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  ها آوري جنبش جنگل به بلشويك ها و علل روي زمينه

  *ابوطالب سلطانيان

  چكيده
اد و همكـاري آن بـا   سـاز در تـاريخ جنـبش جنگـل اتحـ      دادهاي سرنوشت  يكي از روي

 كمكـي نكـرد   شاهداف به يافتن در دستجنبش به تنها  همكاري نهاما اين  ،ها بود بلشويك
 جنـبش از تـوان و پويـايي    و درنهايت شدايدئولوژيك    ـ   منجر به تضادهاي سياسي بلكه

هـاي   هاي بسياري بـود كـه درپـي جنـگ     آسيب همكاري  مدهاي اينآ كاست. از ديگر پي
كه  شود بررسي مياين پرسش جا  در اين، لذابه مردم منطقه وارد شد.  ها ة بلشويكنتيج بي

درپاسخ، چند عامـل   شدند.ها  بلشويكدادن جنبش به همكاري با  چه عواملي سبب سوق
اي كه از همان دوران انقـالب روسـيه    روابط دوسويه ،مؤثر موردمطالعه قرار گرفتند: يكي

بـا    رفتن قواي جنـبش در جنـگ   تحليل ،يديگر ؛شده بود و جنبش برقرار ها بلشويكبين 
 1917سومين عامل، رشد بلشويسم در ايران درپي انقـالب   ؛ ودولتي  ـ     نيروهاي انگليسي

  د.روي آور ها بلشويكروسيه. مجموعة اين عوامل سبب شدند جنبش به همكاري با 
  .خان زا كوچكها، روابط، همكاري، مير جنبش جنگل، بلشويك :ها واژهكليد

  
  مقدمه. 1

) روابـط و  1338شـعبان   29( 1299ارديبهشت  28ها به انزلي در  تا پيش از ورود بلشويك
ها به  اما پس از ورود بلشويك ،هاي پنهاني ميان آنان با جنبش جنگل وجود داشت همكاري

  آمد.و رسمي در صورت آشكار  انزلي بود كه اتحاد و همكاري آنان به
رسـد   مي  نظر چنين به ،ها در جنبش جنگل ها و عملكرد بلشويك ن همكاريبه اي  باتوجه

تنها  زيرا اين همكاري نه ،استراتژيك بوده است يكه اتحاد و همكاري جنبش با آنان اشتباه
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زيـرا از اسـناد و    ،سودي براي جنبش درپي نداشت بلكه درنهايت نيز به زيان آن تمام شـد 
بـر   مبنـي  ،اهداف خـاص خـود   سو با  همبلشويكي مسكو آيد كه رهبران  مدارك چنين برمي

در نزديكـي بـه    سـعي ، هاي شرقي انقالب بلشـويكي  برد سياست مبارزه با انگلستان و پيش
رو، از همان آغاز ورود به انزلي، آنان  اند. ازاين ابزاري به آن داشته يجنبش داشته و لذا نگاه

، رو  ازاينگرفتن رهبري آن برآمدند.  دست هبدرصدد نفوذ در جنبش و   يافته صورت سازمان به
 1299مـرداد   9ايـدئولوژيك دامـن زدنـد، كودتـاي سـرخ را در           ــ    به اختالفـات سياسـي  

هاي  و زيان ،ندنتيجه شد هاي بي انداختند، سبب جنگ  راه ) برضد جنبش به1338ذيقعدة   14(
تضعيف پايگاه اجتمـاعي جنـبش   بسياري به مردم منطقه وارد كردند. چنين كارهايي منجر به 

  ستان و دولت مركزي كردند.لشد و سرانجام نيز جنبش را قرباني معاملة خود با انگ
زيرا جنبش جنگل نيز در منطقة گـيالن   ،هايي دوسويه بود البته، عالقه به چنين همكاري

كه  د. چنانها سوق دا سوي بلشويك ازپيش به  را بيش  رو شده بود كه آن هدادهايي روب  با روي
 1297خرداد  24كه از ، ها ويژه پس از جنگ جنبش با انگليسي دادها به  خواهد آمد، اين روي

درمجمـوع بـه زيـان جنـبش تمـام شـدند.        ودادند  رخيكي پس از ديگري ، آغاز شده بود
بسـياري از    بسـتگي  و رشد بلشويسـم در ايـران و نيـز دل    ،سو ازيك ،مجموعة اين حوادث

سـبب   ديگـر،  ازسـوي  ،بلشويكي روسيه 1917مله رهبر جنبش به انقالب ها ازج شخصيت
  .شدها  جنبش به اتحاد و همكاري با بلشويك يافتن سوق
  

  هاي تحقيق و پرسش ،ت، اهدافرضرو .2
هـا و جنـبش در دورة    هاي دوسوية بلشـويك  دربارة پيشينه و چگونگي روابط و همكاري

هـا بـه انزلـي ابهامـات بسـياري وجـود دارد.        د بلشـويك وانقالب روسيه و تا پـيش از ور 
تري است تا ابعاد گوناگون آن آشكار  هاي گسترده اي نيازمند بررسي رو، چنين پيشينه ازاين
بررسي چگونگي  ،كند: يكي گيري مي اساس، مقالة حاضر دو هدف عمده را پي . براينشود

ساز اتحاد بعدي آنان  زمينه داد انزلي كه  ها و جنبش تا پيش از روي تعامل دوسوية بلشويك
هـاي رسـمي و    اي (گيالن) كه جنبش را به همكاري دادهاي منطقه  ثير رويأت ،ديگري ؛شد

جا مطرح هستند  ها در اين چه گفته شد، اين پرسش ها سوق داد. بنابر آن آشكار با بلشويك
 ،ديگـر  عبـارت  ها روي آورد؟ بـه  هايي جنبش به همكاري با بلشويك كه بنابر چه ضرورت

هـا را   چه شرايط و عـواملي زمينـة نزديكـي و درنهايـت همكـاري جنـبش بـا بلشـويك        
  ساخت؟  فراهم
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  روش تحقيق .3
ها نخست بايد نگاهي داشت به پيشـينة روابـط    ن       هاي فوق و پاسخ به آ براي بررسي پرسش
مشـخص  هاي بعدي آنان  ثير آن در ايجاد همكاريأها و جنبش جنگل تا ت دوسوية بلشويك

هاي پاياني جنـگ جهـاني    از همان سال، ها هاي بلشويك ، نخست كوششمورد شود. دراين
بـا جنـبش    رابطهبراي برقراري ، هاي داخلي انقالب روسيه بودند كه هنوز درگير جنگ اول

