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  است معنی خان با عقاید مارکسیستی بی ھمراھی میرزا کوچک

  ھای تاریخ ایرانی ھای یان ریشار به پرسش پاسخ

 سامان صفرزائی

انجمن  شناسی دانشگاه سوربن نوین و مدیر سابق پروفسور یان ریشار، استاد بازنشستٔه ایران :تاریخ ایرانی

خان  چکدرباره ارتباط فکری میرزا کو ھایی ، به پرسش»تاریخ ایرانی«وگو با  شناسی فرانسه در ایران در گفت ایران

 .ھای سوسیالیسم پاسخ داد با اندیشه الدین اسدآبادی و ھمراھی میرزا جنگلی با سیدجمال

تھران در زیر «، )یر دیگار و برنارد اورکاد با ھمکاری ژان پی(» ایران در قرن بیستم«ھایی چون  ریشار، نویسنده کتاب 

» یکصد واژه برای تعریف ایران امروز«و » ایدئولوژی ایمان و: اسالم شیعه«و ) با ھمکاری برنارد اورکاد(» آتشفشان

با » تا زمان ما ١٨٠٠ایران از «به زودی قرار است کتاب . عبدالرحمن جامی است» لوایح«است و ویراستار و مترجم 

  .ھای یان ریشار درباره تاریخ ایران معاصر است ترجمه فارسی منتشر شود، این کتاب خالصه پژوھش

***  

ھایی ھمچون حسن مدرس،  خان قبل از آغاز حرکت خود در تھران با شخصیت کوچک اند که میرزا هبرخی گفت

روابطی داشت و پس از مشورت با آنان و با ھدف ایجاد پایگاھی ثابت و گرد .. الدین اسدآبادی، اسکندری و سیدجمال

مقرون به صحت است؟ در این صورت چرا  این روایت. رود آوردن نیرو علیه استبداد به مازندران و سپس به گیالن می

  شود؟ ھیچ ارتباط شفافی بین او و سیاستمداران تھرانی دیده نمی

الدین اسدآبادی  تر از آن است که ارتباطی با جمال خان جوان با اینکه نمایندٔه گیالن در مجلس دوم بود، میرزا کوچک

د اسالم و آرزوی آزاد ساختن جوامع اسالمی از یوغ داشته باشد، ولی از میراث فکری و سیاسی او، الگوی اتحا

از . ھای اصلی مشروطیت بود از این لحاظ، مبارزٔه میرزا کامًال در خط یکی از گرایش. استعمار را درک کرده و باور داشت

ود، نسبت به طرف دیگر، مردم گیالن اکثرًا دھاتی بودند و میرزا که از نزدیک ظلم طبقٔه اشراف در این منطقه را دیده ب

پرستان ملی ایرانی در زمان جنگ جھانی اول  وطن. گفتارھای سیاستمداران آن زمان واکنش منفی چشمگیری داشت

دشمن روسیه و انگلیس بودند و در پی استقالل کوشا بودند ولی معلوم نیست که اوضاع اجتماعی را تا چه حدی 

  .توانستند تغییر دھند خواستند و می می

دھد مبنی بر اینکه کمونیسم باید به مردم توضیح داده و  خان به لنین تلگراف زده و به او درس فلسفی می وچکمیرزا ک

اما به ھر حال این . ایستد او مقابل راه حل سریع می. ھا فھمانده شود به تدریج و با حداکثر احتیاط و حوصله به آن
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اکی، حتی به تدریج در جمھوری سوسیالیستی گیالن به رھبری ای از پیاده کردن نظام اشتر نشانٔه چیست؟ آیا نشانه

  شود؟ خان دیده می کوچک

ھای عدالت اجتماعی، حکومت مردم،  جامعٔه روستایی از الگوی انقالب سوسیالیستی فاصله زیادی داشت ولی ارزش

اما . ھا بود کمونیست» میعل«ھا معتقد بود، ھمچنان در جھت ترقی  خودمختاری، رد ظلم و استثمار که میرزا به آن

  .معنی است مسئله این است که بحث ھمراھی میرزا با عقاید مارکسیستی بی

ھا مصادره  ھا و ھم مذھبی ھا، ھم سوسیالیست چرا نھضت جنگل این خاصیت را دارد که ھم از سوی ناسیونالیست

  شود؟

ھای  توسط نیروھای روسیه و سپس جنگ جھانی و اردوکشیھای مشروطیت و اشغال شمال ایران  بعد از سال

ھا و ملیون این بود که مردم ایران باالخره در کشور خود از حاکمیت واقعی برخوردار  متعدد، آرزوی مشترک مذھبی

کرد و تنھا نیروی منظمی که  کردند که ھرج و مرج ھمه جا اقتدار دولت را خنثی می به جای آن مشاھده می. شوند

کرد از یک طرف ژاندارمری بود، با افسران سوئدی، از طرف دیگر بریگاد قزاق با فرماندھی  ز اوضاع را تعدیل میھنو

دانم که انگیزٔه مذھبی در  بعید می. آر بریتانیایی پی تر، نورپرفورس و اس تر و قوی افسران روس و سرانجام از ھمه مجھز

کرد و او را بیشتر به استمداد  تر می جنگل دولت مرکزی را باز ضعیف با اینکه عمًال. العمل مردم اولویت داشت عکس

  .ھای خیلی از رجال این دوره سازگار بود کرد، اما با آرمان ھا ھدایت می طلبیدن از انگلیسی

یف تعر» اسالم سیاسی«با این اوصاف امکانی وجود دارد تا مبارزات میرزا را بر مبنای مفھوم مدرن و امروزی ھمچون 

مثال او . اند وی در مبارزاتش داشته» گرایی اسالم«نگاران تاکید بسیاری بر  کنیم؟ چرا که در سه دھه اخیر برخی تاریخ

  .خوانند می» چپ اسالمی«را 

ولی به عنوان تکیٔه نھضت بر طبقات مظلوم جامعه و داشتن ! ھای کارگری جوامع صنعتی، نه چپ، به معنی نھضت 

به » اسالمی«شود کرد که میرزا در اصل طلبه بود، اما  البته، انکار نمی. برابری و اقتدار مردمی، بلیھای آزادی،  آرمان

اسالم، ھمان طوری که . گرایی گذاشتن، این طور نبود معنی طرفدار حکومت روحانیون بودن یا مدار سیاست بر شریعت

ھای  ع ستمدیدٔه شرق است در برابر فشار قدرتآید، زمینٔه فرھنگی مشترک جوام الدین بر می در افکار سیدجمال

  .خان یک ُبعد نیرومند اتحاد است اروپایی، برای میرزا کوچک

  ھای جھانی چه اندازه بود؟ آیا آنان منافع مشترک روس و بریتانیا را درک کرده بودند؟ ھا از فضای سیاست درک جنگلی

تقسیم ایران به سه قسمت، زیرنفوذ روس، انگلیس و در وسط منطقٔه حاکی از ( ١٩٠٧از زمان امضاء توافقنامٔه 

ھمکاری متفقین روس و . ھا در چشم ھمٔه ایرانیان واضح شد ، شباھت سیاست ابرقدرت)طرف ، یا بی»خنثی«

پسند انگلستان، مثًال  در این موقعیت، چھرٔه دموکرات. انگلیس و فرانسه در چھار سال جنگ ھم امر روشنی بود

اما انقالب اکتبر امید . اری سفارت انگلیس با تظاھرکنندگان مشروطه علیه استبداد به فراموشی سپرده شده بودھمک

دوستانه و تدابیر مثبت نسبت به ملت  دیگر فشار سیاسی و نظامی روس تبدیل به گفتار انسان: ای انگیخته بود تازه
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دھد که برای مردم ایران، تحوالت  ھا نشان می ٔه اینھم. بدھی ایران به روسیه در آن پاک شد. ایران شده بود

  .خود نبود المللی نھضت بی ُبعد بین. اجتماعی کشورھای بزرگ اثر مستقیمی در زندگی و سیاست محلی داشت

ھا و  که در آن دوران در سفارت فرانسه مشغول به کار بوده نیز خاطراتی از دیده» ژرژ دوکرو«ایم  آن طور که شنیده

ھای خارجی نسبت به  ھای دولت آیا اطالعاتی در باب سیاست. ھای خود به رشته تحریر در آورده است یدهشن

  توان یافت؟ ھا و جنبش جنگل در آن می بلشویک

از قرارداد ایران و ( ١٩٢١تا  ١٩١٩، رایزن نظامی سفارت فرانسه در دوران حساس )Georges Ducrocq(ژرژ دوکرو 

ھای متعددی که به وزارت جنگ و امور خارجٔه فرانسه  ، اضافه بر گزارش)ودتای سیدضیاء و رضاخانانگلیس تا بعد از ک

نوشته، ھر روز  می» خطر بلشویک«ھمان زمان در مجالت فرانسه برای توصیف    فرستاد و اضافه بر مقاالتی که در می

ھا و به  ه دلیل بدخط بودن این یادداشتب. کرد اش را درج می ھای مفصل روزانه نوشت، یادداشت در دفترھای دست

ھای کوتاھی که در ترجمٔه  غیر از نقل -ھا  ھا نامیده شدند، این یادداشت خاطر مشکل تعیین کسانی که در این دفتر

خوشبختانه در مرحلٔه . ھنوز در دسترس مورخان نیست -ناقصی از آن در یک مجلٔه فارسی زبان آمریکا منتشر شده 

در این . ھای آینده را بدھم توانم خبر انتشار آن به زبان فرانسه در ماه نویسی این متن، می ی و پاورقینھایی بازنویس

ای راجع به عزل ستاروسلسکی، سیاست انگلیس قبل از آمدن  جزئیات تازه) Journal de Perse(» روزنامٔه ایران«

ف پایتخت حول قرارنامٔه ایران و انگلیس، نیروکشی به آیرونساید به ایران و بعد از آن، معامالت سیاسی در محافل اشرا

ھای مھم این دوره نظیر وثوق، سپھدار، سیدضیاء، نورمان،  ھای بلشویک، معرفی شخصیت مقابلٔه جبھٔه جنگل و حمله

شناسی  ھای دوکرو قرار است در سلسلٔه انتشارات مؤسسٔه ایران یادداشت. شود ھای دیگر کشف می سیاح و خیلی

چاپ این متن بدون تغییر، ثابت خواھد کرد که شناخت ما از تاریخ ایران در قرن گذشته . ه در تھران منتشر شودفرانس

تر راجع  جا به بحث سازنده باشد که نگاه ما بر این حوادث دور از نفسانیت، تعصب و احساسات بی. ھنوز ناقص است

ھا و مملو از  خوانندگان ایرانی تاریخ این دوران لبریز از زشتی با اینکه برای. به روابط ایران با نیروھای غرب کمک کند

طرفی بسنجد که چگونه مردم گذشته به این  باشد، ولی مورخ باید ھمیشه با خونسردی و بی پستی و زبونی می

  .درجه از مظلومیت رسیده بودند و دنیا به این دیوانگی

ھای دوکرو دومین  یادداشت) CJ Edmonds ،East and West of Zagros(بعد از انتشار خاطرات مجور سسیل ادموندس 

مطمئنم که . امید من این است که اکنون سندھای ایرانی معتبر بیشتری به چاپ برسد. سند تازه از تاریخ ایران است

خیره خواھد نخورده از این زمان مانده است که چشم ھمٔه ما به آن  ھا مکاتبات یا کاغذ دست ھنوز در خیلی از خانواده

  .شد

.................................................................................  

  

  درگیری مالسرا ھا پیش و پس از جنگلی/ حریق تفرقه بر ھیزم نھضت

  گیالن ناصر عظیمی، نویسنده کتاب تاریخ تحوالت اجتماعی و اقتصادی

یعنی یک سال و نیم پس از ) میالدی ١٩١٩ ماه می  ١۵(خورشیدی  ١٣٠٠در پنجم اردیبھشت سال  :تاریخ ایرانی

 السلطنه جای خرداد ھمین سال قوام ١۴در . اولین سفیر شوروی به تھران رسید» روتشتین» انقالب اکتبر سرانجام

دوستی بین خورشیدی تحت عنوان قرار  ١٢٩٩او با اتکا به قرارداد اسفند . وزیر گرفت الدین را به عنوان نخست سیدضیاء
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تکرار شد، خروج ارتش سرخ از گیالن  ١٣٢٠الگو توسط خود او در دھٔه  ھمان   ھا با ایران و شوروی و با تمھیداتی که بعد

 .خورشیدی رقم زد ١٣٠٠تابستان سال  را تا پایان

به انقالب  خرداد ھمین سال بود که حیدرخان عمواوغلی انقالبی معروف دوران مشروطیت برای نخستین بار ٢٣در 

خان و یا آنگونه که ابراھیم فخرایی گفته است با اطالع و آگاھی او به این  احتماال او به دعوت کوچک. جنگل پا نھاد

با . ھا در انقالب جنگل به طور کامل با شکست روبرو شده بود انقالب پا گذاشته بود، یعنی زمانی که عملکرد بلشویک

در شرق و غرب (اح بلشویکی که از ابتدای انقالب جنگل در دو قلمرو کامال جداگانه آمدن او روابط بین جنگلیان با جن

بالفاصله کمیته پنج نفرٔه . حکومت انقالبی خود را در گیالن تشکیل داده بودند، دوباره برقرار شد) رودخانٔه پسیخان

ای  مل روبرو بود، تشکیل و اعالمیهماه گذشته با رکود کا ٩مشترکی در فومنات برای ھدایت انقالب جنگل که در طول 

اهللا خان، خالو  خان، حیدرخان، احسان در اول تیر ماه یعنی یک ھفته پس از ورود حیدرخان صادر شد که در آن کوچک

-٣٢٨، صص ١٣۵٧ابراھیم فخرایی، (دادند  قربان و میرزا محمد مھدی انشایی، اعضای پنج نفرٔه انقالب را تشکیل می

اختالفات بین دو جناح از انقالب جنگل دوباره عمق بیشتری نیابد، قرار شد که ھر ھفته در مرز بین دو  برای اینکه). ٣٢٧

در محدودٔه فومنات که تحت حاکمیت جنگلیان بود جلسٔه تبادل نظر و » ُمالسرا«قلمرو حکومت یعنی در روستای 

  .ترین مسائل انقالب تشکیل شود گیری در خصوص مھم تصمیم

خورشیدی در  ١٣٠٠این واقعه که در ھفتم مھر ماه . السرا در یکی از جلسات ھمین کمیته اتفاق افتادواقعٔه م 

ھا روی داد و منجر به دستگیری حیدرخان شد، به طور آشکاری  ھا و جنگلی روستای مالسرا در مرز بین قلمرو بلشویک

ھای متفاوتی ارائه شده  خان تاکنون روایت نقش کوچک ھای این حادثه و درباره ریشه. نقطٔه پایانی بر انقالب جنگل نھاد

این نوشته . ھا نادرست و بدون بررسی و تعمق الزم صورت گرفته است است که به نظر نگارنده بسیاری از این روایت

اما به باور نگارنده بدون بررسی چالش قدرت و . کوشش دارد با بررسی دقیق این حادثه، روایتی واقعی به دست دھد

ای که این تشکیالت از کسما و گوراب زرمیخ به زیده و آلیان انتقال یافت،  بندی درون تشکیالت جنگل برای دوره ناحج

ای که تاکنون در بررسی این حادثه دست کم به صورتی که در  نکته. ھای این حادثه راھی گشود توان به ریشه نمی

  .شود انجام نشده است اینجا طرح می

  تشکیالت جنگل  چالش قدرت در

خورشیدی از کسما به شرق گیالن و سپس تا تنکابن  ١٢٩٨دانیم که پس از راھپیمایی بزرگ جنگلیان در آغاز بھار  می

الدوله و تسلیم و زندانی شدن حاج احمد  و تسلیم شدن دکتر حشمت و اعدام او در رشت توسط دولت وثوق

ھای  کلی از ھم پاشید و جنگلیان از ناحیه تنکابن به صورت دستهخان، ارتش جنگلیان به  کسمایی یار نزدیک کوچک

خان آلیانی از تنکابن به زیده و آلیان در  خان با ھشت تن از یاران خود از جمله حسن پراکنده، متواری شدند و کوچک

وزه دھستان که امر(نزدیکی ماسوله بازگشتند و از این پس تشکیالت جنگل به جای ناحیٔه کسما در زیده و آلیان 

خان آلیانی بود و گویا یکی از  این ناحیه، قلمرو ایلی حسن. برگشتند) شود سردار جنگل در شھرستان فومن نامیده می

خان نیز استقرار تشکیالت جنگل به جای کسما در ناحیٔه  خان برای ادامٔه ھمکاری در دوره جدید با کوچک شروط حسن

ی شیؤه اعمال قدرت در تشکیالت جنگلیان پس از راھپیمایی بزرگ و انتقال این از این رو بدون بررس. آلیان بوده است

  .ھای اصلی واقعٔه مالسرا پی برد توان به ریشه تشکیالت به ناحیٔه آلیان، نمی
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احمد کسمایی در دور اول در جنبش جنگل در این تشکیالت در نواحی ھمان نقشی را که حاج    واقعیت آن است که

ھای بعد یعنی زمانی که تشکیالت جنگل پس از راھپیمایی بزرگ  خان آلیانی در دوره کسما به عھده داشت، حسن

سما نقشی که حاج احمد در دورٔه نخست تشکیالت جنگل در ک. جنگلیان به زیده و آلیان انتقال یافت به عھده گرفت

تر، طاھر  تمام اھالی کسما، ابا«: پور از فرماندھان نظامی جنگل چنین توصیف کرده است ایفاء کرد را صادق کوچک

خواست بسیج  سرا، کوله سر و ُچمثقال تا تولمات از طرفداران حاج احمد بودند و اگر می گوراب، ندامان، چمن، صومعه

آوری  رو او مسوول امور مالی و جمع از ھمین). ١٧پور، ص  وچکخاطرات ک(» .توانست مسلح نماید کند ھمه را می

مسوولیتی که پس از راھپیمایی بزرگ و انتقال مرکزیت تشکیالت جنگل از . ھا تعیین شد مالیات و اعانه برای جنگلی

از این زاویه . دگذاشته ش - الرعایا معین -ای  خان آلیانی معروف به کیش دره کسما به زیده و آلیان دقیقا به عھدٔه حسن

توان گفت که کاراکترھای مشابھی در جنبش جنگل پدید آمد که کارکردھایی یکسان در جنبش و انقالب جنگل از  می

خان ھمواره در سایه  از نظر نگارنده این دو شخصیت جنگلی که در سایٔه شخصیت کاریزماتیک کوچک. اند خود بروز داده

ھا تحت سیطرٔه خود داشته و تا حدود زیادی مصادره به  وره از مبارزات جنگلیاند، تشکیالت جنگل را در سه د مانده

دھی به اھداف جنگل   ھا با استفاده از اقتدار و نفوذ مالی، نظامی، ایلی و محلی خود در سمت آن. مطلوب کرده بودند

تی به کمال اخالقی و فرھیخته خان واجد شخصی به ویژه باید به یاد داشت که کوچک. اندازه مھم ایفاء کردند نقشی بی

و به گفتٔه شمار زیادی از ھمراھانش، بسیار مبادی آداب، آرام، کم گو و محجوب بوده است و این خصوصیت موجب 

شد و نه چیز دیگر،  کم و کاست مستقیما از لولٔه تفنگ تغذیه می در عرصٔه مبارزٔه مسلحانه که قدرت، بی  شده بود تا

ظامی بیش از آنکه تاکنون فرض شده در دست این دو شخصیت باقی بماند که مصادر امور ابتکار عمل سیاسی و ن

ھا مغفول  ای است که ھمواره در بررسی این نکته. نظامی و مالی را در دستان خود و یا اطرافیان خود بلوکه کرده بودند

و دیگری صاحب ایل آلیان ) دحاج احم(ھای دوگانٔه محلی که یکی صاحب رعایا  شخصیت. و در سایه مانده است

بودند، در ھر کدام از مراحل جنگل نقش محوری داشتند و عالوه بر تامین منابع مالی جنگل، تامین کنندٔه ) خان حسن(

در مرحلٔه پس از ) الرعایا معین(خان آلیانی  به ویژه حسن. شدند اصلی نیروھای نظامی جنگل نیز محسوب می

شود، تمام ایل آلیان را به  بندی ما که شامل دورٔه دوم و سوم جنبش و انقالب جنگل می راھپیمایی بزرگ یعنی در دوره

اهللا خان و خالو قربان پس از پیروزی انقالب جنگل در خرداد  خدمت انقالب جنگل فراخواند و در نتیجه ھنگامی که احسان

در تشکیالت ) خان میرزا کوچک به جز(خان جدا شدند و شخصیت نظامی پرنفوذی  خورشیدی از کوچک ١٢٩٩سال 

گونه پیدا کرد و چه بسا تصمیماتی  خان آلیانی در این تشکیالت، نفوذ و اقتداری سلطان جنگل حضور نداشت، حسن

  .کرد خان اتخاذ می مھم بدون رضایت کوچک

. تی برخوردار بودجالب است بگوییم که حاج احمد کسمایی نیز در دورٔه اول در ساختار تشکیالت جنگل از چنین شخصی

الدوله و  در تایید چنین نفوذ و اقتداری، تنھا کافی است به یاد بیاوریم که پس از تسلیم شدن او به دولت وثوق

ھا بالفاصله ناحیٔه کسما را در غرب گیالن ترک  خورشیدی، جنگلی ١٢٩٧گیری او از جنبش جنگل در اسفند سال  کناره

و به احتمال زیاد درست نیز (حاج احمد خود گفته است . سوی شرق گیالن زدندکرده و دست به راھپیمایی بزرگ به 

کرد و در زمانی که به صورت ھیات  در ابتدای امر که جمعیت ما سری و در رشت پنھانی عمل می«که ) گفته است

اسلحه و مھمات و  ، کلیٔه مخارج نھضت مانند خرید)در واقع قبل از آغاز جنبش جنگل(اتحاد اسالم آغاز به کار کرده 

ماه پس از رفتن به  ھمچنین تا ھفده . دادم چیزھای دیگر به عھدٔه من و از سرمایٔه خودم بود و آن را شخصا انجام می

ھای حاج احمد  یادداشت(» .جنگل و شروع قیام، کلیٔه مخارج و کارھای وابسته به آن و خرید اسلحه با شخص من بود

یان «یسه باید یادآوری کنیم که در دورٔه دوم نیز کارگاه تعمیر اسلحه که توسط برای مقا). ٩٢، ص١٣٨٢کسمایی، 
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کیش «یعنی در روستای ) ای کیش دره(خان آلیانی  شد، در زادگاه حسن تکنیسین اھل چکسواکی اداره می» کوالرژ

خان بود  گل تنھا در اختیار حسنھا و اسرار انبارھای اسلحٔه جن و در جوار عمارت او استقرار یافته بود و تمام نقشه» دره

  ).خان ای در کنار کوچک ، با عنوان بیگانه١٣٨۴خاطرات یان کوالرژ، : نگاه کنید(

خان آلیانی، او در تشکیالت جنگل اقتدار و  پس از انتقال تشکیالت جنگلیان به زیده و آلیان یعنی در قلمرو ایلی حسن

خان نظیر ابراھیم فخرایی و  یاران نزدیک و شاھدان رشتی کوچک ای است مھم که این نکته. رقیب یافت نفوذ بی

جمله عدم آگاھی از این فرایند از بیان  محمدعلی گیلک، سعداهللا درویش و غیره در انقالب جنگل به دالیل گوناگون از

که این موضوع در  دقیق آن بازمانده و در نتیجه ھمین امر موجب ارائٔه تصویری ناقص از این انقالب شده است، در حالی

تواند درک ما را از تحوالت انقالب جنگل  ھای جنگلیان در این دوره بسیار مھم بوده است و شناخت آن می اتخاذ تصمیم

شاھپور «و » یان کوالرژ«ھای  نوشته. تر نماید دست کم آن بخشی از تحوالت که از طرف جنگلیان رقم خورد، روشن

ھا برای نخستین بار ما را با وجوه دیگری که تاکنون  آن. این فرض به دست داده استشواھد زیادی برای اثبات » آلیانی

ھا برخالف شاھدان دیگر از درون تشکیالت مستقر در  به این دلیل که این نوشته. کنند ناشناخته مانده بود، آشنا می

مھم در خصوص مواضع جنگل در دورٔه  ھای گیری اند که به باور ما مرکز تصمیم زیده و آلیان یعنی از جایی روایت شده

اکنون پرسش این است که شواھد . ھای دست دوم دوم و سوم انقالب جنگل بوده است و نه روایتی از بیرون و گفته

  کند؟ ما برای طرح چنین فرضی از کجاست و چه کمکی به درک واقعٔه مالسرا می

  خان آلیانی و تشکیالت جنگل حسن

خان آلیانی در تشکیالت جنگل در سایٔه نام و آوازٔه  ز گفته شد واقعیت آن است که نام و نقش حسنتر نی چنان که پیش

پس از راھپیمایی (کانون و استقرار اصلی تشکیالت جنگل در دورٔه دوم جنبش . خان ناشناخته باقی مانده است کوچک

خورشیدی منتھی شد و سپس در دورٔه  ١٢٩٩که سرانجام به انقالب جنگل در خرداد ) بزرگ جنگلیان به شرق گیالن

ماه طول کشید به روستاھای  ١٧نامیم و از خرداد تا پایان انقالب جنگل و حدود  سوم که ما آن را دورٔه انقالب جنگل می

وت نقطٔه ق. خان آلیانی و ایل پر قدرت او بود رقیب حسن در ناحیٔه آلیان انتقال یافت که حوزٔه نفوذ بی» کیش دره«زیده، 

ھا در مقاومت چریکی دو سه سالٔه بعد از تسلیم حاج احمد کسمایی و سخت جانی و بقای این  نظامی جنگلی

ھا را از دسترس قوای  خان بود که آن تشکیالت، داشتن پناھگاه مناسب جغرافیایی و استراتژیک در قلمروی ایلی حسن

  .داشت دولتی درامان نگه می

به ) خان تالشدوالب(جنگل در کشاکش با سردار مقتدر تالش  به   و پیش از پیوستنخان رییس ایل آلیان بود  حسن

بدیلی در میان ایل آلیان  خوبی از منافع ایل آلیان دفاع کرده و با نشان دادن شایستگی در این مقابله، اقتدار و نفوذ بی

  .به دست آورده و از این رھگذر به ریاست ایل دست یافته بود

د سالی در رشت به کالس درس جدید رفته بود که از این نظر نیز در میان ایل و محل در مقیاس زمانٔه در کودکی چن 

ای مانند به سبک و سیاق  خان با برخورداری از شخصیتی جسور و شوالیه حسن. خود وجه و اعتباری مدرن داشت

وستن او به جنگل موجب شد تا پس از پی. خود تمایل به کمک به دیگران و برقراری عدالت و عمران و آبادی داشت

خان  ھای حسن ظاھرا یکی از شرط. ھا از کسما به زیده و آلیان منتقل شود راھپیمایی بزرگ، کانون استقرار جنگلی
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برای ادامٔه ھمکاری مجدد با جنگلیان پس از راھپیمایی، ھمین تغییر مکان جغرافیایی مرکز تشکیالت جنگل به آلیان 

  .بوده است

در آخرین نقطٔه ناحیٔه . ان موقعیت استراتژیک و جغرافیایی بسیار مناسبی برای یک جنگ چریکی در آن دوره داشتآلی

برای رسیدن به این . ھای انبوه کوھستانی داشت پشت به جنگل. ای در جنوب غربی فومنات واقع شده بود جلگه

کرد  ھای باتالقی زیادی عبور می ی پرشمار و زمین گدارھاھا، رودخانه و  ھا، دره بایست از جنگل ناحیه، قوای دولتی می

ھای بلند و جنگلی  از پشت نیز به کوھستان. شد ھای مناسبی برای یک جنگ چریکی محسوب می که کمینگاه

ھای جنگل  در واقع آلیان از این نظر از کسما به مراتب موقعیت امنیتی بیشتر برای چریک. ماسوله و تالش اتکا داشت

کرد، زیرا کسما به مرکز حکومت گیالن یعنی رشت بسیار نزدیک و در سرزمینی ھموار، بدون عارضٔه  می فراھم

ھا دیگر چیزی  بود که در اثر ایجاد مزارع برنج و توتستان تر از ھمه تقریبا فاقد پوشش جنگلی انبوه  توپوگرافی و مھم

  .ر جنگلیان باقی نمانده بودای برای پناھگاه مورد نظ زیادی از آن در این ناحیٔه جلگه

خان و جدیتی که در گرفتن کمک مالی برای جنگل از مالکان و ثروتمندان داشت و در این راه سخت  نفوذ و اقتدار حسن

کرد و از این  نمود، وضعیت مالی جنگل را که خود ریاست آن را به عھده داشت، به خوبی تامین می گذشت می بی

  .شد می سه سال پایانی آن به اتکای نفوذ و اقتدار او تامین مالی  منظر تشکیالت جنگل در دو

یبا با انسجام تمام پشت سر او قرار داشت و با توجه به اینکه در شیؤه مبارزٔه چریکی جنگل نیروی نظامی  ایل آلیان تقر

ھا از  ای ت ماسولهخان با مسلح کردن اکثر ایل آلیان و کسب حمای اھمیت محوری در اقتدار جنبش داشت، حسن

، نیروی جنگی بزرگی در )ھای نسبی و سببی داشتند ھا از نقطه نظر ایلی بستگی که با آلیانی(تشکیالت جنگل 

فراموش نکنیم که ایل آلیان در اواخر قرن سیزده خورشیدی بر خالف امروز از نظر تامین . اختیار جنگل قرار داده بود

رو ساختار سلسله مراتب ایلی در آن به طور کامل رعایت  ته بود و از ھمینمعیشت کامال به شیؤه دامداری وابس

کاری و کشت چای تقریبا ھیچ اثری از آن روابط منسجم  امروزه در این ناحیه به سبب گسترش کشاورزی برنج. شد می

مراتب گوناگون  بنابراین ریاست ایل به مفھوم فرماندھی کامل بر سلسله. و سلسله مراتب ایلی باقی نمانده است

  .خان بود شد که در دست حسن این ایل محسوب می

ماھٔه انقالب جنگل ١٧ھای سران جنگل به ویژه در دورٔه  او در زیده مرکز رایزنی )١(ھا عمارت خانٔه او یا به گفتٔه آلیانی

اهللا خان و خالو  اناین نفوذ پس از جدا شدن احس. شد کمتر تصمیمی بدون نظر موافق او گرفته می. شد محسوب می

خان  خواه او نظیر میرزا حسین خورشیدی و یاران مشروطه ١٢٩٩قربان یعنی دو تن از ھمرزمان میرزا از تیر ماه 

به طوری که او در موارد مختلف در آشکار و نھان به مخالفت با نظر . کسمایی و غیره به طور روزافزونی بیشتر شد

دست کم معرفی یک نمونه از این موارد که در اوایل جنبش . برد د را پیش میخاست و اغلب نظر خو خان بر می کوچک

  .تواند نفوذ، اقتدار و روحیٔه اقتدارگرایی او را بر این تشکیالت در دورٔه بعدی نشان دھد اتفاق افتاده می

و در اثر اقدامات او ظاھرا شود  خان در یکی از عملیات جنگلیان مرتکب نافرمانی نظامی می اهللا، داماد حسن میرزا نعمت

به ھمین سبب ). روایت دقیقی از این ماجرا در دست نیست(دھند  تعدادی از مجاھدین جنگل جان خود را از دست می

میرزا او را به سبب زیر پا گذاشتن دستورات نظامی و به وجود آوردن شرایط کشته شدن مجاھدین جنگل به اعدام 

خان را به لغو دستور اعدام داماد خود منصرف نماید به حالت  تواند کوچک نکه نمیخان پس از آ حسن. کند محکوم می
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با . کند قھر آلیان را با ھمسر خود ترک نموده و به کردستان که در آنجا بستگانی داشت، مسافرت و اقامت اختیار می

ز کسما و دوری از رشت تا حدودی خان که پس ا کوچک. کنند خان نمی رفتن او ایل آلیان دیگر اعتنای چندانی به کوچک

