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جنبش جنگل در حیات سیاسی– نظامی خود ،مراحل متفاوتی را ازسر
گذراند .جانمایة این جنبش ،مخالفت با حضور استعمارگران روس و
انگلیس و ضدیت با استبداد داخلی بود .رهبر فرهمند آن،
میرزاکوچکخان ،از مشروطهطلبان متدینی بود که حیات شخصی خود را
وقف پیشبرد اهداف جنبش کرد .با وقوع انقالب کمونیستی در روسیه،
جنبش جنگل که دورة فتور خود را میگذراند ،وارد مرحلة جدیدی از
تکاپوهای خود شد .بهنظر میرسید انقالب بلشویکی با اهداف
آرمانگرایانة خود ،جنبش را از رکود نجات داده است؛ اما روند
رویدادهای بعدی نشان داد که جنبش بهشدت دچار تضادهای ژرف در
هویت ایدئولوژیک و نیز اهداف خود شده بود .جنبش و رهبر آن ،متعلق به
سرزمینی بودند که پایداری سنت ،ویژگی بارز آن بود؛ اما انقالب
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بلشویکی ،اگرچه از صافی تفکرات لنین گذشته بود ،رهاورد مدرنیسم
غربی بهحساب میآمد .پُر واضح بود که در لحظهای تعیینکننده از تاریخ،
تضاد سنت و مدرنیته یا بهتر بگوییم ،تضاد نظریه و عمل ،خود را در عرصه
و بستر واقعیت موجود جامعه نشان خواهد داد .مشخصاً هیچکدام از
طرفها بهرة شایانی از این ستیز نبردند :هم آرمانهای بلشویکی بهسبب
پایداری سنت و حامالن آن ،یعنی رهبر جنبش ،یاران او و مردم اکثراً
کشاورز گیالن ،صورت عملی بهخود نگرفت و هم جنبش جنگل توسط
بلشویکها فرو گذاشته شد و سرانجام ،ازهم پاشید.
واژههای کلیدی :جنبش جنگل ،میرزاکوچکخان ،بلشویکها ،تضاد
نظریه و عمل ،سیاست واقعگرایی.
مقدمه
در  29اردیبهشت  3299ش 31( .مِی 3929م ،).نیروهای شوروی به ایران حمله و بندرانزلی و سایر
مناطق ساحلی را تصرف کردند .شورویها یا همان بلشویکها ،میرزاکوچکخان و یارانش را به
کمونیست شدن و نیز کمونیستی کردنِ گیالن ترغیب کردند .میرزاکوچکخان پس از رفع
تردیدهای درونی ،بههمراه بسیاری از یارانش و نیز کمونیست های روسی و ایرانی ،جمهوری
شورایی گیالن را که بیتردید نخستین نظام جمهوری در ایران بود ،تشکیل داد .جنبش جنگل پس
از مدتها رخوت ،به اوج خود بازگشت و بیش از یک سال دیگر به حیات خویش ادامه داد .در
این یک سال و اندی ،وضعیت جنبش آنچنان هم که تصور میشد باثبات نبود و ناهمسازیهای
بسیاری ،چه در نظریه و چه در عمل ،در آن نمود پیدا کرد .همزمان با به اوج رسیدن ناهمسازیها،
لندن و مسکو با یک توافقنامة تجاری ،جنبش را به پرتگاه هدایت کردند و سرانجام ،رضاخان
اقدام آنها را تکمیل کرد .این مقاله میکوشد تاریخچة جنبش جنگل را از حملة شورویها به
انزلی تا سقوط جنبش ،با تمام ناهمسازیهای نظری و عملیاش ،بررسی کند .افزون بر این ،تالش
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میشود که تضادهای درونی جنبش جنگل و نقش شوروی در دامن زدن به این تضادها و سپس،
رویکرد دوگانة این کشور در تعامل با جنبش که در فروپاشی آن تأثیر بسیار داشت ،نشان داده
شود .پرسش بنیادین این است که آیا سیاست دوگانة شوروی جنبش را بهسمت سقوط هدایت
کرد یا اینکه ریشههای این سقوط را باید در سامان سیاسی ،اقتصادی و ،بیش از همه ،دینی و ذهنی
جامعة سنتی ایران و رهبران جنبش جستوجو کرد؟ نگارنده میکوشد با بهکارگیری منابع اصیل و
تحقیقی ،سیماهای متفاوت جنبش ،تضادهای حاکم بر آن ،رویکرد دوگانة شوروی و سرانجام،
شالودههای فروریزی جنبش را بکاود.
 .اتحاد ماسة نرم و دريا
جنبش جنگل در تابستان  3291ش 3939( .م ،).مرحلة نزولی خود را طی کرد و بهنظر می رسید
همین روند ادامه پیدا کند؛ اما رویدادهای انقالبی روسیه فصل جدیدی در تجدیدحیات جنبش
آغاز کرد (« .)Dailami, 1990: 46بلشویکها» 3پس از انقالب کمونیستی ،آرامآرام با عقب
نشاندن نیروهای متفق و سلطنتطلبان ،موسوم به «سفیدها» ،2که رهبرشان ،آنتوان ایوانوویچ
دنیکین 1بود ،سرانجام به سواحل دریای خزر رسیدند .آنها در آن زمان نیت خود را آشکار
نکردند ،اما روند رویدادهای بعدی نشان داد که میخواستند نهتنها گیالن و جنبش جنگل ،که تمام
ایران را بهسمت یک جمهوری شوروی سوسیالیستی سوق دهند (پرسیتس.)9 :3119 ،
میرزاکوچکخان در نطق کوتاهی ،با بهکار بردن عبارت «نور خیرهکننده» در وصف انقالب
کمونیستی روسیه ،به استقبال بلشویکها رفت (شاکری.)211 :3116 ،

