنر ر-ا جعفر پیشه وری
،تاريخچه حبب عدالت.
 -33ابراهیم فخرايی ،سردار جنگل ،تهران :جاويدان ،1368 ،چاپ ،12ص -269
.268
 -34شاپور رواسانی ،ص .144
 -35خسرو شاكری ،اسناد تاريخی جنبش كارگری سوسیال دموكراسی و كمونیستی
ايران ،ج ، 1تهران :انتشارات علم ،1356 ،ص .125
 -36بعدها معروف به پیشه وری شد.
 -37شاپور رواسانی ،ص .144
 -38ابراهیم فخرايی،ص 269
 Blue Meghin -39نماينده چکا پلیس مخفی شوروی در ايران.
 -40نماينده بازرگانی خوشتاريا.
 -41شاپور رواسانی ،ص .181-182
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Abokof -42
 -43گريگور يقیکیان ،ص .162-163
 -44برای اطالع بیشتر از گبارشهای اين افراد،ر-ا مويسی پرستیس ،ص .63-65
 -45سری آفاناسیان،ارمنستان،آذربايجان،گرجستان از استقال تا استقرار ریيم شوروی
 ،1923-1917ترجمه عبدالرضا هوشنگ مهدوی ،تهران :معین ،ص .144-145
 .Komintern -46در مارس 1919م توسط لنین و با هدف تبلیغ مرام كمونیستی
در جهان و مبارزه با امپريالیسم تشکیل شد .البته لنین تالش می كرد اين سازمان را
مستقل از دولت روسیه نشان دهد تا آن را پوششی برای تبلیغات ضد امپريالیستی دولت
بلشويکی قرار دهد.مويسی پرستیس ،ص19
Zinoviev -47
 -48ضیا الدين الموتی،فصولی ار تاريخ مبارزات سیاسی و اجتماعی ايران جنبشهای
چپ ،تهران :چاپخش ،1370 ،ص .165
 -49محمد علی منشور گركانی ،رقابت شوروی و انگلیس در ايران از  1296تا
1306ش ،تهران :عطايی ،1368 ،ص.122
 -50ضیا الموتی ،ص .165
 -51محمد علی منشور گركانی ،ص .124
 -52ابراهیم فخراوی ،ص .326
 -53ضیا الدين الموتی ،ص .168
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 -54سپهر ذبیح ،ص .74
 Krassin -55در سال  1920از طرف دولت روسیه هیاتی به سرپرستی كراسین به
انگلستان اعبام شدند .كه در نهايت مذاكرات آنها منجر به قرار داد تجاری لندن در 16
مارس 1921شدكه براساس آن دولت انگلستان حاضر شد ،دولت بلشويکی روسیه را
به صورت دفاكتو ( defactoشناسايی ناقص و محدود به روابط اقتصادی و فرهنگی
كه قابل پس گرفتن است)به رسمیت بشناسدو دولت روسیه نیب تعهد كرد از دخالت و
تبلیغ مرام كمونیستی علیه بريتانیا در آسیا دست بردارند.برای اطالع از متن كامل
انگلیسی اين قرارداد را مركب اسناد:سال ،1340كارتن،66پرونده  ،67نمره .1
 -56مويسی پرستیس ،ص .65
 Karajan -57معاون كمیسر امور خارجه.
 -58همان ،ص .68-70
 -59گريگور يقیکیان،ص.387
 -60امیل لوسووور ،نفوذ انگلیسیها در ايران ،ترجمه محمدباقر احمادی ،تهاران :شاركت
كتاب برای همه ،1368 ،ص .137
 -61انصاری پس از اينکه در طی كنگره صلح ورسای حکم عبل خود را از طرف
وثوقالدوله دريافت كرد راهی عثمانی شد و در آنجا به عنوان سفیر كبیر ايران مشغول
انجام وظیفه شد.