 چنين،  هم. شودگيرد تا چگونگي اين روابط و اهداف آن آشكار  جنگل موردمطالعه قرار مي
و هـا   آن بـه برقـراري ارتبـاط بـا بلشـويك      انمنـدي رهبـر   ش و عالقـه شرايط بحراني جنب

بر چه اهـدافي بـوده    مندي مبتني تا مشخص شود اين عالقه شود  ميبررسي  ها  ي آنها انگيزه
هاي فرسايشي جنبش بـا   هاي پس از جنگ داد  ها، شرايط زمانه و نيز روي ازاين است. گذشته

  .شودايجاد اين اتحاد مشخص  برها نيز  ثير آنأند تا تگير ها موردمطالعه قرار مي انگليسي
  
  پيشينة تحقيق .4

هرچند دربارة كليت تاريخ جنبش جنگل مطالعات بسياري انجام شده است، دربارة چگونگي 
ها و جنبش جنگل هنوز مسائل و ابهامات بسياري وجود دارد.  روابط پنهان و آشكار بلشويك

صورت گرفته اسـت و   ،خارجي يها ويژه به زبان اي، به راكندههاي پ زمينه البته پژوهش دراين
 مـيالد زخـم  كتـاب   ها ترين اين نوع پژوهش مهم هند. ازجملا  هبه فارسي نيز ترجمه شد بعضاً

تر به اسناد وزارت خارجة بريتانيـا متكـي اسـت و     ) اثر خسرو شاكري است كه بيش1386(
صورت  اند و به ديگري كه به فارسي ترجمه شدهاشاراتي به دورة روابط موردبحث دارد. آثار 

) اثـر  1379( ها و نهضت جنگل بلشويكخالصه اشاراتي به موضوع مقالة حاضر دارند يكي 
گنيس اسـت. امـا در   ر) اثر والديمير 1385( ها در گيالن بلشويكمويسي پرسيتس و ديگري 

هـا و جنـبش    نهـان بلشـويك  تـر بـه روابـط پ    كه بـيش نام برد مقالة مفيدتر  جا بايد از دو اين
استفان به قلـم » Soviet Politics and the Iranian Revolution of 1919-1921« اند: يكي پرداخته
 The Bolsheviks and the Jangali Revolutionary«) و ديگري Stephan Blank ()1980بلَنك (

Movement, 1915-1920  «پژمـان ديلـم   اثر ) Pezhman Dailam( )1990(   در قيـاس بـا  كـه 
ـ اطالعـات ارزشـمندي    موجـود ات فارسي قتحقي حـال، آثـار    دهنـد. درعـين   مـي   دسـت  هب

نگاهي به ليف گريگور يقيكيان و نيز أ) ت1363( شوروي و جنبش جنگلزباني چون  فارسي
هـاي   پژوهش ه) اثر مصطفي شعاعيان ازجمل1349( روابط شوروي و نهضت انقالبي جنگل

  دبحث اين مقاله هستند.موضوع مور بارةمفيد در



  1396پاييز و زمستان دوم، سال هشتم، شمارة  ،جستارهاي تاريخي   108

 و جنگـل  جنـبش  ميـان همكـاري   در ايجاد اتحـاد و  ثرؤي مها زمينه پيش .5
  ها بلشويك
با  ها  آنها و اتحاد و همكاري با آنان روابط گذشتة  آوري جنبش جنگل به بلشويك در روي

يـد ديـد   رو، با ثيرگذار بوده است. ازايـن أبسيار ت، ساز چنين اتحادي عنوان زمينه به، ديگر يك
اند و چه  چه اهدافي داشته آنكدام براي برقراري  و هراست روابط چگونه بوده اين پيشينة 
  اند. آورده  عمل هايي به كوشش

  
  ها با بلشويك يهمكار و روابط براي ايجاد جنگل جنبشهاي  كوششة نيشيپ 1.5

ارديبهشـت   28بـه انزلـي، در    ها بلشويكها پيش از ورود  منابع حاكي از آن است كه مدت
وجـود   هـا  بلشـويك هايي بين جنبش جنگل و  روابط و همكاري ،)1338شعبان  29( 1299

سندي اسـت مربـوط بـه     يروابط چنين از حاكي هاي كي از نخستين گزارشداشته است. ي
مـاه پـس از    پـنج كه تاريخ آن مربوط به حدود  ،سند). اين 1918(مارس  1296اسفند سال 
يعنـي از همـان روزهـاي     ،دهد پـيش از آن نيـز   است، نشان مي روسيه 1917 انقالب اكتبر

ها وجـود داشـته اسـت. ايـن      روابطي بين جنبش و بلشويك ،ن حكومت نوين روسيهيآغاز
 »اتحـاد اسـالم  «بـا   ،گويي است بين مهدي فرخ، كارگزار دولـت در گـيالن  و گزارش گفت

 همين گزارش، نظر در. نفوذ و گسترش بلشويسم در گيالن لةئمس پيرامون (رهبري جنبش)
هـاي جديـد و قـديم     نمايندگان دولت در قبال است طرفي بي سياست دولت اتخاذ كارگزار

كـه   زد كرد گوشبه كارگزار  »اتحاد اسالم«اما  .ها روسيه، يعني نمايندگان تزارها و بلشويك
ها  ويككه بلش و اين» ها در كمال فوريت رسميت داد بايد به مأمورين دولت جديد بلشويك«

كه اقدامات سختي برضد مأموران  اين بر مبني اند ت اتحاد اسالم انجام دادهئمعاهداتي را با هي
نظيـر تحويـل   ، هاي جديـدي  كمكنيز انجام دهند و  ،اند كه تغيير مسلك نداده ،سابق روس

، سـند  43- 4: 1377 نهضـت جنگـل...  ( ارائه دهنـد (اتحاد اسالم)  انبه ايراني، و غيره سالح
همكـاري جنـبش جنگـل و    و دهنـدة عمـق و ميـزان روابـط       . اين سـند نشـان  )16 رةشما

شـدت خواهـان نفـوذ و     كـه اتحـاد اسـالم بـه     ها تا تـاريخ يادشـده اسـت و ايـن     بلشويك
  ها در ايران بود. يافتن بلشويك رسميت

 يـل ويـژه بـه دل   بـه ، هـا  جنگـل بـا بلشـويك   نهضـت  روابط  1)1336( 1297اما از سال 
بـه نوشـتة يقيكيـان      . بناش نهادفزايا به رو، ها اشاره خواهد شد داخلي كه به آن دادهاي  روي