 .3بلشویکها ( )bolsheviksبه طرفداران بلشویسم ،بهرهبـری لنـین ،گفتـه مـی شـد .نظریـههـای لنـین دربـارة انقـالب فـوری و
برقراری بیقیدوشرط دیکتاتوری پرولتاریا بود و درمقابل ،منشویکها ( )mensheviksتحت رهبری پلخـانوف و مـارتوف قـرار
داشتند که طرفدار پیمودن مرحلهٔ سرمایهداری برای رسیدن بـه سوسیالیسـم بودنـد .در ایـن بـاره ،نگـاه کنیـد بـه Volkogonof,

1994: 77- 102و .Wolfe, 1964: 301- 302
2. The Whites
3. Antoine Ivanovič Denikin
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روسها از مدتها قبل ،با فعالیتهای میرزاکوچکخان آشنا بودند .بلشویکهای قفقاز و
ترکستان رَویة ضدانگلیسیِ او را میستودند؛ اقدامات او را ازنظر اهداف تبلیغاتی ،مهم میپنداشتند
و او را «سوسیالیست آشوبگری» میدانستند که نظریه و عملش پیوند نزدیکی با کمونیسم دارد
( .)Eudin & North, 1957: 177در چراییِ استقبال میرزاکوچکخان از بلشویکها و تمایل او به
سوسیالیسم ،یک شاهد عینی معتقد است که چون میرزاکوچکخان میترسید کمونیستهای
ایرانیِ عضو «حزب عدالت» رهبری جنبش جنگل را برعهده گیرند ،به بلشویکها و سوسیالیسم
روی آورد (یقیکیان .)413 :3161 ،اما میرزا اساساً تربیتی دینی داشت؛ مسلمانی تمامعیار بود،
سازشناپذیر و وطنپرست که تنها هدفش ،رهایی ایران از سلطة خارجی و فساد داخلی بود .این
رهبرِ (بهزعم برخی از بلشویکها) جنبشِ آزادیخواهیِ ایران ،ابتدا در روی آوردن به بلشویکها
تردید داشت ،اما هنگامی که کمونیستهای حزب عدالت قصد پیشدستی بر او کردند ،و
بلشویکها نامهای تهییجکننده به وی نوشتند و او را «رئیس کل رنجبران ایران» خطاب کردند،
تردیدهایش بهپایان رسید و در اقبال به شوروی مصمم شد؛ با این حال ،تناقضات فکری تا پایانِ
جنبش ،او را رها نکرد (.)Dailami, 1990: 51; Idem, 1992: 61
به هر روی ،بلشویکها در  21اردیبهشت  3299ش 31( .مِی  3929م ).وارد انزلی شدند.
نخستین هدف آنان ،اخراج انگلیسیها از بندرانزلی و سپس ،تصرف آنجا و هدف بزرگترشان،
فراهم کردن بنیادهای «جبهة شرقی انقالب جهانی» بود .برای رسیدن به این هدف ،باید با
میرزاکوچکخان تماس میگرفتند و جنبش او را بهسوی سوسیالیسم و سرانجام« ،شوروی کردن
ایران» سوق میدادند (پرسیتس .)26 -22 :3119 ،بهنظر صباحی ،میرزاکوچکخان امیدوار بود
بلشویکها را تحتتأثیر قدرت خود قرار دهد .او مایل بود با اجرای شرایط خویش به آنها
بپیوندد و ظهور مجدد نیروهای روسی (اینبار با هویتی جدید) نگرانی ژرفی در او بهوجود آورده
بود .آن امید و این نگرانی ،کشمکشی طوالنی در او پدید آورد؛ کشمکشی که تا آخر جنبش با او

 .3پس از نخستین کنگرة حزب در تابستان  3929م 3299( .ش ).در انزلی ،به «حزب کمونیست ایران» تغییر نام داد.
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همراه بود و نتوانست آن را حل کند .اما نهایتاً با تحریک احساناهللخان دوستدار بر آن شد به
مالقات دریادار فئودور راسکولنیکف 3برود (.)Sabahi, 1990: 80
میرزاکوچکخان درمیان ابرازاحساسات شدید اهالی بندرانزلی ،در  13اردیبهشت  3299ش.
( 23مِی 3929م ،).وارد این شهر شد .در همین روز ،با بلشویکها دیدار کرد .اعضای حزب
عدالت نیز در این دیدار حضور داشتند .این حزب در  3931م 3291 -3296( .ش ).در باکو و
توسط سوسیالدموکراتهای کهنهکارِ هوادار بلشویسم بهوجود آمده بود .ارگان حزب عدالت،
روزنامة فارسی -ترکی حُرّیت بود و اتحادیههایی از کارگران ایرانیِ شاغل در حوزههای نفتی
باکو را تشکیل میداد .بیشتر رهبران حزب از روشنفکران آذربایجان بودند که از سال  3996م.
( 3212 -3214ش ).به بعد ،با بلشویکها همکاری نزدیکی داشتند و برای محقَق کردن آمال و
آرزوهای آرمانشهر کمونیسم به ایران آمده بودند (آبراهامیان .)342 :3111 ،در مالقات فوقالذکر،
نخستین نشانههای اختالفات فکری آشکار شد .میرزاکوچکخان اصرار داشت که نباید در گیالن
تبلیغات کمونیستی بهراه انداخت؛ زیرا ایرانیان مذهبیاند و تبلیغات ضدمذهبی کمونیستها باعث
رویگردانی مردم از انقالب کمونیستی خواهد شد .درمقابل ،بلشویکها پیروی از عقاید و
باورهای مردم را بهمعنای پذیرش چیرگی انگلستان و مانعی فکری دربرابر پذیرش عقاید
کمونیستی میدانستند .بدینترتیب ،روز نخست مذاکرات ،بدون دستیابی به نتیجهای ویژه ،پایان
یافت (فخرایی.)241 :3124 ،
روز بعد ،سرگو اورژونیکیدزه ،2انقالبی مشهور گرجیتبار و کمیسر عالی قفقاز که با
میرزاکوچکخان از دورة مشروطیت آشنایی داشت ،با مأموریتی ویژه ازطرف دولت بلشویکی
وارد انزلی شد و نقش مهمی در ایجاد توافق بین میرزاکوچکخان و راسکولنیکف ایفا کرد .در 1
خرداد  3299ش 21( .مِی  3929م ،).دیداری سهنفره صورت گرفت .بنابر گزارش منابع ایرانی،
اجرا نشدن اصول کمونیسم ،تأسیس جمهوری انقالبی موقت ،تأسیس مجلس منتخب مردم پس از
ورود به تهران ،سپردن سرنوشت انقالب به ایرانیان و دخالت نکردنِ روسها ،دادن سالح و مهمات
1. Admiral Feodor Roskolnikov
2. Sergo Ordzhonokidze
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به بلشویکها بهشرط پرداخت پول ،آزاد کردن کاالهای تجار ایرانی در باکو و واگذاری کلیة
مؤسسات تجاری روسیة تزاری در ایران به ایرانیان ،مهمترین بندهای توافقنامة این دیدار بود
(جنگلی319 :3121 ،؛ گیلک .)211 :3113 ،میرزاکوچکخان از مبارزهای مشترک برضد نیروهای
اشغالگر انگلیسی و شاه صحبت کرده و طبق گزارش اورژونیکیدزه به لنین ،مذاکره دربارة استقرار
قدرت شوروی در گیالن و الحاق آن به این حکومت ،بینتیجه بوده است (.)Blank, 1980: 182
نکتة ظریف و مهم ،سیاست دوگانه یا ریاکارانة دولت بلشویکی در مسکو بود .بلشویکها
نمیخواستند ردّپای شوروی در ماجرای گیالن مشاهده شود .دولت بلشویکی مایل بود کامالً در
سایه باشد و این مهم را لئو تروتسکی به کمیسر خارجه دستور داده و او به راسکولنیکف ابالغ
کرده بود .او دستور داده بود که کلیة اقدامات باید بهنام جمهوری آذربایجان صورت بگیرد تا
انگلستان به ماجرای گیالن مشکوک نشود ( .)Volodarsky, 1994: 47- 48خطمشی روسیه این
بود که حادثة انزلی را عملی خودسرانه ازطرف فرمانده ناوگان محلی شوروی نشان دهد که
محدود به دراختیار گرفتنِ کشتیهای سفیدها بهرهبری دنیکین بوده است Yearwood, 2009:

) .)172بنابراین ،دولت شوروی ادعا کرد که جمهوری شورایی گیالن و اقدامات راسکولنیکف
ربطی به مسکو ندارد (منشور گَرَکانی394 -391 :3161 ،؛ یقیکیان.)22 -23 :3161 ،
به هر روی ،میرزاکوچکخان و یارانش در  34خرداد  3299ش 4( .ژوئن  3929م ).وارد
رشت شدند .او و احساناهللخان در میدان مرکزی شهر (سبزه میدان) سخنرانی کردند.
صدراالشراف که شاهد عینی این ماجرا بوده است ،گزارش میدهد که جنگلیان در سبزهمیدان
بدترین عبارات را نثار احمدشاه و وثوقالدوله کردند و میرزااحمدخان اشتری ،حاکم رشت ،با
کمال خفت و خواری ،فحشها را تماموکمال تحویل گرفت (صدراالشراف221 :3164 ،؛ صبوری

دیلمی .)321 -324 :3121 ،دو روز بعد ،میرزاکوچکخان پس از سخنرانی کوتاهی بهنام «جمعیت
انقالب سرخ ایران» بر سر آرامگاه دکتر حشمت اصول ،سلطنت را ملغی و تأسیس «جمهوری
شورایی گیالن» را اعالم کرد ( .)Geyer, 1955: 15- 17; Kapur, 1965: 171- 172او نخستین
کسی بود که در ایران ،نظام «جمهوری» تأسیس کرد ( .)Hairi, 1986: 310- 311جمهوری
شورایی گیالن در نخستین اقدام خود ،با تلگرافی به تمام سفارتخانههای خارجی اعالم کرد که
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بهنام ملت ایران ،الغای سلطنت و تشکیل جمهوری گیالن را اعالم میکند (شیخاالسالمی.)3 :3161 ،
همچنین ،میرزاکوچکخان در پیامی به لنین ،از او برای آزادی ایران و رهایی از دشمنان داخلی و
خارجی یاری میخواهد و خواهان ادامة همکاری و اتحاد با دولت انقالبی روسیه میشود ( Eudin

.)& North, 1957: 97
 .2آغاز ناهمسازیها
روند رویدادهای بعدی نشان داد که ناهمخوانی در نظریه و عمل ،تا چه حد برای موجودیت
جنبش جنگل خطرناک است .نخستین ناهمسازی این بود که اعضای جناح چپ جمهوری
شورایی گیالن ،یعنی کوژانف ،3اعضای حزب عدالت باکو ،احساناهللخان و خالوقربان ،خواهان
اعدام تمام رؤسای دستگیرشدة ادارات دولتی بودند؛ اما میرزاکوچکخان با این کار مخالفت
کرد .زندانیان دولتی پس از دوازده روز آزاد و بیشترشان راهی تهران شدند (صدیق.)232 /3 :3149 ،
آنچه بر مشکالت میرزاکوچکخان افزود ،اختالف بین یاران او ،یعنی جناح راست جمهوری،
بود .بسیاری از روحانیان و بازاریان بهتدریج خود را از او جدا و به حکومت مرکزی ،انگلستان و
نیروی قزاقِ باقیمانده از رژیم روسیة تزاری گرایش پیدا کردند .دلیل این گرایش روشن بود:
جناح چپ جمهوری برنامهای سوسیالدموکراتیک اتخاذ کرد که خواهان جدایی دین از سیاست
شده و ملیگرایی را مردود شمرده بود (فخرایی .)21 :3124 ،انگلستان نیز در تبلیغات خود تصویری
ضدمذهبی از بلشویسم ارائه کرده و بر اذهان مردم تأثیر منفی گذاشته بود (.)Sabahi, 1990: 93
افزون بر اینها ،برخی از یاران نزدیک میرزا ،مثل احساناهللخان و خالوقربان ،جذب بلشویکها
شدند .بهگفتة دولتآبادی ،آنها «مجاهدنمایانی» بودند که میرزاکوچکخان بارها مقابلشان
ایستاده بود تا «لقمهای را که هنوز گیالنی استطاعت فرو بردن آن را ندارد ،در دهان او نگذارند».
( 341 /4 :3163و  .)322بدینسان ،باد به پرچم جناح چپ جنبش می وزید و میرزاکوچکخان ظاهراً
فقط میتوانست نقش یک «تعدیلگر» را بین دو جناح جنبش ایفا کند (شاکری.)246 :3116 ،