وجود و  شود که بی خواه خود محروم شده بود، متوجٔه این امر می از اتکا به پایگاه اجتماعی شھری و یاران مشروطه

نؤه (شاھپور آلیانی  دکتر . جنگل را چون گذشته اداره نماید  تواند تشکیالت ھای مسلح، نمی خان و آلیانی کمک حسن

ای اشاره کرده است که  در ھمین رابطه به نکته» )خان آلیانی حسن(الرعایا  نھضت جنگل و معین«اب در کت) خان حسن

ایم  اگرچه به نظر نگارنده در پاورقی کتاب او درج شده و ظاھرا اھمیت چندانی ندارد اما از نظر فرضی که ما طرح کرده

  .شاھد خوبی است

ان که در آخرین لحظات زندگی تنھا کسی از ایل آلیان بود که در کنار ھم(خان  اهللا خان داماد حسن گفتیم که نعمت

به ) خان جان باخت میرزا وفادارانه باقی ماند و او را در راه فرار به گیالن و خلخال ھمراھی کرد و در این راه ھمراه کوچک

خان به این موضوع  اما حسن. شود خان به اعدام محکوم می دلیلی که شاھپور آلیانی فاش نکرده است از جانب کوچک

خان به  حسن. شود خان بر صدور دستور خود پافشاری نموده و خواھان اجرای حکم می کند و ظاھرا کوچک اعتراض می

در غیاب . گذارد خان را در آلیان تنھا می کند و کوچک ھمراه ھمسر خود به حالت قھر به بیجار در کردستان مھاجرت می

پس از . نماید خان بر حکم خود پا فشاری می با این حال کوچک. کنند چندانی به امر جنگل نمی او افراد ایل آلیان توجه

خان  او خطاب به کوچک. کند خان سخت اعتراض می گردد و برعلیه کوچک خان به آلیان بر می مدتی ھمسر حسن

یرفتیم و از شما حمایت کردیم تا تمام ایل و فامیل را در اختیار شما گذاشتیم و با آغوش باز شما را پذ«: گوید می

اهللا خان را با آن ھمه فداکاری  اید و دامادم نعمت اکنون به چند کرد وارد در نھضت متکی شده. نھضت پا بگیرد

خان در ارزیابی نھایی خود  سرانجام کوچک). ٨۴، ص ١٣٧۵شاھپور آلیانی، (» بازخواست نموده قصد اعدام او را دارید

اهللا  و نعمت] خان ھمسر حسن[او «خان  اهللا خان را لغو و برای بازگرداندن حسن د که مجازات نعمترس به این نتیجه می

شاھپور آلیانی، (» الرعایا را بیاورند تا آشتی کنند ھا خواست که با چند آلیانی بروند و معین خان را فراخوانده و از آن

ل از جدا شدن یارانی چون احسان و خالو قربان نیز خان حتی قب دھد که کوچک این واقعه نشان می). ٩٠ھمان، ص 

به گفتٔه شاھپور آلیانی برای . کرد خان و ایل آلیان دشوار ارزیابی می تصور ادامٔه تشکیالت جنگل را بدون زیده، حسن

خالو اهللا خان و  خان را با وساطت احسان حسن خان دختر دیگر  پس از چندی کوچک  ھای بعدی رفع این کدورت و کدورت

ھا و  این ازدواج روابط فامیلی و بستگی بین جنگلی. خان جنگلی خواستگاری کرد قربان برای برادر کوچک خود رحیم

  .که در سنت ایلی و سنتی زمانه بسیار مغتنم بود  ھا پدید آورد آلیانی

کرد خود را ھمسر و  خان داشت و کوشش می احساسی ھمگنانه با کوچکخان حتی  توان گفت که حسن از این رو می

خان آلیانی خود را در پوشش  به باور نگارنده این احساس حسن. خان در تشکیالت جنگل نشان دھد ھمسان کوچک

این . خان داشته باشد کرد شکل و شمایلی ھمچون کوچک ساخت و او تالش می گر می خان نیز جلوه ظاھری حسن

ھا برای بسیاری از نظر چھره و قیافه چندان قابل تفکیک و تمیز  نی آرایش چنان بود که وجود آن دو در گردھماییھمسا

  .نبود

خان برکنار  اسماعیل جنگلی خواھرزادٔه میرزا که منشی و ھمه کارٔه او بود به کوشش حسن  ھمچنین در آلیان بود که

ھمان کسی که حیدرخان عمواوغلی را در واقعٔه مالسرا (ھا بود  آلیانیشد و میرزا احمد واقعی که داماد خانوادٔه 

جای او را گرفت و ظاھرا ھمین موضوع پایٔه اختالفات عمیقی بین دو نفر از اعضای پر قدرت تشکیالت ) دستگیر کرد
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ردگی خاطر این تصمیم موجب آز«را فراھم کرد، زیرا به گفتٔه دکتر آلیانی ) خان اسماعیل جنگلی و حسن(جنگل 

بیرون رانده بود و فرد ] درزیده[زیرا او را از خانه خود . رنجید] خان حسن[الرعایا  خان شد و بیش از ھمه از معین اسماعیل

دانیم خانٔه  چنان که می) ١٣۶دکتر شاھپور آلیانی، ص: نگاه کنید(» .دیگری از بستگان خود را جانشین او کرده بود

خان بود و اینکه  گویند محل استقرار منشی کوچک خان می ھمین امروز نیز عمارت حسنھا  خان یا آنچه آلیانی حسن

به ھمین نکته » از خانه خود بیرون رانده«خان یعنی اسماعیل جنگلی را  خان منشی کوچک گوید حسن دکتر آلیانی می

یین منشی جدید برای با تع. خان بود خان در عمارت حسن به عبارتی محل کار منشی میرزا کوچک. اشاره دارد

خان  ترین اسرار او زیر نظر حسن خان و سری رسید ھمٔه کردار و گفتار کوچک خان به نظر می خان توسط حسن کوچک

  .قرارگرفته بود

خان پس از آمدن از کسما به زیده و آلیان پایگاه اجتماعی چندانی در محیط ایلی و  این یک واقعیت است که کوچک 

این واقعیت به ھنگام فرار در . کرد خان متکی می او را بیش از پیش به حسن ت و این امر به ناگزیر روستایی جدید نداش

خان و سران جنگل چگونه سرنوشت خود را در دستان  لحظات پایانی جنگل نیز به خوبی مشخص شد که کوچک

ھا تعیین شده بود،  رای آنخان ب ھا در مخفیگاھی که باز ھم توسط حسن دیدند و به امید او روز خان می حسن

زد به طوری که موجب اعتراض  خان در مخفیگاه خود به ھیچ اقدامی دست نمی شان به سر آمده و حسن حوصله

خان آلیانی با اقتدار روز افزون در تشکیالت  از این منظر ما معتقدیم که حسن. اهللا داماد او واقع شد سخت میرزا نعمت

به باور ما ھستٔه . پنداشت، مصادره به مطلوب کرده بود ر اھدافی که خود درست میجنگل این تشکیالت را به منظو

ھا در مبارزٔه چریکی پس از رفتن حاج احمد کسمایی و انتقال مقر اصلی آن از کسما به زیده  تشکیالت و اقتدار جنگلی

خواه  دور ماندن میرزا از یاران مشروطه و ١٢٩٩اهللا خان و خالو قربان در خرداد ماه  و آلیان و به ویژه با جدایی احسان

خان بلوکه  رشتی و تھرانی خود که در پیش از راھپیمایی با او ھمراه و ھمگام بودند، به میزان زیادی از جانب حسن

شویم بیشتر و بیشتر  خان در تشکیالت نظامی جنگل ھر چه به پایان انقالب جنگل نزدیک می اقتدار حسن. شده بود

خواست سیاستی را در جنگل پیش ببرد به دلیل موقعیتی که از  دیم دست کم در این زمان اگر او میشد و معتق می

روایتی که شاھپور آلیانی از واقعٔه مالسرا . شد ھا تحمیل می خان و جنگلی نھایت به مواضع کوچک  آن برخوردار بود در 

  )٢(.تواند شاھدی بر این واقعیت باشد دھد می به دست می

  جنون یا توطئه؟ : قعه مالسراوا 

خورشیدی از جانب افراد گوناگون به  ١٣٠٠ھا و تفسیرھای گوناگونی از واقعٔه مالسرا در روز ھفتم مھر ماه سال  روایت

ما در اینجا واقعٔه مالسرا را از زبان شاھدان عینی بدون ھیچ دخالتی بازگو و قضاوت آن را به . دست داده شده است

از یاد نبریم که این واقعه که در ظھر یک روز پنجشنبٔه آفتابی در اوایل پاییز روی . کنیم ھیخته واگذار میخوانندگان فر

در مورد این واقعه در میان نویسندگان انقالب جنگل، بیش از ھر . ھای آن از روشنایی آن بیشتر است داد، ھنوز سایه

ایم، از  واقعه که ما آن را نقطٔه پایان خودخواندٔه انقالب گفتهدر سایه ماندن حقیقت . موضوعی اختالف نظر و جود دارد

ای که تاریخ نویسی در ایران زیر تاثیر شدید  زمانه(گیرد لیکن اثرات زمانٔه تدوین تاریخی  عوامل گوناگونی سرچشمه می

سازی وقایع مالسرا  تر از دیگر عوامل به وارونه ، یکی از عوامل مھمی است که مھم)جزمیت ایدئولوژیک قرار داشت

. تواند به وارونه کردن حقیقت بینجامد منجرشده است، زیرا نگاه ایدئولوژیک به وقایع تاریخی و جزمیت متاثر از آن می

دھیم گزارش این واقعه را از زبان شاھدان  طرفانٔه وقایع، ما ترجیح می تر رفتن ازنگاه ایدئولوژیک و ارائٔه بی برای فرا
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بر این باوریم که اگر موفق به . اند، بازگو کنیم، بدون اینکه داوری ارزشی نماییم نه که خود نقل کردهھمانگو   مستقیم،

  .ھا خواھند بود این کار شده باشیم، خوانندگان فرھیخته خود بھترین داوران این روایت

انقالب جنگل به عنوان  او که در دولت اول. بود) خمامی(یکی از شاھدان مستقیم واقعٔه مالسرا محمدعلی گیلک 

ھا در  شد، یکی از افرادی بود که به نمایندگی از طرف جنگلی خان محسوب می کمیسر فوائد عامه و از نزدیکان کوچک

بوده   ای خانٔه مالسرا برای رایزنی کمیتٔه پنج نفری انقالب در ھمان روز در محل حضور داشت و خود شاھد تمام واقعه

  پنج کمیتۀ «: نویسد  می) انقالب جنگل(در کتاب خود   او.  تفاق افتاده و او به چشم خود دیده استکه در آن روز در آنجا ا

در ھر ھفته یک روز در محل معروف به مالسرا در یک فرسخ و نیمی جنوب غربی رشت در یک خانه ] انقالب[نفری 

آخرین . رفتند لسه ھر یک پی کار خود میدھاتی حاضر شده و آنجا مذاکرات الزمه را به عمل آورده و پس از ختم ج

در محل مذکور ] خورشیدی ١٣٠٠ھفتم مھر[ھجری قمری  ١٣۴٠الحرام سال محرم ٢۶جلسه کمیته در روز پنجشنبه 

در آن روز حیدر عمواوغلی، خالو قربان با چند نفر از نفرات کرد، سرخوش شاعر رشتی و سه نفر از . تشکیل گردید

که ھیچ یک از جریان امر اطالع نداشتند حاضر ]) گیلک[ای، آقا حسام و نویسنده  ُکردمحله میرزا محمد(افراد جنگل 

برای آنکه . نیامده بودند] دو نفر از اعضای کمیتٔه پنج نفری[خان و میرزا محمد مھدی انشایی  مرحوم کوچک. شدند

دو نفر رفیق نسبت به یکدیگر با روح  ظن افراد وارد در انقالب معلوم شود و مخصوصا واضح گردد که چطور درجه سوء

در آن روز جمعی از افراد جنگل با ھم از رشت . ورزد شدند ناچار به ایراد این نکته مبادرت می عدم اعتماد مواجھه می

الوصف نه تنھا موضوع را به رفقای  ھا کم و بیش به جریان واقعه آشنا بودند مع حرکت کرده و با آنکه بعضی از آن

ھا را از رفتن در خانه که باید در معرض جریان حوادث نامطلوبی واقع گردد منع  ود اظھار نکرده بلکه الاقل آنگانه خ سه

به ھر حال این طور . اند خبر بوده ھا نیز بی وقتی بعد از خاتمه قضایا علت این امر پرسش شد جواب دادند آن. ننمودند

  .رفع شبھه از سایرین به عمل آید باید قربانی شوندشد که سه نفر افراد جنگل برای آنکه  استنباط می

ای  ھر یک در گوشه. دانستند برای چه میرزا دیر کرده است یک ساعت به ظھر مانده بود حاضرین ھمه کسل و نمی

کم کم باران گلوله به طرف خانه باریدن . ناگھان صدای چند تیر بلند شد. دراز کشیده مشغول صحبت کردن بودند

تیر از . توانست بفھمد موضوع چیست ھیچ کس نمی. ز بروز این واقعه در ھر یک از حاضرین حالت بھت پدید آمدا. گرفت

در عرض چند دقیقه معلوم شد خانه محاصره و تیر برای اھل خانه انداخته . کنند کجا و برای چه این خانه را بمباران می

به یکدیگر متصل و اطراف آن خالی و مملو از ] شیده از کاه برنجبا شیروانی پو[در این نقطه دو خانه پوشالی . شود می

. شدند انداختند دیده نمی خورد کامال معلوم ولی اشخاصی که تیر می صدای تیر که به درب و دیوار خانه می. درخت بود

  .یکی بعد از دیگری خود را به زمین پرت کردند

یا اندکی فکر کرده و تصمیم بگیرد، طرفی از راه جنگل را انتخاب کرده مرحوم عمواوغلی بدون آنکه به گلوله اعتناء کند 

وقتی جنگل را تمام کرده به جاده رسید، کنار جاده پستی از افراد جنگل را . ھمان طرف بنای دویدن گذاشت   و از

آنجا او را . برود مشاھده نمود، باز ھم بدون آنکه فکر کند به طرف ُپست رفت و از افراد پست اسب خواست تا به رشت

این کرد شجاع . خالو قربان و یک نفر کرد مسلح و سه نفر اعضاء جنگل در ھمان جا ماندند. شناخته دستگیرش نمودند

افراد جنگل . کرد نھایت متانت با موزری که داشت شروع به جنگ نمود و از جلو آمدن مھاجمین جلوگیری می  با 

... شدند و در حالت بھت و حیرت بودند، زیرا از دو طرف به مرگ تھدید میای با خود نداشتند  ترین اسلحه کوچک

مھاجمین پس از یک . ای خود را مخفی کرد سرخوش شاعر از این خانه به خانه دیگر فرار کرد و در آنجا در گوشه
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خوش به علت ماندن فقط سر. ساعت تیر انداختن ھر دو خانه را آتش زدند و این وقتی بود که محصورین فرار کرده بودند

دانست از بیراھه به رشت  خالو قربان سالم از معرکه جان بدر برد و چون راه را می... در خانه آتش گرفته بود و سوخت

  )تاکید از ماست ۴٩٣ -۴٩۴، صص١٣٧١محمدعلی گیلک، (» .آمد

ای، آقا  میرزا محمد کرد محلهیادآوری کنیم که به گفته محمدعلی گیلک در میان سه جنگلی حاضر در این خانه یعنی  

یعنی دوست و ھمرزم سابق ) خیاط(، کاس آقا حسام )نویسنده کتاب انقالب جنگل(حسام و محمدعلی گیلک 

کنندگان مدعی  ھمان کسی است که حمله   کاس آقا حسام. خان نیز در این خانه در موقع حمله حضور داشت کوچک

  ).به این نکته باز خواھیم گشت(خان آلیانی اطالع داده است  او به حسن اند که خبر توطئه از جانب حیدرخان را شده

به رغم اینکه در این زمان او جزو . کند ھای گیلک را تایید و تکمیل می شاھد دیگر واقعه نیز گفته» یان کوالرژ«ھای  گفته 

خان  نی ساکن و زیر نظر حسنخان آلیا ی آلیان در نزدیکی خانٔه حسن»کیش دره«شد و در  افراد جنگلی محسوب می

ھای او خالی از  داد و تا حدود زیادی نیز ضد بلشویک بود ولی با این حال گفته به جنگلیان خدمات فنی نظامی ارائه می

یان «از این رو اجازه بدھید به تفصیل واقعه از زبان . طرفانه باشد تواند بی سیاسی بوده و می -ھای ایدئولوژیک  آلودگی

ھمان روز در رشت حضور داشت و به دستور جنگلیان از رشت فراخوانده شده بود و در مسیر    پردازیم کهب» کوالرژ

الزم است یادآوری کنیم که کوالرژ به گفتٔه خود . حرکت خود چند دقیقه قبل از حمله به خانٔه مذکور، بدان پای نھاده بود

فومن به خانٔه  -رفت و سپس از مسیر مالسرا یان به رشت میروز یک بار برای خرید و استراحت از کیش درٔه آل ١۵ھر 

پیشخدمت [غالمرضا . چند روزی را در رشت گذراندم] اوایل مھر[اواخر سپتامبر «: گشت بر می» کیش دره«خود، 

را با وسایلی که خریده بودم با اسب به خانه فرستادم و ] ھا در اختیار او گذاشته بودند شخصی کوالرژ که جنگلی

  )٣(.ودم در ھتل ماندمخ

ظاھرا برای فروش تنباکو به بازار آمده بود، اما . یک روز صبح زود بیدارم کردند، در راھرو یکی از افراد جنگل ایستاده بود

جریانی «: در سرم جرقه زد. »باید فورا به جنگل برگردم«: خان را به من برساند دستور داشت مرا پیدا کند و پیام کوچک

در . گشت پیشخدمت ھتل برای من به دنبال وسیله نقلیه یا اسب می. در عرض چند دقیقه آماده شدم. »تدر کار اس

. این بار ھم ھمین طور بود. ھا در سرا از ھمه چیز خبر دارند ایران وقتی ھنوز کسی از ھیچ چیز خبر ندارد، گاریچی

ھاد کردن کرایه چند برابر، باالخره، سرایدار، یک کرد پس از چانه زدن زیاد و پیشن. کسی دیگر حاضر نبود به جنگل برود

پس از چند لحظه رشت پشت ... ساعت ھشت صبح بود که از رشت خارج شدم. را راضی کرد تا مرا با خودش ببرد

تقریبا در فاصله یک . از پسیخان وارد شدیم. کرد راه از جنگل عبور می. رفتیم سرا می سرمان بود و به طرف صومعه

در جلوی آن دشت کوچکی با درختانی منحصر به فرد گسترده بود و از پشت، . ای چوبی قرار داشت ری ما کلبهکیلومت

دفعات بسیاری از کنار این کلبه رد . شد جاده ما از میان دشت و کنار کلبه، در جنگل محو می. جنگل به آن چسبیده بود

شان  کردم، چون در باالخانه افرادی را دیدم و از کاله تعجب. آمد شده بودم و ھمیشه به نظرم خالی و رھا شده می

ھای  تر و شبیه سیلندر ھا کاله گرد کوچکی داشتند و کاله کردھا کمی بلند ایرانی. ھا ھستند شناختم که ایرانی و کرد

  .خودمان اما بدون لبه بود

در جنگل بعضی مواقع با . ال نزد خود خواندھا حیدرخان ھم بود که مرا شناخت و دستور ایست داد و مرا به با در بین آن

روز [گاریچی به سایه رفت . رفتارشان ھمیشه مودبانه بود. ھایی داشتم و حیدرخان مالقات] یکی از یاران حیدر[فوُمف 

آمد گفتند و  روی حصیر چند مرد نشسته بودند که بسیار رسمی به من خوش. ھا به باالخانه رفتم و من از پله] آفتابی
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احتماال کوالرژ با توجه به اینکه خالو قربان چند [ھا خالو قربان نماینده رضاخان  از بین آن. ھا آشنا کرد رخان مرا با آنحید

از حزب کمونیست ایران را ] خالو کریم[خان  و کریم] نامد روز بعد به رضاخان پیوست، او را اشتباھا نمایندٔه رضاخان می

خان ھستند و  گفتند منتظر کوچک. دادند ھا را افراد دیگری تشکیل می بقیه ھمراھان آن. که ھر دو کرد بودند به یاد دارم

زده به نظر  زدند و بسیار ھیجان با یکدیگر تقریبا درگوشی حرف می. قرار است که با او در اینجا مالقات و مذاکره کنند

ھا را با  طاقتی آن آرامی و بی نا. ود داردھا وج اعتمادی خاصی در بین آن متوجه شدم که نگرانی از بی. رسیدند می

انتظار کشیدن برای . ھا به من ھم سرایت کرد زدگی آن ھیجان. به ھم ربط دادم )۴(خان که باید برگردم، دستور کوچک

خان در آنجا را قبول نکردم، استکان چایم را سرکشیدم و بعد از گفتگوی کوتاھی به روسی با حیدرخان، از  کوچک

  .زد ھمه چیز آن خانه آتش به وجودم می. افظی کردم و خارج شدمھمگی خداح

آغاز جنگ «: ام به یقین پیوست حدس. چھارصد متری از آنجا دور شده بودیم که صدای انفجار چند نارنجک بلند شد 

اندکی . یمکرد ای به بازگشت به میدان زد و خورد نداشتم و گاریچی ھم ھمین طور رو به جلو پرواز می عالقه. »جدید

ھا مرا  چندتایی از آن. ھا بیرون پریدند و ما را متوقف کردند در اینجا چند مجاھد از بین بوته. بعد به جمعه بازار رسیدیم

خان و گائوک را دیدم که با چند تن از مجاھدان در چھارراھی پخش  تر کوچک کمی دور. شناختند و راه باز کردند تا برویم

در ته دل ایمان داشتند که ھمه چیز خوب پیش خواھد . انجامد جنگ در پسیخان به کجا میشده و منتظر بودند که 

در گوراب ... ام خوشحال بود از اینکه پیش او بازگشته. آمد گفت خان مرا در آغوش گرفت و صمیمانه خوش کوچک. رفت

ای با لشکری بزرگ مخفی  رهخان کیش د حسن] نزدیک مالسرا[ھای اطراف پسیخان  زرمیخ خبردار شدم که در جنگل

. ھا شده بود آمدن من سبب تاخیر در حمله آن. بدون جلب توجه چند لحظه قبل از ورود من به آنجا رسیده بودند. بوده

  ).١۵٨-١۶٠صص  ١٣٨٣یان کوالرژ (» .مرا شناخته و صبر کرده بودند تا ازآنجا خارج شوم

خان که توسط  یعنی شاھد ماجرا و منشی کوچک» میرزا احمد واقعی«خان آلیانی با  دکتر شاھپور آلیانی نؤه حسن 

خان  او از کسانی بود که با حسن. وگو کرده است خان جانشین اسماعیل جنگلی شده بود در این رابطه گفت حسن

روایت . ایدتواند بخشی از پازل این واقعه را تکمیل نم آلیانی در طراحی این حمله ھمدست بوده و بنابراین روایت او می

خان موافق حمله به خانٔه مالسرا نبوده است و از این رو سازماندھی و ابتکار  نقل شده از او گویای این است که کوچک

  .خان و احتماال تیمسار ثقفی به عھده داشته است عمل این جریان را حسن

شود که ظاھرا کشف  لیانی شروع میخان آ آیی در خانٔه حسن در ھر حال در واقعٔه مالسرا ھمه چیز از یک گردھم 

دکتر آلیانی این واقعه را از زبان میرزا احمد واقعی یعنی کسی که در . ای را از طریق کاس آقا حسام دریافته بود توطئه

خیاط که دوست ] حسام[کاس آقا «: کند طراحی حمله شرکت داشت و دستگیر کنندٔه حیدرخان بوده چنین نقل می

دھد که حیدرخان نیت شومی در سر دارد و شرکت شما در این جلسه برابر با  یان بود، خبر میمیرزا و جاسوس جنگل

  .»زند او به دو طرف می«: گفت میرزا به خبرھای کاس آقا خیاط اعتمادی نداشت و می. نابودی ھمه شماست

در این زمان [» زیده«در منزل خود در ، میرزا و گاوک و تیمسار ثقفی و چند نفر دیگر را ]آلیانی خان  حسن[الرعایا  معین

گرد ] گفتند خان می ھا به آن عمارت حسن به زیده نقل مکان کرده بود که محلی» کیش دره«خان از روستای  حسن

. ھمان زیده است   اند این جلسه در فومن بوده، منظور اینکه نویسندگان نوشته. دھد ای تشکیل می جلسه] و[آورد  می

العمل متقابل راضی نبود و معتقد بود ما شرکت  زیرا میرزا به عکس. شود م مھمی گرفته نمیدر این جلسه تصمی

خان و بنا به قول کاس آقا حسام  خان این بوده که ما در جلسٔه مالسرا که گویا به گفتٔه حسن منظور کوچک[کنیم  نمی
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مشورت میرزا و با  لذا بی. دن آنان عقیده داشتکر  به غافلگیر الرعایا  معین]. کنیم ای در کار بوده، شرکت نمی توطئه

چون معتقد بود اگر حیدرخان در اینجا موفق نشود جای دیگر ضربه خود را . صحبت پنھانی با گائوک و دیگران، اقدام کرد

قضیه اگر جلسات ما نیز مکرر گردد تا میرزا متقاعد شود، حیدرخان از . خواھد زد و ما نباید این فرصت را به او بدھیم

  .شود آگاه می

ھمان افرادی ھستند که کوالرژ    ھا این آلیانی[ھا  الرعایا و گائوک و گروھی دیگر به ھمراه آلیانی در پی این نظر، معین 

کنند و خود را در نزدیکی آن  ، عصر روز قبل از جلسه، به طرف مالسرا حرکت می]کند ھا را یک لشکر ارزیابی می آن

کنند  پنھان می] ھا به باغ چای ارباب رفیعی معروف شد و تا امروز باقی مانده است ین توتستان بعدا[خانه در باغ توتی 

آورند یا نه؟ اگر اوضاع عادی بود میرزا را  افراد مسلح بیشتری می. شود یا خیر ھای توطئه دیده می تا ببینند که نشانه

  ...له برند و نیرنگ آن را به خودشان بازگردانندفراخوانند و در جلسه شرکت کنند وگرنه پیش دستی نموده، حم

از اینجا . کنند گیرند و ھمانند میدان جنگ خود را آماده می آیند و سنگر می پس از چندی افراد مسلح بسیاری گرد می 

بجای  حیدرخان بر تعداد نگھبانان افزوده بود و. برند پی می] منظور کاس آقا حسام خیاط[به درستی گفتار خبر دھنده 

جنگلیان به . اجیر کرده بود] را[ھا بودند  ھا که با جنگلیان آشنا بودند و ممکن بود نجنگند، گروھی دیگر که احتماال لر کرد

تعدادی از افراد حیدرخان کشته و زخمی شدند و از جنگلیان نیز . ور شدند و جنگی سخت درگرفت ھا حمله سوی آن

سرخوش که درد کمر داشت خود را در داخل . قربان از بالکن منزل پایین پریدندحیدرخان و خالو . تعدادی زخمی گشتند

داخل  ١۵٠ - ١۵١، صص١٣٧۵شاھپور آلیانی، (» .ھمان جا سوخت   وقتی که خانه را آتش زدند او. بخاری پنھان کرد

  ).قالب و تاکید از ماست

شناخت و  ھا را خوب می ه گفتٔه او خالو قربان راهب. خان واقعی از واقعه به دست داده است این روایتی است که احمد 

  .گریخت اما حیدرخان در پسیخان دستگیر شد

در مورد آوردن افراد مسلح توسط . ھایی دارد ھای دیگر شاھدان عینی تفاوت واقعیت این است که این روایت با روایت

کنند و گیلک فقط از یک  م این موضوع را تایید نمیھیچ کدا» یان کوالرژ«حیدرخان برای حمله به جنگلیان، نه گیلک و نه 

حضور خود کاس آقا حسام که ظاھرا ھشدار داده بود که حیدرخان قصد . کرد مسلح در میان حاضرین سخن گفته است

خبری  ھمانطور که گیلک گفته است نشان از بی   حمله به جنگلیان را در آن خانه دارد، در میان گروه سه نفری جنگلیان

  .ضوع حتی توسط جنگلیان حاضر از حمله داشتمو

» نمایی  چپ«ھمانطور که    .ای اشاره کنیم که در وقایع جنگل نباید نقش آن را نادیده گرفت در اینجا الزم است به نکته 

گیری و مسامحٔه بیش از  خلق کند، در نقطٔه مقابل سھل» بالشویک مصنوعی«آبادی  توانست به قول یحیی دولت می

توانست به نفوذ ماموران نظمیٔه دولت مرکزی و به ویژه ماموران آموزش دیدٔه انگلیسی  ازه در تشکیالت جنگل میاند

تواند به این بحث کمک بیشتری نماید و بدون  ذکر دو نمونه می. کمک کند تا در تار و پود تشکیالت جنگل نفوذ نمایند

ریزان  نماید که شاید ممکن است طراح و برنامه این ایده را تقویت میاینکه گرفتار تئوری بسیار رایج توطئه شده باشیم، 

  .اند اصلی این واقعه در پشت این حادثه پنھان بوده
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تکنیسین چکسواکی که در دستگاه نظامی جنگلیان نقشی مھمی به عھده داشت و به » یان کوالرژ«چنانکه گفتیم 

ٔه جنگلیان داشت و به ویژه به سبب اینکه محل استقرار او در سبب موقعیتی که در تعمیر و نگھداری کارگاه اسلح

خان بود، عنصر مھمی از نظر دسترسی به آمار و اطالعات این تشکیالت به  یعنی نزدیک خانٔه حسن» کیش دره«

 در آلیان یعنی» کیش دره«کند چگونه ھنگامی که ھر دو ھفته یک بار از  با این حال او خود نقل می. آمد حساب می

آمد، با اینکه از تمام جزئیات اسلحه و اسرار نظامی جنگل باخبر بود، در خانٔه میرزا  محل سکونت خود به رشت می

ھا نقش محوری  ھا در شفت و فومن بعد خان شفتی که از یاران و یاوران دولت مرکزی بود و در تعقیب جنگلی یوسف

باید بالفاصله تاکید کنیم که کوالرژ چنان که از خاطراتش بر  ھرچند. شد ایفا کرد، اقامت نموده و کسی متعرض او نمی

دست کم تا موقعی که سندی . توان شک کرد آید انسان درستکاری بوده و در وفاداری و تعھد او به جنگل نمی می

یان کنیم در جایی که حیثیت انسانی در م ما فراموش نمی. توانیم چنین بیندیشیم معتبر در دست نداشته باشیم نمی

با این حال این نکته را نیز با توجه به . پروا بپرھیزیم زنی بی  کار باشیم و از گمانه است باید به غایت محتاط و محافظه

خدمتکاری که جنگلیان در [با غالمرضا ] به جنگل[مدتی پس از ورودم «: توانیم نادیده بگیریم نمی» یان کوالرژ«نوشتٔه 

خان شفتی  در رشت نزد یوسف... به رشت رفتیم» کیش دره«ای خرید وسایل مورد نیاز از بر] اختیار او قرار داده بودند

سرایدار خانه خبر داشت . ای در آن داشت اموالش بیشتر در شفت بود و فقط باغ بزرگی در رشت با خانه. به سر بردم

. چندی در آنجا زندگی کردم ھا ھم گفت و بعد آمد می آییم و ھمیشه مرا ھمانند مھمان آقای خود خوش که ما می

» یان کوالرژ«بدیھی است ) تاکید از ماست ١۵٣کوالرژ، ص (» .رفتم، مگر در موارد استثنایی بسیار کم به ھتل می

خان کیست و ممکن  داد که میرزا یوسف اساسا یک فرد سیاسی و انقالبی نبود و چندان ھم به این امر اھمیت نمی

ر دادن خانٔه خود به کسی که در تشکیالت جنگل یکی از مسووالن تعمیر و نگھداری است چه ھدفی از در اختیار قرا