ديد، از بيم  را دربرابر دولت مركزي ناتوان مي چون خود ،ميرزا در اواخر جنگ جهاني يكم
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هاي قفقاز روي آورد و از آنان درخواسـت اسـلحه و كمـك كـرد.      به بلشويك حملة مركزْ
تـي را بـه رياسـت يكـي از نزديكـان و      ئ) هي1297(ارديبهشـت   1918رو، در ماه مـه   ازاين

عنـوان   كه خود نيـز بـه   ،نام ميرزا ابوطالب آموزگار به بادكوبه فرستاد. يقيكيان  محرمانش به
ت در ئـ كرد، چگونگي سفر را توضيح داده اسـت. ايـن هي   راهي مي  را هم  تئمترجم اين هي

بــار مالقــات و  اي ملــي آذربايجــان، دورئــيس كميســره ،بادكوبــه بــا اســتپان شــاهوميان
  .)415 - 18: 1363(يقيكيان  اي نگرفت هاي ميرزا را مطرح كرد، اما نتيجه درخواست

ها همان سفر معـروف   ترين كوشش ميرزا در برقراري ارتباط با بلشويك جدي ،ازآن پس
ور مفصـل  طـ  منـابع بـه   را به لنكران واو به لنكران بود. چگونگي سفر پرماجراي او پرخطر 
دليـل   رسـيد، بـه   بـه لنكـران  كه   هنگامي ،هاي بسيار اين سفر وجود دشواري. بااند شرح داده

ها نشد و  هايي كه بين انقالبيون و ضدانقالب جريان داشت، موفق به مالقات بلشويك جنگ
 از  . پـس )235 :1366 فخرايي ؛245 :1371 گيلك( وردي بازگشتادرنتيجه بدون هيچ دست

را در مـرداد همـين    ،افرجام بود كه ميرزا خواهرزادة خود، ميرزا اسماعيل جنگلين اين سفرِ
امـا او نيـز    ،ها و دريافت اسلحه و مهمات به باكو اعـزام كـرد   سال براي مذاكره با بلشويك

و نظر آنان را دربارة جنبش جنگل و ايـران دريابـد و    كندرهبران انقالب ديدار با نتوانست 
. در مهرماه همـين  )214 :1386 شاكري( كندازة يك بار قاطر تفنگ تهيه تنها توانست به اند

و منشي خود  ،خان را به تفليس اله ميرزا خواهرزادة خود را به باكو، احسان باز) 1298سال (
  .)همان( ها فرستاد را به اصفهان براي مالقات با بختياري

ود كه واحدهاي ارتش سرخ تر شده ب ها زماني جدي بلشويك با بشروابط جنهمه،  بااين
جا بودند. درمورد زمان ورود ايـن واحـدها و    وارد آستارا شده بودند يا در حال ورود به آن

نظر وجود دارد و تاريخ دقيقي هـم   جا نيز در منابع اختالف نيز اعزام نمايندگان جنگل به آن
اي از  تة لنكران و نيز نامهاي از كمي به نوشتة فخرايي، نامه  براي آن مالقات ذكر نشده است. بنا

هـاي شـوروي    كه در روستاي اشكلن دريافت شد، حـاكي از آن بـود كـه نيـرو     ،پطروسك
تصـميم گرفتـه شـد     ،رو، پس از مشـاوره در زيـده   درصدد نفوذ به خاك ايران بودند. ازاين

سعداله درويش و حاجي محمدجعفر كنگاوري به آستارا اعزام شوند تا از چگونگي امـر و  
ور از آمدنشان به ايران آگاه شوند. اما اينان هنوز به آسـتارا نرسـيده بودنـد كـه شـليك      منظ

  .)223 :1366 فخرايي( ها انزلي را لرزاند هاي سنگين روس توپ
كـه سـران    گويـد پـس از آن   مي وا رسد. مي  نظر ر بهت قيقدباره  دراين يقيكيان  اما گزارش

جـا   يندگاني از جنگل براي مذاكره با آنان به آنسرخ وارد آستارا شدند، نما ارتش واحدهاي
اتحـاد  «افزايد با اعزام اين نمايندگان براي من روشن شد كـه   اعزام شدند. يقيكيان سپس مي
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 راهـا   كـه شـرايط جنگلـي    شـرطي  ها متحد شود، بـه  با بلشويك ه استتصميم گرفت »اسالم
 مالقـات و نـام نماينـدگان    ايـن  ريخ. اما يقيكيان نيز تا)25 :1363 يقيكيان(بپذيرند ها  روس
كـه از برخـي    ها، چنـان  هرحال، داستان آستارا و روابط با بلشويك به كند. را ذكر نمي اعزامي

) و در آستانة ورود 1299ارديبهشت و (فروردين  1920آيد، مربوط به اوايل سال  منابع برمي
  ها به انزلي است. بلشويك
هـا   ) بلشـويك 1299( 1920ه در اوايـل سـال   هـايي وجـود دارد كـ    طوركلي، نشـانه  به

 1920را كـه شـبي در مـاه مـه      اند. حتي برخي ايـن نظـر   شدت در گيالن فعاليت داشته  به
ها قرار  هاي گيالن ظاهر شد و به رهبران جنگل اطالع داد كه بلشويك بلشويكي در جنگل

له را بسـيار  ئو ايـن مسـ   آورنـد   شمار مـي   بهلوحانه  داستاني ساده است در انزلي پياده شوند
در اوايل سـال  رسد  مي  نظر به، مورد اين. درDailami 1990: 54)( دانند ها مي تر از اين پيچيده
هـا بـه آسـتارا فرسـتاده بودنـد.       ها نمايندگاني را براي مـذاكره بـا بلشـويك    جنگلي 1920
ميرزويـان و   هـاي ميخائيـل   پيش از اعزام اين نمايندگان، دو تن كمونيست به نام چنين، هم

بـه  ، هـاي ايرانـي   ها و ديگري ازجانـب كمونيسـت   يكي ازسوي بلشويك، حسين وزيرف
فـراهم   را در انزليها  شدن بلشويك و زمينة پيادهه خان مذاكره كرد با كوچك و گيالن آمده

كـه پـيش از ورود   ). حتي فراتر از اين نيز گفته شـد  28 - 9 :1379 پرسيتس( ساخته بودند
ها، براي همـاهنگي حركتشـان، در بـاكو     ها و بلشويك تة مشتركي از جنگليها كمي بلشويك

 انـد  راهـي كـرده    ها را از باكو تا انزلـي هـم   هاي جنگلي بلشويك بود و پارتيزان  تشكيل شده
)Dailami 1990: 54.( بـه   هـا  بلشـويك دهند كه پـيش از ورود   ها نشان مي مجموعة اين داده

برقرار بوده و ورود آنان به انزلي نيز  بلشويكنبش و انقالبيون انزلي روابط تنگاتنگي ميان ج
  با آگاهي و هماهنگي جنبش بوده است.