1. Kozhanev
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عالوهبر این ،جناح چپ جمهوری شورایی گیالن با دین و مذهب مشکل داشت.
میرزاکوچکخان ،اطرافیانش و قاطبة مردم گرایشها و تحصیالت دینی داشتند .تکالیف و عبادات
مذهبی میرزا ،باوجود داشتن مسئولیت رهبری جمهوری ،هرگز ترک نمیشد .یک بار
احساناهللخان به او گفته بود که با آمدن بلشویکها به گیالن ،باید نماز و مذهب را کنار بگذارد
()Ghods, 1989: 64؛ اما او اهمیتی نداده بود .تقیّد او به مذهب چنان ژرف بود که بهگزارش یک
شاهد عینی خارجی ،وی هنگام عبادت ،هیچکس را به خلوت خویش راه نمیداد و هیچگاه تسبیح
کهرباییاش را زمین نمیگذاشت .مردم عادی او را قدیس میپنداشتند و هنگام دیدنش ،بهسویش
میدویدند و به او احترام میگذاشتند (کوالرژ .)314 -311 :3114 ،عدة اندکی از بلشویکها از
ریشهدار بودن دین در ایران آگاه بودند .برخی از سوسیالدموکراتهای قفقاز بهدلیل آشنایی با
جامعة ایران ،احترام به دین را برای ایرانیان الزم میدانستند .مثالً نریمان نریمانف ،رهبر حزب
هِمَت ،3بر اهمیت دین و مذهب تأکید میکرد و میگفت که در ایام مشروطیت ناچار شده بود
بندهای مربوط به جدایی دین از دولت و نظام آموزشی را حذف کند تا او و سایر مبارزان
مشروطهطلب ایرانی بتوانند نادانترین بدنهادِ جهان ،محمدعلیشاه ،را سرنگون کنند ( Bayat,

.)1991: 103
اهالی گیالن چنان دینخو بودند که اورژونیکیدزه را بهدلیل ظاهرش ،همترازِ یک مجتهد
پنداشته بودند (ابراهیموف .)91 : 3169،اما بلشویکها با دین سرِ ناسازگاری داشتند؛ به طوری که با
فشار جناح چپ جمهوری در هفتة نخست حکومت ،نوزده مسجدْ بسته ،تعلیمات مذهبی ،ممنوع و
رفع حجاب زنان ،اجباری خوانده شد .بلشویکها روحانیانِ مخالف این اقدامات را آشکارا
تمسخر و حتی برخی از آنها را دستگیر کردند تا از مردم زهرچشم بگیرند .ازنظر جناح چپ و
رادیکال جمهوری ،دین و نمایندگان آن (روحانیان) عناصری نامطلوب برای آرمانشهر کمونیستی
بهشمار میرفتند (ذبیح ،بیتا.)392 :

 .3دربارة حزب همت ،مؤسسان ،باورها و عملکردهای آن به مقالة مختصر ،ولی بسیار مفیدِ زیر نگاه کنیدSwietochowski, :
.1978: 119- 142