باید از درز کردن اخبار سری جنگل بیم به دل راه  ھاست، داشته باشد بلکه این رھبران جنگل بودند که می اسلحه

کند  خان شفتی اقامت می فدانست که او در خانٔه یوس ولی با آنکه غالمرضا پیشخدمت کوالرژ به خوبی می. دادند می

  .خان دیده نشد العملی از طرف رھبران جنگل تا پایان رفت و آمد کوالرژ به خانه یوسف ھیچ عکس

خان ثقفی بود که جزو مقامات باالی  خان ثقفی و عبدالحسین دومین نمونه، پیوستن پر راز و رمز کلنل فتحعلی

خورشیدی بودند ولی بالفاصله بعد از  ١٢٩٩انقالب جنگل در خرداد  ژاندارمری دولت مرکزی تا روزھای قبل از پیروزی

خان به ھنگامی که اسرای جنگلی را پس از تسلیم  کلنل فتحعلی. پیروزی انقالب جنگل به تشکیالت جنگلیان پیوستند

سمنان شدنشان در واقعٔه تسلیم دکتر حشمت از رشت به تھران و سپس به سمنان تبعید کردند، رییس ژاندارمری 

نگاھی از درون به انقالب «محمدحسن صبوری یکی از اسرای جنگلی که خاطرات خود را در کتابی به نام . بود

به رشتٔه تحریر در آورده در این زمینه اطالعاتی از او در این موقعیت دولتی به دست داده که بیان آن » مسلحانه جنگل

اما در . گوید اسرای جنگل نسبت به دیگر فرماندھان نظمیه سخن می تر او با صبوری از برخورد مناسب. فایده نیست بی

ھای دقیقی  نویسد که او و ھمکاران او در سمنان برای روزھای متوالی از او و دیگر اسرای جنگلی بازجویی یک جا می

خان  فتحعلی از جمله خود کلنل. خان به عمل آوردند به منظور اطالع از موقعیت نظامی و اسلحٔه جنگلیان و کوچک

گذشت، روزی کلنل  مدت یک ماھی که از موضوع دعوت ما به ورود ژاندارمری می«: ثقفی او را به پرسش گرفته بود

به ژاندارمی گفت که چند روز پیش کسی با من صحبت کرده ] محل نگھداری اسرا[خان در حیات کاروانسرا  فتحعلی

پس از سالم گفت سوالی از تو دارم و به من راست . رفتم خدمت کلنل بود، او را به نزد من بیاورید و من احضار شدم و

چکاره ] جنگلیان اسیر[محرمانه از من سوالی کرد که این عده . گفتم چشم اگر اطالع داشته باشم خواھم گفت. بگو

لب را فھمیدم که مطا. اند ھا جنگ کرده و کجا دستگیر شده ھا بودند و چند دفعه با قزاق بوده و صاحب منصبان آنان که
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صبوری ). ١٣۶، ص ١٣۵٨محمد حسن صبوری دیلمی، (» ..کسب کند] دربارٔه جنگلیان[خواھد از من اطالعاتی  می

کلنل «ھا  نویسد که پس از اتمام بازجویی دھد و می ھای طوالنی اسرای جنگلی را توضیح می سپس نحؤه بازجویی

خان  اما صبوری، کلنل فتحعلی). ١۴٠ھمان، ص (» .ی تھران فرستادھای ما را برا خان تمام رونوشت استنطاق فتحعلی

کند که او در زمرٔه انقالبیون برای حرکت از پسیخان به رشت و به دست گرفتن قدرت  را بار دیگر زمانی مالقات می

ن شب را در باغ مزبور اقامت داشتیم و فردا در پسیخا«: خورشیدی است ١٢٩٩خان در خرداد سال  توسط کوچک

ولی چون مطلع شدند که من در بیرون منتظر . اند دیدم جلسه دارند و خلوت کرده. خان رسیدم خدمت میرزا کوچک

خان و سلطان  باشد و کلنل فتحعلی دیدم حوزه ایشان مرکب از بیست و دو نفر می. ھستم اجازه دادند داخل شوم

ن نظامی ژاندارمری که چند ماه قبل از طرف دولت با یک عده دیگر از صاحب منصبا] تیمسار ثقفی[خان  عبدالحسین

خان  وقتی داخل اتاق شدم کلنل فتحعلی. مامور تشکیل اداره ژاندارمری رشت شده بودند در این مذاکرات شرکت دارند

به محض دیدن من خجالت کشید، زیرا زمانی که در سمنان توقیف بودیم ایشان سمت فرماندھی ژاندارمری سمنان را 

کنیم و  ن ھم با دیدن این وضع، ایشان را بوسیدم و گفتم ما در راه آزادی و استقالل ملی جانفشانی میم. داشت

  )١۵٣ھمان، ص (» .مالحظه گذشته را نباید کرد

حکومت انقالبی «: نویسد می] تیمسار ثقفی[خان  خان و سلطان عبدالحسین محمدعلی گیلک دربارٔه کلنل فتحعلی

شروع به تحویل ] یعنی پس از پیروزی انقالب جنگل ١٢٩٩در خرداد [ھا  بیانیه و معرفی کمیسربه مجرد صدور ] جنگل[

خان ثقفی رییس ژاندارمری گیالن به کار  فقط کلنل فتحعلی]... در رشت[از روسای دوائر دولتی . گرفتن ادارات نمود

سلطان «: نویسد نیز او می) یتیمسار ثقف(خان  درباره سلطان عبدالحسین). ٢٧٩گیلک، ص، (» .پذیرفته شد

ھا  خان ثقفی از جمله صاحب منصبانی بود که در بدو ورود بلشویک خان ثقفی خواھرزاده کلنل فتحعلی عبدالحسین

خان به جنگل آمد و به ریاست قوا منصوب شد و بعد از  جزو اداره ژاندارمری گیالن به انقالبیون پیوسته و بعدا با کوچک

محمدعلی گیلک سپس در واقعٔه مالسرا ).  ۴٨٩ھمان، ص (» .دا داخل قشون دولتی گردیدختم غائله گیالن مجد

گیرد و او را تلویحا در به راه انداختن  خان ثقفی معروف به تیمسار ثقفی می انگشت اتھام را به سوی عبدالحسین

ی کنیم که دکتر شاھپور آلیانی یادآور). ۴٨٩-۴٩٠صص  ١٣٧١گیلک، : نگاه کنید(داند  حمله به خانٔه مالسرا مقصر می

خان آلیانی بازھم به این دلیل که تیمسار ثقفی و محمد حسین آیرم  نویسد که پس از خاموشی جنگل، حسن می

ھا رابطه بر قرار کرده بود تا کودتایی علیه رضاشاه ترتیب  از افسران مخالف انگلیس بودند با آن) سپھبد آیرم بعدی(

  !دھند

تواند به قوت خود باقی بماند که آیا این واقعه ناشی از جنون و  این پرسشی که در آغاز طرح شد می بدین ترتیب ھنوز

ای به تحریک عناصر نفوذی دولت مرکزی و به ویژه سازمان جاسوسی انگلیس؟ با  نفرت ایدئولوژیک بوده است یا توطئه

بتواند به پاسخ این پرسش کمکی کرده باشد، روی خان با این واقعه شاید  توجه به اینکه بررسی بیشتر رابطٔه کوچک

  .کنیم آن اندکی مکث می

  خان و واقعٔه مالسرا کوچک   

خان تاکنون ھواداران و مخالفان ایدئولوژیک او مواضع گوناگون و اغلب درون  در مورد رابطٔه بین واقعٔه مالسرا و کوچک 

طرفانه و برای کشف حقیقت کوششی  رسد کمتر به ھدف پژوھش بی اند و به نظر می ایدئولوژیک متفاوتی اتخاذ کرده

این مواضع بیشتر بر دو مطلبی استوار بوده است که فخرایی در سردار جنگل که تقریبا تنھا منبع . به عمل آمده باشد
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فخرایی در ارتباط با این واقعه . شد، استوار بوده است ب میجنبش و انقالب جنگل در پیش از انقالب در ایران محسو

یعنی [چنانچه ما به این کار «خان آلیانی پس از شکست جنگل از او شنیده است که  گوید که در مصاحبه با حسن می

ھا یعنی عمواوغلی و احسان و خالو و دیگران سبقت  زدیم آن دست نمی] حمله به مالسرا و دستگیری حیدرخان

فخرایی (» .کشیدند کشتند و یا به خفت و خواری ھمه را به زنجیر می ھا را می کردند و مانند دفعه پیش یا ھمه ما می

مکرر از میرزا شنیده «نویسد که  فخرایی ھمچنین در جایی دیگری از کتاب سردار جنگل خود نیز می). ۴٢٠، ص ١٣۵٧

این دو مطلب به اندازٔه کافی در شرایط ). ٣۶٩ی، ص فخرای(» .گفت باید عمواوغلی را محاکمه کرد شد که می

تواند به این  خبری از تناقضات درون تشکیالت جنگل و فضایی که پس از حمله به خانٔه مالسرا خلق شده بود می بی

خان تصمیم به دستگیری و نھایتا  ھا به صورت کلیتی یکپارچه و متحد به رھبری کوچک نتیجٔه کلی بیانجامد که جنگلی

اجازه بدھید در این زمینه مکث بیشتری . گیری به غایت نادرست است کشتن حیدر عمواوغلی گرفتند و البته این نتیجه

  .کنیم و دالیل خود را ارائه نماییم

ایم که اطالعات یاران رشتی میرزا پس از انتقال مقر اصلی تشکیالت جنگل به زیده و آلیان  در جایی از این نوشته گفته 

ھای رھبران آن پس از پیروزی انقالب جنگل و زمانی که  ن این تشکیالت و به ویژه تصمیماتی که در نشستاز درو

جنگلیان دوباره از رشت در اثر اختالف با جناح بلشویکی انقالب به فومنات و آلیان برگشتند، دست کم در بسیاری 

ھا  خان در پیش پای آن ت به دلیل موانعی که حسنھا به درون این تشکیال موارد به ھیچ وجه دست اول نبود، زیرا آن

خان به عنوان منشی  ریزی حسن به ویژه از زمانی که میرزا احمد واقعی با برنامه. گذاشته بود، دسترسی نداشتند

ھا  زادٔه او اسماعیل جنگلی را گرفت، دسترسی به اطالعات درون تشکیالت جنگل برای آن خان جای خواھر کوچک

روایت ناقص و دست دومی ھمین واقعٔه مھم مالسرا از جانب فخرایی یکی از این دالیل . ر شده بودبسیار دشوا

کند و خود چیز قابل توجھی به  خان، فقط در یکی دو جمله نقل می تواند باشد که فخرایی آن را در مصاحبه با حسن می

کنندگان و  خود چیز زیادی دست کم دربارٔه حملهمحمدعلی گیلک نیز تنھا ناظر واقعه است و در کتاب . افزاید آن نمی

کند که  گیلک حتی ھنگامی که به دنبال کشف حقیقت ماجراست تنھا به این اکتفا می. گوید دالیل آن به ما نمی

به ھر حال این طور استنباط . اند خبر بوده ھا نیز بی وقتی بعد از خاتمه قضایا علت این امر پرسش شد جواب دادند آن«

به عبارت دیگر گیلک » .د که سه نفر افراد جنگل برای آنکه رفع شبھه از سایرین به عمل آید باید قربانی شوندش می

خواستند سه نفر از جنگلیان  می) کند که ماھیت آنان را روشن نمی(گنندگان  گوید که حمله ای مبھم می به اشاره

  .قربانگاه بفرستند ظن به کننده در کمیته را به عنوان قربانی رفع سوء  شرکت

خان تمام داستان را به  خان آلیانی بوده است، اما حسن تر گفته شد منبع اصلی نوشتٔه فخرایی حسن چنانکه پیش

کند به نظر از  روایتی که دکتر شاھپور آلیانی از واقعه به نقل از میرزا احمد واقعی ارائه می. فخرایی نگفته است

خان است، منابع او  ادآوری کنیم که دکتر شاھپور آلیانی عالوه بر اینکه نؤه حسنی. صداقت بیشتری برخوردار است

برای نوشتن کتاب نیز ھمگی دست اول و از کسانی بوده است که به طور مستقیم در رابطه با تشکیالت جنگل 

ای بزرگ شد که  خانوادهھمچنین او در . کتاب خود به طور کامل معرفی کرده است ١٢ھا را در صفحٔه  اند و او آن بوده

اهللا یکی از فرماندھان خوشنام جنگلی از قوم آلیان بود که تا آخرین لحظٔه زندگی در کنار  مادر او ھمسر میرزا نعمت

  .میرزا وفادارانه باقی ماند
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بینیم  ار مجدد آن نمیایم، نیازی به تکر بخشی از روایتی را که دکتر آلیانی از واقعٔه مالسرا ارائه کرده و در باال ذکر کرده

ھا از قول دکتر آلیانی دیدیم  در آن گفته. خان با این حادثه روشن کننده است اما تاکید بر برخی نکات برای ارتباط کوچک

ای که  کرد باور نداشت و در جلسه خان آن را به خبر کاس آقا حسام مربوط می ای که حسن خان به توطئه که کوچک

شود زیرا میرزا به  تصمیم مھمی گرفته نمی«نٔه خود تشکیل داده بود به گفتٔه آلیانی خان با اصرار در خا حسن

ھمچنین ظاھرا در جلسٔه دیگری که باز ) ١۵٠ص(» .کنیم العمل متقابل راضی نبود و معتقد بود ما شرکت نمی عکس

شود و او باز ھم اقدامات  برو میخان پیگیر برای کشاندن پای میرزا به این واقعه بوده با عدم شرکت میرزا رو ھم حسن

در منزل خود در زیده به گوش دیگر «خان توطئه را  کند و به گفتٔه دکتر آلیانی ھنگامی که حسن بار را نفی می خشونت

خواھد  گیرد و با شرکت نکردن در این جلسه می رسانند باز ھم میرزا تحت تاثیر دیگران قرار می زعما و ھمکاران می

» .گوید که باید عالج واقعه را قبل از وقوع کرد گیرد و می الرعایا با گاوک تماس می کند که معین قضیه را منتفی

شود که ممکن  خان مظنون می خان به تدریج به مواضع کوچک رسد که حسن به نظر می) ١٨٨شاھپور آلیانی، ص(

زیرا دکتر آلیانی . و به گوش حیدر برسداست از طرف او یا طرفدارانش در تشکیالت جنگل خبر حمله به بیرون درز کند 

خان معتقد بود که اگر جلسات ما مکرر گردد تا میرزا متقاعد شود، حیدرخان از قضیه آگاه  نویسد که حسن می

ھا بدون اطالع میرزا به ھمراه تیمسار ثقفی رھبری این عملیات را به عھده  از این رو آن). ١۵٠ھمان، ص(شود،  می

). ١۵٠ھمان، ص(» .کنند روز قبل از جلسه به طرف مالسرا حرکت می«جه با افراد مسلح زیادی گیرند و در نتی می

مطابقت » یان کوالرژ«ھا بوده است ولی این گفته با گفتٔه  گوید که گاوک نیز ھمراه آن یادآوری کنیم که دکتر آلیانی می

خان به محل  جمعه بازار دیده است که ھمراه کوچک ندارد زیرا کوالرژ گفته است که او گاوک را پس از واقعه در نزدیکی

ھا که ظاھرا نتوانسته بودند میرزا را از رفتن به جلسٔه مالسرا منصرف کنندپپف با تسلطی  در ھر حال آن. رسیده بودند

 .که بر تشکیالت جنگل داشتند چنان ترتیب داده بودند که میرزا پس از حمله در مقابل عمل انجام شده قرار گیرد

برای اجرای این «: نویسد که نامد در خاطرات خود می می» افراطیون جنگل«کنندگان را  اسماعیل جنگلی که حمله

خان به جلسه ممانعت به عمل آوردند و با دستجاتی که از پیش نامزد  الحیل از رسیدن به موقع کوچک تصمیم به لطایف

» .وقعی به محل واقعه رسیده بود که کار از کار گذشته بودخان م کوچک... کرده بودند به محل جلسه مالسرا تاختند

نیز » یان کوالرژ«این گفتٔه اسماعیل جنگلی توسط ). ٢۴٠خاطرات اسماعیل جنگلی به کوشش اسماعیل رائین، ص(

 از[تر  کمی دور«: کند خان و گاوک برخورد می به کوچک) مرجقل(شود که پس از حمله در حوالی جمعه بازار  تایید می

خان و گائوک را دیدم که با چند تن از مجاھدان در چھارراھی پخش شده و منتظر بودند که جنگ در  کوچک] جمعه بازار

تا مالسرا ھفت ) جمعه بازار(الزم است یادآوری کنیم که از مرجقل ) ١۶٠ھمان، ص(» .انجامد پسیخان به کجا می

با پای پیاده بیش از یک ساعت و نیم فاصلٔه زمانی محسوب کیلومتر فاصله است که در آن زمان فاصلٔه کمی نبود و 

  .شد می

ھا او را به زیده بردند که حتی میرزا فرصت  آلیانی«پس از دستگیری حیدرخان توسط میرزا احمد واقعی نیز بالفاصله 

خان در جمعه بازار  به عبارت دیگر در حالی که کوچک). ١۵دکتر شاھپور آلیانی، ھمان، ص(» .صحبت با او را پیدا نکرد

به . خان نشان ندادند حضور داشت و دستگیرکنندگان نیز حیدر را از ھمین راه به زیده و آلیان بردند ولی او را به کوچک

گفت باید عمواوغلی را محاکمه  مکرر از میرزا شنیده شد که می«گوید که  باور نگارنده اینکه فخرایی بدون ذکر منبع می

در صورت صحت گفتٔه . نبوده است» افراطیون جنگل«یید اعمال به قول اسماعیل جنگلی به ھیچ وجه تا» کرد

تردید این مفھوم از  خان، اگر گفتٔه او را از متن واقعه و از فضایی که افراطیون خلق کرده بودند انتزاع کنیم بی کوچک

اما اگر به فضای . حیدرخان تکمیل کرد کنندگان را با محاکمٔه شود که باید کار حمله خان برداشت می ھای کوچک گفته
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تردید به  خان بی جزمیت و خشونتی که افراطیون پیش و پس از واقعه به وجود آورده بودند توجه کنیم این جملٔه کوچک

آمیزی دربارٔه حیدرخان دست زد بلکه الزم است که مطابق قانون به  این معنی بوده است که نباید به اقدامات جنون

انگیزی که  در آن فضای رعب و خشونت و کارزار نفرت. د شده به او در چارچوب موازین قضایی بررسی کرداتھام وار

جویی بدوی و غیرمتمدنانه  شناسیم، افراطیون به طور آگاھانه به منظور ایجاد شرایط نفرت و انتقام امروزه به خوبی می

آمیز جلوگیری به عمل  اوضاع دست زد و از اقدام جنون شد به آرام کردن ترتیب داده بودند، فقط با چنین موضعی می

شاید او . تری را به جای رفتار افراطیون جایگزین کرد او دریافته بود که تنھا شاید از این طریق بتوان رفتاری عقالنی. آورد

  )۵(.بینی کرده بود ھا اتفاق افتاد پیش آمیزی را که بعد رفتار جنون

خان و حیدر عمواوغلی دارای سابقه و وجوه  ھای اصلی این واقعه تنھا کوچک تمام طرفیادآوری کنیم که در میان 

ھا برای ھر انگیزش سیاسی  از این رو در این زمان نام و آوازٔه آن. مشترک مبارزاتی از انقالب مشروطه تا آن زمان بودند

ی صرفا به روزی مردم و پیشرفت ایران پای به خواه و برا آن دو برخالف دیگران عمیقا آرمان. در سراسر ایران کافی بود

ھای دیگر  خواھی طرف میدان گذاشته بودند و به صداقت راه خود به جد اعتقاد داشتند در حالی که به مقاصد آرمان

رسد  خان در این واقعه به رغم اینکه به نظر می از این رو موضع کوچک. توان چندان مطمئن بود درگیر در این ماجرا نمی

  .وذ و اقتدارش در اواخر انقالب بر تشکیالت جنگل بیش از ھرزمانی تحلیل رفته بود، قابل درک استنف

خان در تشکیالت جنگل در  یعنی زمانی که دیگر ھیچ کدام از یاران اولیٔه کوچک ١٣٠٠واقعیت آن است که در مھر ماه 

گواه آن بود که سرنوشت جنگل رو به پایان دارد، او بیش  تر اینکه ھمه چیز کنار او در زیده و آلیان حضور نداشتند و مھم

بودند که در خفا ھمه ... خان، تیمسار ثقفی و  از ھر زمانی تسلط خود را بر تشکیالت جنگل از دست داده و این حسن

ت نقل چنان که شاھپور آلیانی از قول میرزا احمد واقعی که در محور این ماجرا قرار داش. کردند چیز را ھدایت می

خان و ھمدستان او در این واقعه مظنون شده بود و ھمین امر موجب شد تا  خان به اقدامات حسن کند که کوچک می

  .خان را به این ماجرا بکشانند ھا نتوانند پای کوچک آن

را بالفاصله ای که افراطیون طراحی و سازمان داده بودند پیش رفت، زی پس از حمله به مالسرا نیز روند حادثه به گونه

پس از حمله به خانٔه مالسرا و دستگیری حیدر، حمله به رشت که در دست خالو قربان بود شروع شد و جنگی 

مھر ماه به سردار  ٢٣طول کشید تا آنکه خالو قربان خود را در ) روز ١٧ای  به گفته(وقفه  روز مداوم و بی ١۶درگرفت که 

وارد ) مھر ٢۵(اکتبر  ١۵گفتٔه اسناد سفارت انگلیس نیروھای دولتی در  سپه تسلیم کرد و پس از آن بود که بنا به

و جنگلیان که نیمی از شھر رشت را اشغال کرده بودند به ) ۵۵به کوشش غالمحسین میرزا صالح، ص (رشت شدند 

عت پیش اوضاع چنان به سر. نشینی سریع وادار شدند و با شتاب به پسیخان بازگشته و در آنجا سنگر گرفتند عقب

زیرا اکنون نه فقط قوای دولتی سردار سپه به دنبال جنگلیان برای حمله به . کرد بینی نمی رفت که ھیچ کس پیش

و جالل ) شد که اکنون توسط سردار سپه، ساالر منصور نامیده می(فومن و آلیان روان بودند بلکه قوای خالو قربان 

، قوای سردار مقتدر تالش، )شناختند یان را با جزئیات میکه به سبب سابقٔه جنگلی بودن مواضع جنگل(چمنی 

  .خان به سوی زیده و آلیان روان بودند خان شفتی از ھر سو در تعقیب شبح کوچک السلطنه تارمی و میرزا یوسف برھان

  :پاورقی

   



Historical Site of Mirhadi Hoseini 
http://m-hosseini.ir 
……………………………………………………………………………………… 

 

١٩ 
 

متاسفانه به دلیل . ده بوداین خانٔه زیبا تا چند سال پیش که نگارنده آن را دیده ھنوز وجود داشت اگر چه تخریب ش -١

چه . توجھی سازمان میراث فرھنگی و دوستداران جنبش جنگل، این خانه سرنوشت نامعلومی پیدا کرده است بی

خان بازسازی و به عنوان یکی از آثار بازمانده از انقالب جنگل  خان آلیانی نیز ھمانند خانه کوچک خوب است خانٔه حسن

  .حفظ شود

و سپس کتاب » یان کوالرژ»  م که این دریافت از انقالب جنگل را در درجٔه نخست مدیون خواندن کتابصادقانه بگویی -٢

ھا اشاره نشده است و البته این خود  شاھپور آلیانی ھستم که به جزئیاتی اشاره دارند که در ھیچ منبع دیگری بدان

اند به سبب دور ماندن از  خان بوده کوچک نویسان جنگل که بیشتر از یاران گیلک دھد که خاطرات نیز نشان می

  .ھا به این بخش از تحوالت جنگل چندان آگاھی نداشتند تشکیالت جنگل در دورٔه پس از راھپیمایی بزرگ جنگلی

ھا، رفت و آمد در دو قلمرو برای افراد  ھا و جنگلی یادآوری کنیم که پس از آمدن حیدرخان و بھبود روابط بین بلشویک -٣

ناحیه رشت تا شرق گیالن در دست . در این زمان ھنوز دو حکومت و جود داشت. اح تا حدودی آزاد شده بوددو جن

  .ھا بود ھا و فومنات در دست جنگلی بلشویک

  .خان داده بودند کنندگان احتماال پیغام خود را به نام کوچک خان باید گفت که توطئه در خصوص دستور کوچک -۴

خان عمواوغلی که برای نخستین بار توسط نگارنده و با کار میدانی در روستای  برای اطالع از سرنوشت نھایی حیدر -۵

جغرافیای سیاسی جنبش و انقالب جنگل، ناصر : میان رز آلیان یعنی جایی که سرانجام کشته شد،، نگاه کنید به

  ١٣٨٩عظیمی، نشر نیکا، 

  : منابع

  ، انتشارات میشا)خان آلیانی حسن(الرعایا  ، نھضت جنگل و معین)١٣٧۵(ر آلیانی شاھپو -١

  ، قیام جنگل خاطرات اسماعیل جنگلی، انتشارات جاویدان)١٣۵٧(رائین اسماعیل  -٢

  ، نگاھی از درون به انقالب مسلحانه جنگل، تھران،)١٣۵٨(صبوری محمدحسن  -٣

  ١٣٨٨، آذر )anthropology.ir.www(خان  چک، روایتی دیگر از کو)١٣٨٨(عظیمی ناصر  -۴

  ، سردار جنگل، نشر جاویدان)١٣۵٧(فخرایی ابراھیم  -۴

  اجتماعی گیالن و قزوین، نشر گیلکان –، نھضت جنگل و اوضاع فرھنگی )١٣۶٩(پور صادق  کوچک -۵

  ، سال دھم۶٧-٧٣، چگونه انقالب گیالن خاموش شد؟ مجله خواندنیھا، شماره )ساالر نظام(کوپال  -۶

  خان، ترجمه رضا میرچی، نشر فرزان ای در کنار کوچک ، بیگانه)١٣٨۴(کوالرژ یان  -٧
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  ، تاریخ انقالب جنگل به روایت شاھدان، نشر گیلکان)١٣٧١(گیلک محمدعلی  -٨

گردآوری، نشر  ھای سفارت انگلیس، ترجمه و خان بنا بر گزارش ، جنبش میرزا کوچک)١٣۶٩(میرزا صالح غالمحسین  -٩

  تاریخ ایران

  ، به کوشش منوچھر ھدایتی، انتشارات کتیبه گیل)١٣٨٣(ھای احمد کسمایی از جنگل  یادداشت -١٠

.........................................................................................................  

  

  ھا گرفت خان از شوروی ھایی که میرزا کوچک قول/ شوروی روایتی از ارتباط نھضت جنگل با حکومت کمونیستی

  گلکار آبتین: ترجمه/ لی، استاد تاریخ دانشگاه دولتی باکو جمیل حسن

خیز آن، باکو، توجه خود را بر گسترش  اشغال آذربایجان و پایتخت نفت شوروی پس از ١٩٢٠در سال  :تاریخ ایرانی

ند، اتریش و فنال ھا در آلمان، مجارستان، پس از شکست انقالب. ھای شمالی ایران معطوف کرد استان بلشویسم در

ھای  توان با بسط و رواج ایده اروپا را می ھای ھا به این نتیجه رسیدند که شکست سایر کشورھای اروپایی بلشویک

 .کرد سوسیالیستی و حتی انقالب در آسیا جبران

داد اوت پس از قرار. ھا به ھیچ وجه تصادفی نبود انتخاب شمال ایران و به ویژه استان گیالن، برای اھداف بلشویک

. روسیه و انگلیس، فشار روسیه بر شھرھای بندری ایران در سراسر حاشیه دریای خزر بسیار افزایش یافته بود ١٩٠٧

پایان جنگ و . ھای جنگ جھانی اول استان گیالن برای امپراتوری روسیه اھمیت استراتژیک فراوانی داشت در سال

ھای  ات قزاق مستقر در شمال ایران تأثیر گذاشت و این گروهضعیف شدن امپراتوری روسیه بر نظم و انضباط دستج

   در. ھای جنگی خود، زبانزد بودند، به باندھایی خودسر تبدیل شدند نظامی که زمانی به واسطه انضباط آھنین و مھارت

انزلی تمام  کوشیدند از طریق بندر ھا که به باکو چشم داشتند، در گیالن استقرار یافتند و می ھمان زمان انگلیسی

  .افزود دریای خزر را تحت کنترل خود درآورند و این امر باز بر اھمیت سیاسی، نظامی و دیپلماتیک استان گیالن می

ھای قزاقان روس از ایران و تضعیف نفوذ روسیه شوروی  ، خروج ھنگ)١٩١٨(در نتیجه سقوط کمون بلشویکی در باکو 

 ١٩٢٠در آغاز سال . ھا افتاد حاشیه دریای خزر، کنترل تمام گیالن به طور کامل به دست انگلیسیدر کل نواحی 

و سایر دستجات گارد سفید کامًال مغلوب ارتش سرخ شدند و ناوگان دنیکین زیر ) از فرماندھان ارتش سفید(ِدنیکین 

که تا آن زمان فقط نقش یک فضای ( ولی اشغال آذربایجان. نشینی کرد ھا به سواحل انزلی عقب فشار بلشویک

فرصت بسیار خوبی بود تا استان گیالن و کل نواحی ) کرد گیر را میان روسیه شوروی و ایران بازی می واسطه یا ضربه

جنبشی که در جنوب آذربایجان به رھبری . ھا تبدیل شود ھای بلشویک طلبی شمالی ایران به ھدفی برای توسعه

در گیالن که ماھیت ضد انگلیسی داشت، بسیار به » ھا جنگلی«یافت و جنبش  می شیخ محمد خیابانی گسترش

  .ھا در شمال ایران کمک کرد فعالیت بلشویک
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انتقال سنگرھای انقالب . ھای استراتژیک شوروی قرار گرفت در برنامه» عملیات انزلی« ١٩٢٠ھمان سال    در

در مه . نقش و اھمیت اقوام مسلمان امپراتوری روسیه افزودسوسیالیستی جھانی از غرب به شرق، بیش از پیش بر 

» زحمتکشان مسلمان«کردند که پرولتاریای روسیه دقیقًا باید دست به دست  مطبوعات بلشویکی تبلیغ می ١٩١٩

  .برای آزادی ایران، ھند، افغانستان و سایر کشورھای خاور زمین اقدام کند

اندازه خواھان گسترش انقالب  یمان نریمانوف، نیز بنا به مالحظات استراتژیک بیآذربایجان شوروی و رھبر جدید آن، نر 

نریمانوف اصرار داشت که بیرون راندن انگلیس از مشرق زمین از ایران آغاز . سوسیالیستی در خاک ایران و ترکیه بودند

مایه اختالف نظر وی با شد، تا آخر عمرش  خالصه می» به سوی غرب از طریق شرق«ایده او که در شعار . شود

ھای  البته شکی نیست که بلندپروازی. چیِچرین، وزیر امور خارجه شوروی بود. مقامات مرکزی شوروی، از جمله با گ

  .بشود نیز در موضع او تأثیر فراوان داشت» لنین شرق«شخصی نریمانوف و آرزوی اینکه 

 ١۴در . یل ارتش انقالبی برای فعالیت در خاک ایران آغاز شددر دو جبھه قفقاز و ترکستان کار تشک ١٩٢٠در بھار سال  

مه، ھنگامی که عملیات حمله به انزلی ھنوز در مرحله تدارکات بود، حکومت ایران یادداشتی به روسیه شوروی 

تسلیم کرد که نخستین جمله آن حاکی از به رسمیت شناختن آذربایجان شوروی به عنوان حکومتی مستقل بود و 

ھای زیر پرچم  ھای دریای خزر مانع حرکت کشتی داد که در آب ایران در آن به طرف مقابل اطمینان میحکومت 

مه،  ١٨ھمان روزی که این یادداشت به مسکو رسید، یعنی در    ولی در صبح. آذربایجان و روسیه نخواھد شد

ِچرین در پاسخ به یادداشت ایران، با مه چی ٢٣در . ھای ارتش سرخ شوروی شلیک به انزلی را آغاز کرده بودند کشتی