  
  آن با همكاري و جنبش به نزديكي براي ها بلشويك هاي كوشش 2.5
و بـا آن  كننـد   كوشـيدند بـا جنـبش جنگـل ارتبـاط برقـرار       ها نيز مي بلشويك ،سو ازآن ،اما

 سـو بـا    هـم ان براي نزديكي به جنبش جنگـل و نفـوذ در آن   هاي آن . كوششكنند همكاري
كـه هنـوز انقالبيـون      شد. از همان آغاز و زماني بردهاي شرقي آنان انجام مي ها و راه سياست

هاي داخلي بودند، كميتة مركزي حزب كمونيست روسيه اميدوار بود كه  روس درگير جنگ
 ه هندوســتان و شــرق دســت يابــدو ازطريــق ايــران بــ برســاندقــواي خــود را بــه ايــران 

با همان سياست تزارها در گذشته بـود،    اين سياست درست منطبق .)9 - 8: 1385  گنيسر(
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حمله به غازيان در انزلـي نيـز   رو،  ازاينيافتن به هندوستان و فشار بر انگلستان.  يعني دست
  .بردي انجام شده بود چنين راه با مطابق

ها  اهداف كلي و آغازين بلشويك درپي خواهد آمد و شواهدي كه هاي مختصر اين داده
هـايي   پس، كوشـش  سازد. ازآن آن آشكار مي را براي نزديكي به جنبش جنگل و همكاري با
پس از سـقوط   ،آبادي به نوشتة يحيي دولت  براي اين نزديكي و همكاري صورت گرفت. بنا

ة انقالب بلشويكي در ايران جا تشكيل شد تا نقش ها، نشستي در آن دست بلشويك هبادكوبه ب
ها، رهبر جنگل  درخواست بلشويك طبقالنهرين و ديگر ممالك اسالمي بررسي شود.  و بين

اي از قشون سرخ قفقاز  كه عده شدجا مقرر  نيز چند نفر نماينده به آن نشست فرستاد. در آن
قشـون   خـان  و تحت فرمـان ميـرزا كوچـك    شوندو مجاهدان ايراني آن مناطق وارد گيالن 

. امـا  )138: 1371 آبـادي  دولـت ( كننـد اي برپا  انگليس را از گيالن اخراج و تشكيالت تازه
  برد. نمي دهد و نامي از نمايندگان جنگل نمي  دست هآبادي تاريخ اين نشست را ب دولت

هـا و درگيـري    هـايي از فعاليـت   ) نشـانه 1297( 1918هـا، از اواخـر سـال     اين از گذشته
راه   نام زامو لنكو هم شود. در اواخر اكتبر اين سال، شخصي به ن ديده ميها در گيال بلشويك
، ژنـرال  فخگير و تحويل بيچرا اف در گيالن دست نام حسين باال فتحعلي تن ديگر به با يك
ها كه بـه   چند تن از بلشويك نيز )1298( 1919. كمي بعد، در اوايل سال داده شدند ،تزاري
اسماعيلويچ   گير شدند كه ازجملة آنان يكي ارسطو كردند دست مي راهي جنگليان مبارزه  هم

خـان و   و ديگري فئودور اسردا بود. گفته شد كه اسماعيلويچ از افراد مورداعتمـاد كوچـك  
  .Blank 1980: 173- 194)  (Dailami 1990 : 51 ;و در امـور اداري جنگل بودامشاور 

تري  هاي بيش وباره اوج گرفت، بلشويك) كه جنبش جنگل د1298( 1919از اوايل سال 
ها بـا جنـبش    عطفي در تاريخ روابط بلشويك آوريل اين سال درواقع نقطهماه به آن پيوستند. 

خـان   اي از لنكران بـه كوچـك   رفت. در روزهاي پاياني آوريل بود كه نامه مي  شمار جنگل به
ي بلشويكي فرارسيده اسـت و  نيرو دست  بهرسيد. در اين نامه آمده بود كه زمان آزادي شرق 

 1919در تابسـتان   (Dailami 1990: 51).دممالك شرقي بايد برضد بريتانيا متحـد شـون   يتمام
ه از لنكـران  ـنام استپان آفريتان وارد گيالن شـده و دو نامـ   ) نيز يك بلشويك ارمني به1298(

درپي دريافـت همـين نامـه     .. يكي از آن دو نامه از انقالبيون لنكران بود(ibid.: 52) بودآورده 
براي ديدار انقالبيون لنكران در پـيش  ، كه در پيش اشاره شد ،را  سفر پرخطر آن بود كه ميرزا

 2.ها از لنكران رانده شـده بودنـد   گرفته بود، ولي موفق به ديدار آنان نشده بود، زيرا بلشويك
  .دندكرو مالقات ابا ها  بلشويكبا بازگشت از اين سفر، كمي بعد  ،اما
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ها در كنار مجاهدان جنگل هم  كه اشاره شد، بلشويك گونه روابط، چنان در ادامة اين
نهـاد اعـزام قـواي نظـامي را بـه جنـبش        پـيش كه   اينهم و  هم تبليغ و كردند مبارزه مي

تـي ازسـوي   ئ) هي1298(اواخـر تيرمـاه    1919 ة. در ژوئيـ )88: 1993ي ي(كسما دادند مي
مـرد مسـلح را در اختيـار وي     صـد   سي دادنهاد  و پيشكرد ات را مالق ها ميرزا بلشويك
به خطـر ورود انگلسـتان بـه    «خواست در آن شرايط خاص  ميرزا نميچون اما  ،بگذارد

 را نپـذيرفت  نهاد برداري كنند آن پيش و مخالفان نيز از اين موضوع بهره» ماجرا تن دهد
  .)213 -14 :1386 شاكري(

را بـراي نزديكـي بـه     هـا  هـاي بلشـويك   هايي از تالش هاي تاريخي فوق گوشه داده
، از همـان  اسـاس  بـراين دهـد.   نشان مي، البته با اهداف خاصي كه داشتند، جنبش جنگل

اي بـراي ارتبـاط و همكـاري     هاي دوسـويه  ها در روسيه كوشش آغاز حكومت بلشويك
زمـاني   ها اما گرايش رهبري جنگل به همكاري با بلشويك ،وجود داشت طرف ميان دو
را در  هـا و قـواي دولتـي، خـود     پس از جنگ با انگليسـي  ،تر شده بود كه جنبش جدي

  يافته بود. ضعفموضع 
  

  ها كيبلشوسوي  به جنبش دادن سوق درهاي ايراني  بلشويك نقش .6
هاي سياسي  ها و شخصيت ، برخي جرياناي كه ازپيش وجود داشت بر روابط دوجانبه عالوه