فصلنامه علمی ـ پژوهشی تاریخ اسالم و ایران دانشگاه الزهرا (س) 9 /

جدا از مسئلة دین ،میرزاکوچکخان بر ناکارآمد بودنِ آرمانهای کمونیستی در گیالن تأکید
داشت و بر این باور بود که معتقدان به این مرام ،جامعة ایران و پیچیدگیهای آن را نمیشناسند
(یقیکیان .)399 :3161 ،نخستین بند معاهدة میرزاکوچکخان با بلشویکها این بود که نباید در گیالن
تبلیغات کمونیستی بهراه انداخت؛ اما اعضای حزب عدالت به این امر اهمیتی ندادند و با تبلیغات
گسترده در اندک زمانی بیش از سیصد نفر از جوانان رشت را گِرد خود جمع کردند و
اعتراضهای میرزا هم نتیجهای نداشت .بنابر گزارش یک شاهد عینی ،اعضای حزب عدالت هر
روز برای مردم سخنرانی میکردند و آشکارا به تبلیغ مرام کمونیستی میپرداختند .در این اوضاع و
احوال ،اعتراضات میرزا نهتنها به تندرویها پایان نداد که برعکس ،سبب ژرفتر شدن رنجش و
جدال بین جناح راست و چپ جمهوری شد (یقیکیان.)339 :3161 ،
اختالف دیگر میرزا با جناح چپ جمهوری ،برسر اصالحات ارضی بود .او با راسکولنیکف
توافق کرده بود که اصول کمونیسم دربارة مصادرة اموال و الغای مالکیت را نباید تبلیغ و اجرا
کرد .صدراالشراف گزارش میدهد که بلشویکها از همان آغاز ورود به رشت ،دفاتری به
روستاها فرستادند؛ اما ،برای مثال ،یکی از دهقانان دفتر را امضا نکرده و گفته بود که «من این مِلک
خود را مِلک ارباب میدانم و میخواهم در آن نماز بهجا بیاورم ...ما گاهی مال ارباب می خوریم،
ولی خوردن مال ارباب غیر از تملک است و هرگز این کار را نمیکنیم ( .)226 :3164این اقدام
بلشویکها ،بهطور مستقیم ،سودمندیهای اقتصادی و باورهای دینی جناح راست یا سنتی
جمهوری شورایی گیالن را هدف قرار داده بود .نباید فراموش کرد که گِرد میرزا را مالکان،
بازرگانان ،بازاریان و عدة زیادی از مردم کوچهوبازار گرفته بودند که نماد باورهای سنتی و دینی
جامعة ایران بودند .بالطبع ،طبقات باالی جامعه که صاحب امالک بسیاری بودند و اصالحات
ارضی بهزیانشان بود ،از میرزا انتظار داشتند که از اجرای اصالحات ارضی بلشویکها جلوگیری
کند.
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 .3پیش بهسوی کودتای سرخ
در تیر  3299ش( .ژوئن  3929م ).اتفاقات مهمی در گیالن روی داد .نخست ،میرزاکوچکخان
با نمایندة دولت ملی ،مشیرالدوله ،دیدار کرد .این مالقات باعث رنجش عظیم جناح چپ
جمهوری شد .آنها میرزا را به سازش و تبانی با دولت مرتجع و شاه ،بهمنزلة نمادهای رژیم پوسیدة
قدیم ،متهم کردند (صبوری دیلمی .)321 -321 :3121 ،رویداد دیگر ،آمدن افرادی ازسوی مسکو برای
رهبری حزب عدالت بود که ازلحاظ مسلکی ،چهرههایی تندرو و رادیکال بهحساب میآمدند و
عموماً آذری یا ارمنی بودند .یکی از آنان ،آوتیس میکاییلیان ،3معروف به سلطانزاده ،بود که به
باورهای رادیکال در بهکارگیری ایدههای کمونیستی در ایران اعتقاد داشت .مأموریت او و
همکارانش -که بهجای راسکولنیکف وارد انزلی شدند -نشان میداد که مسکو خواهان پیشبرد
جنبههای نظری و عملی جمهوری شورایی است .بهزعم مسکو ،سلطانزاده میتوانست نظریات
کمونیستی را در گیالن بهکار بندد و بدینصورت ،جنبش جنگل را تحت سلطة قدرت مسکو
درآورد ( .)Minassian, 1997: 112- 114; Chaqueri, 1984: 57- 73بهنظر میرسد میکاییلیان و
همراهانش رهنمودهایی از مسکو با خود داشتند؛ چراکه در نخستین اقدام ،اولین کنگرة حزب
عدالت را از یکم تا سوم تیر  3299ش 22( .تا  24ژوئن  3929م ).در انزلی تشکیل دادند ( Sabahi,
 .)1990: 96در این کنگره بود که حزب عدالت به «حزب کمونیست ایران» تغییرِ نام داد ( Ghods,

 .)1989:67در این انجمن ،سلطانزاده نگرانی عمیق خود از اندیشهها و اعمال میرزا را ابراز و
تأکید کرد که میرزا با روی آوردن به خوانین ،مالکان بزرگ و فئودالها ،انقالب کمونیستی را در
گیالن دچار شکست خواهد کرد و حزب کمونیست ایران نمی تواند افکار و اقدامات او را برتابد.
بهنظر او ،آزادسازی کشاورزان بهدست فئودالها و مالکان بزرگ ،شوخی با اصول کمونیستی بود
و حزب میبایست بهشدت با آن مخالفت کند (ذبیح ،بیتا .)62 -63 :عالوهبر این ،تأکید شد که
حزب کمونیست ایران در آینده ،همچون سازمانی مستقل ،هنگام ستیزهای طبقاتی خواهد توانست
پرولتاریا (طبقة کارگر) و کشاورزان را رهبری کند ( .)Degras, 1956: 1/ 166اگرچه روند
رویدادهای بعدی نشان داد که کاربست نظریات کمونیستی در گیالن نتیجهای نداشته ،مدتی بعد
1. Avetis Mikaelian
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آشکار شد که سلطانزاده نظریاتی در همسازی اصول کمونیسم با شرایط جامعة سنتی ایران ارائه
داده بوده است .او ابتدا تندرو بود و به عقاید حیدرخانعمواوغلی که نظریات میانهرویی را برای
پیشبرد کمونیسم در ایران ارائه داده بود -که نشان میداد حیدرخان شناخت خوبی از جامعة ایران
داشته است -اهمیت نداد ،ولی سرانجام ،با شناخت هرچه بیشتر جامعة ایران ،تئوریهایی به
کمونیستهای ایرانی عرضه کرد که شبیه آن را لنین به جامعة روسیه ارائه داده بود ( Dailami,

.)2004: 98- 99
به هر روی ،نتایج تصمیمگیریهای این کنگره بهزودی نمایان شد .شش روز بعد از اتمام
کنگره در  9تیر  3299ش 19( .ژوئن  3929م ،).کمیتة مرکزی حزب کمونیست ایران اعالم کرد
که میرزاکوچکخان از سِمَت خود در دولت انقالبی برکنار شده است .بی هیچ تردیدی ،این
واقعه بهمنزلة کودتای بدون خونریزی علیه میرزاکوچکخان بود .از این رو ،وی در  31تیر 3299
ش 9( .ژوئیة  3929م ،).در عملی اعتراضآمیز رشت را به سوی پناهگاه خود در جنگل ترک
گفت .در  9مرداد  3299ش 13( .ژوئیة  3929م ،).کمونیستها کلیة ادارات دولتی را تصرف و
همة کارمندان طرفدار جنگلیها را دستگیر کردند .میرزاکوچک خان به لنین متذکر شد که به
راسکولنیکف گفته بوده است که ایرانیان هنوز آمادگی پذیرش آرمانهای کمونیستی را ندارند و
سعی در تحمیل این آرمانها ،منجر به راندنشان به آغوش انگلستان می شود (Genis, 1999: 459-

