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  ها تا پیش از رویداد انزلیبررسی روابط دو سویۀ جنبش جنگل و بلشویک

  )ش1299اردیبهشت  28(

1ابوطالب سلطانیان

چکیده

 ها کیکه بلشواند  گرفته یپ یاز زمانرا ها از منابع، روابط جنبش جنگل و بلشویک ياریبسدر 

ـ    انیاز روابط م یروشن ریشدند و تصو یوارد بندر انزل ـ از ا شیآنهـا تـا پ ـ رو نی بـه دسـت    دادی

ـ که صحت و سقم مطالب آنهـا همچنـان جـاي تحقیـق و     حال آنکه بنابر برخی مآخذ  دهند؛ینم

ب انـد، امـا بـه سـب     داشـته  گریکـد یبـا   ییهايها قبل، روابط و همکاراز مدتبررسی داردـ آنها 

. سـت یروابط چندان آشـکار ن  نیا یچگونگ گر،ید ینظام ـ  یتیامن يتنگناها یو برخ هايانکارپنه

هـا در چـه   جنبش جنگل و بلشویک در صورت صحت مطالب مذکور، پرسش هست که نیا يجا

ـ یپچنین به نظر می رسد کـه  روابط برآمدند؟  جادیدر صدد ا یو با چه اهداف یطیشرا روابـط   ۀنیش

ـ درگ وزها هنکه بلشویک گشتیبازم يابه دوره یبود و حت یطوالن رایبس هیدوسو  يهـا جنـگ  ری

ـ بـه و  ـ  جنـبش  یبحران تیکرد، وضع تر کیآنچه روابط آنها را نزد. انقالب خود بودند یداخل  ژهی

ها بـا دشـمنان   بلشویک ةمبارز گر،ید يسو و از سو کیاز  ـ  در منطقه هایسیپس از جنگ با انگل

ـ و انگلستان و ن) دیسف يهاروس(یضد انقالب يسرسخت چون قوا ـ جب«يراهبردهـا  زی  یشـرق  ۀه

جنبش جنگل و  کسانی ازروابط  يایمقاله کوشش شده است تا زوا نیدر ا. بود »یانقالب بلشویک

  .شود یبررس یاز ورود آنها به انزل شیتا پ ها کیبلشو

واژگانکلیدي  

  .یانزل دادیها، روابط، روجنبش جنگل، بلشویک
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  مقدمه

، تاکنون هابلشویکدر باب رابطۀ جنبش جنگل و  نگوناگوهایپژوهش

به همین سبب، چگونگی . به انزلی بوده است هابلشویکبیشتر ناظر به دورة ورود 

اي از ابهام قرار دارد؛ به ویژه که هاي آنان تا پیش از آن، در هالهروابط و همکاري

دیگر پنهانی بود و همین بر ابهامات آن این روابط به لحاظ امنیتی و تنگناهاي 

در این پژوهش کوشش شده است تا پرتوي بر زوایاي تاریک آن . افزوده است

  . روابط افکنده شود

هاي خاص و رهبران جنبش جنگل، هریک اهداف و انگیزه هابلشویکاز آغاز، 

 خود را داشتند و در این میان، وجود دشمن مشترکی چون انگلستان، از جملۀ

هاي از زمان انقالب و جنگ هابلشویک. مهمترین علل در پیوند میان آنها بود

دانستند، که هم از قواي ضد انقالبی  داخلی، انگلستان را بزرگترین دشمن خود می

کرد و هم مانع بزرگی براي دیگر اهداف آنان، چون پشتیبانی می) هاي سفیدروس(

نیز، قواي جنگل که از زمان جنگ منجیل از این سو . راهبردهاي شرقی انقالب بود

از انگلستان و نیروهاي دولتی مورد . م1918ژوئن  15./ ش1297خرداد  24در 

را بزرگترین دشمن خود هاي سخت خورده بودند، این کشور  حمایت او، ضربه

توان گفت که مبارزه با انگلستان به عنوان بزرگترین دشمن از این رو، می. دیدندمی

  .دادرا تشکیل می هابلشویکبنیان روابط دو سویۀ جنبش جنگل و مشترك، 

با این همه، برقراري روابط به سبب حضور و استیالي نیروهاي تزاري روس 

ها و بر منطقه، دوري راه و موانع جغرافیایی، حتی به صورت پنهانی نیز با دشواري

اله به این پرسش بر این اساس، بخش اصلی این مق. خطرهاي بسیار رو به رو بود



75یها تا پیش از رویداد انزلبررسی روابط دو سویۀ جنبش جنگل و بلشویک

شد و در روند خود چه موانع پردازد که این روابط پنهانی دوسویه چگونه برقرار می

  و فراز و فرودهایی داشت؟ 

  

  هاکیبلشوبا جنبشجنگلچگونگی و پیشینۀ روابط اعضاي  )الف

 28به انزلی، در  هابلشویکها پیش از ورود آید که مدتاز منابع چنین برمی

میان اعضاي جنبش  و نهانی روابط آشکار. م1920مه  18./ ش1299اردیبهشت 

ها براي برقرار بوده است، اما مقطع زمانی نخستین کوشش هابلشویکجنگل و 

جنبش هااز روابط کی از نخستین گزارشی. برقراري ارتباط چندان روشن نیست

نی یع. م1918مارس ./ ش1296سندي است مربوط به اسفند  ،هاجنگل با بلشویک

پیش از آن نیز  ،دهدنشان می کهروسیه  1917ماه پس از انقالب اکتبر 5حدود 

 میانگویی و این گزارش گفت. است برقرار بودهها جنبش و بلشویک میانروابطی 

پیرامون نفوذ و  رهبري جنبش جنگلمهدي فرخ، کارگزار دولت در گیالن با 

اتخاذ  ،دولت کارگزار ، نظرهمین گزارش بنا بر. است گسترش بلشویسم در گیالن

هاي جدید و قدیم روسیه، یعنی نمایندگان طرفی نسبت به نمایندگان دولتبی

باید به مأمورین «:پاسخ داداما اتحاد اسالم به کارگزار  ،ها بودتزارها و بلشویک

ها معاهداتی و اینکه بلشویک» ها در کمال فوریت رسمیت داددولت جدید بلشویک

برضد  تااند گونه اطمینان دادههمه ،از جمله اینکه. اند داشتهاد اسالم با هیأت اتح

،سخت اقدام اند که تغییر مسلک نداده مأموران سابق روس مانند افسینکو و باراتف

برسانند ) اتحاد اسالمیعنی (ها به ایرانی از جملهسالحهاي جدیدي و کمک کنند

گو، اتحاد اسالم و ر همین گفتد. )16. ، سند ش43- 44: 1377سادات عظیمی، (
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ها در کرد و ضمن یادآوري حضور انگلیسیطرفی دولت اعالممخالفت خود را با بی

  ).جاهمان(ها در برابر آنان بودایران، خواستار دخالت بلشویک

شماري از اعضاي همکاري  و روابط و عمق میزان اي از نشانهاین سند، 

اتحاد  برخی از اعضاي و اینکهاست اد شده ها تا تاریخ یجنبش جنگل و بلشویک

گذشته از این،  .ه اندها در ایران بودخواهان نفوذ و رسمیت بلشویک سختاسالم 

ی که بلشویکاي  کمیته ـ تر از آن و شاید پیش ـ .م1918./ ش1296از همان سال 

اعضاي  اي ارتباطی، نقش رابط را میان در انزلی فعالیت داشت، همچون حلقه

کرد، اما آغاز فعالیت این کمیته ایفاء می هابلشویکجنبش جنگل و  ازخاصی 

مسئولیت این کمیته نیز تا مدتی بر عهدة شخصی به . پیش از آن مشخص نیست

  ).282: 1380افشار، (نام چلیاپین بود 

 سببویژه به ه ب ،هابا بلشویک ها یروابط جنگل .م1918./ ش1297از سال 

ادعاي بربنا  1.ش نهادفزایبها رو ـ ه آنها اشاره خواهد شدکه ب ـ رویدادهاي داخلی

یقیکیان، میرزا در اواخر جنگ جهانی یکم، چون موقعیت خودرا در برابر دولت 

هاي قفقاز روي آورد و از دید، از بیم حملۀ مرکز، به بلشویکمرکزي ناتوان می

مه  ./ش1297از این رو، در ماهاردیبهشت. کرد یاريآنان درخواست اسلحه و 

نام میرزا ابوطالب ست یکی از نزدیکان و محرمانش، بههیأتی را به ریا .م1918

را این هیأت ،یقیکیان که خود نیز به عنوان مترجم. آموزگار به بادکوبه فرستاد

با ، دو باراین هیأت در بادکوبه :کرد، چگونگی سفر را توضیح داده استهمراهی می

                                               
گذشته از پیچیدگی این زیرا ، هاي مشخص بسیار دشوار استقیق روابط با تاریخباید یادآور شد که تنظیم د .1

با . یا در مواردي اصالً تاریخی ذکر نشده است هستتاریخی بسیار و ابهامات در منابع و مدارك اختالفات روابط، 

. به دست دهیمتري قهاي دقیتا تاریخایم  این همه، در اینجا با تطبیق منابع و رویدادها با یکدیگر، کوشیده
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هاي و درخواست دیداری آذربایجان، اي ملّرئیس کمیسره ،استپان شاهومیان