ولی کوشید   حسن نیت از امکان برقراری روابط دیپلماتیک میان آذربایجان شوروی، روسیه شوروی و ایران سخن گفت،

او به طرف ایرانی اطمینان داد که . به ھر وسیله ممکن از واقعیت اشغال خاک ایران به دست قوای شوروی طفره رود

ون اطالع حکومت مرکزی انجام گرفته و حکومت روسیه شوروی تنھا پس از پایان خاتمه عملیات عملیات انزلی بد

  .نظامی از این واقعه اطالع پیدا کرده است

ترین زمان کنترل انزلی و از این طریق کنترل تمام نواحی حاشیه خرز  حد خود را از اینکه در کوتاه ھا شادی بی بلشویک

مه، ناوگان سرخ روسیه و آذربایجان که به  ١٨اگر در آغاز عملیات، یعنی . کردند اند، پنھان نمی ایران را به دست گرفته

ھا و اسلحه و  داشت که فقط قصد دارد کشتی راسکولنیکوف به سوی ایران در حرکت بود، اظھار می. فرماندھی ف

ل آشکار مناطق ساحلی ایران را کتمان شد اشغا مھمات ارتش دنیکین را بازگرداند، ولی پس از مدتی کوتاه دیگر نمی

نظام شوروی از مرز گذشت، آستارای ایران را گرفت و  ھمزمان با تخلیه قوا در انزلی، از لنکران نیز یک لشکر سواره. کرد

مه اظھار داشت که قوای شوروی قصد ندارند در امور  ٢٠اگرچه چیچرین در . به سوی بندر انزلی به حرکت درآمد

اند، ولی دو روز بعد راسکولنیکوف با  دخالت کنند و فقط برای بازگرداندن اموال گارد سفید به انزلی آمده داخلی ایران

. صراحت سربازی خود اعالم کرد ناوگان شوروی حتی پس از استرداد اموال ارتش دنیکین در انزلی باقی خواھد ماند

  .ای خزر از آن شوروی شده استبا افتخار خبر داد که دری ١٩٢٠مه  ٢٣در » پراودا«روزنامه 

ھای مجاور نیز کشیده  شورشی که از ھفتم آوریل، یعنی ھمزمان با اشغال انزلی، در تبریز آغاز شده بود، به استان

مه ِسرگو ُارُجنیکیدزه مسکو  ٢٣در . این جنبش با رھبری شیخ محمد خیابانی گرایش ضد انگلیسی به خود گرفت. شد

توانیم  ما می. اند ھای مسلمان اردبیل را گرفته گروه«: او نوشت. ساخت و جویای دستورالعمل شدرا از این امر باخبر 

ترسیم با تمام قوا وارد کارزار شده و دوباره توبیخ  می. ور کنیم بدون زحمت چندانی تمام آذربایجان ایران و تبریز را شعله
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ھای ایرانی برپایی حکومت  خان و کمونیست با کمک کوچک: نظر من. کنم فورًا پاسخ دھید بنابراین خواھش می. شویم

العاده  این کار تأثیر فوق. ھا را بیرون کنیم ھا را یکی پس از دیگری بگیریم و انگلیسی شوروی را اعالم کنیم، شھر

ف ُارُجنیکیدزه از تلگرا(» .ظاھر قضیه نیز از بیرون کامًال آبرومندانه خواھد بود. عظیمی بر تمام خاورمیانه خواھد گذاشت

  )به لنین، استالین و چیِچرین

بورو  مه در پولیت ٢۵پیام ُارُجنیکیدزه و پیام راسکولنیکوف درباره اشغال انزلی و پیدایش شرایط انقالبی در گیالن در 

بخش ملل  ھای آزادی مورد بررسی قرار گرفت و سیاست کلِی پیشنھادِی وزارت امور خارجه برای کمک به جنبش

خان کمک کند، انزلی و  راسکولنیکوف مأموریت پیدا کرد به ھر وسیله ممکن به میرزا کوچک. زمین تأیید شد مشرق

ھا را از این نقاط بیرون ببرد و به  سایر نقاط ایران را که زیر سلطه قوای نظامی شوروی بود به او تحویل دھد، کشتی

دھد که به ھیچ وجه تمایلی به دخالت در امور داخلی  می ھمه اعالم کند این کار را به دستور حکومت شوروی انجام

خان باید در انزلی به تعداد کافی  بورو آمده بود که برای کمک دائمی به کوچک در بخش پایانی مصوبه پولیت. ایران ندارد

  ».کشتی نگھداری شود، به ظاھر برای انجام عملیات پلیسی، ولی زیر پرچم آذربایجان

به ) ١٩٢٠مه  ٣٠(و کاراخان، معاون وزیر امور خارجه ) ١٩٢٠مه  ٢۶(ی نیز در تلگراف تروتسکی رھنمودھای مشابھ

نباید فقط بر اساس حال و ھوای اھالی انزلی، رشت و : کاراخان ھمچنین ھشدار داد. شود راسکولنیکوف دیده می

کاراخان اعتقاد داشت که باید نیروھای . دمرز با آذربایجان فرضیه انقالبی بودن تمام مردم ایران را مطرح کر مناطق ھم

ھا سمت و سوی ضد انگلیسی  ھای مردمی را متحد کرد و به آن ھای ایرانی و سایر گروه خان، کمونیست میرزا کوچک

  .داد

به ویژه در مالقات محرمانه او با (خان  ھایشان با میرزا کوچک وگو نمایندگان شوروی در آخرین روزھای ماه مه، در گفت

ھا در  توانستند موافقت او را با استقرار ارتش سرخ و ناوگان بلشویک) ١٩٢٠مه  ٢٧ُارُجنیکیدزه و راسکولنیکوف در 

پوش،  توجھی شامل زره خان اطمینان دادند که در چند روز آینده کمک قابل آنان به میرزا کوچک. گیالن جلب کنند

شده انزلی و رشت  ھا و به ویژه انتقال شھرھای اشغال ن وعدهبدون شک ای. رسد ھواپیما، سالح و مھمات از باکو می

دقیقًا بر پایه ھمین شور و . از قوای شوروی به رھبر جنبش جنگل، به شدت بر نگرش او نسبت به شوروی اثر گذاشت

روسیه خواھانه  خان در میتینگ چھارم ژوئن در رشت، با تمام قوا از رسالت آزادی حال انقالبی بود که میرزا کوچک

گشتند، حاال به ھمراه میرزا  قوای شوروی که طبق تصمیم حزب ظاھرًا باید به باکو بازمی. شوروی تمجید کرد

پس از اشغال رشت، نمایندگان شوروی در تلگرافی به باکو . دادند خان شھرھای ایرانی دور و بر را ھدف قرار می کوچک

  .ر تجھیزات نظامی به گیالن شدندپوش، ھواپیما و سای خواستار ارسال فوری قوا، زره

با وجود اعالم رسمی فراخوانده شدن نیروھای شوروی از گیالن، تشکیل ارتش سرخ پنج ھزار نفره ایران با استفاده از  

خان بود که  اهللا در ابتدا فرماندھی این ارتش بر عھده احسان. قوای مستقر در باکو، آستراخان و کراسنوُودسک آغاز شد

ھا این فرماندھی را به یکی از  آمد، ولی پس از مدت کوتاھی بلشویک خان به شمار می یک به میرزا کوچکفردی نزد

خان و ھمقطارانش،  مسلمًا میرزا کوچک. کارگاِرِتلی، ژنرال ارتش سابق تزاری) شاپور(واسیلی : افراد خودشان سپردند

یده نگرفتند و البته تا مدتی نیز توانستند استقالل واحدھای اعتمادی را ناد خان و خالو قربان این ابراز بی اهللا احسان

  .نظامی خود را حفظ کنند
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ھای ارتش سرخ در گیالن، شوروی ھمچنان بیم آن را داشت که وقایع ایران موجب بروز جنجال عظیم  با وجود موفقیت

) ١٩٢٠ژوئن  ۴(تینسکی و بوخارین این مسئله در تلگراف تروتسکی به لنین، چیچرین، کامنف، کِرس. المللی شود بین

  .آشکار است

- خان و شورای نظامی شب بین چھارم و پنجم ژوئن در گیالن حکومت انقالبی موقت ایران به ریاست میرزا کوچک نیمه

. ایوان کوژانوف و ب: در میان ھواداران میرزا در شورا دو نماینده شوروی نیز حضور داشتند. انقالبی ایران تشکیل شد

کوژانوف با نام اردشیر فعالیت . وکوف، که به خاطر شرکت در جنبش انقالبی گیالن، تابعیت ایران را پذیرفته بودندآب

خان و مظفرزاده تلگراف تبریکی به تروتسکی فرستادند و در آن از  اهللا خان، احسان در پنجم ژوئن میرزا کوچک. کرد  می

  .اند اند، خبر داده زی کسانی که ملت ایران را به بردگی کشیدهآغاز ایجاد ارتش سرخ ایران به منظور نابودسا

فراخواندن راسکولنیکوف که : بورو وضعیت ایران را مورد بررسی قرار داد و تصمیمات زیر را اتخاذ کرد ھشتم ژوئن پولیت

کوف و کوژانوف برای پیش از وقایع گیالن به سمت فرمانده ناوگان دریای بالتیک منصوب شده بود، اجازه دادن به آبو

  .اند ادامه فعالیت به نام داوطلبانی که تابعیت ایران را پذیرفته

از باکو آوردند و ھمچنین یک گروه نظامی ویژه » ایران آزاد«پوشی به نام  در پایان ژوئن برای تقویت ارتش سرخ ایران زره

  .نفر از آذربایجان رسید که به ارتش سرخ ایران پیوستند ٧٠٠-٨٠٠شامل تاتار، 

اگرچه . شد) ١٩٢٠ژوئن  ٢۴-٢٢(ھای داغی در نخستین کنگره حزب کمونیست ایران  وقایع گیالن موجب در گرفتن بحث

ار نارضایتی کردند و او را ھا از اقدامات او اظھ خان موافقت کرد، ولی کمونیست ای در دفاع از میرزا کوچک کنگره با مصوبه

نظرھای شدیدی میان میرزا  بالفاصله پس از کنگره اختالف. مانع اصلی در راه انقالب سوسیالیستی موعود دانستند

خان انقالب را با  میرزا کوچک. زاده، پدید آمد خان و رھبر منتخب کمیته مرکزی حزب کمونیست ایران، سلطان کوچک

زاده بر این پافشاری  کرد، در حالی که سلطان یافته قلمداد می  به رھبری خود پایان تشکیل حکومت انقالبِی موقت

: ھا پس از کنگره چنین ھدفی برای خود تعیین کردند به ھمین دلیل کمونیست. کرد که انقالب تازه آغاز شده است می

خان از سر راه  ید میرزا کوچکفقط با. تقویت انقالب سوسیالیستی ایران و گسترش دادن آن در سرتاسر مشرق زمین

  .شد برداشته می

خان به جریان  دموکرات میرزا کوچک -ھای نظری خود بر لزوم انتقال قدرت از جریان بورژوا  زاده با بحث سلطان

خان به لنین که میرزا در آن خواستار اعزام افرادی با تجربه کار در  نامه میرزا کوچک. کرد کمونیستی مطلق پافشاری می

، برای خود میرزا بھای )و در وھله نخست بودو مدیوانی که قبًال در ایران زندگی کرده بود(انقالب روسیه شده بود 

ژوئیه برای مأموریت  ٢١حزب کمونیست شوروی با پذیرفتن این درخواست بودو مدیوانی را از . گزافی به ھمراه داشت

خان فقط در  در حال حاضر شخصیت میرزا کوچک«: ین نتیجه رسید کهبه ایران فرستاد و او با ارزیابی وقایع گیالن به ا

خان تا حد یک چھره بزرگ انقالبی رشد نکند، باید از سر راه برداشته شود و  اگر میرزا کوچک. گیالن وزن و اعتباری دارد

  ».بسیار محتمل است که این اتفاق به سرعت ھم رخ دھد
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آمدند، سر به  ترین نقطه قوت نظامی حزب کمونیست ایران به شمار می ھمولی در ھجدھم ژوئن ملوانان روس، که م

خواستند که نه تنھا از شرکت در جنگ و عملیات نظامی معاف شوند، بلکه  آنان می. ای برداشتند شورش غیرمترقبه

؛ به روشنی مشخص این ضربه سھمگینی بود که بر آرزوی انقالب کمونیستی در ایران وارد آمد. کًال به روسیه بازگردند

ھای پیروزی انقالب جھانی حاصلی نداشته  بغداد توھمی بیش نبوده و نقشه -آھن بصره  شد که امید به تسخیر راه

  .نفر از باکو به انزلی اعزام شد ١٠٠٠برای سرکوب شورش واحدی متشکل از . است

خان و ھوادارانش  ن شد که میرزا کوچکام ژوئیه جلسه کمیته مرکزی حزب کمونیست ایران تشکیل و تصمیم بر آ سی 

دھد که مسکو برنامه مشخص و بلندمدتی در  به طور کلی تحلیل وقایع گیالن نشان می. از قدرت کنار گذاشته شوند

ھای مأمور از حزب کمونیست آذربایجان که آکنده از شور و شوق انقالبی بودند، اعتقاد  اگر بلشویک. مورد ایران نداشت

ھمان آغاز در این فکر بودند که    ولی محافل معینی در مسکو از  انقالب سوسیالیستی در ایران داشتند، راسخ به لزوم

ھمان زمان که حزب در باکو تصمیم به سرنگونی    مثًال در. برداری کنند از وقایع گیالن ھمچون ابزار فشار بر انگلیس بھره

مطلقًا ھیچ خبری از وضعیت ایران «: ُارُجنیکیدزه و نریمانوف نوشت خان گرفته بود، کاراخان در تلگرافی به میرزا کوچک

غیرمستقیم خبردار شدیم که انگار حکومت ایران از ما . ھای ما نرسیده است نداریم و ھیچ پاسخی به استعالم

دگی برای رسی. معلوم نیست منظور کدام حکومت است. ھای بندر انزلی را به حکومت مسترد کنیم خواھد عمارت می

ھا به شما  خان باید در اسرع وقت نماینده خود را در مسکو معرفی کند، چیزی که تاکنون بار به ھمه این مسائل کوچک

به دنبال این دستورالعمل، کانستانتین گائوک، مترجم شخصی میرزا » .ایم ایم، ولی ھنوز پاسخی نگرفته گفته

خان با چیچرین و کاراخان  ھفته به عنوان نمایندگان کوچکخان، و مظفرزاده راھی مسکو شدند و به مدت سه  کوچک

  .آور است که ھنگام بازگشت به وطنشان در اواخر اوت، به دستور مدیوانی دستگیر شدند مذاکره کردند، ولی شگفت

 دید ایده بلشویکِی به راه انداختن انقالب سوسیالیستی در ایران خان به روشنی می ھمان حال میرزا کوچک   در 

نوشت که ایران برای مبارزه در راه سوسیالیسم آمادگی ) ١٩٢٠ژوئیه  ٢٠(وی در تلگرافی به لنین . پایه و معناست بی

ندارد، ولی وعده داد به محض آنکه تھران فتح شود، در سیاست خود تحول جدی به وجود خواھد آورد و مردم را به 

توانست تحوالت قھری و انقالبی را که مدت کوتاھی پیش از  نمیاو . مبارزه علنی علیه کاپیتالیسم ھدایت خواھد کرد

پا تأثیر گذاشته بود، بپذیرد و شکایت داشت که در قرارداد   آن در آذربایجان رخ داده و به شدت بر وضعیت کاسبان خرده

ولی اکنون این   اواخر ژوئن با حکومت آذربایجان، دولت شوروی مصون ماندن اموال اتباع ایران را تضمین کرده است،

کرد که این قبیل مسائل ممکن است پیامدھای  خان اظھار بیمناکی می کوچک. شوند ھا آشکارا نقض می تضمین

داشته باشد و حتی ) شد پا تشکیل می که بافت اجتماعی آن عمدتًا از مالکان خرده(باری برای ایران انقالبی  فاجعه

ھا تلگراف  ھای بلشویک او به پیروی از سبک مکاتبات آن سال. رو سازد وبهروند انقالب در کل خاور زمین را با مشکل ر

  .دھد پایان می» درود کمونیستی«خود را با 

در نشست مشترک و محرمانه کمیته مرکزی حزب کمونیست  ١٩٢٠ام ژوئیه  ھای پشتیبانی، در سی با وجود وعده 

خان و سرکوب  گیالن، تصمیم به سرنگونی میرزا کوچکایران و نمایندگان نیروھای چپ در حکومت جمھوری شوروی 

ژوئیه در گیالن حکومت جدیدی روی کار آمد که ریاست آن بنا به پیشنھاد  ٣١در نتیجه در . ھواداران او گرفته شد

ھای گیالن بازگشت  خان دوباره به جنگل میرزا کوچک. خان گذاشته شد اهللا ھای حاضر در ایران بر عھده احسان بلشویک

ھا برای محاصره و نابودی او به  تالش کمونیست. و به ھمراه ھمقطارانش در مقر پیشین خود، فومن، مستقر شد
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ھا نفر از جنگجویان  نفر از یاران میرزا و صد ۴٠٠نبرد شدیدی در گرفت که حاصل آن، مرگ حدود . شکست انجامید

  .اعزامی از آذربایجان و روسیه بود

ت مرکزی شوروی ذھنیت روشن و برنامه مشخصی در مورد وقایع گیالن نداشت و ھمه توجه است که حکوم جالب  

برداری از وقایع گیالن علیه  حداکثر بھره: ھدف مسکو چیز دیگری بود. پذیرفت شده می این تحوالت را ھمانند عمل انجام

: راھای گیالن به کامنف نوشتاوت، یعنی در گرماگرم ماج ٣مثًال چیِچرین، وزیر امور خارجه شوروی، در . انگلیس

. ھا گریخته است که ھیچ اھمیتی ندارد خان مخفی شده و ظاھرًا نزد انگلیسی شایعاتی ھست که انگار میرزا کوچک«

جمھوری ایران شوروی بدون او ھم به حیاتش . تر از خود اوست، جایگزینش شده است فرمانده کل او، که بسیار چپ

ای ھم به واسطه عدم درک کامل از  نوان یک چھره محبوب مفید است، ولی تا اندازهخان به ع کوچک. دھد ادامه می

او بلد نیست جسارت به خرج دھد، در حالی که این . آور است تحرکی و حسابگری خود زیان سیاست انقالبی و کم

غلیان انقالبی . شود می در مجموع وضعیت ما در شرق پیوسته بھتر... ھمان چیزی است که االن مورد نیاز است   دقیقًا

تحولی رخ داده که جنبش ... ھای ارتش را در بر گرفته است و این یعنی متزلزل شدن کل ساختارھای ارتجاعی توده

روشن است که آھنگ و شدت و حدت سیاست ما در شرق وابسته به سیاست ما . ایران بسیار در آن مؤثر بوده است

ھا در اروپا دست به عملیات نظامی بزنند،  ھا تأکید کرد که اگر آن ره با انگلیسیتوان در مذاک می. در قبال انگلیس است

ای آسیب جدی به ما بزنند، در حالی که اگر ما تمام امکانات  توانند جز چند نیش سنجاق در نقاط حاشیه نمی

به کل جایگاه جھانی انگلیس  ناپذیر ای عظیم و جبران توانیم بالفاصله ضربه موجودمان در شرق را به کار بیندازیم، می

  ».وارد کنیم

ھا مورد بحث قرار  خان پس از شکست ارتش سرخ ایران در حمله به تھران نیز بار وقایع گیالن و مسئله میرزا کوچک 

ای برای  در روزھای نخستین کنگره ملل شرق در باکو، در چھارم سپتامبر حیدرخان عمو اوغلی توانست جلسه. گرفت

یران نیز برگزار کند که در آن چند انتقاد و اتھام به کمیته مرکزی حزب کمونیست ایران به علت اشتباھاتشان نمایندگان ا

  .خان در وقایع گیالن وارد شد، از جمله قطع ارتباط با میرزا کوچک

ن گرفت که گناه شکست در حمله به تھران به گردن حزب کمونیست ایرا از آنجا که این گرایش داشت شدت می

ھایی به  انداخته شود، کمیته مرکزی این حزب نامه مفصلی به کمیته مرکزی حزب کمونیست روسیه و رونوشت

فرمان نریمانوف : خان قید شده بود در نامه از جمله دو علت برای کنار گذاشتن میرزا کوچک. چیچرین و زینوویف فرستاد

مدیوانی درباره شروع فوری اصالحات کشاورزی و اعتبارزدایی از  برای مصادره اموال بازرگانان ایرانی در باکو و قطعنامه

خان را مستقیمًا ناشی از فعالیت بودو مدیوانی و  نویسندگان نامه سقوط حکومت میرزا کوچک. خان میرزا کوچک

  .دانستند آناستاس میکویان می

خان انجام داد، ولی با جدی شدن  ا کوچکھایی برای برقراری ارتباط با میرز باز تالش ١٩٢٠نریمانوف در پاییز سال 

  .مذاکرات دیپلماتیک روسیه شوروی با حکومت مرکزی ایران این مسئله دیگر موضوعیت خود را از دست داده بود

........................................................................................  
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  چه کسی حیدر عمواوغلی را کشت؟/ خان  کوچک واکاوی واقعه مالسرا و اتھام قتل به میرزا

  مھسا جزینی

دھد بعد از گذشت نزدیک به  اختالفات و از ھم پاشیدگی نھضت جنگل را نشان می واقعه مالسرا که اوج :تاریخ ایرانی

سران متاخر نھضت جنگل  این واقعه که به کشته شدن حیدرعمواوغلی از. ھنوز ابعاد پیدا و پنھان زیادی دارد سال ٩٠

خان  در واقع غیبت کوچک. یارانش نسبت داده شد یا خان ھمان زمان از سوی افراد بسیاری به میرزا کوچک   منجر شد

ھا  البته بعد. ای از جانب او تفسیر شود اصلی آن بود، باعث شد این قضیه توطئه در نشستی که خود یکی از محورھای

دستور از باال و  آن را کار جناح چپ نھضت به واسطه اختالفات درونی و یا ناشی از تغییر سیاست شوروی و دیگران

مساله و اینکه چه افرادی از کشته شدن  این گزارش به واکاوی ھمین. اند ھا دانسته برخی کار انگلیسیحتی 

 .پرداخته است اند برده حیدرخان و متھم کردن میرزا سود می

  خان چگونه به جنبش جنگل باز شد؟ پای حیدر

جنگل که باال گرفت میرزا نیروھای خود را برداشت و به جنگل رفت و خان و جناح چپ نھضت  اختالفات میرزا کوچک

ھای نه چندان موفق او و شکستش از نیروھای شاه و  اما حرکت. اهللا خان رسید حکومت شورایی گیالن ھم به احسان

، فعال خواه ساز ورود حیدرخان عمواوغلی مشروطه ھای مشرق زمین و زمینه انگلیس باعث واکنش کنگره جھانی خلق

ھایی که در  ھا و دودستگی حیدرخان بعد از اختالف. چپ و رییس حزب کمونیست به تشکیالت نھضت جنگل شد

گویا سابقه . اهللا خان و دیگران شود جنبش جنگل پدید آمد قرار شد اوضاع را سامان دھد و بانی آشتی میرزا و احسان

شناس آن دوره داشته کورسویی  ی سیاسی و مبارزان سرھا ای که بین جریان مبارزاتش در دوران مشروطه و وجھه

ھا و جلوگیری از شکست نھضت تا جایی که نخستین اقدامات ھم مثبت بود و راه برای  بوده برای پیوند دوباره جنگلی

  .اتحاد کمیته انقالب و شورای جنگل فراھم ساخت

ھای مشرق زمین دچار اختالف شده  ره جھانی خلقکننده در کنگ ایرانی شرکت  ھای قضیه از این قرار بود که گروه

الملل سوم به مسکو  روسیه و بین  تصمیم گرفتند نمایندگانی برای دیدار با لنین و دیگر رھبران حزب کمونیست

ھیات اعزامی به مسکو با لنین این شد که بنا به خواست لنین و حمایت استالین،   وگوھای حاصل گفت. بفرستند

پس از تعیین . جنگل تعیین شود  ای به رھبری حیدرخان عمواوغلی، برای سازش با سران نھضت زهکمیته مرکزی تا

شد که شماری از   ھا در آذربایجان شوروی نسبت به نھضت جنگل تغییر کرد و گفته  کمیته مرکزی دوم، لحن روزنامه

حکومت آذربایجان   آمدن دو نفر از سوی پس از. اند اجازه مسکو در گیالن عمل کرده سران حزب کمونیست ایران بدون 

رییس حکومت آذربایجان به میرزا و جلب موافقت وی قرار شد حیدرخان   ای از زبان نریمانوف به گیالن و تسلیم نامه

موافقت خود را برای   پس از این اطمینان بود که میرزا کوچک. بپیوندد  عمواوغلی به گیالن عزیمت کند و به نھضت جنگل

  .کرد  ری روابط جدید با کمیته دوم اعالمبرقرا

اما آمدن حیدرخان، . از باکو خبر رسید که حیدرخان صدر کمیته مرکزی دوم عازم گیالن است ١٢٩٩بھمن  - در دی 

ھای مسکو در قبال نھضت  تھران و قطعی شدن سیاست - مسکو و مسکو  -ھای لندن   مصادف شده بود با توافق

شود عمواوغلی به گونه  بودند، گفته می  ھای مقیم گیالن ھم با ورود حیدرخان مخالف  ساز آنجایی که رو. جنگل

پس از ورود حیدرخان به ایران در اسفند . تن مجاھد مسلح وارد انزلی شد ١۵٠  پنھانی با مقداری اسلحه و نزدیک به

تیجه این مالقات جبھه واحد و کمیته انجام شد و در ن ١٣٠٠، مالقاتی میان سران انقالب با حضور او در خرداد ١٢٩٩
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خان، حیدرخان عمواوغلی، خالو قربان، میرزا محمد  میرزا کوچک: جدید انقالب تشکیل شد که اعضای آن عبارت بودند از

، بدون اطالع کمیته ١٣٠٠خان در مرداد   اهللا مدت کوتاھی پس از تشکیل کمیته جدید انقالب، احسان. اهللا خان و احسان

اهللا خان منجر به شکست  اقدام نظامی احسان. بدون آمادگی نظامی با دو ھزار نفر نیرو به تھران حمله کرد انقالب و

سران انقالب پس از این واقعه برای تشکیل دولت جدید مجددا مالقات و توافق کردند و در نتیجه . فاحش و فرار وی شد

در دولت جدید، میرزا . اعالم شد) جمھوری سوم(گیالن تشکیل دولت جمھوری شورایی  ١٣٠٠مرداد  ١٣این توافق در 

دید که نیروھای انقالبی را  دولت جدید وظیفه عمده خود را در آن می. خان سرکمیسر و کمیسر امور مالی شد کوچک

  .سازمان داده و از گیالن پایگاھی برای حمله به تھران و ساقط کردن دولت مرکزی بسازد

انزلی در دست حیدرخان، رشت زیر : مال به چھار بخش تقسیم شده بود به این ترتیب کهگیالن ع ١٣٠٠در تابستان 

ھمراه با ضعف و اختالفات درونی . اهللا خان خان و الھیجان زیر نظر احسان نظر خالو قربان، فومن زیر نظر میرزا کوچک

قرار شد جلسه نوبتی  ١٩٢١سپتامبر  ٢٩در . نھضت جنگل، تالش حکومت مرکزی برای سرکوبی نھضت ادامه داشت

اهللا  کمیته انقالبی یا اجتماعی به نام کنگره برای آشتی و رفع اختالف بین کمیته مختلط رشت به سرکردگی احسان

سرای فعلی تشکیل شود اما جلسه  خان با حضور میرزا و دیگران از جمله حیدر عمواوغلی در مالسرا یا صومعه

روایت شده که حیدر عمو از واقعه جان سالم به در برد و به جنگل . شود میکنان به درگیری و کشتار بدل  آشتی

  .ھای جنگل دستگیر شد گریخت اما در روزھای بعد توسط برخی نیروی

در برده بود،   به دوران موقت آرامش در گیالن خاتمه داد و خالو قربان که از این حادثه جان سالم به» مالسرا«واقعۀ 

ھای روسی برای  ھا و چریک اهللا خان را مالقات کرد و متفقًا نیرویی مرکب از کرد رود به رشت احسانبالفاصله بعد از و

اهللا ظرف بیست و چھار ساعت شھر را تحت کنترل گرفتند و باز  نفرات خالو قربان و احسان. مصاف با میرزا ترتیب دادند

ای جنگل را به فرماندھی نورمحمدخان تھمتن برای روایت شده میرزا که ھمچنان در جنگل اقامت داشت قسمتی از قو

بدینسان، پیش از آنکه قوای دولتی برای پایان دادن به قضیۀ گیالن . سرکوبی دوستان سابق خود مأمور و روانه کرد

دنبال گویند میرزا به  می. جنگیدند اهللا خان نیز با میرزا می خالو قربان و احسان. عازم شود انقالب از داخل پاشیده بود

محاکمه حیدر عمو بوده و در این میانه، فرصتی برای آنکه میرزا به زعم خود برای حیدر عمواوغلی محکمۀ انقالبی 

به ھمین دلیل از واپسین روزھای زندگانی حیدرخان و کیفیت مرگ او گزارش صحیحی در . تشکیل دھد وجود نداشت

مسجد «برد، اما پس از مدتی به  بسر می» کسما«فی در نقل شده که حیدرخان، مدتی به حال بالتکلی. دست نیست

باز گفته شده تا وقتی حیدرخان در . شود انتقال داده می» کله توسه«ھای انبوه  ، قریه کوچکی در میان جنگل»کیش

توانند میان او و میرزا واسطه شوند به  کردند می ای که تصور می برد مالقات با وی آزاد بود و عده کسما بسر می

به ھمین جھت نیز اطرافیان . شد کرد چیزی شنیده نمی اما از حیدر بجز سیل فحش که نثار میرزا می. رفتند دیدنش می

گویند در حقیقت میرزا نیز از حیدر بیمناک بود اما  می. کردند کار حیدر را در زندان یکسره کند میرزا به وی توصیه می

ان چه لطمۀ بزرگی به حیثیت او خواھد زد توصیۀ مشاوران خود را اندیشید کشتن حیدر عمواوغلی در زند وقتی می

در قلب جنگل بردند و در آنجا معلوم نشد که چگونه » مسجد کیش«به » کسما«گرفت تا وقتی حیدر را از  نشنیده می

به گیالن  قدر که گفته شده وقتی که یکی از دوستان نزدیک حیدر عمواوغلی خود را به حیات او خاتمه داده شد؟ ھمین

حیدر موقعی «: ای که متضمن این تقاضا بود به وی پاسخ داده شد رساند و تقاضای مالقات وی را کرد، در حاشیۀ نامه

  ».خواست از زندان فرار کند به وسیلۀ قراول ھدف قرار گرفت و به قتل رسید که می
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  بردند؟ چه کسانی از کشته شدن حیدر عمواوغلی سود می

. ھا صورت گرفته است ھمان زمان و بعد   کند از سوی نیروھای چپ، تی که قتل حیدرخان را متوجه میرزا میعمده اتھاما

واقعه مالسرا و کشته شدن حیدرخان را ناشی از بدگمانی » جمھوری گیالن«ای تحت عنوان  احسان طبری در نوشته

اش از رادیکالیسم  غیرپرولتاریایی میرزا و دوریطبری جایگاه . داند میرزا به دیگر اعضای نھضت و توطئه یارانش می

سپتامبر  ٢٩سرانجام در «: نویسد داند که باعث شده میرزا دست به چنین کاری زند و می ای می انقالبی را زمینه

حیدرخان که بنا به دعوت میرزا به عنوان شرکت در جلسه نوبتی کمیته به محلی بنام .) ق. ه ١٣۴٠( ١٩٢١

خان به  اهللا خان به دست جمعی از یاران کوچک شده بود، ھمراه سرخوش یکی از یاران احسان کشانده» پسیخان«

کوچک «امیرحسین فردی نویسنده کتاب » .ای که این اتفاق در آن رخ داده بود به آتش کشیده شد قتل رسید و کلبه