 .),496در همین تاریخ ،حکومت جدید بهرهبری احساناهللخان در رشت قدرت را بهدست گرفت
و «کمیتة ملی آزادیبخش ایران» بهطور رسمی اعالم موجودیت کرد (ذبیح ،بیتا.) 61 :
دولت کودتا ،طبق رهنمودهای حزب کمونیست ایران ،اقداماتی درزمینة سلب مالکیت و
دریافت مالیات انجام داد .بهای کلیة اجارهها بهجای پرداخت به مالکان ،به خزانة دولت کودتا
واریز شد .خانههای مالکان بزرگ مصادره شد و برای آنکه تساوی طبقاتی رعایت شود و مردم،
آن را به چشمِ خود ببینند ،اعیان و اشراف مجبور شدند خیابانها را جارو بزنند! کلیة اهالی رشت
وادار شدند عالمتِ داس و چکش کمونیستها را بر سینه بزنند 199 .هزار تومان کمک مالی را
سهبرابر و سهباره از مردم گرفتند .احساناهللخان به افرادش دستور داد خانههای اشراف رشت را
چپاول کنند و برای آنکه اثری از اشرافیت ،بورژوازی و سرمایهداری باقی نمانَد و اصول کمونیسم
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موبهمو اجرا شود ،درها و پنجرههای خانههای متموالن را از جا کندند! برای تکمیل اجرای اصول
کمونیستی ،دستور صادر شد که زادروز لنین را در رشت جشن بگیرند و سه روزِ تمام شهر را
چراغانی کنند (منشور گرکانی.)324 :3161 ،
بدینترتیب ،سلطانزاده «نظریه» داد و احساناهللخان «عمل» کرد .آنان بهگونهای نظریه دادند و
عمل کردند که گویی ایران کشوری مبتنی بر نظام سرمایه داری است و درمقابل آن ،باید
آرمانهای انقالب کمونیستی را عملی کرد (ایوانف ،بیتا .)49 :اِشکال مهم این بود که احساناهللخان
بهدلیل میانمایگی و کمسوادی و سلطانزاده بهعلت ناآگاهی از شرایط تاریخی و دینی جامعة
ایران ،سازوکارهای جامعة پیشامدرن ایران را درک نمیکردند و میپنداشتند که با ارائة نظریه و
تالشهای عملگرایانه ،این کشور بهسوی انقالب کمونیستی رهنمون خواهد شد .نهتنها در گیالن،
که در تمام ایران ،زمینههای نظری و عملی پیدایش یک دولت کمونیستی وجود نداشت .برای
مثال ،از صنایع جدید خبری نبود که بتوان در آنها کارگر موردنظر کمونیستها را یافت.
میرزاکوچکخان این حقیقت را بهروشنی دریافته و به لنین نوشته بود که به راسکولنیکف گفته
است که ایرانیان آمادگی پذیرش ایدههای آرمانگرایانة کمونیستی را ندارند ( Sabahi, 1990:

 .)97یک اصالح طلب هوادار سوسیالیسم بر این نکته تأکید کرده بود که تا زمانی که طبقة کارگر
صنعتی بهصورت نیروی اجتماعی توانمندی درنیامده باشد ،سوسیالیسم نمیتواند در ایران
جایگاهی داشته باشد (آبراهامیان .)329 -321 :3111 ،واقعیتی که حتی ایوان کولومیتسِف ،3سفیر
دولت شوروی در ایران ،نیز باعنایت به درک درست از شرایط جامعة ایران ،بر آن صِحّه گذاشت
و به مسکو گزارش کرد که بهاجرا درآوردن آرمانهای کمونیستی در ایران بیشتر شبیه به خواب و
رؤیاست؛ زیرا ایران هنوز در دوران فئودالی و فاقد هرگونه پرولتاریای صنعتی است ( & Eudin

.)North, 1957: 94

 ،Ivan Kolomitsev .3دومین سفیر شوروی در ایران ،پس از براوین (.)Bravin
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 .4پايان آرمانگرايی و آغاز واقعگرايی؛ چگونه و چرا؟
ناکامی در بهکار بستن نظریات کمونیستی درگیالن ،مسکو را وادار به اتخاذ تصمیمی واقعگرایانه
کرد .از این رو ،در نخستین اقدام ،حیدرخانعمواوغلی را بهجای سلطانزاده به ایران فرستاد.
سلطانزاده از این تصمیم مسکو اطاعت نکرد؛ بنابراین دو مرکز و کمیته که مواضع متضادی در
عرصة نظری و عملی داشتند ،به موجودیت خود در حزب کمونیست ایران ادامه دادند (پرسیتس،

 .)11 -16 :3119رابطة این دو در نخستین کنگرة منطقهای در تاشکند در بهار  3299ش 3929( .م).
بهاندازهای تیرهوتار بود که بنابه نظر یک مورخ روس ،معاصران این دو ،این تیرگی روابط را مانع
تالشهای انقالبی دانستند ( .)Genis, 2000: 122- 127حیدرخان بیش از سلطانزاده جامعة ایران
را میشناخت؛ از این رو ،به برنامة تغییروتحول انقالبی ازنوع دموکراتیک آن اعتقاد داشت.
حیدرخان در کنگرة ملل شرق در  9شهریور  3299ش( .اول سپتامبر  3929م ).در باکو بر این مهم
تأکید کرد که نیروی ملیگرایی (ناسیونالیسم) در شرق قوی است و کمونیسم باید ضرورت آتی
قلمداد شود ،نه یک عملیات ایدئولوژیکی همراه با زور و فشار( ;Itscherenska, 2000: 57- 78