آذربایجان  :زیرا شاهومیان پاسخ داد؛اي نگرفتمیرزا را مطرح کرد، اما نتیجه

اکنون در محاصرة قواي عثمانی است و در این شرایط ما خود به کمک و اسلحه 

  .)415- 418: 1363یقیکیان، (و امکان کمک به میرزا وجود ندارد نیاز داریم

ها، سفر در برقراري ارتباط با بلشویک رویداد ترینمهم ،مرحله ناز آ پس

 ۀپس از آنکه میرزا نامۀ کمیت. به لنکران بود خانمیرزا کوچک معروف و پرخطر

خطراتی که آن راه طوالنی تا  وجود، تصمیم گرفت با کردانقالبی لنکران را دریافت 

رسید، به  اما چون به مقصدکند، ناشناس به آنجا عزیمت  صورت لنکران داشت، به

و در نتیجه  دیدار کندها بلشویک، نتوانست با انقالبی و ضدانقالب میانجنگ سبب

به نظر . )1366:235فخرایی، /1371:245گیلک،(وردي بازگشتاهیچ دستبی

یا در نهایت در آغاز  .ق1337ذیقعدة ./ ش1298این سفر پیش از مرداد  رسد کهمی

میرزا خواهرزادة  ،پس از این سفر نافرجام اند ، زیرا گفتهه باشدم شدهمین ماه انجا

مذاکره با  مالقات و خود، میرزا اسماعیل جنگلی را در مرداد همین سال براي

با اما او نیز نتوانست  فرستاد،ها و نیز دریافت اسلحه و مهمات به باکو بلشویک

نبش جنگل و ایران دریابد و تنها و نظر آنان را دربارة ج کندرهبران انقالب دیدار 

در . )1386:214شاکري،(به دست آورد تفنگ  ،توانست به اندازة یک بار قاطر

خواهرزادة خود را به باکو،  بار دیگر میرزا .)م1919./ ش1298(مهرماه همین سال 

به اصفهان ها با بختیاري دیدارخان را به تفلیس و منشی خود را براي الهاحسان

  .)جاهمان(فرستاد
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تر شدکه واحدهاي ارتش سرخ وارد ها زمانی جديروابط جنگل و بلشویک

زمان ورود این واحدها و نیز  بابدر . ورود به آنجا بودند آستانۀآستارا شدند یا در 

و تاریخ دقیقی براي آن  هستاختالف  مآخذاعزام نمایندگان جنگل به آنجا در 

اي از کمیتۀ لنکران و نیز ۀ فخرایی، نامهبنا به نوشت. مالقات ذکر نشده است

دریافت شد، حاکی از آن بود که  »اشکلن«که در روستاي  ،اي از پطروسکنامه

از این رو، پس از مشاوره در . هستندهاي شوروي درصدد نفوذ به خاك ایران نیرو

سعداله درویش و حاجی محمدجعفر کنگاوري به آستارا  تاشد  بر آنزیده، تصمیم 

هنوز به آستارا نرسیده بودند  آنهااما ، آگاه شوند موضوعاز چگونگی  ومت کنندعزی

  .)1366:223فخرایی،(ها انزلی را لرزاندهاي سنگین روسکه شلیک توپ

سران  ورودپس از : رسدتر به نظر میدرستدر این باره  یقیکیان گزارش

ره با آنان به آنجا اعزام نمایندگانی از جنگل براي مذاک ،آستارا بهواحدهاي سرخ 

با اعزام این نمایندگان، براي من روشن شد که اتحاد  :افزایدسپس میاو . شدند

ها شرطی که شرایط جنگلیها متحد شود، بهبا بلشویک ه استاسالم تصمیم گرفت

و  دیداریقیکیان نیز تاریخ  گرچه. )1363:25یقیکیان،(پذیرفته شودآنان توسط 

به هر حال، داستان آستارا و روابط با بلشویک، اما کندرا ذکر نمی نام نمایندگان

و در  .م1920./ش1299آید، مربوط به اوایل سالبرمی منابعها، چنانکه از برخی 

بلشویک به  یپیک ،در این زماناند که  گفته .ها به انزلی استآستانۀ ورود بلشویک

، از این رو. رد آستارا خواهند شدمیرزا اطالع داد که نیروهاي شوروي به زودي وا

میرزا دو تن از یاران خود را فوراً به مناطق ساحلی فرستاد تا اهالی را از تحرکات 
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بنابر این با آنان ها آگاه و اعالم کنند که آنان از دوستان جنگل هستند و بلشویک

  .)1386:233شاکري،(مخالفتی نکنند 

هـا بـه   براي ورود بلشـویک  ه است،اي همرا ،که با ذکر ادلهشاکريبه نظر 

،امـا کوشـش   آنان و میـرزا گذاشـته شـده بود    میانایران، از پیش قرار و مداري 

ها و متحدان ایرانـی آنهـا، از آن سـوء     شد تا موضوع پنهان بماند تا انگلیسی می

  1.استفاده نکنند

، بلشویک.م1920./ ش1299در اوایل سال ،هایینشانهبنابر طور کلی، به

شـبی در مـاه مـه     ،اینکـه برخیبه نظـر  حتی . اند سخت فعال بودهدر گیالن  ها

که بلشویک دادهاي گیالن به رهبران جنگل اطالع بلشویکی در جنگل .م1920

بسـیار   اسـت و موضـوع  لوحانه داستانی ساده ،ها قرار است در انزلی پیاده شوند

که در اوایـل سـال   د رسبه نظر می. Dailami, 1990: 54)(بوده است تر پیچیده

ها به آسـتارا فرسـتاده   ها نمایندگانی را براي مذاکره با بلشویکجنگلی .م1920

میخائیـل   ،پیش از اعـزام ایـن نماینـدگان، دو تـن کمونیسـت      همچنین،. بودند

کمونیست سويها و دیگري از یکی از سوي بلشویک ،میرزویان و حسین وزیرف

 هـا را بلشویک ورودخان مذاکره و زمینۀ وچکبا ک ند وهاي ایرانی به گیالن آمد

هـا و  ها، کمیتۀ مشترکی از جنگلیپیش از ورود بلشویک .کردندفراهم  به انزلی

 ،جنگلـی  نیروهايدر باکو تشکیل شد و  حرکت آنهاها، براي هماهنگی بلشویک

ــویک ــی کرد  بلش ــی همراه ــا انزل ــاکو ت ــا را از ب ــد ه ــیتس،(ن - 1379:29پرس

28/(Dailami, 1990 : 54.  

                                               
.به بعد 233.شاکري، همان، از ص: نک اهی بیشتر در این بارهبراي آگ. 1
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  جنگل جنبشابایجاد روابطهابرایبلشویکهاي اهداف و پیشینۀ کوشش )ب

  هابلشویکنگاهی به اهداف . 1

کوشیدند تا با جنبش جنگل ارتباط می بر اساس اهداف خود ها نیزبلشویک

، عالوه بر هاي آنان براي نزدیکی به جنبش جنگل و نفوذ در آنکوشش.کنند برقرار

  .شدو راهبردهاي شرقی آنان انجام می مسیرگسترش انقالبدر  ستان،مبارزه با انگل

عدالت و برابري «روسیه به رهبري لنین، بر اصول . م1917ی بلشویکانقالب 

این انقالب با تأکید بر چنین اصولی، سیاست خارجی نوینی . تأکید داشت »هاملت

شد جنبش را در قبال ایران در پیش گرفته و چون محرك نیرومندي سبب ر

به عبارت دیگر، سیاست تهاجمی انقالب ). 29: 1356ایوانف، (ایرانیانشده بود 

خواهی را هاي انقالبی و روحیۀ آزادياندیشه ،1»کمینترن«اکتبر روسیه، در قالب 

ی با لغو بلشویکدولت . بود یا تشدید کرده در نواحی شمالی ایران برانگیخته

هاي نفوذ در ایران را فراهم آورد وشید تا زمینهکقراردادهاي استعماري تزارها، می

سان، با استعمار انگلیس که با جنبش به مبارزه برخاسته بود، مقابله کند  و بدین

  ).363: 1353لنچافسکی، (

 از همان آغاز و زمانی که هنوز انقالبیون روس درگیرچنین راهبردهایی 

کمیتۀ مرکزي حزب  ان زماناز هم. در نظر بود ،هاي داخلی بودندجنگ انقالب و

و از طریق ایران به  برساندبه ایران نخست کمونیست امیدوار بود که قواي خود را 

چنین راهبردي در جریان انقالب آن کشور، در یکی از .هندوستان و شرق دست یابد

                                               
المللی، سازمانی که مرکز تبلیغات و واسطۀ ارتباط احزاب کمونیستی جهان بود و پس از ادارة کمونیستی بین.1

آن را گرفت که تقریباً  جاي »کمینفرم«جنگ جهانی یکم در مسکو تشکیل گردید، در جنگ دوم منحل شد و 

.همان وظایف کمینترن را داشت
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هرچه باشد ایران بایستی شوروي «: یافتبازتاب  روسیه نیز هاي مرکزيروزنامه

مان این باید باشد که در اولین اقدام و جدیت. یالت سویتی شودشده، داراي تشک

هندوستان و چین را  را برپا کرده و جادة پیشرفت به سوي شرق، یعنیایران انقالب

انقالب ایران باعث انقالبات آسیا و آفریقا گردیده و کلیۀ ملل شرق را تا ... بازکنیم

ا بایستی به هندوستان برسیم و م... گیري غرب خواهد شوراندجهانمصر برضد 

گیران ترین راه براي رفتن به هندوستان نه فقط براي جهانترین و مناسبکوتاه

این سیاست، .)1363:22یقیکیان،(»آلمانی، بلکه براي انقالبیون روسیه ایران است

دست یافتن به هندوستان و  :درست منطبق با همان سیاست تزارها در گذشته بود

چنین مسیر تحقق حمله به غازیان در انزلی نیز در از این رو، . انگلستانفشار بر 

بنا به نوشتۀ پرسیتس، چند روز پیش از .)8- 9: 1385گنیس، (راهبردي انجام شد

یادداشتی به دولت شوروي، بازگشت  درها به انزلی، دولت ایران حملۀ بلشویک

ادگی خودرا براي انعقاد پیمان فوري ناوگان ضدانقالبی ژنرال دنیکین را تضمین و آم

را شوروي که یادداشت ایران ۀاما چیچرین کمیسر امور خارج ،باآن دولت اعالم کرد

بر این . بود، واکنشی نشان نداددریافت کرده. م1920مه  20./ق1338رمضان 2در

آمیز مسأله به مذاق دولت شوروي خوش پایان مسالمت«رسید که نظر میاساس، به

وجه تنها هدف چون بازگشت ناوگان گاردهاي سفید به روسیه به هیچ آمد،نمی

جبهۀ «تشکیل هاي ها از انزلی و تصرف این بندر، زمینه، بلکه اخراج انگلیسی»نبود

را و بخش دیگري از راهبرد آن دولت  آورد را فراهم می» شرقی انقالب جهانی

ي دست یافتن به این از این رو، برا.)25- 26: 1379، پرسیتس(داد تشکیل می

  .شدبرقرار می رابطهجنبش جنگلبا  دبایف، میاهدا
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  جنگل جنبشاببرقراري روابطهابرایبلشویکهاي پیشینۀ کوشش. 2