هـا نقـش    دادن آن به همكاري بـا بلشـويك   ز در تشويق جنبش و سوقمتأثر از بلشويسم ني
در روسيه،  1917با پيروزي انقالب اكتبر  ،له بايد گفتئتر اين مس اند. در توضيح بيش داشته

ــاز     ــران آغ ــتي اي ــبش سوسياليس ــويني در جن ــل ن ــدفص ــن . درش ــياري از دوره  اي ، بس
هـاي   جـوان شـوروي از جنـبش   هـاي ايـران اميـدوار بودنـد كـه دولـت        دمكرات سوسيال
  .كندخواهانه و ضداستعماري ايران پشتيباني  آزادي

دولـت جـوان شـوروي و شـخص لنـين در ادبيـات        رفته مدح و ستايشِ پس، رفته ازآن
هاي كوچكي  اي يافت. در تهران و شهرهاي بزرگ ايران گروه سياسي اين دوره جايگاه ويژه

تنها در نشريات بلكـه   نه، رار انقالب اكتبر در ايرانتك بهرا  مندي خود فكران عالقه از روشن
ـ  نشـان مـي  ، هـاي سياسـي   با تشـكيل سـازمان  چنين   هم  كوشـيدند   و در ايـن راه مـي   ددادن

، در تهران يك كميتة سياسي مخفي تحت رهبري شيخ حسـن  . مثالً)121 :1368  رواساني(
. ايـن كميتـه بـراي    شديل ناميد، تشك هاي جوان مي را رهبر جمعيت دمكرات كه خود ،نامي
داد و خواسـتار سـلب    هاي كمونيسـتي ارائـه مـي    حل برداشتن مشكالت اجتماعي راه ازميان
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كه بعداً در جنبش ، خان اله داران بود. اين كميته توانست با احسان مالكيت ثروتمندان و زمين
  .)122 :همان( كندرابطه برقرار ، جنگل نقش مهمي ايفا كرد

هـا و داليـل    رشد بلشويسم در ايران زمينـه  ،ي به انقالب اكتبر روسيهبستگ گذشته از دل
چنـدان   ديگري نيز داشت. يك گزارش حـاكي از آن اسـت كـه هـواداري از بلشويسـم نـه      

هـا مخـالف    اين گمان استوار بود كـه بلشـويك   تر بر براساس عالقه به اصول آن بلكه بيش
ترين دشـمن خـود    را بزرگ  پرست آن سرسخت انگلستان بودند كه بسياري از ايرانيان ميهن

بلشويسـم را عامـل رهـايي از اسـتثمار و      . ايـن هـوادارانْ  )220 :1386 شاكري( دانستند مي
 ،كردنـد. چنـين تبليغـاتي    استعمار و رهايي دهقانـان از تمـام فالكـت و بنـدگي تبليـغ مـي      

رسـيد انجـام    مـي   چـاپ  بـه  ايـران تر در روزنامة  مجموعة مقاالتي كه بيش با، آشكار  طور به
هـاي   هاي بلشويسم مشـابه آمـوزه   كردند كه آموزه شد. در اين مقاالت چنين استدالل مي مي

كه  استهايي  بلشويسم نيز تحقق همان آرمانهدف كردند كه  اسالمي است و چنين القا مي
  .) مانه( ندا در اسالم نويد داده شده

اي در نـواحي   ها به ايران تبليغـات بلشـويكي گسـترده    ازسويي، پيش از ورود بلشويك
هاي آنان  تنها عناصر بلشويكي و روزنامه نهرا مرزي شمال ايران آغاز شده بود. اين تبليغات 

روز در حال افزايش بودنـد، در ايـران    كه هر ،ران ايراني آنان نيزدادر نواحي قفقاز بلكه هوا
كه براي برپايي يك حزب بلشـويكي در  ، مشهدي باغينام   شخصي به، . مثالًدادند ام ميانج

 كرد، فعاالنه در امر تبليغات بلشويكي در تهران و رشت مشـاركت داشـت   ايران كوشش مي
زمان، هواداران و عناصر دولت بلشـويكي روسـيه نيـز در      همين . در)219 :1386(شاكري 

با هم  البته كه( اي چون دكتر بلينكي، سردار محي، فراريان بادكوبهگيالن فعال بودند. كساني 
نمايندگان حزب عـدالت بـاكو ازجملـة ايـن      از نيز برخي)، و ارتباط حزبي كاملي نداشتند

  .)24 :1363 يقيكيان( رفتند مي  شمار هواداران به
هايي  نامه ر انزليها د شدن بلشويك پيادهآستانة در، ها و تبليغات چيني  اين زمينهگذشته از 

هـا بـه سـود     كه همكاري با بلشـويك  بر اين مبني ،خواهان تهران چند ازسوي مليون و آزادي
بـه جنـبش    ،كننـد  مبارزه مـي  1919هايي است كه برضد قرارداد  ملت و سبب تقويت گروه

عنـوان نماينـدگان احـزاب گونـاگون، از      خواهان تهـران، بـه   رسيد. نيز چند تن از آزادي مي
را بـه رهبـري جنگـل      هـاي مليـون   هـايي مشـابه پيـام    و پيـام  آمدند  ميها به جنگل  راهه بي
ها اشاره شد سبب  كه به آن يو عواملشرايط . مجموعة اين )272 :1371 گيلك( رساندند مي

  3.آغوش كشد  ها را به تري بلشويك شدند ميرزا با شوق بيش
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  ها كيبلشو به جنگل نبشج دنش كينزد بر بار زيان داد  يرو چند ريثأت .7
 يكـه بـا چرخشـ    ،هـا  سـوي بلشـويك   دربارة علل و چگونگي گرايش جنـبش جنگـل بـه   

قـرار   بررسـي را بايـد مورد  ثيرگذار ديگرأداد مهم و ت  چند روي 4،راه بود  ئولوژيك نيز هم ايد
 1297مـرداد   13الدولـه در   كارآمـدن دولـت وثـوق    ويژه از زمان روي دادها به  داد. اين روي

يكي پس از  دادها  . اين رويچنان استمرار يافت پس از آن هم ) آغاز شد و1336شوال   27(
 كه آن اي گونه ريختند، به  هم هو تعادل آن را ب ندهاي سختي به جنبش وارد كرد ضربه ديگري

 مـنظم و  هـاي  ايـن حـوادث جنـگ    ترينِ را تا مرز فروپاشي كامل پيش راندند. يكي از مهم 
 .بود انجام داده جنگل با نيروهاي انگليسي در مسير منجيل تا رشت كه جنبشبود  ينامنظم