 .)Riddle, 1993:114- 115پیش از این ،در کنگرة خرداد و تیر  3299ش( .ژوئن  3929م،).
نظریات تندروی سلطانزاده تصویب شده بود ،اما حیدرخان در بیانیهای که در کنگرة فوق انتشار
یافت و خود بهطرزی توجیهناپذیر در آن غایب بود (شاکری ،)134 -131 :3114 ،اعالم کرد که
ایران بیشتر بهسوی انقالبی ملی در حرکت است تا انقالبی کمونیستی .بهنظر او ،اقتصاد ایران در
مرحلة پیشاسرمایهداری بود؛ دولت همواره دراختیار فئودالها بود؛ کارگر بهمعنای پرولتر در آن
وجود نداشت؛ دین و آموزههای دینی ،قوی و درنتیجه ،روحانیان ،قدرتمند و بر جامعة بیسواد و
عمدتاً روستایی ایران تأثیرگذار بودند .با این همه ،در آن تاریخ به نظریات حیدرخان اهمیت
ندادند و نظریات سلطانزاده را تصویب کردند .در کنگرة باکو ،ایدههای امتحانپسدادة
سلطانزاده درمعرض نظر همگان بود .در این کنگره ،نظریات تندروی سلطانزاده مردود و بهجای
آن ،راهحلهای میانهروتر ارائه شد .یک ماه بعد ،حزب کمونیست ایران حیدرخان را بهعنوان
دبیرکل جدید کمیتة مرکزی حزب کمونیست ایران برگزید (رایین .)341 /2 :3121 ،حزب اعالم کرد
نظریة حیدرخان بهدلیل توجه به اهمیت بورژوازی محلی و نفوذ روحانیان بین دهقانان ،اتحاد همة
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نیروهای ملی مترقی را مستحکم خواهد کرد (آبراهامیان .)342 :3111 ،سرانجام در  36اردیبهشت
 3199ش 6( .مِی  3923م ،).توافق جدیدی برسر همکاری با میرزاکوچکخان فراهم شد و
باألخره برای بار دوم در  31مرداد  3199ش 4( .اوت  3923م ).در گیالن حکومت شورایی اعالم
شد (پرسیتس.)11 :3119 ،
در اینجا باید به یک نکتة مهم در روابط خارجی دولت بلشویکی با انگلستان و ایران اشاره کرد
و آن اینکه حیدرخان هنگامی به گیالن رسید که هنوز معاهدة تجاری شوروی و انگلستان و
عهدنامة مودّت ایران و شوروی بهامضا نرسیده بود .بیتردید پس از چهار سال جنگ توانفرسا با
آلمان و متحدانش ،سه سال نبرد داخلی با نیروهای سلطنتطلب دنیکین و پیوتر ورانگل،3
ورشکستگی شدید اقتصادی و از همه بدتر ،قحطی سالهای پس از جنگ ،بلشویکها متقاعد
شدند که نمیتوانند از موقعیت ممتازی در آسیا بهرهمند شوند .تروتسکی اذعان کرده بود که
انقالب آنگونه که تصور میشد ،رام نبود که بتوان قلّاده بر گردنش انداخت و به هر سویش
کشاند ( .)Degras, 1956: 1/ 229از دیگر سو ،ایران نیز بنابر عادت تاریخی خود ،خواهان
برقراری «موازنة قدرت» 2بین انگلستان و شوروی بود؛ چراکه با انعقاد قرارداد 3939م3291( .
ش ،).توازن سیاسی بین دو این دو کشور برهم خورده بود .از این رو ،مشیرالدوله با فرستادن
مشاورالممالک انصاری به مسکو و انعقاد قرارداد با شوروی ،این موازنه را ایجاد کرد ( Fleury,

.)1977: 202
تحلیلگران خارجی بعدها در تحلیل مفاد عهدنامة مودّت ایران و شوروی ،1اظهار کردند که
در نگاه اول بهنظر می رسد با توقف تبلیغات ضدانگلیسی شوروی و فراخوانی نیروهای بلشویک از
گیالن ،دولت ایران موفق به یک برد سیاسی در عرصة روابط بینالملل در مواجهه با قدرتی جدید
شد .جدا از ایران ،شاید این عهدنامه میتوانست تضمین امنیت منافع انگلستان را نیز بههمراه داشته
باشد؛ اما گذشت زمان نشان داد که روسها با تکیه بر مفاد عهدنامه ،جای پای مناسبی برای
 .Pioter Wrangle .3او بعد از دنیکین ،رهبر روسهای سلطنتطلب (سفید) شد.
2. balance of power
 .1دربارة مفاد عهدنامة ایران و شوروی نگاه کنید به :ذوقی 214 -212 :3161 ،و .Hurewitz, 1956: 2/ 90- 94
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دخالت در امور ایران پیدا کردهاند .عالوهبر این ،روسها این عهدنامه را پایه و اساس روابط
دوستانه با ترکیه و سایر کشورهای آسیایی قرار دادند .بدینترتیب ،این قرارداد تا نیم قرن و اندی
بعد اثرات دیرپای خود را نشان داد؛ ضربة سختی بر وجهة انگلستان در خاورمیانه زد و ثابت کرد
که امپراتوری بریتانیا در این منطقه ضعیف شده است ( Yodfat, 1984: 47- 50; Fischer, 2001:

 .)537بنابراین ،انگلستان توان مالی و نظامی جدیدی برای ماجراجوییهای دیگر ،آنهم با رژیم
نوبنیاد شوروی ،نداشت .درگیری مستقیم با شوروی منجر به بحران بینالمللی جدیدی میشد که
روابط بینالملل پس از جنگ جهانی اول ،آن را برنمیتابید .از این رو ،هیأتی تجاری بهرهبری
3

لئونیدکراسین از شوروی عازم لندن شد تا مذاکراتی سیاسی -تجاری انجام دهد ( Liberman,

 .)2007: 58- 63; Glenny, 1970: 63- 82; Yearwood, 2003: 214مهمترین بند توافق لندن-
مسکو ،قطع حمایت شوروی از جمهوری شورایی گیالن و عقبنشینی نیروهای نظامی بلشویک از
آن منطقه بود ( .)Kulski, 1959: 366بدینسان ،بهقول نویسندهای باریکبین« ،فرسودگی ...مرامها
و ایدهآلها» پس از اندک مدتی بعد از انقالب کمونیستی آشکار (کنان )312 :3144 ،و نخستین
2