ها را براي نزدیکی به جنبش ، اهداف کلی بلشویکهاي تاریخی باال آگاهی

 قراريبر به منظورهایی ، کوششبر این اساس. کند میجنگل و همکاري باآن آشکار 

دست ه به نوشتۀ یحیی دولت آبادي، پس از سقوط بادکوبه ب. آغاز شدهمکاري 

ها، نشستی در آنجا تشکیل شد تا نقشۀ انقالب بلشویکی در ایران و بینبلشویک

ها، رهبر بنا به خواست بلشویک. النهرین و دیگر ممالک اسالمی بررسی شود

 شماريدر آنجا مقرر گردید  و ادفرست جلسهجنگل نیز چند نماینده به آن جنبشی 

و تحت فرمان  شونداز قشون سرخ قفقاز و مجاهدان ایرانی آن مناطق وارد گیالن 

کنند اي برپا خان، قشون انگلیس را از گیالن اخراج و تشکیالت تازهمیرزا کوچک

ه را ب برگزاري این جلسهدولت آبادي، تاریخ  گر چه. )138: 1371، دولت آبادي(

هاي با این همه، گزارش ،برداز نمایندگان جنگل نمیهم دهد و نامی دست نمی

جنگل به صورت نیروهاي نزدیکی به  برايهاي بلشویکان را کوشش، دیگري

االول جمادي28./ ش1296اسفند 21مورخ گزارش  بنا بر: کندمی آشکارتري دقیق

وي براي ،خارجهامور به وزارت  مهدي فرخ کارگزار دولت در رشت .ق1336

وگو کرد گفتها در گیالن، با هیأت اتحاد اسالم از گسترش نفوذ بلشویک جلوگیري

هاي کارگزار در این زمینه کوشش. )16. ، سند ش43- 44: 1377سادات عظیمی، (

رجب  14./ ش1297اردیبهشت  6(در گزارش دیگري  و او همچنان ادامه داشت

اظهار داشتند که در ] اسالم اتحاد[ها به هیأت بالشویک«: نوشت .)ق1336

ها عده بیاورند و با باراتف زد و خورد کرده و مشارالیه که اجازه داده شود، آنصورتی

  ).32.، سندش80:همان(»را قلع و قمع نمایند
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: با جنبش با تنگناهایی نیز روبه رو بود هابلشویکبا این همه، روابط 

ت خود را از پتروگراد به مسکو انتقال پایتخ. م1918، که در اوایل سال هابلشویک

هاي بزرگی از خاك روسیه را در جنوب، شرق و غرب این داده بودند، هنوز بخش

این مناطق و نیز ناحیۀ قفقاز در کنار ایران و گیالن . کشور در دست نداشتند

ها ها و مساواتچیهاي سفید، منشویکسرتاسر در دست مخالفان آنان، یعنی روس

توانستند چندان ارتباط مستقیمی با جنبش جنگل نمی هابلشویکاین رو، از . بود

که جنگلیان . ش1298همچنین در تابستان ). 52: 1389عظیمی، (برقرار کنند 

ها و  نیز با سختی هابلشویکدر جنگل آلیان سخت در محاصره بودند، 

، کلچاك و نیروهاي ژنرال دنیکین: کردند هاي بسیار دست و پنجه نرم می دشواري

ویودنیچ از سه جبهه به سوي مسکو در حرکت بودند و احتمال سقوط مسکو 

به سوي قفقاز  هابلشویکرفت، اما با شکست دنیکین در قفقاز و پیشروي می

تر  شرایط مناسبی براي برقراري روابط نزدیک. م1919./ ش1298جنوبی در اواخر 

  ).53: همان (با جنبش جنگل فراهم شد 

در : با جنبش کمابیش ادامه یافت هابلشویک این موانع،روابطبا وجود 

به نام رفیق کُلومیتسف با نامۀ مخصوصی  یبلشویک. م1918./ ش1297تابستان 

دست ه خان گسیل شد، اما این نامه هرگز بخطاب به خلق ایران، نزد میرزا کوچک

: 1380افشار، (ها کُلومیتسف را دستگیر و تیرباران کردند میرزا نرسید و انگلیسی

ها در گیالن ها و درگیري بلشویکهایی از فعالیتنشانه ،سالهمین اواخر  در).200

اف باال فتحعلیهمراه حسیننام را  در اواخر اکتبر این سال، زامو لنکو. دشدیده می

بعد، در  اندکی. دادندف خو تحویل بیچرا کردنددر گیالن دستگیر 
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همراهی جنگلیان مبارزه  درها که چند تن از بلشویک .م1919./ق1298اوایل

یکی ارسطو اسماعیلویچ و دیگري فئودور  هجملآن از  ؛دستگیر شدند ،کردندمی

از اشخاص معتمد و از خان کوچکنزد  اسماعیلویچاند که  گفته. بودند اسردا

 ,Blank, 1980: 173-194/ Dailami)در امـور اداري جنگل بود ويمشاوران 

1990: 51).  

که جنبش جنگل دوباره اوج گرفت،  .م1919./ش1298سال  از اوایل

آوریل این سال، در تاریخ روابط ماه . هاي بیشتري به آن پیوستندبلشویک

اي از هنام ،در روزهاي پایانی آوریل :نقطۀ عطف استها با جنبش جنگل بلشویک

 به دستدر نامه آمده بود که زمان آزادي شرق . خان رسیدلنکران به کوچک

نیروي بلشویکی فرا رسیده است و تمام ممالک شرقی باید برضد بریتانیا متحد 

به  ارمنی ینیز بلشویک .م1919تابستان ./ش1298در (Dailami, 1990: 51).دشون

یکی در .  (Ibid, 52)ه از لنکران آورداستپان آفریتان وارد گیالن شد و دو نام نام

خطاب کرده » خانرفیق کوچک«که میرزا را  ،از آن دو نامه، انقالبیون لنکران

در پی دریافت همین نامه . دادنددر آیندة نزدیک نوید می را به انزلی ،ورودبودند

 که،در پیش گرفت را براي دیدار انقالبیونلنکران،  بهبود که میرزا سفر پرخطر 

پس اما  1،ها از لنکران رانده شده بودند، زیرا بلشویکدیدار با آنها ممکن نشدالبته

  .با وي دیدار کردندها بلشویک ،بعد اندکیبازگشت از این سفر،  از

                                               
به عنوان مثال،  هست؛اختالف نظر  مآخذگردید، در منجر دربارة تاریخ نامۀ لنکران که به سفر میرزا به آنجا  .1

 »رفیق محبوب«در این نامه، میرزا را  .کند یاد می تاریخبدون ذکر  فخرایی تنها از نامۀ کمیتۀ انقالبی لنکران

و » تان بشتابیم تا سلطۀ انگلستان را محو کنیمما حاضریم با نخستین دعوت به کمک«: خطاب کرده و نوشتند

  ). 225-1366:227فخرایی،(همراه با آن یک نشان و یک قبضه رولور براي وي فرستادند 
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هم مبارزه  می ها، جنگلیها در کنار در ادامۀ این گونه روابط، بلشویک

دادنده جنبش میو هم پیشنهاد اعزام قواي نظامی ب ، هم تبلیغکردند

، هیأتی از سوي .م1919ۀژوئی./ ش1298دراواخر تیرماه . )88: 1993کسمائی،(

 ،مرد مسلح در اختیار وي بگذارد 300پیشنهاد کرد  در دیدار با میرزاها بلشویک

خواست در آن شرایط خاص به خطر ورود انگلستان به ماجرا میرزا نمیچون اما 

آن پیشنهادرا نپذیرفت ،برداري کنندموضوع بهره تن دهد و مخالفان نیز از این

کردندها یکبار دیگر پیشنهاد عالوه بر این، بلشویک.)213-1386:14شاکري،(

سبب نپذیرفت اما وي باز به همان  گسیل دارند،هزار نیرو براي کمک به میرزا  60

ز ایران را ابایست آنانچگونه میدانست  نمیکه در پایان کار  بدین سببنیز  و

، زیرا نه تنها رسدنظر میاین رقم نیز گزاف به گو اینکه). جاهمان(بیرون کرد

تر  درست. ایالت گیالن هم ظرفیت پذیرش این همه نیرو را نداشت جنبش، بلکه

سالح و مهمات و  در پیمیرزا بیشتر  ،در این زمان رسد کهاینطور به نظر می

                                                                                                             
سخن و خطاب به میرزا  1920آوریل  30تاریخ ، به اي از کمیتۀ بلشویکی لنکراننامه در مورد اما محمدعلی گیلک

ها و شکست قواي دنیکین، به میرزا پیشنهاد در این نامه ضمن اعالم پیروزي هاي بلشویک. به میان آورده است

 در واقع این همان). 243-1371:245گیلک،(داده شدمساعدت و همکاري براي کوتاه کردن سلطۀ انگلستان 