و میرزا در این کار نقشی  نیز معتقد است که حیدرخان به دست مجاھدان جنگل ولی خودسرانه کشته شد» جنگلی

  .نداشت

تاریخ «وگو با  در گفت» گیالن و خیزش جنگل«ژوھشگر جنبش جنگل و نویسنده کتاب در دست انتشار   افشین پرتو، پ

حکومت بلشویکی با حکومت . عصر حیدرخان عمواوغلی به پایان رسیده بود«: کند تری ارائه می تحلیل دقیق» ایرانی

کوشید با پذیرش زمانٔه نو زمینٔه مناسبی  جنگ جھانی تمام شده بود و حکومت بلشویکی می. دتھران کنار آمده بو

ھای پیشین  برای ادامٔه حیات سیاسی خود پدید آورد و در این زمینٔه نو باید بسیاری از کسانی را که بازیگران صحنه

خواستند خود را به عنوان کنار  ا این ھمه نمیب. نھادند نمودند یا از صحنه کنار می  بودند یا دچار دگرگونی نقش می

از . افتاد ھا به گردن کسان دیگری می ھا بشناسانند، پس باید از میان برداشتن آن نھنده یا از میان بردارندٔه این گونه آدم

را به پرتو که اخی» .توانست انگلیس، شوروی و یا نیروھای ھنوز در ستیز جنگل باشند میان بردارندٔه حیدرخان می

اهللا خان چه نظری در خصوص کشته شدن  اهللا دست یافته در خصوص اینکه احسان نوشته خاطرات احسان دست

ھای پسین خاطرات خود، در آن  او نه به صراحت ولی به نوعی با طعنه و کنایه در برگ«: گوید عمواوغلو داشته می

آمدن با رضاشاه و بازگشتن به ایران مورد آزار  زمانی که خود او نیز به سبب روشن شدن مسیر تالشش برای کنار

در سندی به دست . اندازد گیرد، گناه کشته شدن حیدرخان را به گردن حکومت بلشویکی می حکومت مسکو قرار می

  گیری برای پدیداری زمینه تصمیم  آمده از مرکز اسناد وزارت امور خارجه انگلیس که حاوی گزارشی است از یک جلسه

ھای ناخرسند این  ای به پدیدآیی ماموریتی برای زدودن چھره خان، اشاره میان دولت ایران و میرزا کوچکوگو  گفت

حال اینکه این تصمیم را این سو یعنی دولت ایران یا انگلیس و یا آن سو یعنی میرزا به انجام . مذاکرات شده است

برده  ه سودی از کشته شدن حیدرعمواوغلی میگرچه باید دید میرزا چ. رسانده ھنوز جای تحقیق و تحلیل دارد

  »است؟

خان را  خان و حیدر ، اختالفات میرزا کوچک»از مشروطیت تا سقوط رضاشاه«محمدعلی ھمایون کاتوزیان نویسنده کتاب 

 داند که در پی ساخت و پاخت با لب نمی ھا را افرادی قدرت در واقع آن. بیند که قصد جان ھم را بکنند آنگونه نمی

. کند حکومت مرکزی یا شرق و غرب یا در پی حذف ھم باشند بلکه افرادی شبیه به ھم و مومن به راه خود قلمداد می

ھا بیشتر  روابط حیدرخان با اعضای حزب کمونیست ایران که شائبه طرح قتل او را از جانب آن  اما درباره چگونگی

مسلک خود آسودگی نداشت و دائما  رفقای ھم  از دست حیدرخان با اینکه کمونیست بود،«: نویسد سازد، می می

در رشت مواظب عمواوغلی بوده و تمام   ھای اشتراکی  مخصوصا آن عده روس. کردند  وی را فراھم می  اسباب زحمت
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مشارالیه خبر رسید طرف عصر   یک روز موقعی که در رشت بود به. کردند  ھا و کارھای او را مخفیانه تفتیش می  نامه

فرسا به اتفاق چند نفر از رفقای جنگلی خود از رشت فرار  آن روز با زحماتی طاقت. خواھند او را دستگیر نمایند  یم

ھا اصابت  وی شلیک شد ولی تیر  ھا که در بیرون شھر داشتند چند تیر به سمت  پست بلشویک  کرده و مخصوصا نزدیک

  ».ناه گرفتن در جنگل گردیدبه فرار از شھر و پ  نکرده و به ھر طریق بود موفق

خان و سردار محیی  اهللا حتی طرفداران خالو قربان و احسان«: دھد  جنگلی برادرزاده میرزا ھم گزارش می  اسماعیل

ھای متحد خود عمواوغلی را ترور نمایند و اگر ھمراھان میرزا از این سوء قصد مطلع  کمونیست  تصمیم گرفتند به دست

اف و عده دیگر  و انتقال عمواوغلی از رشت به جنگل نشده بودند، او و رفقایش به دست شیخ نشده و در مقام نقل

نھضت جنگل از روایت تا «ایرج صراف ھم که در زمینه تاریخ جنگل تحقیق کرده و کتابی تحت عنوان » .شدند  می  کشته

کند که در کتابش برای نخستین بار  می از پیش فرضی صحبت» تاریخ ایرانی«وگو با  در دست چاپ دارد در گفت» روایت

واقعه مالسرا از ابتدا تا انتھا یعنی نقشه و انجامش بر عھده جناح مخالف میرزا «: او معتقد است. مطرح شده است

اهللا خان را در مظان اتھام  او که بیش از ھمه احسان» .خان اصال روحش از قضیه خبر نداشته است بوده و کوچک

به واسطه اختالفات داخلی خود یا دستوری از جانب شوری قصد نابود ساختن حیدر «: ستداند، معتقد ا می

حتی بعید نیست که تیر خالص را ھم خود . آمد که آن را گردن میرزا بیندازند عمواوغلی را داشتند اما بدشان نمی

در ھمه . ه کار از کار گذشته بودنقل قول شده که میرزا دیر به مالسرا آمد و وقتی آمد ک. اهللا خان زده باشد احسان

ھا نوشته شده که میرزا باعث قتل حیدرخان عمواقلی بوده در حالی که میرزا پیام شورای انقالبی در کنگره حزب  کتاب

پذیرد، پس چرا باید او  شود را می در بادکوبه که گفته شده بود حیدر عمواوغلی جھت اصالح اوضاع جنگل فرستاده می

حتی ابراھیم فخرایی ھم که از اعضای نھضت بوده و «به اعتقاد صراف » .قع ھیچ مدرکی وجود نداردرا بکشد؟ در وا

حال سوال این است که . کتاب خاطراتش را نوشته تحلیلش این است که برخی یاران میرزا تصمیم گرفتند انتقام بگیرند

من تصور . ه او با لنین اختالف نظر داشتای از برادر حیدرخان است ک نوشته خب از چه کسی انتقام بگیرند؟ دست

درصد احتمال  ١٠٠من . میل نبود که سر این فرد زیر آب برود خان طرف تروتسکی بود و لنین بی کنم که حیدر می

  ».اهللا خان، قاتل حیدرعمواوغلی بوده چون بعد ھم رفت شوروی و پناھنده شد دھم که احسان می

حتی . مورد جلوگیری کرده است ھم ھست که میرزا در مواقع مختلف از کشتار بی ھایی ھا نقل قول در کنار ھمه این

نشینی و جنگ و گریز به  میرزا کوچک به ھنگام عقب«نویسد که  می» تاریخ انقالب جنگل«محمدعلی گیلک نویسنده 

میرزا میرابوالقاسمی محمدتقی » .دستور داده بود ھمه زندانیان جنگل را آزاد کند) خان آلیانی حسن(الرعایا  معین

کند  گو کرده از این دو نقل می و پژوھشگر گیالنی ھم که زمانی با دو تن از شاھدان سرانجام زندگی حیدرعمو گفت

  ».ما اطمینان داریم که میرزا کوچک حتی از دستگیری حیدر تا آن زمان که او کشته شد اطالعی نداشت«: که

  غلیابھام در نحوه کشته شدن حیدر عمواو

وگو کرده  که شخصا با وی گفت) الرعایا معین(ابراھیم فخرائی منشی مخصوص میرزا با نقل مستقیم از حسن آلیانی 

محاکمه اوضاع حیدرخان را به   جنگل تصمیم داشت به مجرد آرام شدن... «: نویسد  در کتاب سردار جنگل می  است

به علت آنکه ... به شکست ما پی بردند  ھمین که.) مقصود ایل آلیانی رعایای حسن آلیانی است(افراد ایل ... فراخواند

ھمان دو شاھد ماجرا    سیدمحمدتقی میرزا میرابوالقاسمی ھم از» . خان را خفه کردند در معرض خطر قرار نگیرند حیدر

حسن آلیانی و مالجعفر آلیانی از ما خواستند که به   ن او نبودیم و و سرانجامما راضی به کشت... «: کند که نقل می
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جسدش . رز برده و در کنار رودخانه تیرباران نمودیم به ناچار من و شعبان او را به داخل جنگل میان. زندگی او پایان دھیم

یدا شوند و بگویند که حیدر را جایی دفن اگر کسانی پ. رھا کردیم و پایان زندگی حیدر را اطالع دادیم    را در جنگل

  ».اند حقیقت ندارد چون ما پس از کشتن او جسد را در جنگل انداختیم که طعمه حیوانات شد کرده

کند  ھا تشکیک می ھای یاد شده در کتاب ایرج صراف اما در نحوه کشته شدن حیدرخان بر اساس این روایات و نقل قول

ول از ماجرا نداریم حتی ابراھیم فخرایی ھم در خاطراتش ھیچ وقت نگفته من آنجا ما شاھد دست ا«: گوید و می

گویند از ھر طرف  اما اینکه می. ھای دیگران بیان کرده است حضور داشتم و تنھا تحلیلش را از ماجرا و بر اساس گفته

زھای بعد به دست دیگران اسیر شد به خان از طبقه دوم پایین پریده و به جنگل فرار کرد و رو رگبار گلوله گرفت و حیدر

کسما منتقل شد و میرزا درصدد محاکمه او بود ولی به دالیلی دیگران سرش را بریدند، چندان صحیح به نظر 

ھای روستایی اطراف را بررسی کردم  من خانه«: صراف یک تحقیق میدانی ھم در منطقه انجام داده است» .رسد نمی

ای  ھای آنجا به گونه کنند پیدا کنم اما سازه خانه ای که وصفش را می ھمان خانه   یهای قدیمی شب و توانستم خانه

نیست که گلوله بتواند از آن قطر گلی رد شود و درگیری از بیرون و داخل به کشتار منجر شود، بعد ھم اینکه شکل 

از ارتفاع دو متری ھم اگر فرد  ای است که از یک سمت سقف خانه تا زمین کشیده شده و ھای روستایی به گونه خانه

. شده دیده و یا توسط نیروھایی که بیرون منزل بودند در جا کشته می خواسته فرار کند یا پایش آسیب می می

ھمان جمعی که به    ای از جانب ای در کار نبوده بلکه به احتمال زیاد توطئه نزدیکترین فرضیه این است که اصال حمله

به نظر . دور ھم جمع شده بودند در کار بوده و کسی از داخل خانه دست به این کار زده باشدظاھر برای شور و صلح 

دلیل نبوده و سرنخ مھمی است مبنی بر اینکه مدرک جرمی آنجا بوده  من آتش زدن خانه روستایی محل درگیری بی

ی، در غیر این صورت چه نیازی اند اثری ازش باقی بمانند و آن چیزی نیست جز جسد حیدرخان عمواوغل که نخواسته

  ».بوده به آتش کشیدن خانه

   :منابع

: محمد رضا نفیسی، انتشارات: دکتر محمدعلی ھمایون کاتوزیان، ترجمه: از مشروطیت تا سقوط رضاشاه نوشته -

  ١٣۶۶پاپیروس، تھران 

 ٨۴سیاسی اقتصادی، آذر و دی  خان جنگلی، شاپور رواسانی، اطالعات نھضت جنگل و بنیانگذار آن میرزا کوچک -

  ٢٢٠و  ٢١٩شماره 

  شمسی، انتشارات امیرکبیر، تھران ١٣۴۴سردار جنگل، ابراھیم فخرایی،  -

  »نھضت جنگل از روایت تا روایت«گو با ناصر صراف پژوھشگر و نویسنده کتاب از  و گفت -

  »گیالن و خیزش جنگل«گو با دکتر افشین پرتو دکترا تاریخ، پژوھشگر و نویسنده کتاب  و گفت -

  جمھوری گیالن، احسان طبری -

...................................................................................  
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  اسالمی بود  خان چپ میرزا کوچک

  جنگل وگو با فریدون شایسته درباره شخصیت و خصوصیات رھبر نھضت گفت

  مھسا جزینی

چاپ  ای که پیش از این به او طی مقاله. است» جنگل از آغاز تا فرجام«شایسته نویسنده کتاب  فریدون :تاریخ ایرانی

خان به او نسبت  میرزا کوچک عصر رسانده برخی از خصوصیات رفتاری و شخصیتی که تا پیش از این از سوی افراد ھم

الدین اسدآبادی و در جبھه چپ  مالتوان پیرو سیدج می شایسته معتقد است میرزا را. شده را رد کرده است داده 

 .گو نشسته است و با او در ھمین خصوص به گفت «تاریخ ایرانی«. اسالمی قرار داد

***  

ای دارید که در آن به تفصیل تمامی خصوصیات شخصیتی رفتاری که از سوی افراد مختلف به میرزا  شما مقاله

اید، مثل خرافاتی و  ھا را رد کرده ای از آن لیل و بخش عمدهبندی و تح خان جنگلی نسبت داده شده را دسته کوچک

ھمان زمان تاریخی    سوال من این است که چگونه این انتسابات در. گری را گری و یاغی قدری بودن میرزا یا اتھام غارت

مطرح شناسی بودند  نزدیک به خود میرزا از سوی افراد مختلف که برخی حتی نویسنده، پژوھشگر و افراد سر

ھای شما بر اساس چه استنادات و  شود؟ گفته ھا تشکیک ایجاد می ھا سال بعد در این حرف شود اما ده می

   ھایی صورت گرفته است؟ تحلیل

یکی از افرادی . ام ھمه این انتسابات را رد کرده» نھضت جنگل از آغاز تا فرجام«ببینید من در آن مقاله و ھم در کتابم 

آفرین بوده و چنین تحلیلی از  مساله به خصوص که شما مطرح کردید درباره میرزا بسیار نقش که در طرح این دو

  :الشعرا بھار بوده و حتی دو بیت شعر ھم در این باره گفته شخصیت میرزا داشته، ملک

   جنگل از خلخال و طارم امن شد تا انزلی/   شد به اقبال شھنشه ختم کار جنگلی

   یا

   دولت دزدی بلی باشد بدین مستعجلی/ دولت دزدان جنگل سخت مستعجل فتاد 

من این را ناشی از . گوید میرزا خرافه و قدری بوده و حتی مرحوم دھخدا ھم ھمین را مطرح کرده است یک بار ھم می

پشتیبانی خواه سفت و سخت بود و بعد به  دانم که زمانی مشروطه الشعرا می تغییر مشی سیاسی خود ملک

طرفانه نیست و حتی  الشعرا نگاھش به مساله جنگل و میرزا بی در واقع ملک. رضاخان درآمد و حتی وزیر فرھنگ شد

است که دیگرانی چون میرزا، مدرس، شیخ محمد خیابانی و حتی مصدق مخالفش بودند و خب  ١٩١٩موافق قرارداد 

الشعرا آدمی بود که متوجه  ملک. وه ھم دریافت کرده بودندھا اسنادش ھم بیرون آمد که برای این موافقت رش بعد

سراید،  جایی ساختار قدرت در ایران شده بوده و برای ھمین ھم در مدح رضاشاه و اقداماتش اشعار زیادی می جابه

 ھمان زمان افراد دیگری ھم ھستند مثل   در حالی که. طبیعی است که این شخص چنین نگاھی به میرزا داشته باشد

تری به میرزا  بینانه زاده یا عبداهللا مستوفی که طرف مشورت حکومت رضاخان ھستند اما نگاه منصفانه و واقع تقی
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تواند منافع  اند میرزا معتقد بوده که دولت مرکزی صالحیت اداره جامعه ایران را ندارد و نمی این دو گفته. کوچک دارند

  .کند ه آن قیام میایران را حفظ و استمرار بخشد برای ھمین علی

ای معتقدند که قیام  درباره دیگر شبھات یا انتسابات چه طور؟ مثل اینکه میرزا دنبال تجزیه گیالن بوده در حالی که عده

  .طلبی متفاوت است دانیم این با مساله تجزیه ھمانطور که می   ھمان اھداف بوده و   جنگل ادامه جنبش مشروطه با

خواست اھداف مشروطه در سراسر ایران پیاده شود حتی در تایید نھضت  بال تجزیه ایران نبود و میخان دن میرزا کوچک

او . ھاست توانیم به حرف ژنرال دنستربیل استناد کنیم که عامل سرکوب نھضت جنگل از سوی انگلیسی جنگل ما می

ای  در جامعه«: گوید دھد و می ارائه می در خاطراتش که ترجمه ھم شده بعد از دیداری با میرزا تحلیلی از شخصیت او

ترین رھبر  توان شریف نیافتی است در میان رجال آلوده ایران، میرزا کوچک را می که شرافت، مقدس، آسمانی و دست

  .کند خب این شاخص خوبی است که نگاه غارتگر و یاغی بودن میرزا را رد می» .و مبارزه سیاسی امروز ایران دانست

ای در ابعاد نھضت جنگل که این اندازه شبھه در مورد آن وجود  شمار باشد شاید ھم نداشته باشیم واقعه شتشاید انگ

داشته باشد و به قولی زوایای مختلفی داشته باشد تا ھر کسی از ظن خود یارش گردد و این ھمه کتاب چه خاطره 

ھا  اش تحلیل یت میرزا افکار و عقاید و رابطهبه خصوص در مورد شخص. تحلیلی درباره آن نوشته شود - چه تاریخی 

  .ھای متقدم ھم بسیار متفاوت است ھای متاخر با نگاه تر اینکه تحلیل نکته جالب. بسیار متنوع است

شود و چھار سال بعد وزیر جنگ که عامل سرکوب نھضت  کشته می ١٣٠٠خان جنگلی سال  توجه کنید که میرزا کوچک

طی این مدت امکان اینکه کار آکادمیک و . کشد سال سلطنت این دودمان طول می ۵٧رسد و  است به سلطنت می

ابراھیم فخرایی » سردار جنگل«در واقع به جز کتاب . تحقیقی در خصوص نھضت جنگل انجام شود وجود نداشته است

ھای یا  نگاری قایعکه پاسخ به برخی شبھات وارد شده به بنیان نھضت است، کار ارزنده دیگری انجام نشد و ھمه و

کتابی که میراحمد مدنی یا محمدعلی گیلک نوشتند . شود مربوط به بعد از انقالب است خاطراتی که االن منتشر می

ھا بعد انقالب منتشر شده و در دسترس قرار  از صبوری دیلمی ھمۀ این» نگاھی از درون به انقالب جنگل«یا کتاب 

پرویز ناتل خانلری در کتاب خاطراتش . ل و جنگلی تا قبل از انقالب قدغن بودگرفتند در حالی که صحبت کردن از جنگ

ای در خصوص جنگل چاپ و منتشر کند و دستگاه  توانست نوشته نویسد که در دوره حکومت رضاشاه کسی نمی می

انقالب بعد از . کرد ای در این خصوص جلوگیری می خان از چاپ ھر نوشته سانسور رضاشاه و در راسش محرمعلی

ھا،  ھا، آلمانی ھای مختلف برگزار شد و بسیاری از اسناد متعلق به روس ھا مطرح شد و ھمایش نگاری وقایع

ھا که در رشت کنسولگری داشتند به فارسی برگردانده شد و حتی ایرج افشار  ھا و عثمانی ھا، انگلیسی فرانسوی

منتشر » ھای جنگل برگ«ھای خارجی را در کتابی به نام  ھای سفارتخانه بسیاری از خاطرات اعضای بلند پایه کنسول

ھای مختلف سیاسی  ھا و گروه یک مساله مھم در خصوص نھضت جنگل این است که به راحتی از سوی دسته. کرد

ھا به طور مشخص  آن زمان و حتی بعد. ھا ھا و حتی ناسیونالیست گراھا، سوسیالیست در ایران مصادره شده، اسالم

ھا و حامیان رژیم بودند و به علت اینکه پرداخت درست  طلب مده مخالف نھضت جنگل بودند یک گروه سلطنتدو گروه ع

توانست مبانی مشروطیت سلطنت را زیر سوال ببرد جزو مخالفانش بودند، چون نھضت برآمده از  به نھضت می

یک حکومت ملی که بتواند تضمین کننده خواھان بود با ھدف طرد اجانب و تشکیل  ھا و آمال و اھداف مشروطه خواسته

رفت، ناچار بودند که  شد رژیم سابق مشروعیتش زیر سوال می اگر نھضت جنگل درست تبیین می. منافع ملی باشد

ھا بودند، چون نخستین  یک گروه ھم مارکسیست. مانع پرداختن به آن شوند یا نھضت را دچار تحریف معنوی کنند
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بخش بتواند  ھای آزادی در باکو ھدفش این بود که از طریق نفوذ در نھضت ١٩٢٠مین کنگره ملل ستمدیده مشرق ز

  .انقالب جھانی کمونیستی را صادر کند

ھا در ارتباط  رغبت نبود و با آن توانست داشته باشد، در شرایطی که میرزا خودش ھم بی این مورد آخر چه اشکالی می

ھایی که بین میرزا و لنین و تروتسکی و دیگر سران حکومت بلشویکی یا  گرفت؟ در نامه ھم میبود و حتی کمک 

ھا رد و بدل شده این درخواست ھمکاری و حتی ھمفکری به وضوح دیده  ھای سیاسی و کنسولی آن وابسته

  .شود می

بود که میرزا ضد روسیه تزاری  خان به این علت ھا از سوی میرزا کوچک ھا و فشردن دست دوستی آن علت آمدن روس

انقالبیون روسی ھم که با . کرد ھای استعمارگر کوشش می و ضد انگلیس و فرانسه بود و برای بیرون راندن نیروی

داد که از  بینی به نھضت و میرزا می این مساله نوعی خوش. حکومت تزاری مخالف بودند و علیه آن انقالب کرده بودند

ھا در فرصت مناسب است، اگر نھضت آن زمان  عرصه سیاست از نظر عقالنی به کارگیری ابزار. دھا بھره بگیر کمک این

کردیم که چرا از آن  فشرد شاید ھمین لحظه ما داشتیم برعکس از میرزا انتقاد می ھا را نمی دست دوستی روس

  .رسید فرصت موجود استفاده نکرد و اگر کرده بود شاید به نتایج دیگری می

ای در کار نبوده   ھا صرفا تاکتیکی و ابزاری بوده و ھیچ ھمراھی فکری خان با روس اعتقاد شما ھمراھی میرزا کوچک به

البته نه با شیوه یکباره بلکه تدریجی و با رعایت حداکثر (خواسته که حکومت سوویت و اشتراکی  یا اینکه میرزا نمی

رسد نگاھش به مرام اشتراکی  ھایی کرده که به نظر می گاه صحبت ش ھای ایجاد کند؟ میرزا در نامه) حوصله و احتیاط

ھا مطرح کرده بوده که شرایط ایران مساعد چنین کاری نیست و مردم را علیه  صد در صد منفی نیست و از طرفی بار

   دھد؟ شوراند و به سمت مستبدین سوق می آن می

گرفت و کودتای حزب عدالت  نبود و اگر بود مورد ھجمه قرار نمیھا به لحاظ فکری ھمراه  نه به نظر من میرزا با روس 

نیروھای چپ ابتدا قرار بود حامی نھضت شوند اما بعد آمدند و . آمد شد و بعد ھم واقعه مالسرا پیش نمی انجام نمی

چپ مذھبی لقب توان  میرزا را به لحاظ اعتقادی به نظرم می. سعی در نفاق و جدایی داشتند و میرزا را ھم کنار زدند

ھای میرزا بودند که در جامعه ھم حضور داشتند یا افراد  لباسی ھا و ھم آن دوره بازاری. داد در قبال راست مذھبی

آفرینی و  کردند در مسائل سیاسی دخالتی نداشته باشند اما چپ مذھبی ایدئولوژی تحول طلبی که سعی می عافیت

الدین اسدآبادی و گفتمان اتحاد اسالم  رم میرزا را باید پیرو مکتب سیدجمالبه نظ. آفرینی برای خود قائل بود مسوولیت

ھای سوسیالیستی  ھایی مثل اختر و جنبش شود، از طریق روزنامه وارد ایران می ١٩واژه سوسیالیسم از قرن . بدانیم

اما خب چه . ت باکوشوند و حتی کارگران ایرانی شرک ھا وارد نھضت مشروطه می ماورای قفقاز و افرادی که بعد

ھای افالطون  اش عدالت اجتماعی است که حتی در نوشته سوسیالیسمی؟ سوسیالیسمی که بزرگترین خواسته

  .بینیم ھم می
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بندی سوسیالیسم را دید؟ یعنی این  توان این تقسیم ھا می ھای میرزا و نوشته ھا و اندیشه آیا به روشنی در دیدگاه

   مودید آن زمان وجود داشت؟بندی که شما فر نوع تقسیم

توان در زمره چپ اسالمی جا داد یعنی در رده افراد و افکاری که بیشتر بحث عدالت  میرزا را می! نه به روشنی نیست 

تر از  است پررنگدر واقع ما در مرامنامه ھم این بحث عدالت اجتماعی را که محور تفکر چپ . اند اجتماعی را پی گرفته

ھمان به نوعی گره خورده با مفھوم مشورت    به نظر من برداشت میرزا از نظام سوویتی نیز. بینیم ھای دیگر می بحث

میرزا به لحاظ شخصیتی اصال . در واقع میرزا به کارکردھای حکومت شوروی نگاه کرده است. که در اسالم آمده است

ھمان وقت زمان ھم که . و ھیچ وقت نخواست که رھبر بالمنازع یک جریان باشد گریز بود استبداد رای نداشت و قدرت

کرد که با مشورت و ھدایت دیگران جریان را ھدایت کند و  نفری در کسما تشکیل داد بیشتر سعی  ٢٧میرزا یک گروه 

حکومت . نسته استدا در خاطرات احمد کسمایی ھم آمده که میرزا خودش را رھبر جریان نمی. استبداد رای نداشت

  .شورایی نقطه مقابل استبداد است و خب استبداد ھم آن زمان بزرگترین معضل ایران بوده است

............................................................................  

ھای  خان ابزار دستیابی به خواسته میرزا کوچک بلشویسم برای: وگوی تاریخ ایرانی با افشین پرتو گفت

  سیاسی بود

  مھسا جزینی

 به زودی. التحصیل رشتٔه تاریخ از دانشگاه مسکو و پژوھشگر تاریخ گیالن است فارغ دکتر افشین پرتو، :تاریخ ایرانی

از اعضای نھضت جنگل را  پرتو ھمچنین خاطرات چند نفر. شود منتشر می» گیالن و خیزش جنگل«کتابی از او با نام 

با او در خصوص میرزا  .تصحیح و آمادٔه چاپ نموده است خان را  اهللا تصحیح و منتشر کرده و اخیرًا خاطرات احسان

ھای جدیدی که در طول کار پژوھشی خود به خصوص از  تاکید بر اسناد و یافته خان جنگلی و نھضت جنگل، با کوچک

 .نشستیم وگو آوری کرده و برخی را مورد استفاده قرار داده، به گفت قفقاز و آسیای میانه جمع کشورھای

 ***  

اید که ھنوز منتشر نشده و گویا برای نوشتن این کتاب برای نخستین بار  شما کتابی در خصوص نھضت جنگل نوشته 

خان جنگلی به  ای دیگرگونه از وجوه پنھان نھضت و به خصوص میرزا کوچک اید که چھره به اسناد و مدارکی دست یافته

  بوده که قبال مورد استفاده قرار نگرفته است؟  آیا این طور است؟ و این اسناد چیست و کجا. دھد دست می

اسناد مربوط به نھضت جنگل که ھنوز منتشر نشده و در دسترس محققان قرار نگرفته زیادند، چه در ایران در مراکز 

ھای خصوصی و چه خارج از ایران، من برای تھیه منبع موثق و سند جھت نوشتن این کتاب به  مختلف اسناد و بایگانی

پترزبورگ سفر کردم و خوشبختانه موفق  کز اسناد در شھرھای مختلفی مثل ایروان و باکو و تفلیس و مسکو و سنمرا

گشتم شدم و برخی از اسناد مورد جستجوی خودم را از مراکز اسنادی در ایران  به یافتن آنچه که به دنبالشان می

ام از فضای تکراری تحلیل نھضت  من کوشیده. گشاید میای را به روی محققان  ھای تازه این اسناد پنجره. جمع کردم

. ام فضایی نو برای تحلیل این رویداد قابل توجه پدید آورم جنگل خارج شوم و بر پایۀ منابع و اسنادی که در اختیار داشته

کم برخی از  کم اند و این چند دھٔه اخیر ھایی پنھان بوده ھایی دربارٔه نھضت جنگل در گوشه ھا و نوشته ھا داشته سال

خان درویش، خاطرات آقاخان درامی، خاطرات صبوری و برخی از  اند مانند خاطرات سعداهللا ھا منتشر شده آن
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ھا شماری بسیار اندک از ھمه آن  ولی این. اند ھا که از بازخوانی اسناد مربوط به نھضت جنگل پدید آمده مجموعه

  .ھا صورت نگرفته است ی برای بازخوانی و انتشار آنچیزی است که موجود است و متاسفانه ھنوز تالش

خان، دومین چھره   اهللا نویس خاطرات احسان اید به نسخه دست ایم که شما برای نخستین بار توانسته این طور شنیده 

برجسته جنبش جنگل ھم دست پیدا کنید، چگونگی دست یافتن شما به این خاطرات و اینکه با توجه به شخصیت 

تواند ابعاد جدیدی از  خان در نھضت و اختالفاتی که وی با میرزا داشته، آیا این خاطرات می  اهللا چون احسان مھمی

  قضیه را روشن کند؟ 

ھا با ھم اختالف نداشتند بلکه پیرو دو اندیشٔه متفاوت برای رسیدن به یک ھدف  البته آن. بله قطعا این طور است

در سفری به باکو با ھنرمندی آشنا شدم و در کنار . خان را در باکو یافتم اهللا  حساننوشتٔه خاطرات ا من دست. بودند

گوری ُگم با سنگی کوچک بر سر آن . خان را یافتم  اهللا گفتگو با او سری ھم به گورستان باکو زدیم و در آنجا گور احسان

قبر قابل توجھی برای او ساختم و با به ایران که بازگشتم سنگ . که به خط روسی نام وی بر آن نوشته شده بود

در آن راه با . زحمت بسیار به باکو بردم و با رنجی فراوان و عبور از بسیاری مراحل توانستم آن را بر گور او نصب کنم

. ھا پیش مرده بود خان که سال  اهللا خان بود، زن کاوه یکی از دو پسر احسان  اهللا خانمی آشنا شدم که عروس احسان

رود  گاه آخرین حرفش یادم نمی خان را به من داد و ھیچ  اهللا ھای احسان م در کمال محبت دفتری شامل نوشتهآن خان

آید و ھمه  عمری برای من نمانده و بعد از ُمردن من یکی می: دھید؟، گفت که وقتی به او گفتم چرا این را به من می

آن شب در . ببر به ایران، باالخره ھر چه باشد مال آنجاست این را با خودت. ریزد توی سطل آشغال ھای مرا می داشته

خاطرات شگفتی است با اطالعاتی . ھتل ھمه را خواندم و آن را به ایران آوردم و چند بار خواندم و تصحیح کردم

  .شاید نتوان ھمٔه نوشتٔه او را باور کرد ولی در بردارندٔه اطالعاتی ارزشمند است. گسترده

مثال زمانی که . ھای بازماندگان یا آگاھان از نھضت جنگل موجود است ھا چون آن در خانه است و دهای  این نمونه 