هرچند جنگليان ضرباتي بـه ارتـش    ،آغاز شده بود 1297خرداد  24از  كه ،ها در اين جنگ
 تحليـل رفـت   آنـان رفتـه قـواي نظـامي و تسـليحاتي      مجهز انگليس وارد كرده بودند، رفته

. اين زدوخوردها سرانجام منجـر بـه   )233تا:  ل بيدنستروي ؛68 - 9: 1385(صبوري ديلمي 
چنـدان بـه سـود    آن هم كه شد) 1336 ةذيقعد 6( 1297مرداد  22ها در  صلحي با انگليسي

  .)150 :1378 ميرابوالقاسمي ؛111- 93: 1392(سلطانيان  جنبش نبود
مـد  شـدن حـاجي اح   ثير از حادثة پيشين نبود تسليمأت داد ديگري كه چندان هم بي  روي

 الدولـه بـود   نيروهـايش بـه دولـت وثـوق     و ،جنبشو قدرتمند كسمايي، از رهبران پرنفوذ 
اسـفند   6روايتـي در    كـه بـه   ،واشدن پنهاني  . تسليم)118 شمارةسند  142: 1391(كشاورز 

 ،) صورت گرفت، ضربة سنگين ديگري بود بر پيكر جنـبش 1337االول  جمادي 23( 1297
يروي جنگل ديگـر در فومنـات در امـان نبـود و ازسـويي تـوان       و ناشدن  زيرا درپي تسليم

 ؛192 :1371 گيلـك ( انگليسـي را نيـز نداشـت      ــ    مقاومت دربرابر قـواي مشـترك دولتـي   
نشـيني طـوالني    شرايطي، جنبش ناگزير دست به عقـب   چنين . در)174 - 7 :1366  فخرايي

فرسـا بـود و سـبب     طاقـت  تنكابن زد كه بسيار سـخت و  هاي كوه سوي بدون استراتژي به
داد بعـدي    ها بر روي . اين دشواري)21: 1369پور  (كوچك شدتر قواي آن  رفتن بيش تحليل

ـ  ،شدن دكتر حشمت، يكي ديگر از رهبران برجسـتة جنـبش   يعني تسليمنيز  . گذاشـت ثير أت
ديگر اعتماد دكتر حشمت  ازسوي و سو نشيني ازيك خستگي و فرسودگي ناشي از اين عقب

حدود  دادن به وي، سبب شدند كه او نيز با امان بر مبنيسوگند مقامات دولتي،  ها و وعده به
با زيرپاگذاشتن سوگند خـود، وي را   ،اما مقامات دولتي ،راهانش تسليم شود  تن از هم 270

 1298ارديبهشـت   22نظـام سـلطنت و دولـت، در     بـا به جرم مخالفت و مبارزة مسـلحانه  
سـان،   . بـدين )113 - 19 :1378 ميرابوالقاسـمي ( رشت اعدام كردند در ،)1337شعبان   11(
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از دست داده بود.  از مبارزان زيادي شمارراه با   را هم جنبش دو تن از رهبران برجستة خود
وقرارهـاي    قـول  بـه را  جنـبش اعتمـاد خـود   سبب شدند سو  ازيكدادها   مجموعة اين روي

 از ،)28 جنگـل ( بود شاهدافنخستين از  كييكه  ،پذيري حكومت مقامات دولتي و اصالح
قرار گرفته بود كه تا مرز فروپاشي  ضعفچنان در موضع  ديگر، جنبش ازسوي ؛دهدبدست 

و هـا   بلشـويك ازپيش نيازمنـد كمـك     شرايطي بود كه جنبش بيش  چنين پيش رفته بود. در
  .ها شد  آنهمكاري با 

  
  ها تمايل ميرزا به همكاري با بلشويك .8

 بـا  همكـاري  بـه  منـد  عالقـه  شخصـاً  ميـرزا  آيـا  جام بايد به اين پرسش پاسخ داد كـه سران
برخي ميـرزا را مخـالف    مورد نظرات مختلفي ابراز شده است.  اين در .يا نه بود ها بلشويك

دانند. برخي ديگر بر اين باورنـد كـه ميـرزا بـا ترديـد بـه ايـن همكـاري          اين همكاري مي
همـين   بـه تـر   كه نگارنده نيز بيش ،اما ديدگاه سوم .را پذيرفت  نگريست و با كراهت آن مي

هـا وجـود    از پيش ميان جنبش و بلشـويك  روابطي كه بنابر اين است كه ،ديدگاه باور دارد
دادهاي يادشده در آن قـرار گرفتـه     درپي روي جنبش دشواري كهبنابه شرايط  نيزو ، داشت
. البته بايد در شد  همكاري اينمند به  عالقه صورت جدي پس از بازگشت از تنكابن، به، بود

وكيـف آن   مربوط به كـم  فقط  اين همكاري پيراموننظر داشت كه برخي اختالفات موجود 
همكـاري بـا    بـا بر مخالفـت ميـرزا    رو، ادعاي برخي منابع مبني ازاينبود نه بر سر اصل آن. 

درسـت   ،ي شـوروي ويـژه تـا زمـان اعـالن جمهـور      بـه  ،ش در آنيـا ترديـد   هـا  بلشويك
ها برضـد   كند كه كودتاي سرخ بلشويك زماني صدق مي درگونه ادعاها  رسد. اين نمي  نظر به

  5.بود  جنگل رخ داده
 6،انـد  ها اشاره كرده كه برخي منابع به ترديد ميرزا در همكاري با بلشويك ايندرمورد اما 

از مـدارك و شـواهد    هاي جديدتر در تضاد اسـت.  بايد گفت اين ادعا با مدارك و پژوهش
هم وجود داشت، پيرامون چگـونگي و ميـزان همكـاري بـا      ياگر ترديدآيد كه  چنين برمي
پرخطـر ميـرزا بـه     سـفر عنوان مثال،  . بهبا آنان ها بوده است و نه در اصل همكاري بلشويك

منـد بـود، ولـي بـراي      ها عالقه گر آن است كه وي به اصل همكاري با بلشويك لنكران بيان
 را تحمل كرده بـود. ميـرزا در نامـة     يو پرخطر چنان سفر دشوار وكيف آنْ شدن كم نروش
به دوستش يوسف ضياءبيك دربارة اهميت و هدف ) 1338 ةذيحج 23( 1299شهريور   15

  اين سفر نوشت: 
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گـرم شـده،    سال گذشته براي دو سه كاغذي كه ازطرف فرقة بلشويك رسيده بـود دل 
تصـور بـه لنكـران     همه نوع مخاطرات و با يك مشقت غيرقابلراهه باوجود  پياده از بي
را مالقات كرده از عقايد و نيـات و طـرز مسـاعدت و دوسـتي همـديگر        رفتم تا آنان