آید که میرزا بیش از چنین برمی Dailamiازگزارش .یاد کرده استاز آن تاریخ  ذکر است که فخرایی بدون اي نامه

بنابر این گزارش، نخستین نامۀ لنکران در روزهاي پایانیاواخر فروردین . یک نامه از لنکران دریافت کرده بود

 شاکري. شددریافت  .م1919تابستان  ./ش1298اما نامۀ دوم از انقالبیون لنکران در و.م1919آوریل ./ ش1298

، بسیاربه احتمال  :گویدنامه یاد کرده است و میرا زمان دریافت . م1919ۀژوئی ./ش1298هایاواخر تیر نیز میانه

  ).212-1386:213شاکري،(میرزا با دو تن از همکارانش راهی لنکران شدند بود که پس از آن 

اي که به دوستش یوسف ضیاء نامه است، زیرا میرزا خود در .م1919./ ق1337با این همه، سال درست، همان سال

، سفر میرزا به لنکران نیز به نبنابر ای. ذکر کرده استدر همین سال  را بیک نوشت، مسافرت خود به لنکران

. شده استانجام  .ق1337ذیقعدة ./ ش1298اواخر تیر یا اوایل مرداد  بسیار دراحتمال 



1393مستانز–61، ش 16، س تاریخ روابط خارجی فصلنامۀ86

  

هاي نظامی، ماهانه به متخصصان آموزش داند کهحاضر بو گفتهو تعلیم دهنده بود

  .)1386:213شاکري،(تومان بپردازد 600تا  300

 کسانی در جنبش ها براي گسترش روابط باهاي بلشویککوشش زمینۀدر 

تاریخ ذکر بیشتر بدون  خود که هايیادداشت درجنگل، حاجی احمد کسمایی نیز 

ها به جنگل نمایندگانی از بلشویککم پس از انقالب روسیه، کم: آورده استاست، 

برضد بعضی «پیوستند و مخفیانه در میان این جمعیت به سود خود تبلیغ و هم 

آخرین «سرانجام . )1993:88کسمایی،(»کردندافراد سازمان جنگل آنتریک می

پیشنهادشان این بود که پیغام فرستادند خودتان را حفظ کنید تا رفقایمان به 

بر کرسی  الدولهوثوق تکیۀبا بود این رویدادها، همزمان . )جاهمان(»بادکوبه برسند

هاي سرخ به نسبت که نیروي همان به. م1919./ش1298در سال ریاست وزراء

نفوذ آنان در گیالن افزوده  رشدند، به همان نسبت بمرزهاي ایران نزدیک می

عنوان گروهی انقالبی هارا به ما بلشویک«در آن دوران به نوشتۀ کسمایی، . شدمی

مایت و یاري از یکدیگر بودیم، حدانستیم که به علت اخوت انقالبی، موظف به می

را به ها خواستند در نهضت جنگل رسوخ کرده و آنکم زمانیکه بلشویکولی کم

را فقط برادران انقالبی بداند سوي خود متوجه نمایند، کمیتۀ جنگل نتوانست ایشان

  .)90: 1993کسمایی،(»اندیاري ما برخاستهبهکه محض پیروزي ما 

هارا براي نزدیکی به هاي بلشویکشکوشاز  بخشیتاریخی،  این اطالعات

، از همان آغاز بر این اساس. کند آشکار میـ خاصالبته با اهداف  ـ جنبش جنگل

اي براي ارتباط و همکاري میان هاي دوسویهها در روسیه، کوششحکومت بلشویک

کسانی نیز در افزایش روابط  را با این همه،علل و عوامل دیگري. وجود داشتدوطرف



87یها تا پیش از رویداد انزلبررسی روابط دو سویۀ جنبش جنگل و بلشویک

از آن جمله، شرایط دشواري که . باید در نظر گرفتها با بلشویک جنبش جنگلاز 

و دیگري به طور کلّی، رشد  داشتها در آن قرار جنبش پس از جنگ با انگلیسی

  .بلشویسم در ایران

  

  هادر بسط روابط جنبش جنگل با بلشویک نگاهی به دیگر عواملمؤثر )ج

الدوله در ویژه از زمان روي کار آمدن دولت وثوقمجموعه رویدادهایی، به 

هاي سختی بر یکی پس از دیگري ضربه. ق1336شوال  27./ ش1297مرداد  13

و تعادل آن را به هم ریخت، چندان که تا مرز  آوردپیکر جنبش جنگل وارد 

که به اختصار به آنها اشاره  ـ از این رو، این رویدادها. تفروپاشی کامل پیش رف

 کسانی از اعضاي مؤثر ترین عواملی بود که در بسط روابط مهم هاز جمل ـ شودمی

  .تأثیر داشتها بلشویکجنبش با 

جنبش جنگل اعضاي هاي منظم و نامنظم ترین حوادث، جنگیکی از مهم

خرداد  24ها از در این جنگ. رشت بود با نیروهاي انگلیسی، در مسیر منجیل تا

هر چند جنگلیان ضرباتی به ارتش مجهز انگلیس . م1918ژوئن  15./ ش1297

دنسترویل، (وارد کردند، اما رفته رفته قواي نظامی و تسلیحاتی آنان تحلیل رفت 

 22این زدوخوردها، سرانجام در ). 68-69: 1385صبوري دیلمی، / 233: ]تابی[

به صلح با انگلستان انجامید که آن هم . م1918اوت  14./ ش1297مرداد 

).93- 111: 1392سلطانیان، (چنـدان به سود جنبش نبود 

از رهبران پرنفوذ و  ـ ها، تسلیم شدن حاجی احمد کسماییپس از این جنگ

 23./ ش1297اسفند  6الدوله در با نیروهایش به دولت وثوق ـ قدرتمند جنبش
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کشاورز، (وارد آوردضربۀ سنگین دیگري بر پیکر جنبش  .ق1337جمادي االول 

زیرا در پی تسلیم وي، نیروي جنگل دیگر در  1،)118. ، سند ش142: 1391

انگلیسی نیز توان  ـ فومنات در امان نبود و از سویی در برابر قواي مشترك دولتی

ژي در چنین شرایطی، نیروهاي جنبش، بدون برنامه و استرات. ایستادگی نداشت

مجموعۀ اسناد (نشینی کردند  فرسایی عقباصی در وضعیت بسیار سخت و طاقت خ

خستگی و فرسودگی ناشی از ). 21: 1369پور، کوچک/ 124: 1382نهضت جنگل، 

ها و سوگند مقامات دولتی نشینی از یک سو و اعتماد دکتر حشمت به وعده عقب

تن از  270و نیز با حدود سرانجام موجب شد ا از سوي دیگر، مبنی بر دادن امان

همراهانش تسلیم شود؛ گرچه مقامات دولتی سوگند خود را زیر پا گذاشتند و او را 

اردیبهشت  22به جرم مخالفت و مبارزة مسلحانه بر ضد نظام سلطنت و دولت در 

: 1378میرابوالقاسمی، (در رشت اعدام کردند . ق1337شعبان  11./ ش1298

تن از رهبران برجستۀ جنبش، همراه شمار بسیاري از سان، دو بدین). 113- 119

مجموعۀ این رویدادها، جنبش جنگل را در موضع . نیروهاي مبارز از دست رفتند

  .ها پیش آمدضعف قرار داد و در چنین شرایطی، نیاز به روابط  و همکاري با بلشویک

هاي سیاسی ها و شخصیت، برخی جریانگذشته از رویدادهاي یاد شده

ها ي بلشویکسوآن به  راندنجنبش و  و ترغیب أثر از بلشویسم نیز در تشویقمت

در روسیه، فصل نوینی در جنبش  .م1917پیروزي انقالب اکتبر . داشتندنقش 

                                               
ی در منطقه، ثروت هنگفتی  نیز صرف برپایی جنبش کرده حاجی احمد کسمایی، عالوه بر قدرت و نفوذ اجتماع. 1

اند، هر چند که خود جنگل دانسته جنبش 2برخی وي را مرد شمارة  ،با چنین توان مالی و پایگاه اجتماعی .بود

اما برخی دیگر فراتر رفته و او را  ،دانستینداشت و اعضاي رهبري را برابر و یکسان م باورونه مراتب گبه این يو

. )1363:51،افشار: نک(اند، یعنی برابر با اقتدار و مقام میرزا دانسته»خاننقطۀ مقابل میرزا کوچک«
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ایران  سی درکراوسوسیال دمدلبستگان به بسیاري از . گشودسوسیالیستی ایران 

خواهانه و ديهاي آزاشوروي، از جنبش نوپايامیدوار بودند که دولت 

  .کندضداستعماري ایران پشتیبانی 

از آن پس، رفته رفته مدح و ستایش از دولت شوروي و شخص لنین، در ادبیات 

ی از یهادر تهران و شهرهاي بزرگ ایران، گروه. یافت دوره جایگاه ویژه آنسیاسی 

ها در نشریات، نه تن ،براي تکرار انقالب اکتبر در ایرانخود را مندي روشنفکران، عالقه

  .)1368:121رواسانی،(دادندهاي سیاسی نشان میبلکه با تشکیل سازمان

از دلبستگی به انقالب اکتبر روسیه، رشد بلشویسم در ایران نظر صرف

هواداري از بلشویسم نه چندان  ،یک گزارش بنا بر .دیگري نیز داشت يهازمینه

ها مخالف بود که بلشویک ن جهتاز ایبراساس عالقه به اصول آن، بلکه بیشتر 

را بزرگترین ، انگلستانپرستبسیاري از ایرانیان میهن وسرسخت انگلستان بودند 

هواداران، بلشویسم  دسته از این. )1386:220شاکري،(دانستنددشمن خود می

فالکت و بندگی  یوغرا عامل رهایی از استثمار و استعمار و رهایی دهقانان از 

مجموعۀ مقاالتی که بیشتر در روزنامۀ  ، آشکارا درچنین تبلیغاتی. دنددا جلوه می

هاي بلشویسم آموزه برخی از این مقاالت،در . شدمی دیدهرسید، ایران به چاپ می

کردند که بلشویسم نیز چنین القاء می دادند و تطبیق میهاي اسالمی آموزه را با

  .)جاهمان(است داده شده  که در اسالم نوید استهایی تحقق همان آرمان

هایی چند از سوي ملیون نامه ،انزلی بهها بلشویک هنگام وروداز سوي دیگر، 

ها مبنی بر اینکه همکاري با بلشویک به سران جنبش رسید، خواهان تهرانو آزادي

مبارزه می .م1919هایی است که بر ضد قرارداد به سود ملت و سبب تقویت گروه
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عنوان نمایندگان احزاب خواهان تهران، بهچند تن از آزادياینها، عالوه بر . کنند