کردیم روز جوانی به نزد من آمد با دفتری رنگ و رو رفته و  در رشت برگزار می ١٣٨١داشتیم ھمایش جنگل را در سال 

حتی چند . مان زمان تصحیح کردم و چاپ شدھ   کار ارزشمندی بود و. گفت خاطرات پدر بزرگش آقاخان درامی است

تواند راه پژوھش را بگشاید، چه رسد به ھزاران ھزار برگ سند انباشته شده در مراکز  جمله تازه در یک کتاب می

ھای سیاسی انگلیس از  کانون. اسنادی در ایران و بیرون از ایران در این باره، مثال مراکز اسنادی موجود در انگلیس

گمان به خاطر موضعشان دربارٔه نھضت جنگل  کنسولگری و بسیاری از سیاستمداران آن کشور بیسفارت تا 

باید از این فضای قابل تردید امروز پژوھش بر روی نھضت . اند و وجود دارد ھای فراوانی را در این باره پدید آورده نوشته

سناد در ترکیه، روسیه، آذربایجان، ارمنستان، خواھم تقاضا کنم ھمتی صورت گیرد و مراکز ا می. جنگل فاصله گرفت

  .تر از ھمٔه آنان مراکز اسنادی ایران گرجستان، آلمان و انگلستان روی این موضوع خاص بررسی کنند و البته پیش

ھای  اید چه نکات جدید و قابل توجھی وجود دارد که یافته ھا دست یافته خان یا اسنادی که به آن  اهللا در خاطرات احسان

  سازد؟  کند یا برخی وقایع مبھم را روشن می قبلی را نقض می
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ھای تالش یخ  ھمٔه رویدادھای جنگل از آغاز تا پایان یعنی از راھی شدن میرزا به سوی گیالن تا آن روز که در کوه

که برای برپا کردن نھضتی  اند میرزا را به ما مردی شناسانده. میرد پر از ابھام و نکات پنھان و ناگفته است زند و می می

ای که خودمان برایش  اندیشید جز اندیشه گرداند و به ھیچ چیز نمی اسالمی به گیالن فرستاده شد و دائم تسبیح می

این باعث تاسف است که با آدمی چون میرزا و . ایم و سرانجام مظلومانه یخ زد و ُمرد و سرش را بریدند ساخته

نھضتی آن چنان شگفت به اینگونه ساده و بچگانه برخورد کنیم و حتی زمانی که ھایی که ھمراھش بودند و  آدم

  .خواھیم فیلمی درباره او بسازیم جز دروغ نگوییم می

  کنید؟  یعنی شما میرزا کوچک و نھضت جنگل را به نوع دیگری نگاه می 

میرزا از برپاکنندگان نھضت جنگل . ا کنیمیابیم باید میرزا و نھضت جنگل را از ھم جد  اگر بخواھیم به واقعیت دست 

او به منظور ایجاد ناآرامی به گیالن آمد ولی در نشستی در الھیجان شاکلٔه برپایی نھضت تھیه شد و بر سر . است

پس اینکه بنشینیم و به آسانی حکم دھیم که بله میرزا در تھران با . شد توافق صورت گرفت محلی که باید کار آغاز می

. تحاد اسالم به توافق رسید و راھی شد و آنچه روی داد ھمه بر پایٔه تصمیمات تھران بود کاری نابخردانه استاعضای ا

ھا بود و حتی به ریاست جمھوری برپا شده از سوی  میرزا آمد و با چند تن نھضت را برپا کرد و چند وقتی گرداننده کار

ای  شود او دیگر کاره گردد و جمھوری شورایی تشکیل می می نھضت برگزیده شد اما پس از چندی که روزگار دگرگون

او برای در . نویسند قھر کرد، این واژه درست نیست می. گریزد افتد و به جنگل می نیست، به نوعی که در خطر می

ھا ر   ھای درون نھضت و توافق شوروی با دولت ایران و با فروافتادن جمھوری شورایی کمونیست. امان ماندن گریخت

تر بیابد و  تر و یاری توانا گیرد که باید گریزگاھی بزرگ ھا میرزا در شرایطی قرار می ھای کمونیست شدن نھضت از حمایت

رود و  جویی از عثمانی در حال فروریزی بیایبد که می نھد تا راھی برای یاری ھای تالش می رو است که سر به کوه از این

خورشیدی در چند برھه مطالعه  ١٣٠٠تا  ١٢٩٣میرزا را باید در این ھفت سال از . دمیر ماند و در تنھایی می ناکام می

  .کرد نه آنکه او را ھمواره چون آغاز نھضت کاوید

رفته و در  ای مذھبی می بله طلبه بوده، چون به مدرسه. کند داشتن تعصب در واکاوی شخصیت او مشکلی را حل نمی

مذھبی وجود داشته ولی این نباید سبب شود که شخصیت فکری او را در قالب یک روحانی آن زمانه تنھا مدارس 

تر  ھای شگفتی در ایران بوده و از ھمه مھم عصری که در آن دگرگونی. کرد ای ویژه زندگی می وی در دوره. بررسی کرد

ھران و مبارزه با استبداد صغیر و خواھان گیالن در فتح ت او در مشروطه حضوری مستقیم داشته و با مشروطه. مشروطه

وی با سپاھی که برای سرکوب . برکناری محمدعلی شاه و بازگرداندن مشروطه و مجلس شرکت داشته است

محمدعلی شاه پس از چندی به استرآباد برگشته و قصد فتح دگرباره تھران را داشته، ھمراه شد و در آن جنگ زخمی 

قفقازی که سخت تحت تاثیر اندیشٔه تازٔه بلشویسم بوده و در مدت . فقاز ماندشد و به قفقاز برده شد و مدتی در ق

البته این را ھم نباید به حساب کمونیست شدن او گذاشت چه آنکه . اقامتش در باکو از آن تاثیر پذیرفته است

ھمانگونه که    .ام آنریزندٔه بساط آزارھندٔه استعمار انگلیس، بدون اندیشیدن به سرانج ای نو بوده و برھم اندیشه

آزاداندیشی و استعمارستیزی شکل گرفته در اندیشه او . ھا از آن جدا گشتند بسیاری از پیوستگان به بلشویسم بعد

اش  نھد و او را به فردی در جستجوی راھی نو برای دستیابی به خواستٔه اندیشمندانه راھی جدید در برابرش می

او . ھای اندیشمندانٔه اوست اھوی برپایی نھضت جنگل برای دستیابی به خواستهکند و پا نھادن او به ھی تبدیل می

  .اش ھای جامعه ھایش و خواسته نواندیشی است در جستجوی یافتن راھی برای رسیدن به خواسته
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د و طور که شما گفتی شود برود گیالن ھمان میرزا از طرف تھران مامور می. ُخب ھمین جای بحث من یک سوال داشتم

ھایی مثل سیدجمال اسدآبادی و مدرس  اند که میرزا در تھران با شخصیت افرادی مثل ابراھیم فخرایی ھم گفته

ھا و با ھدف ایجاد پایگاه جھت گردآوردن نیرو علیه استبداد به مازندران و بعد  ارتباطاتی داشته و بعد از مشورت با آن

  بینیم؟  شفافی بین او و سیاستمداران تھرانی نمی در این صورت چرا ما ھیچ ارتباط. رود گیالن می

اسناد بسیاری درباره ارتباط تنگاتنگ میرزا و بدنٔه نھضت با سیاستمداران در تھران و ھمچنین . نه اینگونه نیست

 این نھضت ھفت سال. الممالک رد و بدل شده وجود دارند ھایی که میان او و مدرس و دولتمردانی مانند مستوفی نامه

ھای گوناگون و گاه متضاد  ھای با اندیشه در این ھفت سال در تھران تغییراتی روی داده و چھره. به درازا کشیده است

توان پذیرفت با این ھمه دگرگونی و وجود این نھضت در گیالن ارتباط میان میرزا و سیاستمداران  نمی. اند بر سر کار آمده

  .در تھران قطع شده باشد

ھای جھانی تا چه اندازه بوده، آیا آنان منافع مشترک روس و بریتانیا را  ھا از فضای جھان و تغییر سیاست درک جنگلی

  در آن فضای جنگ درک کرده بودند؟ 

نگاه به نھضت جنگل برگرفته از چند عکس دربردارندٔه تصاویری از چند آدم ریشو است و گاھی نقاشی چند درخت با 

ای که به  روزنامه. زار نگرفته، بلکه برگرفته از روزنامه جنگل است ھضت جنگل نامش را از درختن. چند آدم در کنار آن

کرده و آگاه به امور دنیا، از  اند تحصیل در ھیات گرداننده و مدیریت این نھضت افرادی بوده. ھاست نوعی ارگان فکری آن

خان درویش چند گاھی در آلمان به تحصیل  شان سعداهللا یگردانندٔه امور نظام. نگار حقوقدان و پزشک گرفته تا روزنامه

ھا و  ھا و نقاشی شما باید برای نگاه به جنگل از آن عکس. شناخته مشغول بوده و فضای چیره بر جھان را در برون می

د چه آنکه اوال ھمه را پاک ندانی. ھا روان بودند فاصله بگیرید اندیشیدن به شماری از روستاییان گیالنی که در پی آن

ھا انگلیس و سیاستش و روسیه   آن. ھای دیگر است اسناد بیانگر دلبستگی و وابستگی برخی از آنان به سیاست

ھای انباشته  اش و آرزوھای بلندپروازانه آلمان و دلھره ھایش و حکومت بلشویکی روسیه و اندیشه تزاری و خواسته

ھا به رویارویی با ھم  ھا بار و بر سر پشتیبانی از آن اندیشه شناختند شده در دل عثمانی در حال فروپاشی را می

این نھضت در ھفت سال حضورش در پھنٔه تاریخ، جنگ جھانی اول را دید، لحظات فروریزی نخستین . برخاستند

 ھای امپراتوری استعماری انگلیس را آزمود، فروپاشی حکومت چپاولگر روسیٔه تزاری را مشاھده نمود، برپایی پایه

فرمانروایی نوینی به نام روسیٔه بلشویک را دید، نابودی امپراتوری مدعی حمایت از اسالم و اتحاد اسالمی عثمانی را 

دید، نخستین ھیاھوی پا به میدان نھادن توانمندانٔه ایاالت متحده را آزمود، فروافتی توان قاجار را دید، کودتای رضاخان 

  .ھا چون آن را را دید و ده

ویدادھای جھانی در این ھفت سال آن قدر تند و سریع است که بسیاری از سیاستمداران جھانی برای سرعت ر

برای بررسی نھضت جنگل . ھا دچار تغییر فرم شدند ھماھنگ کردن خود با آن سرعت، ناتوان ماندند و بسیاری از کشور

الی درختان جنگل  ه و تفنگ به دست و در البهپوش و ریش نھاد ھا جمعی چموش توان تنھا با دل بستن به اینکه آن نمی

در نتیجه اینکه بیاییم و بنشینیم استخاره گرفتن میرزا را سبب ناتوانی نھضت . زن ھستند به این کار پرداخت پرسه

  .بدانیم کار درستی نیست
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درون آگاھی از تحوالت نھضت جنگل را باید در . تر از توان تحمل ایران و رویدادھای درونش بود سرعت دگرگونی زیاد

قرنی که در آغازش روسیٔه تزاری بود و انگلیس و در پایانش روسیٔه . جھانی در دو دھٔه نخست قرن بیستم بررسی کرد

درباره ھر یک . جانشین اتحاد جماھیر شوروی است و ایاالت متحده و اتحادیه اروپای در حال بالیدن و چین در حال رشد

  :ھا از این

  وان انگلیس و سرنوشت نھضت جنگلشکاف در ت -١

  فروپاشی روسیٔه تزاری و نھضت جنگل -٢

  پدیدآیی بلشویسم و حکومت بلشویکی روسیه و نھضت جنگل -٣

  فروریزی عثمانی و نھضت جنگل -۴

  حرکت رو به نابودی خاندان قاجار و نھضت جنگل -۵

  پدیدآیی زمینه برپایی خاندان پھلوی و نھضت جنگل -۶

ھای  ھا کتاب نوشت و سرانجام به تحلیلی جامع از نھضت و رویداد لیل و بررسی نھضت جنگل کاوید و دهباید برای تح

 .اش دست زد ھفت ساله

ھای نو آشنا شده بوده، ُخب نگاھش به این اندیشه به خصوص  خان در قفقاز با اندیشه شما گفتید که میرزا کوچک

ھایش به لنین از اینکه مرام اشتراکی باید به تدریج  نکه میرزا در یکی از نامهاندیشٔه چپ در آن روز چگونه بوده است؟ ای

و احتیاط فھمانده شود و اینکه شرایط و احواالت مردم برای پذیرش این تفکر آماده نیست و پیاده کردنش به آن شکل 

نظام سوویتی ولی به تدریج در  ای از پیاده شدن نتیجٔه معکوس خواھد داشت سخن گفته را باید چگونه دید؟ آیا نشانه

  شود؟  جمھوری سوسیالیستی گیالن به رھبری میرزا دیده می

در آن زمان راه دستیابی ایران به اروپا از گیالن . گیالن یک کاتالیزور است به ویژه آن زمان. باید اول گیالن را بشناسیم

رھا    قفقاز با مردمی مسلمان. گذشت آمد از یک صافی به نام قفقاز می گذشت و ھمٔه آنچه که از اروپا به ایران می می

شده از دست ایران و تاثیر پذیرفته از فرھنگ روسی و مردمی مسیحی ارمنی و کاتولیک گرجی، ناتوان از جذب شدن 

اش که به آسانی  ھای فرھنگی برای پاسداری از داشته در اندیشٔه مسیحی ارتدوکس روسی و ھمواره در ستیز

رفتند به  ایرانیانی که به قفقاز می. پذیرای اندیشٔه تحولگرای کمونیسم به ویژه اندیشٔه تندروی سیاسی بلشویسم بود

اندیشه نباید اندیشه بلشویسم آن روز را با . گرفتند آسانی تحت تاثیر بلشویسم در حال چیره شدن بر قفقاز قرار می

ای از ذھن خود را  میرزا میل به دگرگونی داشت و به آسانی ھر گوشه. ھای آتی در ایران سنجید کمونیسم دھه

گرایی و بلشویسم  گرایی و ملی ای از اسالم برای او دل بستن به آمیزه. ساخت جایگاھی برای ھر اندیشٔه نویی می

پس . توانست آشنا نباشد و اگر آشنا نبود قابل ایراد است د و نمیاو با کمونیسم آشنا بو. کار سخت و قابل گریزی نبود

ھمان زمان    در. نویسد ھایش به لنین و دیگر گردانندگان امور حکومت تازٔه شوروی ھوشمندانه و آگاھانه می او در نامه
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تند و از این روست که بودند ولی ھیچ کدام قابل مقایسه با میرزا نیس  شیخ خزعل و سمیتقو نیز ھیاھویی برپا داشته

  .رود ھا کمتر سخن می از آن

خان جایی گفته بود که ھدف ما نجات ھند از دست استعمار است یعنی یک نگاه انترناسیونالیستی  میرزا کوچک

داشته شبیه دیگر قھرمانان چپ آن زمان، این را چگونه باید معنی کرد؟ یا در نامه به ضیا بیک از تمایلش به فرقٔه 

ھا از نظر اخراج نیروی  دارای عقیدٔه صادقانه است و به منظور عقد مودت محکم با آن«شویک سخن گفته و اینکه بل

، اما در ھمین نامه از اینکه اجرای برخی مواد مرامنامٔه بلشویکی در »انگلیس به انزلی رفته و مالقات و مذاکره کرده

ای به لنین ھم از این  در نامه. کند حزم و احتیاط است صحبت می کند و الغای مالکیت دور از ایران تولید اشکال می

بخشد و ملت ایران حاضر نیست برنامه و روش بلشویسم  کند که تبلیغ مرام اشتراکی در ایران اثر سو می صحبت می

گری گرا و دی خب این، دو تصویر یکی میرزای آرمان. دھد را قبول کند و این کار ملت را به سمت دشمن سوق می

  تحلیل نھایی ما از شخصیت میرزا چیست؟ . دھد گرا به دست می میرزای واقع

ھای مظلومیت  ھایی دارد، سمبل ای چنین سمبل ھر زمانه. دیده از دست استعمار است  ھند سمبل مظلومیت آسیب

ای بزرگتر داشته  هگمان باید آدمی که برای نجات جماعتی از ستم برخاسته نگاھی به گستر بی. ھای شقاوت و سمبل

دانسته که پیاده کردن بسیاری از  ھمان آغاز می   نگاه میرزا به بلشویسم بیشتر از تمایل بوده ولی از. باشد

او اشتباھی را که بسیاری از . ھای اندیشٔه بلشویسم در ایران آن ھم در آن زمان ویژه غیرممکن است خواسته

کردند ولی در  شاید اربابان با او مقابله می. د زمینه به تحول دست زدند، نکردسیاستمداران بعد از او کردند و بدون ایجا

ھا را از او  بسیاری از مناطق گیالن خرده اربابان و گاھی عمده اربابان در کنار او و ھمراه با او بودند و الغای مالکیت آن

ھای میرزا به تشکیالت بلشویسم  دلبستگی اهللا رضا چند برگ سند بسیار با ارزش از مرحوم دکتر عنایت. کرد دور می

داشت که میرزا بلشویسم را نیز به عنوان ابزاری برای مبارزه در راه  داشت ولی در تحلیل خود ھمواره بیان می

  .گرفت ھای سیاسی خود به کار می دستیابی به خواسته

را انسانی دقیق، موشکاف، منطقی و ھایش او  از طرفی نامه. آید خان به نظر شخصیتی پیچیده می میرزا کوچک

رحم که از کشتن احتراز داشته  ھا و خاطراتی که از او گفته شده او را آدمی دل دھد و از طرفی گفته بین نشان می واقع

اند که چندان اھل  برخی ھم در خاطراتشان میرزا را آدمی ساده و خرافاتی معرفی کرده. کنند ھا مانع شده یاد می و بار

ھا بوده  ای از ھمٔه این آیا میرزا مجموعه. ورزی نبوده و برای ھمین ھم نھضت دچار اختالف و شکست شد سیاست

  است؟ 

نخست عصر برپایی نھضت و سپس دوران قدرت او در . کنم که میرزا را باید در ھفت سال سنجید یک بار دیگر تکرار می

طلب و باز ھم به دنبال آن دوران  ھای قدرت ز عصر حضور چپریاست حکومت برپا شده و به دنبال دوران تزلزل با آغا

ھر آدمی در . ھای درون جنگل و سرانجام روزگار فروافتی تا مرگش گریزش به جنگل به روزگار بر سر کار بودن بلشویک

 خواھید میرزای یعنی می. یابد ھای متفاوتی می این دوران طوالنی و این ھمه دگرگونی حضور در جامعه شخصیت

او . ھایش ھویداست ھمان اخالقی بدانید که در روزھای پایانش بود؟ او ساده نبود و از این نوشته   جمھور را دارای رییس

. ای به تن کند که مردم را از او جدا نکند گاھی یک رییس باید جامه. ھایش آشکار است خرافاتی نبود و این از عملکرد

در میان ھمراھان یک نھضت ھمه نوع آدم . باشد که مردم را از او نرماند گاھی یک رییس باید لبخندی به لب داشته

تسبیح گرداندن و گاھی استخاره گرفتن افراد بسیاری را در کنار میرزا حفظ . ھست و ھمه را باید با خود نگاه داشت



Historical Site of Mirhadi Hoseini 
http://m-hosseini.ir 
……………………………………………………………………………………… 

 

۴٠ 
 

ھای حاضران در  ابر حرفخواندم که در نشستی با حضور میرزا شاھد بوده که میرزا در بر در خاطرات نیلستروم می. کرد

گوید در پایان جلسه از میرزا  نیلستروم می. داده است زده و سر به عالمت تایید تکان می جلسه دائم لبخند می

پاسخ شنید که بگذارید راضی . ھا عاقالنه نبود ولی شما لبخند رضایت بر لب داشتید پرسیدم که برخی از این حرف

  .کنیم باشند، ما کار خودمان را می

خواستم  به خصوص می. ھمین جا ھم من یک سوال در خصوص واقعه مالسرا و قتل حیدرخان عمو اوغلی داشتم

خان آیا پرده ابھام از این واقعیت برداشته شده است؟ اینکه میرزا در مظان اتھام قرار گرفت   اهللا بدانم در خاطرات احسان

  . دانند خان را عامل قتل حیدرخان می  اهللا خود احسانچین این قتل بوده، البته برخی ھم  که او زمینه

جنگ جھانی . حکومت بلشویکی با حکومت تھران کنار آمده بود. ببینید عصر حیدرخان عمو اوغلی به پایان رسیده بود

ید کوشید با پذیرش زمانٔه نو زمینٔه مناسبی برای ادامٔه حیات سیاسی خود پد تمام شده بود و حکومت بلشویکی می

نمودند   ھای پیشین بودند یا دچار دگرگونی نقش می آورد و در این زمینٔه نو باید بسیاری از کسانی که بازیگران صحنه

ھا  خواستند خود را به عنوان کنار نھنده یا از میان بردارندٔه اینگونه آدم با این ھمه نمی. نھادند یا از صحنه کنار می

توانست  از میان بردارندٔه حیدرخان می. افتاد ھا به گردن کسان دیگری می شتن آنبشناسانند، پس باید از میان بردا

اهللا نه به صراحت ولی به نوعی با طعنه و کنایه در  احسان. انگلیس، شوروی و یا نیروھای ھنوز در ستیز جنگل باشند

شش برای کنار آمدن با ھای پسین خاطرات خود، در آن زمانی که خود او نیز به سبب روشن شدن مسیر تال برگ

گیرد گناه کشته شدن حیدرخان را به گردن حکومت  رضاشاه و باز پس گشتن به ایران مورد آزار حکومت مسکو قرار می

ھای بلشویک چه کردند باید گفت که راه را برای از میان برداشتن حیدرخان باز  اما اینکه روس. اندازد بلشویکی می

ه از مرکز اسناد وزارت امور خارجه انگلیس که حاوی گزارشی است از یک جلسٔه در سندی به دست آمد. گذاشتند

ای به پدیدآیی ماموریتی برای زدودن  خان اشاره گیری برای پدیداری زمینٔه گفتگو میان دولت ایران و میرزا کوچک تصمیم

سو یعنی دولت ایران یا انگلیس و حال اینکه این تصمیم را این . ھای ناخرسند بر سر راه این مذاکرات شده است چھره

  .یا آن سو یعنی میرزا به انجام رسانده ھنوز جای تحقیق و تحلیل دارد

زمانی که میرزا دچار اختالف شده و از قدرت کنار ) وابسته شوروی و حزب کمونیست(ھای میرزا به مدیوانی  در نامه

الح قضایا دارد، ما نوعی سوء تفاھم یا پرده پندار گذاشته شده به روایتی و به جنگل پناه برده اما سعی در اص

بینیم که میرزا انگار ھرچه تالش دارد توضیح ماوقع بدھد به دنبال راھکار و راه حل است ولی جواب مدیوانی به  می

  .زند ھای میرزا را بشنود و حرف خودش را می خواھد حرف ای دیگر است و انگار اصال نمی گونه

اش متعلق به زمانی است که حکومت بلشویکی دربارٔه نھضت جنگل تغییر سیاست داده  ندیشهحضور مدیوانی و ا

ای با میرزا توافق داشتند  نفرات پیشین مرتبط با جنگل مانند راسکولنیکوف وُ رُجنیکیدزه و کاژانف را که به گونه. است

نمایندٔه بازرگانی شوروی در تھران بود و میکویان  مدیوانی. کنار نھاده و مدیوانی و میکویان را به میدان فرستاده بودند

حضور این دو در خط ارتباطی میرزا و حکومت بلشویکی سبب . ھا کمیسر تجارت در حکومت شوروی و ھر دو از تندرو

ای میرزا را تحت فشار قرار داد که وی  ھا نسبت به میرزا شد و به گونه ای در سیاست بلشویک تغییر اساسی و عمده

ھای  ھا و ھمٔه انباشته میرزا بر آن نبود به این آسانی ھمٔه ساخته. رھا نموده و به جنگل پناه ببرد   اچار کرد رشت رارا ن

گیرندٔه عملکرد حکومت بلشویکی  دلبستٔه خود را از میان بردارد و از آن رو کوشید تا با مکاتباتی با مدیوانی که تصمیم

یرانی در راه ارتباطی میان خود و حکومت بلشویکی را برپا دارد ولی مدیوانی برای ھای در حال و در ایران شده بود، پل
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ھا و پیشنھادھای میرزا نبود و در نتیجه با توجه به زمان  وجه پذیرای خواسته ھا آمده بود و به ھیچ نابود ساختن آن پل

کرد، به این امید که بتواند زمینه را برای  می گرایانٔه نھضت جنگل بود عمل که داللت به پایان یافتن کار خیزش ملت ـ دین

ھای بعدی  گیری ھای بر سر کار آمده در رشت فراھم کند و آن را امتیاز مناسبی برای تصمیم قدرت یافتن کمونیست

تر  باور او زمینه را برای نابودی ھر چه سریع  افتد و رویای خوش پس در اینجاست که میرزا از زمانه عقب می. بسازد

  .کند ضت فراھم مینھ

دھد؟ نگاھش به شخصیت میرزا چگونه  خان در خاطراتش چه تحلیلی از اختالفاتش با میرزا به دست می  اهللا احسان

کند؟ آیا یافته جدیدی در این  است؟ ھمین طور رابطه حکومت بلشویکی و نقشش در نھضت را چگونه ارزیابی می

  خان ھست؟   اهللا خصوص در خاطرات احسان

او . یک ناراضی غیرقابل مھار و غیرقابل کنار آمدن با ھر کسی و با ھر رویدادی. ای دارد خان شخصیت ویژه  اهللا احسان

. به ھمین سبب به نھضت پیوسته و اصال بر آن نیست که جایی تمام کند و یا اینکه با شخصیتی ھر چند مثبت کنار آید

ھمان اندیشٔه نقادانٔه غیرقابل    راھای درون نھضت و برون از آن بر پایٔهھا و ماج نگاه او در خاطراتش واکاوی شخصیت

گاه  داند و ھیچ گاه بد نمی وی میرزا را ھیچ. زند ھا و ماجرا می اش نقبی به درون آدم از آن روست که نوشته. مھار اوست

یابد  ای می راھه دیشٔه او را در بیداند ولی عمق ان ای عمیق می وی میرزا را شخصی با اندیشه. پذیرد از ھمه سو نمی

بیند، چه در دوران ریاست  اش راھی را که میرزا برگزیده راه درستی که ملت را به ھدف برساند نمی ھا در نوشته و بار

ھای برپا در ایران را  وی گاھی دیدارھای پنھان میرزا با برخی از فرستادگان دولت. میرزا و چه در دوران ریاست خود

آورد و گاھی اقدامات میرزا را بسیار ھوشمندانه و نجات دھندٔه نه تنھا  رزا برای فروختن مردم به شمار میتالش می

ترین قسمت نوشتٔه او دربردارنده خاطراتش از  زیبا. داند باره بشریت می نھضت جنگل بلکه کشور ایران و حتی یک

ھای اشکور است و روزگاری که دکتر حشمت  دیھای سیاھکل و بلن ھای نھضت در شرق گیالن در کوھپایه ستیزه

رھا    تسلیم شد و شاید ماجرایی که حشمت را تسلیم کرد و در پی آن اتفاقاتی که مانع از پذیرش تیمورتاش به

این قسمت از نوشتٔه او ماجراھایی است که بکر و دست نایافته بوده و در . ساختن حشمت و اعدام کردنش شد

  .ی نوینی را برای بررسی ماجرایی جالب خواھد گشودھا صورت انتشار پنجره

.................................................................................................................  