  .)389 :1371 گيلك( مستحضر شويم

اش را بـه روابـط بـا     منـدي  ، ميرزا خود نيز بارهـا بـه قلـم خـود، عالقـه     ها ايناز گذشته
 1299ارديبهشـت   29اي، به تـاريخ   ان كرده است. وي در نامهها و چگونگي آن بي بلشويك

خواست كه به انزلي برود و ضـمن اسـتقبال از    7اله مدني )، از ميرزا حبيب1338شعبان  30(
 بـه آنـان تبريـك بگويـد     ،ارديبهشـت در انزلـي پيـاده شـده بودنـد      28كه در  ،ها بلشويك

) 1338 ةذيقعـد  15( 1299مـرداد   10امة ن چنين، ميرزا در . هم)138 :1378ميرابوالقاسمي (
تمام استظهار ما اين بود كه احرار دنيا به ما كمك خواهند نمود. ... «خود به مديواني نوشت: 
 »را به ايران توجه غيبي فرض و بـا آغـوش بـاز شـما را پـذيرفتيم      به اين جهت ورود شما

و سال قبل، قشـون سـرخ   د«باز در نامة ديگري به روتشتين نوشت:  .)290 :1366 فخرايي(
  .)481 :همان( »سويت روسيه را كه به ايران آمدند، با يك عالم شفقت و اميد پذيرفتم

مند به اصل همكاري بـا   كنند كه رهبري جنگل عالقه مدارك تأييد مي و ها تمام اين مثال
له ئا مسـ . تنهـ كنـد  ها و قواي دولتي مبـارزه  يكمك آنان بتواند با انگليس ها بود تا به بلشويك

  .شودتر روشن  بايست بيش بود كه مي» طرز مساعدت«ديگر و  تر يك درك بيش
  

  گيري نتيجه .9
هم در ارتبـاط بودنـد. ايـن     گيري انقالب روسيه با از زمان اوج ها بلشويكجنبش جنگل و 

 سـاز  صورت پنهاني و دوسويه از آن زمان وجود داشت، زمينه كه به ،سياسي     ـ     روابط نظامي
و  ،امـا از همـان آغـاز    ،شـد ها به انزلي  همكاري و اتحاد رسمي آنان پس از ورود بلشويك

رو، بالفاصـله پـس از    ابزاري بود. ازايـن  يها به جنبش نگاه حتي پيش از آن، نگاه بلشويك
ئولوژيك ظاهر شدند. اين وضع منجـر بـه    راه تضادهاي ايد  هم هاي تاكتيكي به اتحاد، تفاوت

) برضــد جنــبش و نيــز 1338 ةذيقعــد 14 /1299مــرداد  9ودتــاي ســرخ (اختالفــات و ك
را از حركـت و    كه درنهايت بـه زيـان جنـبش تمـام شـدند و آن      شدهاي بسياري  درگيري

  .ندپويايي خود بازداشت
اين پرسش مطرح شد كه چه شرايط و عواملي  ،باري مدهاي زيانآ با عنايت به چنين پي

ايـن   درمـورد  .هبري جنبش به اين همكـاري تـن دهـد   هايي سبب شدند ر يا چه ضرورت
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كه از  ،كه روابط پنهاني دو طرف پرسش، چند عامل مؤثر موردمطالعه قرار گرفتند. يكي اين
را براي همكاري بعدي فـراهم    زمينة مناسبي ،ي روسيه برقرار شده بودبلشويكزمان انقالب 

هـا وضـعيت بحرانـي     با بلشويك دادن جنبش به همكاري اما مؤثرترين عامل در سوق ،كرد
ها و قـواي دولتـي انجـام داده     هاي منظم و نامنظمي بود كه با انگليسي جنبش پس از جنگ
هـاي تنكـابن، جنـبش رهبـران      هـاي پيـاپي بـه كـوه     نشيني ها و عقب بود. پس از اين جنگ

ت اي چون حاج احمد كسمايي و دكتر حشمت را با شمار زيادي از مبارزان از دس برجسته
تنهايي توان تحقق اهدافش  كه ديگر به رو، در آن شرايط بحراني به اين نتيجه رسيد اين داد. از

روسـيه و نيـز    1917دادگان انقـالب بلشـويكي    ديگر، تشويق و ترغيب دل را ندارد. ازسوي
درمجمـوع   ،دكر ها تشويق مي كه جنبش را به همكاري با بلشويك ،رشد بلشويسم در ايران

  .شدري جنبش به آنان آو سبب روي
  
  ها نوشت پي

 

هاي مشخص بسـيار   جا بايد يادآور شد كه تنظيم دقيق اين روابط با تاريخ اين نكته را نيز در اين. 1
تـاريخي بسـياري وجـود دارد يـا در     و ابهامـات  فات زيرا در منابع و مدارك اختال ،دشوار است

دادهـا بـا     جـا بـا تطبيـق منـابع و روي     همه، در ايـن  مواردي اصالً تاريخي ذكر نشده است. بااين
 .رهيمتري ارائه  هاي دقيق تاريخ يمديگر كوشيد يك

نظـر وجـود دارد.    ف، در منابع اختالشدجا  كه منجر به سفر ميرزا به آن ،نامة لنكرانِ  دربارة تاريخ. 2
كند كه فاقد تـاريخ اسـت. در ايـن     عنوان مثال، فخرايي تنها از نامة كميتة انقالبي لنكران ياد مي به

ما حاضريم با نخستين دعوت به كمكتان «و نوشتند:  ندخطاب كرد» رفيق محبوب«نامه، ميرزا را 
بـراي وي  » رولور«و يك قبضه  راه با آن يك نشان  و هم» بشتابيم تا سلطة انگلستان را محو كنيم

  ).225 - 7 :1366  فرستادند (فخرايي

آوريـل   30تـاريخ   به كند  مطرح مياي از كميتة بلشويكي لنكران را  اما محمدعلي گيلك نامه
هـا و   هاي بلشويك ضمن اعالم پيروزي ،. در اين نامهه استخطاب به ميرزا نوشته شد كه 1920

كردن سـلطة انگلسـتان    نهاد مساعدت و همكاري براي كوتاه شكست قواي دنيكين، به ميرزا پيش
 ،اين نامه همان است كه فخرايي بدون تاريخ آورده است ،). درواقع243 - 5 :1371 دادند (گيلك