هایی مشابه و پیام آمدند مناطق و مراکز جنبش جنگل میهابه گوناگون، از بیراهه

مجموعۀ این شرایط و . )1371:272گیلک،(رساندندبه رهبري جنگل می

  .متمایل کرد هابلشویک به سوي با شوق بیشتريجنبش را عوامل

  

  نتیجه

است که  ییکی از مسائل مهم در تاریخ جنبش جنگل، چگونگی روابط

در این مقاله . داشته اندتا پیش از ورود آنان به انزلی  هابلشویکبا گفته می شود 

کوشش شده است تا ضمن بررسی ابهامات در روابط دوسویه، چگونگی روند و فراز 

چنین گفته شده اد و مدارك موجود،بنا بر اسن. و فرودهاي آن نیز نشان داده شود

 هابلشویکگشت که اي بازمیدار بود و به دوره روابط آنها بسیار ریشه است که

در این ارتباط، هر طرف اهداف و . هاي داخلی بودندهنوز درگیر انقالب و جنگ

منافع خاص خود را در نظر داشت؛ گو اینکه باید اهداف مشترکی را نیز در نظر 

هاي تزاري و انگلستان، که از جملۀ مهمترین اهداف زه با روسمبار: گرفت

در پی گسترش  هابلشویکاما  .مشترك و انگیزة برقراري روابط و همکاري بود

انقالب به سوي شرق و هندوستان بودند و از این جهت، به جنبش جنگل همچون 

سناد در این دربارة صحت و سقم مطالب مآخذ و ا ، بنا بر این،نگریستند ابزار می

  .  باره باید بیشتر تحقیق کرد
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روابط میان آنها، با موانع بسیاري هم رو به رو بود؛ از جمله حضور و استیالي 

که در مقاطعی نیز از پشتیبانی  ـ قواي تزاري روس در منطقۀ گیالن و قفقاز

  . و نیز دوري راه و موانع جغرافیایی ـ شدندنیروهاي انگلیسی برخوردار می

تـوان   رسد کـه بـرخالف برخـی منـابع عمـومی، نمـی       هر حال، به نظر میبه 

 .به انزلی در نظر گرفت هابلشویکبرقراري ارتباط را تنها در دورة زمانی پس از ورود 

همکـاري   شـاید  ها ناگهانی و غافلگیرانـه نبـود و اگـر بـا همـاهنگی و      ورود بلشویک

سـران  برخـی از  ا اطالع بکه توان گفت صورت نگرفت، دست کم میجنگل جنبش 

  .که تمایالتی به بلشویسم نشان می دادندآن بوده است
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فصلنامۀ تاریخ روابط خارجی 

سال شانزدهم، شماره61،زمستان 1393، صص 93-73

بررسی روابط دو سویۀ جنبش جنگل و بلشویکها تا پیش از رویداد انزلی

(28 اردیبهشت 1299ش)

ابوطالب سلطانیان


· چکیده

در بسیاری از منابع، روابط جنبش جنگل و بلشويكها را از زمانی پی گرفتهاند که بلشویکها وارد بندر انزلی شدند و تصویر روشنی از روابط میان آنها تا پیش از این رویداد به دست نمیدهند؛حال آنکه بنابر برخی مآخذ ـ که صحت و سقم مطالب آنها همچنان جای تحقیق و بررسی داردـ آنها از مدتها قبل، روابط و همکاریهایی با یکدیگر داشتهاند، اما به سبب پنهانکاریها و برخی تنگناهای امنیتی ـ نظامی دیگر، چگونگی این روابط چندان آشکار نیست. جای این پرسش هست که در صورت صحت مطالب مذکور، جنبش جنگل و بلشويكها در چه شرایطی و با چه اهدافی در صدد ایجاد روابط برآمدند؟ چنین به نظر می رسد که پیشینۀ روابط دوسویه بسیار طولانی بود و حتی به دورهای بازمیگشت که بلشويكها هنوز درگیر جنگهای داخلی انقلاب خود بودند. آنچه روابط آنها را نزدیکتر کرد، وضعیت بحرانی جنبش ـ به ویژه پس از جنگ با انگلیسیها در منطقه ـ از یک سو و از سوی دیگر، مبارزۀ بلشويكها با دشمنان سرسخت چون قوای ضد انقلابی (روسهای سفید) و انگلستان و نیز راهبردهای «جبهۀ شرقی انقلاب بلشويكی» بود. در این مقاله کوشش شده است تا زوایای روابط کسانی از جنبش جنگل و بلشویکها تا پیش از ورود آنها به انزلی بررسی شود.

· واژگانکلیدی

جنبش جنگل، بلشويكها، روابط، رویداد انزلی.

مقدمه

پژوهشهایگوناگون در باب رابطة جنبش جنگل و بلشويكها، تاکنون بیشتر ناظر به دورة ورود بلشويكها به انزلی بوده است. به همین سبب، چگونگی روابط و همکاریهای آنان تا پیش از آن، در هالهای از ابهام قرار دارد؛ به ویژه که این روابط به لحاظ امنیتی و تنگناهای دیگر پنهانی بود و همین بر ابهامات آن افزوده است. در این پژوهش کوشش شده است تا پرتوی بر زوایای تاریک آن روابط افکنده شود. 

از آغاز، بلشويكها و رهبران جنبش جنگل، هریک اهداف و انگیزههای خاص خود را داشتند و در این میان، وجود دشمن مشترکی چون انگلستان، از جملۀ مهمترین علل در پیوند میان آنها بود. بلشويكها از زمان انقلاب و جنگهای داخلی، انگلستان را بزرگترین دشمن خود میدانستند، که هم از قوای ضد انقلابی (روسهای سفید) پشتیبانی میکرد و هم مانع بزرگی برای دیگر اهداف آنان، چون راهبردهای شرقی انقلاب بود. از این سو نیز، قوای جنگل که از زمان جنگ منجیل در 24 خرداد 1297ش./ 15 ژوئن 1918م. از انگلستان و نیروهای دولتی مورد حمایت او، ضربههای سخت خورده بودند، این کشور را بزرگترین دشمن خود میدیدند. از این رو، میتوان گفت که مبارزه با انگلستان به عنوان بزرگترین دشمن مشترک، بنیان روابط دو سویۀ جنبش جنگل و بلشويكها را تشکیل میداد.

با این همه، برقراری روابط به سبب حضور و استیلای نیروهای تزاری روس بر منطقه، دوری راه و موانع جغرافیایی، حتی به صورت پنهانی نیز با دشواریها و خطرهای بسیار رو به رو بود. بر این اساس، بخش اصلی این مقاله به این پرسش میپردازد که این روابط پنهانی دوسویه چگونه برقرار شد و در روند خود چه موانع و فراز و فرودهایی داشت؟ 

الف) چگونگی و پیشینۀ روابط اعضای جنبشجنگل بابلشویکها

از منابع چنین برمیآید که مدتها پیش از ورود بلشويكها به انزلی، در 28 اردیبهشت 1299ش./ 18 مه 1920م. روابط آشکار و نهانی میان اعضای جنبش جنگل و بلشويكها برقرار بوده است، اما مقطع زمانی نخستین کوششها برای برقراری ارتباط چندان روشن نیست. یکی از نخستين گزارشهااز روابط جنبش جنگل با بلشويكها، سندي است مربوط به اسفند 1296ش./ مارس 1918م. یعنی حدود 5 ماه پس از انقلاب اكتبر 1917 روسيه که نشان ميدهد، پيش از آن نيز روابطي میان جنبش و بلشويكها برقرار بوده است. اين گزارش گفتوگويي میان مهدي فرخ، كارگزار دولت در گيلان با رهبری جنبش جنگل پيرامون نفوذ و گسترش بلشويسم در گيلان است. بنا بر همین گزارش، نظر کارگزار دولت، اتخاذ بيطرفي نسبت به نمايندگان دولتهاي جديد و قديم روسیه، يعني نمايندگان تزارها و بلشويكها بود، اما اتحاد اسلام به كارگزار پاسخ داد: «بايد به مأمورين دولت جديد بلشويكها در كمال فوريت رسميت داد» و اینکه بلشويكها معاهداتي با هيأت اتحاد اسلام داشتهاند. از جمله اینکه، همهگونه اطمينان دادهاند تا برضد مأموران سابق روس مانند افسینكو و باراتف که تغییر مسلک ندادهاند،سخت اقدام کنند و كمكهاي جديدي از جملهسلاح به ايرانيها (یعنی اتحاد اسلام) برسانند (سادات عظیمی، 1377: 44-43، سند ش. 16). در همين گفتوگو، اتحاد اسلام مخالفت خود را با بيطرفي دولت اعلامکرد و ضمن يادآوري حضور انگليسيها در ايران، خواستار دخالت بلشويكها در برابر آنان بود (همانجا).