  

  گفتاری از مرحوم ھدی صابر درس

  ھا ھا و ناکامی ھا، کاستی جنبش جنگل؛ دستاورد

توسط ھدی  ١٣٨٧تا پاییز  ١٣٨۵ھایی بود که از زمستان  عنوان سلسله نشست «ھشت فراز، ھزار نیاز» :تاریخ ایرانی

ھا که بیش از  نشست صابر در این. نگار در کتابخانه حسینیه ارشاد تھران برگزار شد پژوھشگر و روزنامه رضازاده صابر،

یخ معاصر ایران در فاصله تاریخ، ھشت فراز مھم تار ای درباره فلسفه جلسه به طول انجامید، پس از بیان مقدمه ۶٠

 ١۵تنباکو، انقالب مشروطیت، نھضت جنگل، نھضت ملی شدن نفت، نھضت  شامل جنبش ١٣٨۵تا  ١٢٨۵ھای  سال

 .و اصالحات را بازخوانی کرد ۵٧، انقالب ۵٠و  ۴٠اجتماعی دھه  ھای خرداد، جنبش
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و » ھشت فراز، ھزار نیاز«ست امین نش آنچه پیش روی شماست، متن پیاده شده سخنرانی ھدی صابر در سی

ھا  ھا، کاستی است که به بررسی دستاورد ١٣٨۶مھر  ١٧شنبه  در روز سه» نھضت جنگل«ششمین جلسه بازخوانی 

  .پردازد خان و یارانش در نھضت جنگل و پس از آن در جمھوری شوروی گیالن می ھای حرکت میرزا کوچک و ناکامی

بدیل در تاریخ معاصر دارد و از  او معتقد است نھضت جنگل اگرچه از نظر استراتژیک و تاریخی نقش و جایگاھی بی

خواھی زمان خود پیشرو بوده اما از میانه کار به دلیل معضالت و اشتباھاتی چون  بسیاری جھات در روند دموکراسی

نتوانست ) اتحاد جماھیر شوروی(یژه روی عامل خارجی شکاف ایدئولوژیک، دو پارگی تشکیالت و باز کردن حساب و

روند مثبت خود را ادامه دھد و ناگزیر به دلیل حبس در منطقه گیالن و عدم پیشروی به مناطق دیگر کشور، از جنبشی 

  .رو به رشد به جایی رسید که رھبر آن در تنھایی مطلق کشته شد

منتشر » تاریخ ایرانی«ر این نشست است که برای اولین بار توسط آید متن کامل سخنان ھدی صابر د آنچه در پی می

  .شود می

***  

  اهللا الرحمن الرحیم  بسم

توان در پنج محور  دستاوردھای این نھضت را می. ھای نھضت جنگل است ھا و ناکامی بحث امروز ما درباره دستاورد

  .بندی کرد و تشکیالتی تقسیم تاریخی، اجتماعی، سیاسی - ایدئولوژیک، استراتژیک  - فکری 

  ایدئولوژیک - دستاوردھای فکری  -  ١

  .توان در شش حوزه مورد دقت و بررسی قرار داد ھا را می این بخش از دستاورد

  ھای دورانی پیوند با گفتمان ١-١

ھای  یکی از گفتمان .ھای دورانی زمان خود است ایدئولوژیک، پیوند نھضت جنگل با گفتمان -وجه اول دستاورد فکری 

آن زمان سوسیالیسم تازه به قدرت رسیده در اتحاد جماھیر شوروی با شکل و شمایل نوپیدای خودش بود و یک 

  .چین سید جمال و ھیات اتحاد اسالم بود گفتمان دورانی ھم ادامه نقطه

در سیر جنبش مشروطه . ودسال قبل از پیدایش اتحاد جماھیر شوروی آغاز شده ب ١٠٠-١٢٠جنبش سوسیالیستی از 

آیند مباحث فکری جنبش سندیکالیستی در  ھای فکری پی بحث. ھایش را مشاھده کردیم و ابتدای جنبش جنگل بارقه

بندی صاحبان سرمایه و طبقه کارگر شکل اجتماعی به  اروپا به راه افتاده بود، تضاد طبقاتی مشخص شده بود و قطب

در اتحاد شوروی رخ داد این بود که طیفی از روشنفکران  ١٩١٧تا  ١٩٠۵حد فاصل  اما اتفاقی که در. خود گرفته بود

این . بندی رسیدند که سوسیالیسم باید منزلگاھی پیدا کند و به سمت تحقق آن برود ورای تمایالت آرمانی به این جمع

ابتدا به تبریز رفت و سپس به گیالن . اتفاق در ھمسایگی ما افتاد و طبیعتا شیرابٔه آن اتفاق در داخل ایران سرازیر شد

ھا اعم از اینکه مذھبی باشند یا نباشند، گرایش ملی داشته باشند یا نداشته  ھا و تبریزی بنابراین گیالنی. کشید
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خان ھم به عنوان آغازگر جنبش جنگل، متاثر از این گفتمان  میرزا کوچک. باشند، در معرض تراوش فکر جدید قرار گرفتند

ھایش تعقیب کرد و ھم در ادبیات نوشتاری و ادبیات گفتاری  توان در آرمان ھای این گفتمان را ھم می نشان. ددورانی بو

  .او قابل مشاھده است

اسالمیسم سید جمال و اینکه یک جریان نوگرای مذھبی در کشورھای مسلمان تحت  ھمان زمان ایده پان   از طرفی

ھمان زمان بود    .فتد، آرام آرام شکل و شمایل تشکیالتی خودش را پیدا کرده بودسیطره و سلطه استعمار باید به راه بی

اش به اندونزی و تا حدودی به مالزی رسید و به عرصه اندیشه در ایراِن ما ھم ورود  که اتحاد اسالم تشکیل شد، دامنه

ھای جدی با  اد نواندیش که مرزبندیھیات اتحاد اسالم بنا بود که با حضور مذھبیون ضد استعمار ضد استبد. پیدا کرد

این . گذاری شود اعتنا به حضور اجنبی در کشورھای مسلمان داشتند، پایه کار غیرسیاسی بی اسالم سنتی محافظه

  .ھا میرزا شاخه آن را در رشت تاسیس کرد اتفاق در تھران افتاد و بعد

پیوند  ای دوران خود ھم اندیشه - ھای فکری با گفتمانایدئولوژیک این بود که جنبش جدید  -پس اولین دستاورد فکری 

اسالمیسمی که تبلور و بروز و ظھور تشکیالتی آن  خواه تازه به حکومت رسیده و دوم پان یکی سوسیالیسم آرمان. شد

  .در اتحاد اسالم بود

  عنصره دستگاه دو ١-٢

تنباکو و تجربه مشروطه باالخره یک جنبش جدید مبتنی بر دو عنصر فکری ھم دستاورد دیگر این بود که بعد از تجربه 

ھای یک  یعنی یک دستگاه فکری دو عنصره پیدا شد و توانست به آرمان. ملی، ھم مذھبی در ایران شکل گرفت

  .ھا توانستند تشکیالت جدیدی را علم کنند و آن تشکیالت نھضت جنگل بود جنبش مبتنی شود و آن

  متولی رسمی ذھب بیم ١-٣

نظیر بود، این است که جنبش جنگل گرایشات مذھبی داشت، اما نقطه عطف این  دستاورد سوم که در نوع خود بی

در تنباکو جنبش مذھبی بود و متولی رسمی . بود که در درون این گرایش مذھبی، مذھب متولی رسمی نداشت

در جنبش . زای شیرازی بود، در ایران ھم آشتیانی بود و دیگرانداشت، متولی رسمی آن در خارج از ایران مرحوم میر

طلب متولی رسمی بود که متولی رسمی آن نوعا مرحوم  خواه مشروطه جریان ترقی. مشروطه ھم به ھمین ترتیب

ی اما در جنبش جنگل دیگر روحانی یا غیرروحانی توال. سیدمحمد طباطبایی بود، در خارج از ایران ھم مثلث نجف بودند

توده جنبش جنگل که توده دھقانی بودند مذھب عمومی داشتند، میرزا و قشر اولی که به . دار نبود مذھب را عھده

کل جنبش جنگل . ھای مذھبی بودند اما سعی در برقراری ھژمونی مذھبی نداشتند میرزا پیوستند خودشان از تیپ

خطری از  ھای از راه دور و بی ن و رشت بودند که حمایتتک روحانیونی در مناطق مختلف گیال. ھم بری از روحانی بود

و بر . نداشت خود یک نقطه عطف بود] به مثابه متولی مذھبی[کردند ولی ھمین که جنبش روحانی  جنبش جنگل می

اش را خواھیم  منھای تکیه چپ که بعد بحث(این نقطه عطف یک نقطه عطف دیگری سوار شد که جنبش مذھبی بود 

ھای تاریخ  این دستاورد سوم بود که در جنبش. ای نداشت مذھبی جنبش، متولی رسمی و بخشنامهگرایش ) کرد

  .نظیر است نظیر نباشد، کم ایران اگر بی
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  سختی اعتقادی آغازگر جان ١-۴

. سختی اعتقادی داشت نوعی جان) ھم بانی ھویتی، ھم بانی تشکیالتی(میرزا به عنوان آغازگر و بانی نھضت جنگل 

ایستاد و ھم  عنی ابتدا با اعتقاد شروع کرد که این جنبش، جنبشی دو عنصره است و ھم روی عنصر مذھبی میی

توان گفت  می. سختی اعتقادی را تا انتھا با خود ھمراه داشت کرد و در حقیقت این جان روی عنصر ملی درنگ می

تا آخر ھم که دو نفر . آمد به طوقه با یقینه جلو می ھا، طوقه سوار میرزا بر مرکب یقین سوار بود و به اصطالح دوچرخه

ھای پیش و پس از آنکه این  برخالف بقیه جنبش. اش بایستد شدند، خودش ماند و کائوک، توانست بر مبانی اعتقادی

توان گفت که بانی ھویتی و  عنصر اعتقادی مرتب فروکش کرد و در انتھا چیزی از آن نماند اما اینجا حداقل می

جانی اعتقادی را با خود حفظ کرد و دچار افت و خیز اعتقادی نشد، دچار یاس تاریخی  التی جنبش جنگل سختتشکی

  .خورد و فلسفی نشد و نوعی ابرام و پایداری اعتقادی ویژه در شخص رھبر نھضت جنگل به چشم می

  عنصر جوھری مساوات ١-۵

ھای  جوھری که در حقیقت با آرمان. ھم پاشیده شده بود طلبی در درون دو عنصر ملی و مذھبی، یک جوھر مساوات

داری ملی محلی،  از اول ھم میرزا، ھم جریان چپ، ھم جریان سرمایه. جنبش درتنیده شد و قابل تفکیک و تجزیه نبود

ای که به جنبش جنگل پیوست، ایثار  جریان صاحب سرمایه. طلبانه داشتند ھای توامان دموکراتیک و مساوات گرایش

ھای  داران ملی محلی عالوه بر حمایت حتی بعضی از سرمایه. یعنی ھرچه داشت به نھضت داد. جدی ھم داشت

پس این درتنیدگی . کردند، در پروسه نظامی جنبش ھم مشارکت داشتند مالی و لجستیکی که از جنبش جنگل می

  .عنصر مساوات ھم دستاورد پنجم بود

  منش؛ دالیل ایدئولوژی ١-۶

ما در جنبش . کرد رد آخر این است که ایدئولوژی بانی جنبش در درون خود نوعی منش خاص را نیز حمل میدستاو

ای و مناسبتی بود، آرمان که تحقق پیدا  یک جنبش کوتاه مدت با یک خواسته نقطه. تنباکو ردپایی از منش نداشتیم

ای قرار نداشت تا منش مبارزاتی  حقیقت در پروسه رھبری ھم در. کرد و قرارداد لغو شد، دیگر جنبشی ھم در کار نبود

ھایی مثل  در مشروطه ھم تک عناصری بودند که حامل منش بودند، مثل بخشی از جنبش تبریز یا تیپ. بروز بدھد

اما میرزا از زمانی که از تھران راه افتاد، عزم گیالن کرد و با حشمت پیوند خورد، از . آبادی در تھران شیخ ھادی نجم

منش او یک زنگ، یک بانگ . کرد که شھید شد، با ایدئولوژی خود منش خاصی را نیز حمل می ١٣٠٠آذر  ١١تا  ١٢٩٣

در درون دستگاه ایدئولوژیک جنبش جنگل، منشی که از ابتدا تا . زد جرس بود که گروندگان به جنبش را بیدارباش می

نھایت آغازگر مبارزه ھم به مرگ   دامه مبارزه پھلوانی بود، در آغاز مبارزه پھلوانی بود، ا. انتھا بود، منش پھلوانی بود

اش برجای گذاشت که سیر آن را  جای مبارزه منشی ھم در جای -پھلوانی جھان را وداع گفت و ردپایی اخالقی 

  .مالحظه کردید

  .تاریخی است -وجه بعد دستاوردھای استراتژیک . ایدئولوژیک بود -ھا دستاوردھای فکری  این
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  تاریخی - دستاوردھای استراتژیک  -٢

  رویکرد پژوھشی به استراتژی ٢-١

داری میرزا  ای که جنبش جنگل به طالیه تاریخی این است که استراتژی -اولین محور دستاوردھای استراتژیک 

و مذاکره و  از دل پژوھش. وجوگر بود، پژوھنده بود یعنی میرزا جست. خان برگزید، رویکرد پژوھشی داشت کوچک

این رویکرد یک رویکرد احساسی نبود، . رایزنی به یک استراتژی و مشی متناسب با آن که مشی مسلحانه بود، رسید

ھا و مناسبت تاریخی درآمد و  رویکرد خود به خودی نبود، رویکرد صرفا نظامی نبود، رویکردی بود که از پژوھش و ضرورت

  .از نیاز زمانه اتخاذ و استخراج شد

  تاریخی -اعتماد به نفس و جسارت استراتژیک  ٢-٢

ھمان تھران به    میرزا از. وجه دوم که در دستاوردھای استراتژیک اھمیت دارد، اعتماد به نفس بانی و آغازگر جنبش بود

تسخیر کند، خواھد ایران را  مھار و استعمار یله که می این نتیجه رسید که باید یک مانع تاریخی در مقابل استبداد بی

در شرایطی که ممکن بود یک تصرف سرزمینی، از نوع تصرف سرزمینی در ھند، این بار در ایران صورت . به وجود بیاورد

بگیرد، عزم پیدا کرد، عزم تبدیل به یقین شد و با یک اعتماد به نفس و جسارت تاریخی عجین شد و به گیالن آمد، 

این اعتماد به نفس در نوع خودش بسیار جدی بود و . گاھی برای جنبش ساختنھایت منزل  منطقه را انتخاب کرد و در 

برخالف جنبش مشروطه که رھبران دچار افت و خیز انگیزه و عاطفه مبارزاتی شدند، در اینجا . از ابتدا تا انتھا حفظ شد

مھم این . آغاز کرد و پایان داد این اتفاق رخ نداد و حداقل شخص میرزا از ابتدا تا انتھا با یک اعتماد به نفس تاریخی

. آید زاده به میانه جنبش مشروطه می ای نبود، یک زمانی ھست که تقی شده  است که میرزا چھره کامال شناخته

ھای اول مجلس بود، جدا از این مرحوم  ترین نماینده ماه زاده در تبریز شناخته شده بود، به تھران ھم که آمد مبرز تقی

یا سه آخوند نجف که پایه و قاعده آن مرحوم آخوند . ھای شناخته شده و چھره بودند ی، ھمه تیپطباطبایی، بھبھان

اما میرزا را اگر با ادبیات سینمایی بخواھیم معرفی کنیم، در جنبش مشروطه بازیگر نقش . خراسانی بود، چھره بودند

این خیلی مھم است که یک . دند، چھره یک نبودچه در گیالن و چه زمانی که عزم فتح تبریز و تھران را کر. مکمل بود

  .این دستمایه بزرگی بود. چھره درجه دو، استارت یک کار استراتژیک را بزند، چھره شود و از ابتدا تا انتھا ادامه بدھد

  واکنش بزنگاھی ٢-٣

اشغال بود، یک  کشور در معرض. تاریخی جنبش جنگل، واکنش بزنگاھی بود -وجه سوم دستاوردھای استراتژیک 

الدوله طرح تجزیه ایران و تصرف ایران بود، جنگ جھانی  ، مرحله بعدی زمان وثوق)١٩٠٧(مرحله طرح تقسیم ایران بود 

در یک بزنگاه تاریخی میرزا . ھای مھمی از کشور تحت اشغال قوای بیگانه قرار بگیرد اول باعث شده بود که بخش

به بعد فلسفه تاریخی  ١٢٩۵ھای  یعنی این واکنش در سال. ان دادندخان و یارانش واکنش بزنگاھی نش کوچک

ھا ساز و کار استراتژیک و تشکیالتی خود را سوار کردند، جنبشی را راه  در یک بزنگاه تاریخی بود که این. نداشت

  .سال پایداری نشان دھد ٧انداختند و این جنبش با تمام مشکالتی که داشت توانست به ھر حال 
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  ای در فروکش بارقه ٢-۴

مشاھده کردیم که مشروطه فروکش کرده بود، جمع رھبران متالشی . ای در فروکش بود ھا، بارقه وجه دیگر دستاورد

میرزایی پیدا شد، . داری که تخته شنا را وسط گود شرایط بگذارد، وجود نداشت ھا مرد میون شده بودند، به قول پھلوان

ای از امید وجود نداشت؛ در دوران فروکش و افت و  و توانست در دورانی که ھیچ بارقه نوا کرد تعدادی را با خود ھم

اش و آرمانش کند و باالخره حرکتی را  تنزیل، زنگی را به صدا درآورد، اذھانی را در سطح ملی متوجه خودش، جنبش

  .سامان و سازمان دھد

  استراتژی تحققی در مرحله آغازین ٢-۵

بنا . ن است که استراتژی جنبش جنگل در مرحله اول خود، یک استراتژی تحققی یعنی قابل تحقق بوددستاورد دیگر ای

گیر تاریخی  داستان بودند، یک مانع تاریخی، یک سرعت بود که در مقابل ترکتازی استبداد و استعمار که با یکدیگر ھم

ای شود برای باقی مناطق ایران تا نھایتا یک  انگیزهایجاد شود و یک کانون مقاومتی به وجود بیاید، این کانون مقاومت 

مثال در مقایسه با . یافتنی بود   این استراتژی تحققی و دست. نوع مقاومت سراسری شکل بگیرد و سامان پیدا کند

سال اخیر شنیدیم و کمتر تحققی بود، این استراتژی یک استراتژی تحققی بود،  ١٠ -١۵ھای ادعایی که در  استراتژی

گیر در گیالن نصب کنند و بعد از آن جمھوری تشکیل دھند و یک کانون مقاومت به وجود بیاورند که  وانستند یک سرعتت

وگو  ھمه ایران و ھمچنین استبداد مسلط و استعمار خارجی، به آن اعتنا کنند، او را بپذیرند و حتی وارد مذاکره و گفت

  .ھم بشوند

  انتخاب منطقه ٢-۶

ھم به لحاظ اقلیم و طبیعت، ھم به لحاظ . انتخاب منطقه گیالن انتخاب درستی بود. ی انتخاب منطقه بوددستاورد بعد

آمادگی بیشتر مردم گیالن نسبت به مازندران برای پذیرا شدن جنبش جدید، ھم به لحاظ امکان استتار و اختفایی که 

شد از این منطقه  وجود داشت، می -که دشت بود برخالف مازندران -ھای جنگلی  با توجه به وجود جنگل و کوھستان

  .ای بود انتخاب منطقه در حقیقت، انتخاب بھینه. استفاده استراتژیک کرد

  مرامنامه -دستمایه نو؛ الگو  ٢-٧

جنبش تنباکو که . آخرین نکته اینکه برای اولین بار در ایران جنبشی شکل گرفت که ھم الگو داشت، ھم مرامنامه

مشروطه ھم الگوی مبارزاتی نداشت، به این . وار بود به یک اتفاق تاریخی رزاتی نداشت، یک اعتراض تودهالگوی مبا

مفھوم که بخواھد ابتدا نھضتی را راه بیاندازد و آن نھضت در سیر خود به یک حکومت محلی تبدیل شود و بعد آن 

ای و  ھای جنبش جنگل مرحله حرکت. ن شودحکومت محلی تبدیل به یک جمھوری شورایی قابل سرایت به تمام ایرا

  .ای بود حساب شده بود، برخالف تنباکو و برخالف مشروطه که حرکت کامال نقطه
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مرامنامه جنگل در حقیقت یک متن مکتوب ادبی کامال . نھضت جنگل یک الگو داشت و یک مرامنامه متناسب با آن الگو

ماده دارد، معلوم است که روی آن فکر و وقت  ٩این مرامنامه . ستتر ا پیشرفته است که از دوران خودش بسیار جلو

گذاشته شده است، چند بار روتوش شده تا به یک مرامنامه شسته رفته و متناسب با الگوی نھضت جنگل تبدیل 

شده که بنا بود ابتدا مقاومت کند، بعد حکومت محلی تشکیل دھد، بعد آن حکومت محلی به جمھوری شورایی قابل 

ماده را اگر بخواھیم به سرعت مرور کنیم، ماده اول تاکید بر آرای جمھور  ٩این . سری به باقی نقاط ایران تبدیل شودت

بخش بعد تاکید بر . کنند به پذیرش آرای مردم یعنی حکومتی که بناست در آینده تشکیل شود را مشروط می. است

این تساوی در . تساوی کامله است. روی حقوق مدنی استبخش دیگر تاکید . پاسخگو بودن قدرت و قوه مجریه است

یک دموکراسی . گیرد حقیقت ھم تساوی جنسی، ھم تساوی نژادی و ھم تساوی اعتقادی و مذھبی را در بر می

زد به شانه امنیت، در وجه بعدی آزادی را تعریف  حقوق مدنی را که آوردند یک وجھش شانه می. فراگیر را با خود آوردند

توان گفت دیدگاھشان از دیدگاه کنونی که روی  می. به آزادی فکر، آزادی عقیده، اجتماعات، مطبوعات، کار، کالم کردند

رسند به بیمه و  آییم می تر که می جلو. تری بود تر و وسیع کند، دیدگاه گسترده دموکراسی در ایران تاکید می

ھا  این. کنند له رفاه، فراغت، سن بازنشستگی تاکید میبازنشستگی، با ادبیات امروز بخواھیم صحبت کنیم روی مسئ

دانند،  ھا انتخابات را مسیر تحقق دموکراسی می جنگلی. مسائلی بوده که پیش از آن در ایران سابقه نداشته

دھد، اقتصادی است  دانند، اقتصادشان که چھار بند را به خود اختصاص می مطبوعات را مسیر تحقق دموکراسی می

کند، به امکان کار برای ھمه،  به نقش دولت در مدیریت منابع عمومی تاکید می. ره خود بسیار مترقی بودهکه در دو

در مجموع پالتفرم جدی و دقیقی است . وجه بعدی ھم آموزش است که به آن پرداخته شده. امکان مسکن برای ھمه

  .بخشی از آن تحقق ھم پیدا کردکه بخشی از آن ھم قابل تحقق بوده کمااینکه در زمان جمھوری گیالن 

چیزی که در جنبش . مھم این است که برای اولین بار الگو و مرامنامه در یک جنبش در ایران به ھم چفت شده است

  .ای از آن سراغ نداریم مشروطه و تنباکو سابقه

  دستاوردھای اجتماعی -٣

  گیری طبقاتی جھت ٣-١

  مشارکت طبقاتی ٣-٢

  تجمیع طبقاتی ٣-٣

مشروطه . گیری طبقاتی است ھا داشتن جھت ترین آن در بررسی دستاوردھای اجتماعی نھضت جنگل باید گفت مھم

دیگری در حقیقت غیر از رگه طبقاتی که روی بورژوازی ملی بازار، بورژوازی تجاری ملی ایران داشت، رگه طبقاتی 

گیری طبقاتی داشت، مشارکت طبقاتی  تر از رگه، یک جریان طبقاتی به وجود آورد، جھت نداشت اما جنبش جنگل فرا

توانست از زیر طبقات بازار ) ھا در سراسر ایران بودند منھای مشروطه که بازاری. (را توانست برای اولین بار شکل دھد

ای، در بخش لجستیک پشتیبان جریان  نبش اجتماعی، در ارتش تودهوران، از کسبه، در ج استفاده کند، از پیشه

آن تک طبقه در حقیقت . مھم این است که به یک تک طبقه اتکا کرد. مسلحانه، توانست که به خوبی استفاده کند

مھمی  این اتفاق. دھقانان منطقه بودند که ھم نیروی کار اجتماعی بودند و ھم تبدیل شدند به نیروی مبارز اجتماعی
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یعنی . ھا تجمیع طبقاتی بود تر از این گیری طبقاتی، مشارکت طبقاتی، سازماندھی طبقاتی و اتفاق مھم بود، جھت

وران و بازاری، روشنفکر، کارمند، مالکان و صاحبان سرمایه محلی که گرایش  جنبشی بود که توانست کسبه، پیشه

طبقاتی شکل گرفته در درون جنبش جنگل یک تجمیع طبقاتی تجمیع . ملی و مبارزاتی داشتند را به خودش جلب کند

  .قابل مطالعه و تعمق جدی است

  پیوند مردم و رھبری نھضت ٣-۴

دستاورد بعدی این است که یک پیوند نسبتا عمیق بین مردم و رھبری به محوریت میرزا در این ھفت سال شکل 

  .گرفت، ادامه پیدا کرد و تا آخر ھم برقرار بود

  وحدت بدنه جنبش با مطالبات ٣-۵

مطالبات جنبش . دستاورد آخر در حوزه اجتماعی، وحدت بدنه جنبش جنگل با مطالبات است که تا پایان برقرار بود

داد،  مطالبه اول خروج بیگانه از کشور بود که وجه ملی را پوشش می. توانیم در سه سطح تعریف کنیم جنگل را می

اد بود که باز ھم جنبه ملی داشت، وجه سوم درگیری طبقاتی با نیروی استثمارگر و صاحب وجه بعدی کنار زدن استبد

طبیعتا نیروی اجتماعی منطقه که به طور مشخص دھقانان بودند، استبداد را . ابزار تولید و صاحب زمین در منطقه بود

لمس کرده بودند،  -منطقه گیالن  سال در ١٠ھای روسی را به مدت  به خصوص قزاق -لمس کرده بودند، استعمار را 

گانه جنبش که نفی استبداد، نفی استعمار و نفی  استثمار روی زمین را ھم لمس کرده بودند، لذا شعارھای سه

  .تنیدگی محکمی بین رھبری جنبش جنگل و بدنه آن ایجاد کند استثمار بود توانست پیوند و درھم

  دستاوردھای تشکیالتی -۴

  ه به تودهسیر از ھست ۴-١

یعنی یک زوج به . یکی سیر از ھسته به توده است. دستاوردھای تشکیالتی جنبش جنگل دو سیر مشخص دارد

دھند، ھسته ھفت نفره تبدیل به  بعد ھسته ھفت نفره را تشکیل می. خورد آیند، میرزا به حشمت پیوند می گیالن می

نفر آرام آرام تبدیل به یک  ٢٧شود و این  از ھیات اتحاد اسالم می تر تر و تشکیالتی نفره اتحاد اسالم، بر ٢٧یک کمیته 

توان جنبش جنگل را در جذب توده تشبیه به یک گلوله برف کرد که در سیر خود به یک بھمن تبدیل  می. شوند توده می

  .این اتفاق در سراشیب جنبش جنگل در گیالن رخ داد. شود می

  سیر از نطفه مقاومت به ارتش ۴-٢

این نطفه مقاومت آنجا شکل گرفت، ابتدا با داس و بیل و چوب و چماق . سیر بعدی، سیر از نطفه مقاومت به ارتش بود

سالح سبک . زده به غنیمت گرفته شروع و نھایتا تبدیل به ارتشی شد که نسبتا ارتش مجھزی بود و چند اسلحه زنگ

  .ھای متوسط ُبرد بود، توانست به خود اختصاص دھد هو نیمه سنگین داشت و سالح سنگینی که آن زمان توپخان
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  رھبر شاخص داخلی ۴-٣

. در مقایسه با جنبش مشروطه که فاقد یک رھبر شاخص بود، جنبش جنگل یک رھبر شاخص و شناخته شده داشت

طه در جنبش مشرو. رفت ھای سبابه به جانب او نشانه می رھبری بود که محور جنبش جنگل بود و ھمه انگشت

طباطبایی بود، بھبھانی بود، . امکان این نبود که انگشت سبابه به جانب یک رھبر مشخص منفرد پیش رود

بنابراین در مشروطه رھبری ... ھایی مثل ستارخان به جنبش پیوستند و زاده بودند، بعد تیپ روشنفکرانی مثل تقی

مرحله اول با . له رھبری شورایی شکل گرفتاما در جنبش جنگل درست است که در دو مرح. قطبی و پراکنده بود

مشارکت مالکین محلی مثل حاج احمد کسمایی یا روشنفکران محلی مثل دکتر حشمت، حسین کسمایی که 

ھا ساز  بود، شکل گرفت و در مرحله بعد با طیفی از چپ) ارگان نھضت جنگل(مدیرمسئول و سردبیر روزنامه جنگل 

رفت به سمت رھبر شاخص  طول ھفت سال انگشت سبابه کل ایران نشانه میکار شورایی شکل گرفت، اما در  و

  .این اتفاقی بود که به لحاظ تشکیالتی در جنبش جنگل افتاد. شده که شخص میرزا کوچک بود شناخته

  مدیریت میدانی ۴-۴

توایی آن از ابتدا تا انتھا در یعنی بانی و آغازگر جنبش جنگل و بنیانگذار تشکیالتی و مح. وجه بعدی مدیریت میدانی بود

رھبران . رھبری میدانی الگویی بود که میرزا کوچک برای اولین بار در ایران عرضه کرد. وسط میدان حضور داشت

ای شد، ستارخانی پیدا شد، باقرخانی پیدا  غیر از مرحله جنبش تبریز که رھبری توده. مشروطه رھبران میدان نبودند

د و در حد درک و فھم تشکیالتی خودشان مدیریت میدانی کردند، در بقیه مشروطه رھبران شد، در وسط میدان آمدن

طباطبایی و بھبھانی رھبران . بودند» رھبران رھنمودی«در حقیقت، رھبران با فاصله، از راه دور و به عبارت بھتر 

بتوان ردپای مشخصی در وسط ای نبود که  درست است که در کوچ و تحصن شرکت کردند اما رھبری. رھنمودی بودند

کار تبیین را خود . اما در جنبش جنگل یک رھبر از آغاز پا در عرصه گذاشت و تا آخر در عرصه مبارزه بود. میدان از آن دید

انداز را خود به عھده داشت، کار سازماندھی  به عھده داشت، کار توضیح را خود به عھده داشت، کار ارائه چشم

فرستاد به عنوان گوشت دم  توده را نمی. ای نبود خانه ده داشت و مھم این بود که رھبر صندوقنظامی را خود به عھ

این بخشی از منشی بود که در ابتدای بحث . کرد ھا شرکت می خود در نبرد. توپ جلوی آتش و خود در پستو بنشیند

  .عنوان شد

. ه طبقاتی بین رھبری و توده جنبش وجود نداشتفاصل. رھبری جنبش جنگل نوعا دارای محتوای مدیریت میدانی بود

کردند، با  خوابیدند، با میرزا نرمش نظامی می نشستند، با میرزا می دیدند، با میرزا سر سفره می میرزا را ھمه می

خود میرزا ھم در نھایت جان داد، زخمی شد، کشته شد، . دادند شدند و با میرزا و کنار او جان می میرزا توجیه می

برخوردش با توده برخورد روشنفکری نبود، . رھبر در زرورق و در آکواریوم و در قصر بلورین نبود. از تن جدا شد سرش

تر از خودشان در  مردم باید ببینند رھبر آگاه. روشنفکر صرفا کارش این نیست که توده را آگاه کند، تجھیز و تحریک کند

  .یخی را میرزا در جنبش جنگل توانست به نمایش بگذارداین اتفاق تار. ھای مختلف ھمراھشان ھست پروسه

  کار توضیح ۵-۴
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ھای مفصل با دیوساالر را آغاز کرد،  یعنی میرزا از اول که استراتژی و مشی را برگزید، بحث. وجه بعدی کار توضیح بود

صل بر این بود که رھبری، ا. پیوستند ای که به او می ھای تفصیلی با حشمت، با کسمایی، بعد ھم با توده بعد بحث

ای از کار  در تنباکو شما نشانه ویژه. توده را برای مبارزه مجاب کند که این اتفاق در نھضت جنگل برای اولین بار رخ داد

تکلیف است که مردم به . بحث از تکلیف است. بینید از مجاب کردن، از استدالل به میان آوردن نمی. بینید توضیح نمی

ھیچ ... ھا شکسته شود، تکلیف است که الیوم مصرف توتون و تنباکو تحریم شود و تکلیف است که قلیانصحنه بیایند، 

در . بینید که توضیح داده شود، اصل بر مجاب شدن مردم باشد، استداللی مورد استفاده قرار بگیرد ای نمی پروسه

کار توضیح در جنبش جنگل چه در . ھضت جنگلمشروطه البته تا حدودی کار توضیحی باب شد اما نه در حد و اندازه ن

  .سطح رھبری و چه در سطح ارتباط رھبری با توده به صحنه آمده مورد توجه بود

  ھای پس از شکست بازیافت ۶-۴

سینوسی که از خیز شروع . وجه مھم بعدی این است که در طول حیات جنبش جنگل شاھد دو سینوس کامل بودیم

رھبری جنبش . ھا دوبار تکرار شد افتان و خیزان. ، باز از خیز شروع شد و به افت رسیدرسید شد، به افت می می

کنیم ابتدا دچار  شان می شان و لمس شناسیم شان، می بینیم ای نبود که برخالف روشنفکران عصر ما که می رھبری

. باتری او تمام نشد. ژ ماندمیرزا از اول شارژ بود، تا آخر ھم شار. یاس تاریخی و سپس دچار یاس فلسفی بشوند

نیرو در حقیقت . استراتژی و مشی برای او زیر سوال نرفت. انگیزه مبارزاتی را از دست نداد. باتری به یک مبدأ وصل بود

 ٨اینکه اقلیت باشی، به اکثریت برسی، بعد به یک اقلیت . این سینوس افتان و خیزان بسیار مھم است. فرتوت نشد

این . نفره تبدیل بشوی و در آخر فقط خودت بمانی ٨٠٠٠نفره و باز به یک توده  ٨٠٠باز به یک توده نفره تبدیل شوی و 

  .خیلی اھمیت داشت، این سینوس افتان و خیزان یکی از دستاوردھای شاخص تشکیالتی جنبش جنگل بود

  ھای جنبش جنگل ھا و ناکامی کاستی

  .ھا بپردازیم ھا و کاستی باید به ناکامی ھا را به سرعت مرور کردیم و حاال دستاورد

  رفوناپذیر بودن دو پارگی ایدئولوژیک

اتفاق مھمی بود . یک تکه مذھبی، یک تکه چپ غیرمذھبی. جنبش جنگل از نیمه خود به لحاظ ایدئولوژیک دو پاره شد

ھا آن زمان سابقه حیات زیادی در ایران  ھا کنار ھم قرار گرفتند، با توجه به اینکه چپ ھا و چپ مذھبیکه برای اولین بار 

مجاھدینی از . حزب عدالت بادکوبه تشکیل شده بود. سه، چھار سال بود که تفکر چپ به ایران آمده بود. نداشتند

. ت بادکوبه به ایران آمد و شاخ و برگ پیدا کردحزب عدال. ھا غیرمذھبی قفقاز آمدند که بعضا مذھبی بودند و بعضی

سال سابقه داشت که سه، چھار سال بود به حیات  ١٠جریان چپ حیات طوالنی مدتی در ایران نداشت، نھایتا پنج تا 

  .تشکیالتی تبدیل شده بود

ی که ایجاد شد دو پارگی ای بکنند و با ھم پیوند بخورند اما مشکل ھا بتوانند یک کار جبھه مھم بود که چپ و مذھبی

آید، یک اخالق مبارزاتی میرزا داشت و یک  اگر ایدئولوژی دوپاره شود، دو اخالق مبارزاتی وسط می. ایدئولوژیک بود

ھمه نه، افراد شاخص را مدنظر . ھایی که به جنبش جنگل پیوستند و در شورای رھبری بودند اخالقی مبارزاتی چپ بی
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رھا کرده و به نقطه    ھا نقطه اتکای ملی را به لحاظ پایداری ایدئولوژیک تا انتھا پایدار بود، اما آن در استراتژی، میرزا. دارم