آيد كه ميرزا بيش از يك نامه از لنكران دريافت كـرده   چنين برمي (Dailami) ديلمي گزارش اما از
(اواخـر فـروردين    1919نامة لنكران در روزهـاي پايـاني آوريـل     نخستين ،اين گزارش بر بود. بنا
) دريافـت شـد.   1298( 1919اما نامة دوم از انقالبيون لنكـران در تابسـتان    ،) دريافت شد1298

) را زمـان دريافـت ايـن نامـه     1337شـوال   /1298(اواخر تير  1919 ةهاي ژوئي شاكري نيز ميانه
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ميرزا با دو تـن از همكـارانش راهـي لنكـران شـد       ،پس از آناحتمال زياد،  گويد به داند و مي مي
  ).212 - 13 :1386 (شاكري
قمـري اسـت، زيـرا ميـرزا خـود در       1337برابر با  1919همان سال  همه، سال درست بااين

همين سال بيان  رابه لنكران مسافرت خود  تاريخ اي كه به دوستش يوسف ضياءبيك نوشت نامه
 1298رداد ها، سفر ميرزا به لنكران نيز به احتمال زياد اواخر تير يا اوايل مـ  هاين داد بر كند. بنا مي

  ) انجام شده بود.1337(ذيقعدة 
، در ها واهمـه داشـتند. مـثالً    هايي از جامعه نيز بودند كه از ورود بلشويك ميان، گروه دراين ،البته. 3

راه با جمعي از بزرگـان    يالن) همخان اشتري (حاكم گها در انزلي، احمد شدن بلشويك زمان پياده
 عنوان صيانت از اهالي، از ميرزا دعـوت كردنـد كـه بـه رشـت بيايـد       به ،و ندبه فومن رفت رشت
بـا افـزايش    ،رفتـه  هايي كماكان در منطقه وجود داشت. رفتـه  . چنين نگراني)272: 1371  (گيلك

امـا   ،يافـت  ها نيز افزايش مي يآنان در رشت، اين نگران تعدادترشدن  ها در انزلي و بيش بلشويك
با درنظرگرفتن تمـام جوانـب و شـرايط جنـبش در      ،بايست رهبري جنگل بود كه مي ميان دراين

  .بگيردوكيف آن تصميم  ها و كم بلشويكبا  نكردنيا كردن آينده، درمورد همكاري 
ـ      ئولوژيك ايددرمورد روند تغيير . 4 د بـه  جنبش از آغاز تـا تأسـيس جمهـوري شـوروي بنگري

  .1392سلطانيان 
با اسـتناد   ،نگاهي به روابط شوروي با نهضت جنگلمصطفي شعاعيان، مؤلف كتاب  ،براي نمونه. 5

از نامـة ميـرزا بـه    ( هـا را چـه كسـي دعـوت كـرد؟      بلشـويك «به اين عبارت از نامة ميـرزا كـه   
را بـه انزلـي    هـا  ويكميرزا كه ورود بلش حرف  نيز با تكيه به اين و ،)خان و خالو قربان اله احسان

گيـرد كـه    ، چنين نتيجه مي)از نامة ميرزا به دوست خود يوسف ضياءبيك( خوانده بود» مهاجمه«
  .)160 :1349 شعاعيان( وي با آمدن آنان به ايران مخالف بود

هـا و پـس از    گيري اختالفـات جنگـل و بلشـويك    ها پس از اوج اما بايد دانست كه اين نامه
هاي نظامي با آن نوشته شدند. در  ون كودتاي سرخ برضد جنگل و درگيريدادهاي تلخي چ  روي
ها و همكاري با آنان  هاي ميرزا حاكي از نوعي پشيماني از دعوت بلشويك ن شرايطي، نوشتهاچن

نيز چنـين   1338ذيقعدة  15گونه پشيماني، در نامة نخست ميرزا به مديواني، به تاريخ  است. اين
  بازتاب يافته است:

را بـه ايـران    ام استظهار ما آن بود كه احرار دنيا به ما كمك خواهند نمود. به اين جهت ورود شـما تم
توجه غيبي فرض و با آغوش باز شما را پذيرفتيم و نجات خـود را از چنگـال انگلـيس و مسـتبدين     

  .)290  :1366ي ي(فخرا عكس نتيجه داد االسف تصوراتمان به ايران به مساعدت شما تصور كرديم، مع

 دهنـدة نادرسـتي ايـن نظـر اسـت كـه وي       اين نامه، گذشته از احساس پشيماني ميرزا، نشان
گويـد   صراحت مي زيرا ميرزا به ،ها يا همكاري با آنان مخالف بوده است با آمدن بلشويك درآغاز

  و با آغوش باز آنان را پذيرفته است.» توجه غيبي فرض كرده«ها را  ورود بلشويك
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و نظرات ميـرزا و ديگـر منـابع را دربـارة تمايـل وي بـه همكـاري بـا          ها وشتهطوركلي، ن به
و موردبررسي قرار داد. دستة اول بـه آغـاز   كرد تقسيم  هبه دو دستاز نظر زماني ها بايد  بلشويك

داللـت   مندي ميرزا به اين همكـاري  عالقهبر  يگجمل و اند  مربوطها  همكاري جنبش با بلشويك
 بار مدهاي مصيبتآ پي ها و مداركي هستند كه پس از كودتاي سرخ بلشويك وماما دستة د دارند،

  هاست. حاكي از نوعي پشيماني ميرزا در همكاري با بلشويك ونوشته شدند  آن
كند كه ميرزا در همكاري با ارتش سرخ دچار ترديد بود، اما  مثال، شاپور رواساني اشاره مي رايب .6

 كنـد يد براي مبارزه با قشـون انگلـيس و دولـت مركـزي اسـتفاده      اميدوار بود كه از شرايط جد
خان ابتدا در  ها به انزلي كوچك نويسد با ورود بلشويك ). پيتر آوري نيز مي160 :1368 (رواساني

طي  ،خان سرانجام اتحاد با آنان را پذيرفت و اله احسان تشويق  بهاما  ،همكاري با آنان ترديد داشت
اي استقرار جمهـوري سوسياليسـتي در گـيالن از وي تقاضـاي كمـك كـرد       بر ،تلگرافي به لنين

ها به انزلي، او را  ). اما يقيكيان در نشستي با ميرزا، پيش از ورود بلشويك411 - 13 :1363   (آوري
  ).24 - 5 :1363 طرفانه توصيه كرده بود، ولي ميرزا چنين نكرد (يقيكيان اتخاذ موضعي بي به

بود كه پس از بازگشت جنگليان از تنكابن بـه فـومن    »اتحاد اسالم«ابق اين شخص از اعضاي س. 7
  كرد. دوباره با جنبش همكاري مي
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