اين سند، نشانهای از ميزان و عمق روابط و همكاري شماری از اعضای جنبش جنگل و بلشويكها تا تاريخ ياد شده است و اينكه برخی از اعضای اتحاد اسلام سخت خواهان نفوذ و رسميت بلشويكها در ايران بوده اند. گذشته از این، از همان سال 1296ش./ 1918م. ـ و شاید پیشتر از آن ـ کمیتهای بلشويكی که در انزلی فعالیت داشت، همچون حلقهای ارتباطی، نقش رابط را میان اعضای خاصی از جنبش جنگل و بلشويكها ایفاء میکرد، اما آغاز فعالیت این کمیته پیش از آن مشخص نیست. مسئولیت این کمیته نیز تا مدتی بر عهدۀ شخصی به نام چلیاپین بود (افشار، 1380: 282).

از سال 1297ش./ 1918م. روابط جنگلیها با بلشويكها، به ويژه به سبب رويدادهاي داخلي ـ كه به آنها اشاره خواهد شد ـ رو بهافزایش نهاد.
 بنا برادعای يقيكيان، ميرزا در اواخر جنگ جهاني يكم، چون موقعيت خودرا در برابر دولت مركزي ناتوان ميديد، از بيم حملة مركز، به بلشويكهاي قفقاز روي آورد و از آنان درخواست اسلحه و یاری كرد. از اين رو، در ماهارديبهشت1297ش./ مه 1918م. هيأتي را به رياست يكي از نزديكان و محرمانش، بهنام ميرزا ابوطالب آموزگار به بادكوبه فرستاد. يقيكيان كه خود نيز به عنوان مترجم، این هيأترا همراهی میکرد، چگونگي سفر را توضيح داده است: اين هيأت در بادكوبه، دو باربا استپان شاهوميان، رئيس كميسرهاي ملّي آذربايجان، دیدار و درخواستهاي ميرزا را مطرح كرد، اما نتيجهاي نگرفت؛زيرا شاهوميان پاسخ داد: آذربايجان اكنون در محاصرة قواي عثماني است و در اين شرايط ما خود به كمك و اسلحه نیاز داریم و امكان كمك به ميرزا وجود ندارد (یقیکیان، 1363: 418-415).


پس از آن مرحله، مهمترين رویداد در برقراري ارتباط با بلشويكها، سفر معروف و پرخطر میرزا کوچکخان به لنكران بود. پس از آنكه ميرزا نامة كميتۀ انقلابي لنكران را دریافت کرد، تصميم گرفت با وجود خطراتي كه آن راه طولاني تا لنكران داشت، به صورت ناشناس به آنجا عزيمت کند، اما چون به مقصد رسيد، به سبب جنگ میان انقلابي و ضدانقلاب، نتوانست با بلشويكها دیدار کند و در نتيجه بیهيچ دستاوردي بازگشت (گيلك، 1371: 245 / فخرايي، 1366: 235). به نظر میرسد که اين سفر پيش از مرداد 1298ش./ ذيقعدة 1337ق. يا در نهايت در آغاز همين ماه انجام شده باشد، زيرا گفتهاند پس از اين سفر نافرجام، ميرزا خواهرزادة خود، ميرزا اسماعيل جنگلي را در مرداد همين سال براي ملاقات و مذاكره با بلشويكها و نيز دريافت اسلحه و مهمات به باكو فرستاد، اما او نيز نتوانست با رهبران انقلاب ديدار کند و نظر آنان را دربارة جنبش جنگل و ايران دريابد و تنها توانست به اندازة يك بار قاطر، تفنگ به دست آورد (شاكري، 1386: 214). در مهرماه همين سال (1298ش./ 1919م.) ميرزا بار دیگر خواهرزادة خود را به باكو، احسانالهخان را به تفليس و منشي خود را براي دیدار با بختياريها به اصفهان فرستاد (همانجا).


روابط جنگل و بلشویکها زمانی جدیتر شدکه واحدهاي ارتش سرخ وارد آستارا شدند يا در آستانة ورود به آنجا بودند. در باب زمان ورود اين واحدها و نيز اعزام نمايندگان جنگل به آنجا در مآخذ اختلاف هست و تاريخ دقيقي براي آن ملاقات ذكر نشده است. بنا به نوشتۀ فخرايي، نامهاي از كميتۀ لنكران و نيز نامهاي از پطروسك، كه در روستای «اشكلن» دريافت شد، حاكي از آن بود كه نيروهای شوروي درصدد نفوذ به خاك ايران هستند. از این رو، پس از مشاوره در زيده، تصميم بر آن شد تا سعداله درويش و حاجي محمدجعفر كنگاوري به آستارا عزیمت کنندو از چگونگي موضوع آگاه شوند، اما آنها هنوز به آستارا نرسيده بودند كه شلیک توپهاي سنگين روسها انزلي را لرزاند (فخرايي، 1366: 223).


گزارش یقیکیان در این باره درستتر به نظر میرسد: پس از ورود سران واحدهاي سرخ به آستارا، نمايندگانی از جنگل براي مذاكره با آنان به آنجا اعزام شدند. او سپس ميافزاید: با اعزام اين نمايندگان، براي من روشن شد كه اتحاد اسلام تصميم گرفته است با بلشويكها متحد شود، بهشرطي كه شرايط جنگليها توسط آنان پذيرفته شود (یقيكيان، 1363: 25). گرچه یقيكيان نيز تاريخ دیدار و نام نمايندگان را ذكر نميكند، اما به هر حال، داستان آستارا و روابط با بلشويكها، چنانكه از برخي منابع برميآيد، مربوط به اوايل سال1299ش./ 1920م. و در آستانۀ ورود بلشويكها به انزلي است. گفتهاند که در اين زمان، پيكی بلشويك به ميرزا اطلاع داد كه نيروهاي شوروي به زودي وارد آستارا خواهند شد. از این رو، ميرزا دو تن از ياران خود را فوراً به مناطق ساحلي فرستاد تا اهالي را از تحركات بلشويكها آگاه و اعلام کنند كه آنان از دوستان جنگل هستند و بنابر این با آنان مخالفتی نکنند (شاكري، 1386: 233).


به نظر شاكري،که با ذکر ادلهای همراه است، براي ورود بلشويكها به ايران، از پيش قرار و مداري میان آنان و ميرزا گذاشته شده بود،اما کوشش میشد تا موضوع پنهان بماند تا انگلیسیها و متحدان ایرانی آنها، از آن سوء استفاده نکنند.


بهطور کلی، بنابر نشانههايي، در اوايل سال 1299ش./ 1920م.، بلشويكها در گيلان سخت فعال بودهاند. حتي به نظر برخي،اینکه شبي در ماه مه 1920م. بلشويكي در جنگلهاي گيلان به رهبران جنگل اطلاع داد كه بلشويكها قرار است در انزلي پياده شوند، داستاني سادهلوحانه است و موضوع بسيار پيچيدهتر بوده است ((Dailami, 1990: 54. به نظر میرسد كه در اوايل سال 1920م. جنگليها نمايندگاني را براي مذاكره با بلشويكها به آستارا فرستاده بودند. همچنین، پيش از اعزام اين نمايندگان، دو تن كمونيست، ميخائيل ميرزويان و حسين وزيرف، يكي از سوي بلشويكها و ديگري از سوی كمونيستهاي ايراني به گيلان آمدند و با كوچكخان مذاكره و زمينة ورود بلشويكها را به انزلی فراهم کردند. پيش از ورود بلشويكها، كميتة مشتركي از جنگليها و بلشويكها، براي هماهنگي حرکت آنها در باكو تشكيل شد و نیروهای جنگلي، بلشويكها را از باكو تا انزلي همراهي كردند (پرسیتس، 1379:29-28/(Dailami, 1990 : 54.

ب) اهداف و پیشینۀ کوششهای بلشويكهابرايایجاد روابطباجنبش جنگل

1. نگاهی به اهداف بلشويكها

بلشويكها نیز بر اساس اهداف خود میکوشیدند تا با جنبش جنگل ارتباط برقرار کنند.كوششهاي آنان براي نزديكي به جنبش جنگل و نفوذ در آن، علاوه بر مبارزه با انگلستان، در مسیرگسترش انقلاب و راهبردهای شرقي آنان انجام ميشد.


انقلاب بلشويكی 1917م. روسیه به رهبری لنین، بر اصول «عدالت و برابری ملتها» تأکید داشت. این انقلاب با تأکید بر چنین اصولی، سیاست خارجی نوینی را در قبال ایران در پیش گرفته و چون محرک نیرومندی سبب رشد جنبش ایرانیانشده بود (ایوانف، 1356: 29). به عبارت دیگر، سیاست تهاجمی انقلاب اکتبر روسیه، در قالب «کمینترن»
، اندیشههای انقلابی و روحیۀ آزادیخواهی را در نواحی شمالی ایران برانگیخته یا تشدید کرده بود. دولت بلشويكی با لغو قراردادهای استعماری تزارها، میکوشید تا زمینههای نفوذ در ایران را فراهم آورد و بدینسان، با استعمار انگلیس که با جنبش به مبارزه برخاسته بود، مقابله کند (لنچافسکی، 1353: 363).