بنابراین کاستی اول دو پارگی ایدئولوژیک بود که میرزا ھر . به لحاظ تشکیالتی ھم ھمین طور. اتکای شوروی رسیدند

  .دکاری کرد نتوانست آن را رفو کند چون اساسا رفوناپذیر بو

  چسب نخوردن دو تکه تشکیالتی

از اول، قبل از اینکه . آیند این رفوناپذیری ایدئولوژیک است، چسب نخوردن دو تکه تشکیالتی بود وجه بعدی که پی

ھا به جنبش بپیوندند یک تکه تشکیالتی بزرگتر حول میرزا شکل گرفت و یک تکه تشکیالتی کوچکتر حول شیخ  چپ

. طلبی تشکیالتی ھم داشت، اھل نظم نبود، اھل توافق نبود، اھل تقید نبود و دیسیپلینه نبود احمد کسمایی که جاه

در حالی که میرزا دیسیپلینه بود، اھل توافق بود، اھل کار دموکراتیک بود، اھل پذیرش آرا بود، اما حاج احمد کسمایی 

ھای  اهللا خان و چپ که خالو قربان، احسان ١٢٩۴-١٢٩۵از . بنابراین از ابتدا جنبش به لحاظ تشکیالتی دو تکه بود. نه

  .تر شد تر و جدی گی به لحاظ تشکیالتی بارز شوروی آمدند، این دوتکه

  عدم وجود وحدت تشکیالتی

کاستی یا ناکامی بعد این است که یک نوع وحدت و یکپارچگی تشکیالتی را ما ھیچ وقت در طول حیات ھفت ساله 

  .نیستیمجنبش، شاھد و ناظر 

  ھا میدان وسیع مانور خصلت

ھای  رھبری در مھار خصلت. ھا ایجاد شد کاستی بعدی این بود که میدان وسیعی برای مانور و ھیجان و خلجان خصلت

به خوبی » سردار جنگل«مرحوم فخرایی در کتاب . به خاطر اینکه درھای تشکیالت را باز کردند. ھا ناکام بود فردی نیرو

ساله نوجوان در آستانه جوانی بود  ١٧کسروی . ویژگی آقای فخرایی این است که مثل کسروی است. دھد یتوضیح م

فخرایی ھم . که موھبتی تاریخی پیدا شد و جنبش مشروطه را دید، جنبش آذربایجان را دید و توانست روایت کند

ھایش قابل  وایت کرده، این است که دیدگاهنزدیک به میرزا بود، در جریان سیر جنگل بود، امانتدارانه ھم نقل و ر

در مقطعی از جنبش جنگل، این شعار توسط رھبری باب «گوید  می. ای دارد که جمله دردناکی است جمله. اعتناست

بر اساس این شعار » .این ھر که خواھد او بیاید، آخر سر گریبان خود رھبری را گرفت". ھر که خواھد او بیاید"شد که 

رھبری جنبش دیگر در موضعی . ھر کس با خصلت خود به جنبش پیوست. گیزه خودش به جنبش پیوستھر کس با ان

ھا  ھا و کنترل خصلت ھا باشد، بعد از جدا شدن حاج احمد کسمایی توان و امکان مھار خصلت نبود که مھارکننده خصلت

شد که ھر کس با انگیزه خود آمد و  این» ھر که خواھد او بیاید«نتیجه . ھا وجود نداشت و تخفیف و تنزیل خصلت

  .ھای اخالقی در منش مبارزاتی شد جنبش دچار لغزش

  پراتیک -ناتوازنی تئوریک 

کاستی یا ناکامی بعدی این بود که رھبران جنبش جنگل نتوانستند موازنه یا باالنسی به طور برابر بین اندیشه و عمل 

بقیه رھبران . خود میرزا مقدمتا یک رھبر پراتیک بود تا یک رھبر اندیشمند. راتیکبین کار تئوریک و کار پ. به وجود بیاورند

ھایی از یک شخصیت تئوریک را داشت، اھل خواندن  منھای حشمت که مایه. گرا بودند ھای عمل جنبش جنگل ھم تیپ
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روزنامه جنگل که ارگان بود، اھل نوشتن بود، اھل کتاب و قلم بود و منھای ھیات تحریریه، مدیر مسئول و سردبیر 

خود میرزا بیشتر دغدغه داشت تا اینکه اندیشمند و فکور . شود جنبش بود، تیپ فکری در جنبش جنگل دیده نمی

  .سال حیات جنبش جنگل به وجود نیامد ٧لذا این موازنه بین عنصر تئوریک و عنصر پراتیک در طول . باشد

  حساب بیش از حد بر عنصر بیرونی

وجه بعدی این بود که در حقیقت شخص میرزا و به خصوص جریان چپ پیرامونش که تکه چپ ایدئولوژیک رھبری 

باز کردن حساب ویژه باعث شد که از آن . دادند، ویژه حسابی روی شوروی باز کرده بودند جنبش جنگل را تشکیل می

نه حاج (دو نفر آمدند، یک حاج احمد مدنی . فتجنبش کامال خوداتکا و خودکفا شکل گر. خوداتکایی اولیه جدا شوند

در . گرایش مبارزاتی، گرایش دموکراتیک، گرایش ضد استعماری داشت. دار بود پیدا شد که زمین) احمد کسمایی

تیر و تخته و . بعد از آن دھقانانی پیوستند. ای به دو رھبر اولیه جنبش یعنی میرزا و حشمت داد مزرعه» تولم«منطقه 

رشد . بعد چند بانک رشت مصادره شد. بعد چند اسلحه مصادره شد. داسی آمد، کلنگی آمد، بیلی آمدچماق و 

تومانی  ۵٠تومانی،  ٢۵ھمان ابتدا با خوداتکایی، آرام آرام مثل قلکی که بچه در آن پنج زار،    جنبش در حقیقت از

بعد . ابتدا جنبش جنگل این طور شکل گرفت. افتادشود، اتفاق  اندازد و در طول زمان تبدیل به انباشتی از پول می می

که ربط تشکیالتی و فکری با اتحاد تازه شکل گرفته شوروی و جمھوری نوتاسیس آذربایجان در ھمسایگی ما شکل 

ھا به این منجر شد که ویژه  این عقب رفتن نقطه اتکا. تر برد گرفت، آرام آرام جنبش نقطه اتکاھای اولیه خود را عقب

برخالف ادعایی که داشت که . اندیشید نھایت به منافع ملی خودش می  شوروی ھم در . روی شوروی باز شد حسابی

اندیشیم، بعد از لنین دیگر  ھا می ھای جھان و به منافع عموم جنبش ما به منافع انترناسیونال و به منافع عموم خلق

در زمان لنین . اشت، یک ھژمونی ایدئولوژیک ھم داشتلنین تا زمانی که بود یک ھژمونی تشکیالتی د. این طور نبود

ھای منطقه و  شوروی که در حقیقت جانشین روسیه تزاری سابق شده بود، به نفع جنبش. ای افتاد اتفاقات ویژه

ھا بودند، پا  ھا و رومانف ھای نسبتا ملی منطقه از ھمه منافعش در کشورھای ھمسایه که در حقیقت منافع تزار دولت

جا جنبش جنگل ضربه خورد و نھایتا  ید، اما بعد از لنین گرایش ایدئولوژیک و تشکیالتی وجود نداشت و از ھمینپس کش

شوروی حمایتش را از جنبش جنگل برداشت، انگلیس ھم با استفاده از . توافقی بین انگلستان و شوروی صورت گرفت

  .نیروی دولتی مرکزی ایران جنبش جنگل را سرکوب کرد

  در منطقه حبس

اگر یک جنبشی در یک . ترین کاستی و ناکامی جنبش جنگل این بود که حبس در منطقه شد ترین و کلیدی اما مھم

دار خواھد بود، اما جنبش جنگل در  ساری شود، آن جنبش آینده] در سایر مناطق[ای برپا شود و سپس بتواند  منطقه

کنیم و بعد از آزاد کردن منطقه حکومت محلی  ه اول منطقه را آزاد میانداز استراتژیک ک خود ماند و برخالف این چشم

کنیم، بعد از برپایی حکومت محلی یک مدل جمھوری شورایی یا به ادبیات خودشان جمھوری شوروی سامان  برپا می

ھوریت را قالب دھیم که آن جمھوری شورایی قابل سرایت به بقیه ایران باشد و در دالیل این پیشروی ما بتوانیم جم می

انداز را  رھبری که این چشم. اندازی تخیلی بود انداز یک مقدار چشم تاریخی کنیم بر سلطنت فرتوت در ایران، این چشم

باید به این فکر کند که چگونه در مازندرانی که در ھمسایگی گیالن است، . فکر کند» سرایت«دارد باید به شیوه 

  .اردبیلی که در ھمسایگی ایران است، بذر جنبش بتواند پاشیده شودزنجانی که در ھمسایگی گیالن است، 
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توانستند  کردند، چمن که نمی ھا گاھی اوقات پول جمع می بچه. ای در محالت بود ھای خاکی قبل از انقالب زمین

ثال پوشش رویید، م ریختیم خودش می بکارند، یک تخمی بود به اسم َمرغه، مشابه چمن بود، وقتی که روی زمین می

یک . دود می] روید و به اصطالح می[ھای گیالن و مازندران مرغه است که خودش  ھا و دشت گیاھی بسیاری از زمین

در . ای ھم باید در اراضی ھمسایه خودش َمرغه بپاشد، ولی جنبش گیالن نتوانست َمرغه بپاشد جنبش منطقه

  .دتر ش تر و تنگ تر و تنگ حلقه محاصره تنگ. خودش حبس شد

جنبشی که در ابتدا نقطه بود، تکثیر شد و آرام آرام در حال پیشروی به بخشی از زنجان بود، آرام آرام به رودبار رسید، 

کنید، آن آب در خشکی پیشروی  ھایش می مثل آبی است که شما ر. به حوالی قزوین رسید، آرام آرام پس رفت

ای که از  ھمان تک نقطه   گردد به کند و آرام آرام باز می د، پسرفت میکنی رھا می   بعد این آب را به حال خود. کند می

لذا عدم توفیق در سرایت و حبس ماندن در منطقه منجر به این شد که جنبش جنگل به رغم . آنجا شروع کرده است

کیل داد ھا و چپ غیرمذھبی تش اینکه حکومت محلی تشکیل داد، به رغم اینکه جمھوری شورایی مختلطی از مذھبی

ھای بیشتری را در اطراف گیالن سیراب کند  نھایت نتوانست تکثیر شود و ابر نتوانست آنچنان بارور شود که زمین  اما در 

  .و آرام آرام استراتژی نفی سلطنت و تثبیت جمھوریت بتواند سامان بگیرد

  : منابع

  نسردار جنگل، ابراھیم فخرایی، سازمان چاپ و انتشارات جاویدا

  نگاھی به روابط شوروی و نھضت انقالبی جنگل، مصطفی شعاعیان، انتشارات مزدک

  خان جنگلی و اولین جمھوری شورایی ایران، شاپور رواسانی، نشر شمع نھضت میرزا کوچک

  ھای جنگل، ایرج افشار، نشر و پژوھش فرزان روز برگ

  تاریخ انقالب جنگل، محمدعلی گیلک، نشر گیالن

.........................................................................................  

  میرزا کوچک خان نمی خواست جمھوری اسالمی تشکیل دھد :رواسانی

فرھنگی میرزا کوچک خان جنگلی، میرزا را مسلمانی به شدت معتقد و طرفدار اسالمیت و  -رئیس بنیاد پژوھشی

باید به .ما حق نداریم از بزرگان جامعه قیافه ای بسازیم که خوش مان می آید:ایرانیت عدالت خواھانه خواند و گفت

گفتم این حرف را .آقایی می گفت میرزا کوچک خان می خواست جمھوری اسالمی تشکیل دھد.خ وفادار باشیمتاری

با کدام تئوری؟با کدام کادر روحانی می خواست این کار را کند؟آن موقع بھشتی بود؟خمینی بود؟این ھا باید . نزن

 .پرداز نبودطلبه ای بود با اطالعات دینی،نظریه .آخوندھا درباری بودند.باشند
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سازمان و نیرو می .حکومت کردن کادر می خواھد:دکتر شاپور رواسانی در گفت و گو با ھفته نامه پنجره افزود

این را ھم فراموش نکنیم که مدعیان .درحالیکه اینھا وقتی در جنگل می جنگیدند،سازمان ایران گیر نداشتند.خواھد

کسانی که وجیه المله بودند و داد وطن پرستی و اسالم خواھی می .ندآزادی خواھی در تھران با میرزا ھمکاری نکرد

درحالی که اگر بخش ھای روشنفکران دوره که ادعای استقالل می کنند،برای . میرزا تنھا ماند.زدند،از او فاصله گرفتند

ر حد اعالمیه تاسیس قدرت و سازمان حکومتی آماده می شدند،این کار امر مقدوری می شد،اما فاصله گرفتند و د

از تھران گروه ھای آزادی .من طرفداری می کنم:با زن و بچه شان زندگی را گذراندند و دورادور گفتند.دادن باقی ماندند

  .خواه حرکت نکردند که در رشت به میرزا ملحق شوند

د از آن مطرح جمھوریت رضاخانی بع:رواسانی با بیان اینکه مساله جمھوریت با نھضت جنگل مطرح شد،تصریح کرد

میرزا می گفت جمھوری می خواھیم،ولی این که نوع جمھوری چه باشد،وقتی به تھران رفتیم و مجلس مبعوثان .شد

میرزا این جمھوری را می خواست،ولی فرصت نشد جزئیاتش .تشکیل شد و نماینده ھای مردم آمدند،تعیین می کنیم

اقتصادی آمده که باید ھمه زمین ھا و مرتع ھا در اختیار در مرام نامه نھضت جنگل برخی مشخصه ھای .مشخص شود

  اما رضاخان مساله جمھوری را مطرح کرده بود که با سلطنت احمدشاه مخالفت کند،برایش بازیچه بود.مردم قرار بگیرد

......................................................................  

  !ھا  دفتر قزاق خان در سر میرزا کوچک

فوری برای  ٩۶۵االمر تلگرافی مبارک نمره  العالی حسب مقام منیع وزارت جلیله جنگ و ریاست کل دیویزیون مدظله

 .تعقیب و دستگیری میرزا کوچک عده فرستاده چھار روز متوالی مشغول تعاقب بودند

ھای ماسال کشیده بود،   را به کوهاز ھر طرف عرصه را بر خود تنگ دیده خود   باألخره از شدت تعاقب قزاقان میرزا کوچک

اهللا داماد حسنخان  عده قزاق ھم در تعاقب مشارالیه حرکت کرده در بین راه ھم یک تصادفاتی واقع شده میرزا نعمه

  .کنند کیش دره مقتول و باقی باز فرار می

طرف  خره میرزا کوچک و کااوک بهعده فرستاده بودند، باال  ھا ھم برای جلوگیری از فرار میرزا کوچک  از طرف دیگر طالش

  .اند جا از شدت سرما تلف شده گردنه گیلوان متواری شده در آن

ھا سر    وگو شده طالشی ھا در سر نعش گفت  ھا و طارمی  ھای تعاقب کننده برسند، مابین طالش که قزاق قبل از این

  .نمایند رسیده و سر را گرفته حمل به شھر میھا    نعش را بریده بودند که قزاق

  میرزا کوچک خان

شود نعش کااوک ھم در ھمان گردنه افتاده  فرمایید، اطاعت می اینک سر بریده در دفتر حاضر است ھر طور دستور می

  .است
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م والیات در نتیجه تعقیب علی فرمانفرمایان ایاالت و حکا رییس قوای گیالن امیرپنجه محمد] آذرماه[برج قوس  ٢١٠نمره 

ھای طالش و طارم فراری بوده در گردنه گیلوان تلف شده و غائله چندین ساله   خان که در کوه  قوای دولتی میرزا کوچک

طور قطعی خاتمه یافت بحمداهللا دیگر اثری از متمردین در آن صحنه باقی نیست، قدغن فرمایید این خبر را به  گیالن به

  .نداطالع عموم برسان

   ۵٧، ص ٣ماھنامه گزارش تاریخ، شماره : منبع خبر

.......................................................................  

  میرزا کوچک خان جنگلی لنین و

در شھر کوچک سیمبیرسک واقع در حاشیه  ١٨٧٠آوریل  ٢٢لنین در  والدیمیر ایلیچ اولیانوف مشھور به: اکبر مشعوف

کازان و  دوران کودکی را در شھرھای سیمبیرسک،. ای با سه پسر و سه دختر بود پسر دوم خانواده او. ولگا به دنیا آمد

برادرش الکساندر را به اتھام  1887 در سال. اولیانوف ناظم مدرسه ابتدایی شھر بود- پدرش ایلیا. سامارا سپری کرد

که تقریبٌا در ھمان زمان به نام لنین  ١٨٨٨ در سال. دار آویختند دخالت در سوء قصد به جان تزار الکساندر سوم به

صنعتی  ھای مارکس و انگلس مبنی بر این که متالشی شدن کاپیتالیسم در دنیای پیشرفته و اندیشه معروف شد، با

 .التحصیل شد فارغ پترزبورگ از دانشکده حقوق سن ١٨٩١در سال. ناپذیر خواھد بود آشنا شد اجتناب

ای نیاز دارد برای ھمین به سویس رفت تا  ی دستیابی به انقالبی عظیم به کمک انقالبیون حرفهلنین دریافته بود که برا

سپس به دیدار دیگر طرفداران اصالحات سیاسی که در پاریس و برلین . با جورجی پلخانوف تبعید شده، مالقات نماید

در دوران تبعید با . یبری تبعید شدموقع بازگشت به روسیه دستگیر و به س ١٨٩۶در سال . اقامت داشتند، شتافت

لنین پس از . ازدواج کرد که حاصل آن فرزندی در برنداشت) nadezhda krupskaya(» کرپسکایا-نادژدا«دختری به نام 

به ١٩٠۵در جریان انقالب . در زوریخ روزنامه جرقه را انتشار داد ١٩٠٢، روسیه را ترک کرد و در سال ١٩٠٠آزادی در سال 

ھای تبعید به سازماندھی حزب خویش پرداخت  در سال. گشت ولی پس از شکست نھضت به فنالند گریختروسیه باز

  ١.داد و نظریات خود را از طریق مقاالتش در روزنامه جرقه انعکاس می

ای خطاب به مسلمانان روسیه و مشرق  اعالمیه) ١٢٩۶آذر  ٢۵( ١٩١٧دسامبر ١۶لنین پس از پیروزی انقالب روسیه در 

کنیم که عھدنامه سری راجع به تقسیم ایران محو و پاره گردید و ھمین که عملیات  ما اعالم می...«زمین منتشر کرد 

شود و حق تعیین مقدرات ایران به دست ایرانیان تامین خواھد  جنگی خاتمه یافت قشون روس از ایران خارج می

  ».گردید

و ادامه رفتار نامناسب سربازان روس در ایران باعث شد مدتی بعد ھایی که پس از انتشار پیام لنین درگرفت  بحث

پترزبورگ بار دیگر بر مواضع لنین  ای به شارژدافر ایران در سن تروتسکی کمیسر امور خارجی دولت بلشویکی در نامه

اکتبر  ٢۶ المللی که در کنگره ثانی کمیسرھای ممالک روسیه در صریح اصول سیاست بین موافق نص... «تاکید کند 

الذکر نظر به اینکه بر علیه آزادی  دارند که معاھده فوق مقرر شده است شورای کمیسرھای ملت روس اعالم می ١٩١٧

و استقالل ملت ایران بین روس و انگلیس بسته شده به کلی ملغی و تمام معاھدات سابق و الحق آن نیز که ھر جا 

صمیمانه امیدوارم موقع آن نزدیک ... ماید از درجه اعتبار ساقط خواھد بودحیات ملت، آزادی و استقالل ایران را محدود ن

ھای خود را به جلوگیری از تجاوزات نسبت به ملت ایران وادار و موانع توسعه قوی و  شده باشد که ملل دنیا حکومت
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ی را با ایران معتبر ترقی آزادانه مملکت مزبور را مرتفع نمایند به ھر حال شورای کمیسرھای ملت روس فقط روابط

  ٢».داند که مبنی بر تعھداتی به رضایت طرفین و احترامات بین دو دولت باشد می

طوری که محمدتقی بھار آن   انقالب روسیه، اعالمیه لنین و نامه تروتسکی، در ایران مورد استقبال فراوان قرار گرفت به

طلبان ایرانی یک ھمپیمان و دوست وانمود  ای استقاللدر این دوران، شوروی جدید بر. نامید» معجزه سیاسی«را 

به بھانۀ تعقیب روسھای ضد ) ١٢٩٩اردیبھشت  ٢٨( ١٩٢٠مه  ١٨برای ھمین وقتی ناوگان ارتش سرخ در . شد می

انقالب وارد انزلی شد و شھر را تصرف کرد ھر چند میرزا و یارانش در ھمکاری با ارتش سرخ تردید داشتند ولی امیدوار 

میرزا به دعوت فرمانده ارتش سرخ شوروی وارد . ند بتوانند از شرایط جدید برای مبارزه با انگلستان استفاده کنندبود

  .ای دست یافتند انزلی شد و پس از چند دوره مذاکره سیاسی، به توافقنامه نه ماّده

تأسیس حکومت . ٢تبلیغات در گیالن عدم اجرای اصول کمونیزم از حیث مصادرۀ اموال و الغای مالکیت و ممنوع بودن . ١

تأسیس مجلس مبعوثان پس از ورود به تھران، و ایجاد ھر نوع حکومتی که نمایندگان ملت . ٣جمھوری انقالبی موقت 

عدم ورود ھیچ قشونی از . ۵سپردن مقدرات انقالب به دست این حکومت و عدم مداخله شورویھا در ایران . ۴. بپذیرد

قبول مخارج این قشون توسط . ۶اجازه و تصویب حکومت انقالبی گیالن زاید بر قوای موجود  شوروی به ایران بدون

تحویل . ٨تسلیم ھر مقدار مھمات و اسلحه که از شوروی خواسته شود، در مقابل پرداخت قیمت . ٧  جمھوری گیالن

ذاری کلیه موسسات تجارتی واگ. ٩کاالھای بازرگانان ایران که در بادکوبه ضبط شده، به حکومت جمھوری گیالن 

   .روسیه در ایران به حکومت جمھوری گیالن

خان،  میرزا کوچک : اعضای این شورا عبارت بودند از. زد» شورای انقالب«میرزا با ائتالف ارتش سرخ، دست به تشکیل 

دوستدار، گائوک آلمانی با اهللا خان  کاژانف فرمانده قوای شوروی در ایران، کامران آقایف عضو حزب عدالت باکو، احسان

  .الرعایا و کارگاتیلی با نام ایرانی شاپور نام ھوشنگ، میرصالح مظفرزاده، حسن آلیانی معین

ھای خارجی، انحالل سلطنت و تشکیل جمھوری موقت را اعالم نمود  شورای انقالب این بار در تلگرافی به سفارتخانه

اما این پیروزیھا . حاکمان محلی و روسای ادارات را انتخاب نمود و در سطح گیالن دست به اصالحات اساسی زد و

دیری نپایید و کمیته مرکزی حزب کمونیست ایران، میرزا را به سبب مخالفتش با اشاعه مرام کمونیستی، از 

  .رشت را به قصد فومن ترک کرد ١٢٩٩تیر  ١٨میرزا به عنوان اعتراض در . سمتھایش از دولت انقالبی عزل کردند

ھمزمان با خروج میرزا، چند تن از فرماندھان نظامی شوروی نیز، که جانبدار نھضت و ھمکار با میرزا بودند، به مسکو 

و به ھمین امید . میرزا امیدوار بود که دولت شوروی از اقدامات نمایندگان خود جلوگیری خواھد کرد. فراخوانده شدند

  .ای به لنین رھبر انقالب روسیه نوشت نامه

ھنگامی که قشون فاتح کارگران و دھاقین روسیه، دشمنانشان را شکست داده، مظفرانه به قلب لھستان پیش  

نشیند بسیار متأسفم که از کار  داری انگلیس در برابر دستجات متحد ایران و روس عقب می روند و نیروی سرمایه می

توان نمود، چرا که ھمه در  ، لیکن از ذکرش خوداری نمیآور است شوم که مالل گیری کرده، مطلبی را متذکر می کناره

پیش از ورود ارتش سرخ به انزلی، من و ھمکارانم در جنگلھای گیالن به ضد مظالم انگلیس و دولت : اند ایران واقع شده

زادی ایران، جنگیدیم و تنھا قدرت واقعی و ذیصالح ما بودیم که توانستیم مافوق تصور، به نام آ داری ایران می سرمایه
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پروپاکاندھای .... داری اعالن کنیم پرچم سرخ را برافرازیم و به تمام جھان آرزوی آزاد شدنمان را از قیود سرمایه

بخشد، زیرا پروپاگاندچیھا از شناسایی تمایالت ملت  در ایران، عمًال تاثیرات سوء می] تبلیغات کمونیستی[= اشتراکی 

شما در موقعش گفتم که ملت ایران حاضر نیست، برنامه و روش بالشویزم را قبول کند، من به نمایندگان . ایران عاجزند

نمایندگان شما با من ھم عقیده شده، از سیاست . دھد زیرا این کار عملی نیست و ملت را به طرف دشمن سوق می

به وصول به مقاصدمان در  تواند ما را من پیروی کردند، زیرا تشخیص دادند که فقط با اتخاذ این سیاست است که می

  .شود شرق کامیاب سازد و نیز با تعقیب ھمین سیاست که تسلط انگلستان از شرق، دور و نفوذ شاه محو می

که خود را » ابوکف«قراردادمان با نمایندگان روسیه این بود که مسلک اشتراکی بین اھالی پروپاکاند نشود، ولی رفیق  

کند، با چند تن از اشتراکیون ایرانی که از روسیه  معرفی می» کمیته عدالت«ماینده گاھی نماینده روسیه و زمانی ن

اند و از اخالق و عادات ملت ایران بی اطالعند، به وسیله میتینگ و نشر اعالمیه در کارھای داخلی حکومت  آمده

ای نظامی انگلیس را تقویت کنند و بدین طریق عمًال قو مداخله و آن را از اعتبار ساقط و زیر پایش را خالی می

از تمام نقاط ایران . اند داران معرفی و کار انقالب را به تخریب کشانده حتی من و رفقایم را آلت دست سرمایه. نمایند می

مخصوصٌا . گونه مساعدتی به انقالب نخواھند نمود اند که ھیچ علیه تبلیغات اشتراکی اعتراض شده و اظھار داشته

ا چندی پیش حاضر بودند، خود را به آب و آتش بزنند از عملیات اشخاص مزبور اظھار تنفر نموده و اھالی گیالن که ت

دانم که در تمام ممالک آزاد، برنامه ھر فرقه سیاسی، آزادانه  اند به ضد انقالب اقدام کنند من می حتی حاضر شده

رغم تمایالت مردم است و تنھا تاثیرش  د، علیکنن ای که در ایران پروپاکاند می شود؛ ولی برنامه نشر و تبلیغ می

مداخالت نامشروع درکارھای داخلی سبب شده ... جلوگیری از پیشرفت انقالب و تقویت شدن افکار ضد انقالبی است

... که انقالبیون ایرانی از خود سلب مسئولیت کنند و صریحٌا اعالم دارند که کارکردن با این وضع به ھیچوجه امکان ندارد

ایم، لیکن خطر، از جانب دیگر به ما روی آورده است؛ یعنی اگر از  معتقدیم که قدم اول را برای آزادی ایران برداشته ما

اش این است که ھیچوقت به مقصود نخواھیم رسید؛ زیرا به  مداخله خارجی در امور داخلی جلوگیری نشود، معنی

توانیم،  ما می. خله دولت خارجی دیگر شروع شده استجای مداخله یک دولت خارجی که تاکنون وجود داشت، مدا

ایم، یکباره محو کنیم و به حقوق ملت  سال، کوشش و فداکاری به دست آورده ١۴افتخارات انقالبی خود را که طی 

 ام و در آنجا به انتظار جواب موافق رفته» جنگل«من اکنون رشت را ترک کرده، به پناھگاه سابقم . ایران خیانت ورزیم

گویم که ملت ایران از  باالخره دقت شما را در یک مسئله دیگر جلب و می... نسبت به نظریات خود خواھم نشست

مأمورین دولت، تعدیات فراوان دیده و از آنھا بیزارند؛ ممکن است تسلط شاه محو شود، ولی غیر ممکن است بتوان 

ر سیاست دول بیگانه در کشورمان نفوذ کرد، اما ھمین دھد که چند با تاریخ نشان می. احساسات ایرانی را خفه کرد

اکنون که ملت ایران به . شان عقیم ماند که خواستند احساسات ملی و آزادمنشی ایرانی را منکوب کنند، مساعی

من به وسیله این نامه، روسای ملت . خوبی لذت آزادی را درک کرده؛ دور ساختنش از این نعمت غیر قابل تصور است

خواھم که به آثار مظالم و تعدیات دولت جبار تزاری که ھر وقت به نحوی به  وسیه را مخاطب قرارداده، از آنھا میآزاد ر

من و . گر شده، خط بطالن بکشند و قراردادھای منحوسه را لغو و لغوشان را یکباره اعالم نمایند وسیله عمالش جلوه

ادی خویش را به نحو شایسته حفظ خواھند کرد و به تمام ملتھای رفقایم اطمینان کامل داریم که ملت آزاد روسیه، آز

خواھان آزدای، کمک الزم خواھد نمود تا به ضد دشمن مشترکشان قیام کنند و انتظار آن را داریم که افراد ناسالمی را 

ا رسیدن جواب من ت. کنند، از صحنه انقالب دور سازند که، با تاکتیکھای ناصواب از آزادی ملت ایران جلوگیری می

مساعد به این نامه، به رشت برنخواھم گشت و به منظور حفظ ارتباط حتمی و الزم، دو تن از رفقا میر صالح مظفرزاده 

  ٣.و ھوشنگ را خدمت شما فرستادم
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میرزا دو نامه نیز به مدیوانی نوشت و در آنھا خشم خود را نسبت به شیوه برخورد کمونیستھا با جنبش جنگل ابراز 

اگر این اقدامات شما دوام پیدا کند، ناچاریم به ھر وسیله باشد به تمام احرار و سوسیالیستھای دنیا ... «. اشتد

اید  به نام سوسیالیزم، اعمالی را مرتکب شده. اش پوچ و عاری از صحت و صداقتند ھای شما ھمه حالی کنیم که وعده

اما میرزا، پاسخی از لنین و دیگر رھبران شوروی » ...یس استداری انگل که الیق قشون مستبد نیکال و قشون سرمایه

  .دریافت نکرد

کرد که دو کشور به پای میز مذاکرات سیاسی  ، منافع شوروی و انگلیس ایجاب می١٢٩٩پس از کودتای سوم اسفند 

به نفع مذاکرات و توافق  روسیه نه تنھا حمایت خویش از جنگلیان را. ھای خود در ایران خاتمه بدھند بروند و به درگیری

. راه اضمحالل جنبش جنگل را نیز از مسیر مذاکره و به راه آوردن گشود با دولت مرکزی در ایران به فراموشی سپرد که

ما یعنی دولت شوروی در این «ھای روسی، پیامی به جانب میرزا فرستاد و اعالم کرد که  روتشتاین سفیر بلشویک

دانیم، این است که سیاستمان را تغییر داده و طریق دیگری  فایده، بلکه مضر می بی را بیموقع، نه تنھا عملیات انقال

ما مجبوریم دولت ایران را از وجود انقالبیون و عملیات آنھا ) ١٢٩٩اسفند ( ١٩٢١بنا به مفاد قرارداد فوریه . ایم اتخاذ کرده

  ».انقالبی ایران حمایت کنیمایم که در مقابل دولت از قوای  ما مکلف شده.... راحت کنیم 

در سن  ١٩٢۴او در سال . بر اثر چندین سکته مغری فلج گردید و قدرت تکلم خود را از دست داد ١٩٢٢لنین در سال 

  .سالگی در شھر گورکی چشم از جھان فروبست ۵٣
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