 -62عبدالحسین مسعود انصاری ،زندگانی من و نگاهی به تاريخ سیاسی ايران و
جهان ج ،2ص .16
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 -63فاطمه قاضیها ،اسناد روابط ايران از دوره ناصرالدين شاه تا سقو قاجار  ،تهران:
مركب چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه ،1380 ،ص .345
 -64ايرج ذوقی ،تاريخ سیاسی ايران و قدرتهای ببرگ1920-1925م ،تهران :پاینگ،
 ،1368ص .382
 -65كاوه بیات ،توفان بر فراز قفقاز ،تهران :مركب اسناد و تاريخ ديپلماسی ،1380 ،ص
.321-322
 -66حسین مکی ،حسین ،زندگانی سیاسی سلطان احمد شاه  ،تهران :امیركبیر،1370 ،
ص .258
 -67كاوه بیات ،ص .328
 -68يحیی دولتآبادی ،حیات يحیی،ج ، 4تهران :عطار ،1371 ،ص .209
 -69برای اطالع بیشتر را .بهرام نوازنی  ،عهدنامه مودّت ايران و شوروی.
 -70بهرام نوازنی،عهدنامه مودّت ايران وشوروی ،تهران :نشر همراه ،1369 ،ص .13
 -71هر پو معادل  16كیلوگرم بود.
 -72محمد علی مجد ،گذشت زمان ،ج ،1بیجا :بینا ،ص .87
 -73محمد جواد شیخاالسالمی ،اسناد محرمانه وزارت خارجه بريتانیا درباره قرارداد
،1919ج،3ص .61-62
 Theodere Rothstein -74روتشتاين مدتی نیب برای روزنامه منچستر گاردين
مقاله مینوشت ،الموتی،ضیا الدين ،ص .137
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 -75محمد جوادشیخ االسالمی ،افبايش نفوذ روس و انگلیس در ايران عصر قاجار،
تهران :كیهان ،1369 ،ص .93
 -76حسین مکی ، ،تاريخ بیست سالة ايران ،ج ،1تهران :امیركبیر ،1358 ،ص . 283
 -77ن روتیچ ،ن ،حبب كمونیست شوروی بر سرير قدرت ،ترجمه فتح اهلل ديده بان،
تهران:كتابخانه فروردين ،2536 ،ص .154
 -78محمد جوادشیخ االسالمی ،افبايش نفوذ روس و انگلیس در ايران ،ص .94
 -79فتح اهلل نوری اسفندياری ،رستاخیب ايران مدارا مقاالت و نگارشات خارجی
 ،1323-1299تهران :چاپخانه سازمان برنامه ،ص.2-3
 -80محمد جواد شیخاالسالمی ،افبايش نفوذ روس و انگلیس ،ص.101
 -81جورج لنبوسکی ،رقابت روسیه و غرب در ايران ،ترجمه اسماعیل راوین ،تهران:
جاويدان ،1353 ،ص.107
 -82محمد جوادشیخاالسالمی،افبايش نفوذ روس و انگلیس در ايران ص.101
 -83مويسی پرستیس ،ص .84
 -84شاپور رواسانی ،ص 216-217
 -85لئواسکلیروف ،ص .181
Azrlingo -86
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 -87متن ترجمه اظهارات آذرلینگو ،همان مركب ،سال  ،1339كارتن ،2پرونده 29
نمره.5
 -88يادداشت نمايندگی مختار روس در تهران خطاب به وزير امور خارجه15 ،
سرطان  ،1300همان مركب  ،سال  ،1339كارتن  ،2پرونده  .29نمره .1
 -89ترجمه ياداشت سفارت فرانسه به وزارت امورخارجه ايران  17سپتامبر
1921م،همان مركب ،سال ،1340كارتن ،2پرونده  7نمره 1
 -90ترجمه روزنامه تايمب  6 ،سپتامبر  ، 1921همان مركب ؛ سال  1340كارتن ،2
پرونده  7نمره .38
 -91متن ترجمه يادداشت وزير مختار شوروی روس در ايران13 ،قوس 1300ش/
5نوامبر 1921م ،همانجا  ،نمره 58
 -92برای اطالع بیشتر ر-ا مصطفی فاتح ،پنجاه سال نفت ايران
 -93ابراهیم فخراوی ،ص .356
Kalantrof -94
 -95مويسی پرستیس ،ص .97-99
 -96تخلیه نیروهای بلشويک از گیالن از خرداد / 1300یوون  1921آغاز و در مهر/
دسامبر همان سال خاتمه يافت.
 -97همانجا
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