چنین راهبردهایی از همان آغاز و زماني كه هنوز انقلابيون روس درگير انقلاب و جنگهاي داخلي بودند، در نظر بود. از همان زمان كميتۀ مركزي حزب كمونيست اميدوار بود كه قواي خود را نخست به ايران برساند و از طريق ايران به هندوستان و شرق دست يابد.چنين راهبردي در جريان انقلاب آن كشور، در يكي از روزنامههاي مركزي روسیه نیز بازتاب یافت: «هرچه باشد ايران بایستي شوروي شده، داراي تشكيلات سويتي شود. اولين اقدام و جديتمان اين بايد باشد كه در ايران انقلابرا برپا كرده و جادة پيشرفت به سوي شرق، يعني هندوستان و چين را بازكنيم ... انقلاب ايران باعث انقلابات آسيا و آفريقا گرديده و كلية ملل شرق را تا مصر برضد جهانگيري غرب خواهد شوراند ... ما بايستي به هندوستان برسيم و كوتاهترين و مناسبترين راه براي رفتن به هندوستان نه فقط براي جهانگيران آلماني، بلكه براي انقلابيون روسيه ايران است» (يقيكيان، 1363: 22).اين سياست، درست منطبق با همان سياست تزارها در گذشته بود: دست يافتن به هندوستان و فشار بر انگلستان. از این رو، حمله به غازیان در انزلي نیز در مسیر تحقق چنين راهبردي انجام شد (گنیس، 1385: 9-8).بنا به نوشتۀ پرسیتس، چند روز پيش از حملة بلشويكها به انزلي، دولت ايران در يادداشتي به دولت شوروي، بازگشت فوري ناوگان ضدانقلابي ژنرال دنیکین را تضمين و آمادگي خودرا براي انعقاد پيمان باآن دولت اعلام كرد، اما چیچرین کمیسر امور خارجة شوروی که یادداشت ایرانرا در2رمضان 1338ق./ 20 مه 1920م. دریافت کردهبود، واكنشی نشان نداد. بر این اساس، بهنظر ميرسيد كه «پايان مسالمتآميز مسأله به مذاق دولت شوروي خوش نميآمد، چون بازگشت ناوگان گاردهاي سفيد به روسيه به هيچوجه تنها هدف نبود»، بلکه اخراج انگليسيها از انزلي و تصرف اين بندر، زمينههاي تشکیل «جبهۀ شرقي انقلاب جهاني» را فراهم میآورد و بخش دیگری از راهبرد آن دولت را تشکیل میداد (پرسیتس، 1379: 26-25).از این رو، براي دست يافتن به اين اهداف، ميبايد با جنبش جنگلرابطه برقرار ميشد.


2. پیشینۀ کوششهای بلشويكهابرايبرقراری روابطباجنبش جنگل

آگاهیهای تاریخی بالا، اهداف كلي بلشويكها را براي نزديكي به جنبش جنگل و همكاري باآن آشكار میکند. بر این اساس، كوششهايي به منظور برقراری همكاري آغاز شد. به نوشتۀ يحیي دولت آبادي، پس از سقوط بادكوبه به دست بلشويكها، نشستي در آنجا تشكيل شد تا نقشۀ انقلاب بلشويكي در ايران و بينالنهرين و ديگر ممالك اسلامي بررسي شود. بنا به خواست بلشويكها، رهبر جنبشی جنگل نيز چند نماينده به آن جلسه فرستاد و در آنجا مقرر گرديد شماری از قشون سرخ قفقاز و مجاهدان ايراني آن مناطق وارد گيلان شوند و تحت فرمان ميرزا كوچكخان، قشون انگليس را از گيلان اخراج و تشكيلات تازهاي برپا کنند (دولت آبادي، 1371: 138). گر چه دولت آبادي، تاريخ برگزاری این جلسه را به دست نميدهد و نامي هم از نمايندگان جنگل نميبرد، با اين همه، گزارشهاي ديگري، كوششهاي بلشويكان را برای نزديكي به نیروهای جنگل به صورت دقيقتري آشکار ميكند: بنا بر گزارش مورخ 21 اسفند 1296ش./ 28جماديالاول 1336ق. مهدی فرخ کارگزار دولت در رشت به وزارت امور خارجه، وي براي جلوگیری از گسترش نفوذ بلشويكها در گيلان، با هيأت اتحاد اسلام گفتوگو کرد (سادات عظیمی، 1377: 44-43، سند ش. 16). كوششهاي كارگزار در اين زمينه همچنان ادامه داشت و او در گزارش ديگري (6 ارديبهشت 1297ش./ 14 رجب 1336ق.) نوشت: «بالشويكها به هيأت [اتحاد اسلام] اظهار داشتند كه در صورتيكه اجازه داده شود، آنها عده بياورند و با باراتف زد و خورد كرده و مشاراليه را قلع و قمع نمايند» (همان: 80، سندش. 32).

با این همه، روابط بلشويكها با جنبش با تنگناهایی نیز روبه رو بود: بلشويكها، که در اوایل سال 1918م. پایتخت خود را از پتروگراد به مسکو انتقال داده بودند، هنوز بخشهای بزرگی از خاک روسیه را در جنوب، شرق و غرب این کشور در دست نداشتند. این مناطق و نیز ناحیۀ قفقاز در کنار ایران و گیلان سرتاسر در دست مخالفان آنان، یعنی روسهای سفید، منشویکها و مساواتچیها بود. از این رو، بلشويكها نمیتوانستند چندان ارتباط مستقیمی با جنبش جنگل برقرار کنند (عظیمی، 1389: 52). همچنین در تابستان 1298ش. که جنگلیان در جنگل آلیان سخت در محاصره بودند، بلشويكها نیز با سختیها و دشواریهای بسیار دست و پنجه نرم میکردند: نیروهای ژنرال دنیکین، کلچاک و ویودنیچ از سه جبهه به سوی مسکو در حرکت بودند و احتمال سقوط مسکو میرفت، اما با شکست دنیکین در قفقاز و پیشروی بلشويكها به سوی قفقاز جنوبی در اواخر 1298ش./ 1919م. شرایط مناسبی برای برقراری روابط نزدیکتر با جنبش جنگل فراهم شد (همان : 53).

با وجود این موانع،روابط بلشويكها با جنبش کمابیش ادامه یافت: در تابستان 1297ش./ 1918م. بلشويكی به نام رفیق کُلومیتسف با نامۀ مخصوصی خطاب به خلق ایران، نزد میرزا کوچکخان گسیل شد، اما این نامه هرگز به دست میرزا نرسید و انگلیسیها کُلومیتسف را دستگیر و تیرباران کردند (افشار، 1380: 200).در اواخر همین سال، نشانههايي از فعاليتها و درگيري بلشويكها در گيلان ديده ميشد. در اواخر اكتبر اين سال، زامو لنكو نام را همراه حسينبالا فتحعلياف در گيلان دستگير کردند و تحويل بيچراخف دادند. اندکی بعد، در اوايل1298ق./1919م. چند تن از بلشويكها كه در همراهي جنگليان مبارزه ميكردند، دستگير شدند؛ از آن جمله يكي ارسطو اسماعيلويچ و ديگري فئودور اِسِردا بودند. گفتهاند که اسماعيلويچ نزد كوچكخان از اشخاص معتمد و از مشاوران وي در امـور اداري جنگل بود(Blank, 1980: 173-194/ Dailami, 1990: 51).

از اوایل سال 1298ش./ 1919م. كه جنبش جنگل دوباره اوج گرفت، بلشويكهاي بيشتري به آن پيوستند. ماه آوريل اين سال، در تاريخ روابط بلشويكها با جنبش جنگل نقطة عطف است: در روزهاي پاياني آوريل، نامهاي از لنكران به كوچكخان رسيد. در نامه آمده بود که زمان آزادي شرق به دست نيروي بلشويكي فرا رسيده است و تمام ممالك شرقي بايد برضد بريتانيا متحد شوند.(Dailami, 1990: 51)در 1298ش./تابستان 1919م. نیز بلشويكی ارمني به نام استپان آفريتان وارد گيلان شد و دو نامه از لنكران آورد(Ibid, 52) . در يكي از آن دو نامه، انقلابيون لنكران، كه ميرزا را «رفيق كوچكخان» خطاب كرده بودند،ورود به انزلي را در آيندة نزديك نويد ميدادند. در پي دريافت همين نامه بود كه ميرزا سفر پرخطر به لنکران، براي ديدار انقلابيون را در پيش گرفت،که البتهدیدار با آنها ممکن نشد، زيرا بلشويكها از لنكران رانده شده بودند،
 اما پس از بازگشت از اين سفر، اندکی بعد، بلشويكها با وی دیدار کردند.


در ادامۀ اين گونه روابط، بلشويكها در كنار جنگلیها، هم مبارزه  ميكردند، هم تبلیغ و هم پيشنهاد اعزام قواي نظامي به جنبش ميدادند (کسمائی،1993: 88). دراواخر تيرماه 1298ش./ ژوئية 1919م.، هيأتي از سوي بلشويكها در دیدار با میرزا پيشنهاد كرد 300 مرد مسلح در اختيار وي بگذارد، اما چون ميرزا نميخواست در آن شرايط خاص به خطر ورود انگلستان به ماجرا تن دهد و مخالفان نيز از این موضوع بهرهبرداري كنند، آن پیشنهادرا نپذيرفت (شاكري، 1386: 14-213).علاوه بر این، بلشويكها يكبار ديگر پيشنهاد کردند 60 هزار نيرو براي كمك به ميرزا گسیل دارند، اما وي باز به همان سبب نپذیرفت و نیز بدین سبب که در پايان كار نمیدانست چگونه ميبايست آنانرا از ايران بیرون کرد (همانجا). گو اینکه اين رقم نيز گزاف بهنظر ميرسد، زیرا نه تنها جنبش، بلکه ايالت گيلان هم ظرفيت پذيرش اين همه نيرو را نداشت. درستتر اینطور به نظر میرسد که در این زمان، ميرزا بيشتر در پی سلاح و مهمات و تعليم دهنده بود وگفتهاند کهحاضر بود به متخصصان آموزشهاي نظامي، ماهانه 300 تا 600 تومان بپردازد (شاكري، 1386: 213).