گامهای سیاست واقعگرایی با زیرپا گذاشتن آرمانها و ایدهها برداشته شد ( Abramovitch,

.)1962: 150
مقامات شوروی خیلی زود به این نتیجه رسیدند که نظریة صدور انقالب به سایر نقاط جهان آن
چنان سرراست نیست که بشود جنبة عملگرایانه به آن بخشید .آنها به استقرار سوسیالیسم در
شوروی بسنده ( )Fitzpatrick, 2001: 111- 119و جنبش جنگل را رها کردند .فئودور
روتشتاین ،1سفیر جدید شوروی در ایران ،به این نتیجه رسیده بود که دربرابر انگلستان ،باید ظریف
و باسیاست عمل کرد و هرگونه کوشش مسکو برای برپا کردن انقالب در ایران ،این کشور را
بیدرنگ بهطرف انگلستان هدایت خواهد کرد ( .)Fischer, 1951: 1/ 430در این گیرودار که
بهگفتة بالفور« ،انکار نوعی همدلی با دیدگاه بلشویک ها دشوار بهنظر می رسید» ( Balfour,

1. Leonid Krassin
2. realpolitik
3. Feodor Rothestein
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 ،)1922: 121- 122طبق معاهدة مسکو -لندن و مسکو -تهران ،جنبش جنگل و رهبر فرهمند آن،
میرزاکوچکخان ،و حتی حیدرخان -که بهطور غیرمترقبه به برنامهها و ایدههای رادیکال متمایل
شده بود -به حال خود رها شدند 3.حادثة «ملّاسرا» که در آن ،حیدرخان بهقتل رسید و سپس،
مرگ میرزاکوچکخان در کوههای برفزدة خلخال ،روند فروپاشی جنبش جنگل را کامل کرد.
نتیجهگیری
ازنظر مسکو ،جنبش میرزاکوچکخان میتوانست زمینههای انقالب کمونیستی را در ایران فراهم
کند؛ اما مسئلهای که کمونیستها در ابتدای یورش خود به گیالن از آن غافل شده بودند ،وضعیت
پیشامدرن جامعة ایران بود که کمونیسم و ایدههای آن را -که فرآوردة مدرنیتة غربی بود-
برنمیتابید .حتی غیر از ایدههای کمونیستی ،بیتردید بهکارگیری هر نظریة دیگری ،عکسالعملِ
درخوری ازسوی جامعة ایران نشان نمیداد .نکتة مهم این بود که تطابق نظریات کمونیستی با
واقعیات درونی جامعة روسیه به مشکل برخورده بود ،چه برسد به تطابق با ساختارهای جامعة ایران
که درطول هزارهها با سنتهای عمیق تاریخی از لحاظ سیاسی و دینی هماهنگ شده بود .از این
رو ،تصمیم به کمونیست کردنِ ایران جنبههای بارزی از ستیز «سنت» و «مدرنیته» یا تضاد «نظریه» و
«عمل» را نشان داد .نتیجة ناکامی نظری کمونیستها در گیالن ،روی آوردن به واقعگرایی در
عرصة سیاست خارجی بود .پیدایی رضاخان ،مقامات سیاسی مسکو را به این نتیجه رساند که باید
به سیاست واقعگرایی -که البته هنوز برای گمراه کردن ،باید نظریات و ایدهآلهای کمونیستی هم
در آن لحاظ میشد -روی آورد .ازدید مسکو ،رضاخان میتوانست ایران سنتی را به وضعیت
 .3در اینجا باید به دو نهادِ انقالبی بـهنـام شـورای تبلیغـات بـین الملـل (سـووینترپرو ) و نارکومینـدل (کمیسـاریای خلقـی امـور
خارجه) اشاره کرد که دربارة تبلیغات نظری ،اقدامات عملی کمونیستها و سیاست خارجی اتفاقنظر نداشـتند .اولـی بـه تبلیـغ و
تهییج بیوقفة عقاید انقالبی و کاربست آن ها اعتقاد داشت ،اما دومی این روش را نمـی پسـندید و رادیکالیسـم انقالبـی را مـانعی
دربرابر دستیابی به توافق با ایران و انگلستان میدانسـت .تصـور مـیشـود کـه بـا فروگذاشـتنِ سـلطانزاده ،میرزاکوچـکخـان و
حیدرخانِ رادیکالشده ،نارکومیندل به اهداف خود رسیده باشد .در این باره نگاه کنید بـهUllman, 1972: 3/ 395- 417 :
و .Volodarsky, 1994: 40- 41
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مدرن برساند؛ آنگاه ایران آمادة انقالب کمونیستی میشد .ازسوی دیگر ،جنبش جنگل در
کشاکش تضاد نظریه و عمل از هم فروپاشید و تنها یک اشاره برای سقوط نهایی آن کافی بود.
اگرچه حیدرخان با طرح نظریات میانهرو ،بار دیگر انسجام را به جنبش بازگردانده بود ،براثر
اختالفات داخلی ،جاهطلبی رهبران و کمک نکردن شوروی ،بار دیگر اختالف و کدورت آشکار
شد .مرگ حیدرخان و میرزا ،یکی پس از دیگری ،نقطة پایان جنبش جنگل را آشکار کرد و
آنچه باقی ماند ،ناکامی یک جنبش اصالحطلب و رهبران آن ،ستیز باورهای کهن و نوین و
رویکرد واقعگرایانة دولت کمونیستی روسیه در شرق بود .تضاد سنت و مدرنیته یا تضاد نظریه و
عمل در جنبش جنگل ،تنها روایتی کوچک از جدالهای بزرگتر مفاهیم فوق در تاریخ معاصر
ایران است؛ تضاد و ستیزی که هنوز هم در عرصههای گوناگون در جامعة ایران تداوم دارد.
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