در زمینة كوششهاي بلشويكها براي گسترش روابط با کسانی در جنبش جنگل، حاجی احمد كسمايي نيز در يادداشتهاي خود که بيشتر بدون ذکر تاريخ است، آورده است: پس از انقلاب روسيه، كمكم نمايندگاني از بلشويكها به جنگل پيوستند و مخفيانه در ميان این جمعيت به سود خود تبليغ و هم «برضد بعضي افراد سازمان جنگل آنتريك ميكردند» (کسمایی، 1993: 88). سرانجام «آخرين پيشنهادشان اين بود كه پيغام فرستادند خودتان را حفظ كنيد تا رفقايمان به بادكوبه برسند» (همانجا). اين رویدادها، همزمان بود با تکیة وثوقالدوله بر کرسی ریاست وزراء در سال1298ش./ 1919م. به همان نسبت كه نيرويهای سرخ به مرزهاي ايران نزديك ميشدند، به همان نسبت بر نفوذ آنان در گيلان افزوده ميشد. به نوشتة کسمایی، در آن دوران «ما بلشويكهارا به عنوان گروهي انقلابي ميدانستيم كه به علت اخوت انقلابي، موظف به حمايت و ياري از يكديگر بوديم، ولي كمكم زمانيكه بلشويكها خواستند در نهضت جنگل رسوخ كرده و آنرا به سوي خود متوجه نمايند، كميتۀ جنگل نتوانست ايشانرا فقط برادران انقلابي بداند كه محض پيروزي ما بهياري ما برخاستهاند» (کسمایی، 1993: 90).


این اطلاعات تاريخي، بخشی از کوششهاي بلشويكهارا براي نزديكي به جنبش جنگل ـ البته با اهداف خاص ـآشکار میکند. بر این اساس، از همان آغاز حکومت بلشویکها در روسیه، کوششهای دوسویهای برای ارتباط و همکاری میان دوطرفوجود داشت. با این همه،علل و عوامل دیگری را نیز در افزایش روابط کسانی از جنبش جنگل با بلشویکها باید در نظر گرفت. از آن جمله، شرایط دشواری که جنبش پس از جنگ با انگلیسیها در آن قرار داشت و دیگری به طور کلّی، رشد بلشویسم در ایران.

ج) نگاهی به دیگر عواملمؤثر در بسط روابط جنبش جنگل با بلشویکها

مجموعه رویدادهایی، به ویژه از زمان روی کار آمدن دولت وثوقالدوله در 13 مرداد 1297ش./ 27 شوال 1336ق. یکی پس از دیگری ضربههای سختی بر پیکر جنبش جنگل وارد آورد و تعادل آن را به هم ریخت، چندان که تا مرز فروپاشی کامل پیش رفت. از این رو، این رویدادها ـ که به اختصار به آنها اشاره میشود ـ از جمله مهمترین عواملی بود که در بسط روابط کسانی از اعضای مؤثر جنبش با بلشویکها تأثیر داشت.

یکی از مهمترین حوادث، جنگهای منظم و نامنظم اعضای جنبش جنگل با نیروهای انگلیسی، در مسیر منجیل تا رشت بود. در این جنگها از 24 خرداد 1297ش./ 15 ژوئن 1918م. هر چند جنگلیان ضرباتی به ارتش مجهز انگلیس وارد کردند، اما رفته رفته قوای نظامی و تسلیحاتی آنان تحلیل رفت (دنسترویل، [بیتا]: 233/ صبوری دیلمی، 1385: 69-68). این زدوخوردها، سرانجام در 22 مرداد 1297ش./ 14 اوت 1918م. به صلح با انگلستان انجامید که آن هم چنـدان به سود جنبش نبود (سلطانیان، 1392: 111-93).

پس از این جنگها، تسلیم شدن حاجی احمد کسمایی ـ از رهبران پرنفوذ و قدرتمند جنبش ـ با نیروهایش به دولت وثوقالدوله در 6 اسفند 1297ش./ 23 جمادی الاول 1337ق. ضربۀ سنگین دیگری بر پیکر جنبش وارد آورد (کشاورز، 1391: 142، سند ش. 118)،
 زیرا در پی تسلیم وی، نیروی جنگل دیگر در فومنات در امان نبود و از سویی در برابر قوای مشترک دولتی ـ انگلیسی نیز توان ایستادگی نداشت. در چنین شرایطی، نیروهای جنبش، بدون برنامه و استراتژی خاصی در وضعیت بسیار سخت و طاقت فرسایی عقبنشینی کردند (مجموعۀ اسناد نهضت جنگل، 1382: 124/ کوچکپور، 1369: 21). خستگی و فرسودگی ناشی از عقبنشینی از یک سو و اعتماد دکتر حشمت به وعدهها و سوگند مقامات دولتی مبنی بر دادن امان از سوی دیگر، سرانجام موجب شد او نیز با حدود 270 تن از همراهانش تسلیم شود؛ گرچه مقامات دولتی سوگند خود را زیر پا گذاشتند و او را به جرم مخالفت و مبارزۀ مسلحانه بر ضد نظام سلطنت و دولت در 22 اردیبهشت 1298ش./ 11 شعبان 1337ق. در رشت اعدام کردند (میرابوالقاسمی، 1378: 119-113). بدینسان، دو تن از رهبران برجستۀ جنبش، همراه شمار بسیاری از نیروهای مبارز از دست رفتند. مجموعۀ این رویدادها، جنبش جنگل را در موضع ضعف قرار داد و در چنین شرایطی، نیاز به روابط  و همکاری با بلشویکها پیش آمد.

گذشته از رویدادهای یاد شده، برخي جريانها و شخصيتهاي سياسي متأثر از بلشويسم نيز در تشويق و ترغیب جنبش و راندن آن به سوي بلشويكها نقش داشتند. پيروزي انقلاب اكتبر 1917م. در روسيه، فصل نويني در جنبش سوسياليستي ايران گشود. بسياري از دلبستگان به سوسيال دموكراسی در ايران اميدوار بودند كه دولت نوپای شوروي، از جنبشهاي آزاديخواهانه و ضداستعماري ايران پشتيباني کند.


از آن پس، رفته رفته مدح و ستايش از دولت شوروي و شخص لنين، در ادبيات سياسي آن دوره جايگاه ويژه يافت. در تهران و شهرهاي بزرگ ايران، گروههایي از روشنفكران، علاقهمندي خود را برای تكرار انقلاب اكتبر در ايران، نه تنها در نشريات، بلكه با تشكيل سازمانهاي سياسي نشان ميدادند (رواساني، 1368: 121).


صرفنظر از دلبستگي به انقلاب اكتبر روسيه، رشد بلشويسم در ايران زمينههای ديگري نيز داشت. بنا بر يك گزارش، هواداري از بلشويسم نه چندان براساس علاقه به اصول آن، بلكه بيشتر از این جهت بود كه بلشويكها مخالف سرسخت انگلستان بودند و بسياري از ايرانيان ميهنپرست، انگلستان را بزرگترين دشمن خود ميدانستند (شاكري، 1386: 220). این دسته از هواداران، بلشويسم را عامل رهايي از استثمار و استعمار و رهايي دهقانان از یوغ فلاكت و بندگي جلوه میدادند. چنين تبليغاتي، آشکارا در مجموعة مقالاتي كه بيشتر در روزنامۀ ايران به چاپ ميرسيد، دیده ميشد. در برخی از این مقالات، آموزههاي بلشويسم را با آموزههاي اسلامي تطبیق میدادند و چنين القاء ميكردند كه بلشويسم نيز تحقق همان آرمانهايي است كه در اسلام نويد داده شده است (همانجا).


از سوي ديگر، هنگام ورود بلشويكها به انزلي، نامههايي چند از سوي مليون و آزاديخواهان تهران به سران جنبش رسید، مبني بر اينكه همكاري با بلشويكها به سود ملت و سبب تقويت گروههايي است كه بر ضد قرارداد 1919م. مبارزه ميكنند. علاوه بر اینها، چند تن از آزاديخواهان تهران، بهعنوان نمايندگان احزاب گوناگون، از بيراهههابه مناطق و مراکز جنبش جنگل میآمدند و پيامهايي مشابه به رهبري جنگل ميرساندند (گيلك، 1371: 272). مجموعۀ اين شرايط و عواملجنبش را با شوق بيشتري به سوی بلشويكها متمایل کرد.


نتیجه

یکی از مسائل مهم در تاریخ جنبش جنگل، چگونگی روابطی است که گفته می شود با بلشويكها تا پیش از ورود آنان به انزلی داشته اند. در این مقاله کوشش شده است تا ضمن بررسی ابهامات در روابط دوسویه، چگونگی روند و فراز و فرودهای آن نیز نشان داده شود. بنا بر اسناد و مدارک موجود،چنین گفته شده است که روابط آنها بسیار ریشهدار بود و به دورهای بازمیگشت که بلشويكها هنوز درگیر انقلاب و جنگهای داخلی بودند. در این ارتباط، هر طرف اهداف و منافع خاص خود را در نظر داشت؛ گو اینکه باید اهداف مشترکی را نیز در نظر گرفت: مبارزه با روسهای تزاری و انگلستان، که از جملۀ مهمترین اهداف مشترک و انگیزۀ برقراری روابط و همکاری بود. اما بلشويكها در پی گسترش انقلاب به سوی شرق و هندوستان بودند و از این جهت، به جنبش جنگل همچون ابزار مینگریستند، بنا بر این، دربارۀ صحت و سقم مطالب مآخذ و اسناد در این باره باید بیشتر تحقیق کرد.  

روابط میان آنها، با موانع بسیاری هم رو به رو بود؛ از جمله حضور و استیلای قوای تزاری روس در منطقۀ گیلان و قفقاز ـ که در مقاطعی نیز از پشتیبانی نیروهای انگلیسی برخوردار میشدند ـ و نیز دوری راه و موانع جغرافیایی. 

به هر حال، به نظر میرسد که برخلاف برخی منابع عمومی، نمیتوان برقراری ارتباط را تنها در دورة زمانی پس از ورود بلشويكها به انزلی در نظر گرفت. ورود بلشویکها ناگهانی و غافلگیرانه نبود و اگر با هماهنگی و شاید همکاری جنبش جنگل صورت نگرفت، دست کم میتوان گفت که با اطلاع برخی از سران آن بوده استکه تمایلاتی به بلشویسم نشان می دادند.
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